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Sr. Miquel Ramon Amengual (CiU)
Sr. Nadal Moragues Llompart (UMP)
Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar (PSM-EN)
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Secretària
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Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de la correcció d’errors materials detectats en la documentació
tècnica de compliment de prescripcions de l’adaptació del PGOU aprovada per acord de
l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada dia 20 d’agost de 2010
2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’article 60 de l’ordenança municipal
de Policia i Bon Govern
3.- Ratificació resolució de Batlia núm. 534 de dia 19 de juliol de 2011
4.- Examen i aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 01/2011 de reconeixement
extrajudicial de crèdits
5.- Determinació de les festes locals per a l’any 2012
6.- Distincions La Patrona 2011
7.- Moció presentada pels grups municipals Alternativa per Pollença, PSOE, Convergència i
Unió, Unió Mollera Pollencina, PSM i Esquerra relativa a la realització dels estudis previs
per a l’elaboració del Catàleg de llocs de feina
8.- Propostes/Mocions d’urgència
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
I.- PART RESOLUTÒRIA
1.- Aprovació, si procedeix, de la correcció d’errors materials detectats en la
documentació tècnica de compliment de prescripcions de l’adaptació del PGOU
aprovada per acord de l’Ajuntament Ple en sessió extraordinària celebrada dia 20
d’agost de 2010
Acte seguit es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes
Generals de dia 25 de juliol de 2011 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE BATLIA
VISTA la documentació tècnica confeccionada per l’arquitecte municipal en data
04.05.11, desglossada en memòria descriptiva i justificativa, fitxes d’unitats d’execució i
plànols, per tal de corregir els errors materials comesos en la redacció de la
documentació tècnica elaborada per ell mateix en data 07.04.10, en base a la qual

l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de data 20.08.10, va adoptar l’acord que, en
la seva part bastant d’antecedents i part dispositiva, és del següent tenor:
“.../... Atès, tanmateix, la documentació tècnica elaborada per l’arquitecte municipal per tal de
donar compliment a dites prescripcions, incloent-hi annex justificatiu de les mateixes i adjuntant
les normes urbanístiques i plànols modificats, com tal consta en l’informe tècnic emès a l’efecte
en data 07.07.10, així com sengles compromisos de cessió de terrenys per ser destinats a SS.GG.
zona verda, formalitzats per dos propietaris de l’àmbit del sòl urbà de Formentor amb RGE de
dates 04 i 10.06.10, respectivament.
Vist l’informe jc. de data 19.07.10.
Per l’exposat, aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar la documentació tècnica elaborada per l’arquitecte municipal per tal de donar
compliment a les prescripcions reproduïdes en l’acord d’aprovació definitiva de l’adaptació del
PGOU de Pollença al Pla director Sectorial d’Ordenació de l’Oferta Turística (POOT) adoptat
pel Ple del CIM en sessió celebrada el dia 05.05.08 (BOIB núm.:83, de 14.06.08).
2n.- Donar trasllat del present acord, juntament amb la documentació tècnica esmentada, al Ple
del CIM perquè acordi tenir per complimentades dites prescripcions, prèvia consulta, si escau, al
Consell Consultiu d’acord amb l’art. 50 del TRLS/76 i l’art. 18.13 de la Llei 5/2010, en garantia
de la conformitat de les actuacions que afecten a les zones verdes”.

VIST, per altra banda, que en els antecedents de l’acord plenari parcialment transcrit,
consta, equivocadament, que la data de l’informe tècnic és de 07.07.10, quan en realitat
la data del mateix és de dia 07.04.10.
ATÈS l’art.105.2 de la Llei 30/92, en quan preveu que les administracions Públiques
podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici a instància de part dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, rectificació que, en
paraules de la STS de data 27.12.99, pot fer-se i s’ha de fer en qualsevol moment una
vegada advertit l’error, que en el cas que ens ocupa, s’adverteixen per les dades obrants
dins l’expedient i els antecedents al que fan referència, de manera que és patent que no
es tracte d’alterar una declaració de voluntat administrativa sinó tan sols de corregir les
errades comeses, per una banda, en la identificació de la data de l’informe tècnic emès
per l’arquitecte municipal que consta en l’acord plenari de data 20.08.10 (que, com ja
s’ha dit, diu: “.../... en l’informe tècnic emès a l’efecte en data 07.07.10”, quan en
realitat ha de dir: “ .../... en l’informe tècnic emès a l’efecte en data 07.04.10”), i per
altra banda, d’esmenar també les errades materials comeses en la documentació tècnica
aprovada per la Corporació i elevada al CIM als efectes oportuns en virtut del mateix

acord plenari, degudament identificades i corregides en la nova documentació tècnica
confeccionada a l’efecte per l’arquitecte municipal en data 04.05.11.
VIST l’informe jurídic emès en data 20.07.11, amb peu de nota de conformitat de la
secretària municipal de la mateixa data emesa d’acord amb l’art. 3.b) del RD 1174/87.
PER l’exposat, aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent
ACORD:
1r. Aprovar l’esmena i correcció de l’error material que consta en els antecedents de
l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 20.08.10,
adoptat en compliment de les prescripcions reproduïdes en l’acord d’aprovació
definitiva de l’adaptació del PGOU de Pollença al POOT adoptat pel Ple del CIM en
sessió de data 05.05.08 (BOIB núm.:83, de 14.06.08), en el sentit de que allà on diu:
“.../... en l’informe tècnic emès a l’efecte en data 07.07.10”, en realitat ha de dir: “ .../...
en l’informe tècnic emès a l’efecte en data 07.04.10”.
2n. Aprovar la documentació tècnica confeccionada per l’arquitecte municipal en data
04.05.11, desglossada en memòria descriptiva i justificativa, fitxes d’unitats d’execució i
plànols, per tal de corregir els errors materials comesos en la redacció de la
documentació tècnica elaborada per ell mateix com tal consta en l’informe tècnic de data
07.04.10, en base a la qual l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària de data 20.08.10,
va adoptar l’acord al que es fa referència en l’ordinal anterior.
3r. Donar trasllat del present acord, juntament amb la documentació tècnica realitzada
per l’arquitecte municipal en data 04.05.11, al Ple del CIM perquè, desprès dels tràmits
de rigor, acordi tenir per esmenats els errors materials posats de manifest en dita
documentació tècnica respecte d’aquella que va ser remesa al CIM en virtut d’acord
plenari de data 20.08.10.
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.
Pollença, 21 de juliol de 2011
El Batle
Sgt. Bartomeu Cifre Ochogavía”
Pren la paraula el Sr. Batle i exposa el contingut de la proposta que es sotmet a votació,
fent referència a l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 20 d’agost
de 2010, així com a la documentació tècnica elaborada pels serveis tècnics municipals per
tal de corregir els errors materials comesos en la redacció tècnica de la documentació
abans descrita, amb la finalitat de que el Consell de Mallorca acordi tenir per
complimentades les prescripcions imposades l’aprovació definitiva de l’adaptació al

POOT, prèvia consulta, si escau, al Consell Consultiu d’acord amb l’art. 50 del TRLS/76
i l’art. 18.13 de la Llei 5/2010, en garantia de la conformitat de les actuacions que afecten
a les zones verdes.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar es remet a l’argumentació donada en la sessió plenària de
data 20.08.10 respecte aquest assumpte en la que manifestà, entre d’altres, el fet de que
les dues cessions ofertes per dos propietaris de Formentor no tindran contraprestació, i
pels motius exposats i que es donen per reiterats, el grup municipal del PSM-EN
s’abstindrà en la votació del present punt.
El Regidor Sr. García Salvador demana al Sr. Batle en quina situació es troba l’expedient
d’infracció urbanística dins ANEI d’un dels dos propietaris que ara precisament cedeix
uns terrenys de l’àmbit de Formentor per ser destinats a zona verda sense cap tipus de
contraprestació atès que l’anterior Batle va manifestar que s’havia presentat un projecte
de legalització comprensiu de la demolició de les parts il·legalitzables, tot tenint en
compte que de la valoració realitzada de les obres objecte d’expedient d’infracció
urbanística la sanció a imposar, i en conseqüència a recaptar, ascendeix pràcticament a un
milió d’euros?
Contesta el Sr. Batle que aquest expedient es revisarà per conèixer exactament en quina
situació es troba i que aquesta cessió de terrenys es realitza en compliment de les
prescripcions imposades que afecten a les zones verdes de Formentor les quals realment
no gaudeixen d’un valor d’ús públic efectiu.
Intervé el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i demana que si aquest propietari, endemés de
tenir un expedient d’infracció urbanística obert, cedeix una parcel·la per constituir una
zona verda, la superfície original dels terrenys esdevé modificada per la segregació
operada restant fora d’ordenació?, responent el Sr. Batle que aquesta ve imposada pel
propi pla parcial del planejament dins l’àmbit del polígon d’actuació del qual en forma
part.
Passats a votació els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (12 vots a favor: PP; IB-Lliga;
PSOE i CiU – que representen la majoria absoluta requerida a l’efecte - i 5 abstencions:
A; UMP; PSM-EN i ERAM), acorden aprovar íntegrament el dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.
2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’article 60 de l’ordenança
municipal de Policia i Bon Govern

Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 25 de juliol de 2011 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE BATLIA
VIST que el segon paràgraf de l’article 60 de la vigent ordenança municipal de Policia i
Bon Govern (BOIB núm. 134 de data 14.09.10) estableix que “Durant l’any 2010, a tot
el sòl urbà de la zona peatonal del nucli de Pollença, dels nuclis del Port de Pollença,
Cala Sant Vicenç i Formentor, així com a les urbanitzacions de La Font i El Vilà,
l’Ajuntament podrà autoritzar la realització d’obres durant els períodes que van des d’1
de maig al 15 de juny, i d’1 d’octubre a 30 d’octubre, prèvia audiència amb l’empresa
constructora i els possibles establiments turístics afectats on es determinarà en quines
condicions es pot desenvolupar la dita obra. Si fos el cas, l’Ajuntament podrà prorrogar
anualment la vigència d’aquest apartat, adoptant prèviament l’acord oportú, que haurà
de ser publicat al BOIB als efectes pertinents.”
ATÈS que raons d’eficàcia aconsellen donar una vigència indefinida a la literalitat de dit
article, envers de procedir a prorrogar-la anualment mitjançant el pertinent acord
plenari, atesa l’actual situació que afecta amb especial gravetat als treballadors de la
construcció permetent que l’activitat constructora pugui continuar durant més temps per
poder dur endavant projectes d’obres previstos.
VIST que, així mateix, s’ha detectat per part dels serveis tècnics municipals un error de
transcripció material en l’article 61 de l’esmentada ordenança municipal que afecta a
les franges horàries en que es podran efectuar obres a les zones indicades i durant el
període assenyalat.
PER tot l’exposat, de conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de Règim Local de les Illes Balears, aquesta Batlia proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar inicialment la modificació puntual del segon paràgraf de l’article 60 i de
l’article 61 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern, atorgant –li el següent
tenor literal:
Article 60.- ... / ... A tot el sòl urbà de la zona peatonal del nucli de Pollença, dels nuclis del Port
de Pollença, Cala Sant Vicenç i Formentor, així com a les urbanitzacions de La Font i El Vilà,
l’Ajuntament podrà autoritzar la realització d’obres durant els períodes que van des d’1 de maig

al 15 de juny, i d’1 d’octubre a 30 d’octubre, prèvia audiència amb l’empresa constructora i els
possibles establiments turístics afectats on es determinarà en quines condicions es pot
desenvolupar la dita obra.
Article 61.- A les zones indicades i durant el període assenyalat, entre les 10 i les 13 hores i les
16 i les 18 hores, es podran efectuar obres de construcció interiors sempre que l’activitat respecti
els nivells sonors màxims permesos.

2n.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant el corresponent anunci en el
BOIB i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament per un termini de trenta dies, en què el
veïnatge i les persones legítimament interessades poden examinar l’expedient i formular
reclamacions, objeccions o observacions.
3r.-. Sotmetre’l a audiència prèvia de les associacions veïnals i de defensa de les
persones consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin
inscrites en el registre municipal d’associacions veïnals i les finalitats de les quals
guardin relació directa amb l’objecte de la disposició.
4rt.- Considerar que, una vegada finalitzat el període d’informació pública, s’haurà
d’adoptar l’acord definitiu que procedeixi, tot resolent les reclamacions, objeccions o
observacions que s’hagin presentat, amb aprovació de la redacció definitiva del
reglament a què es refereix l’acord fins llavors inicial. Si no s’ha presentat cap
reclamació o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre definitivament
aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés.
5è.- Publicar en el BOIB el text íntegre dels articles modificats, als efectes oportuns
d’entrada en vigor conformement l’establert a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de Règim Local en relació a l’article 103.1 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de Règim Local de les Illes Balears.
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.
Pollença, 18 de juliol de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”
Pren la paraula el Sr. Batle i exposa el contingut de la proposta que es sotmet a votació,
fent referència als seus antecedents i fonaments, amb la finalitat bàsica de donar una

vigència indefinida a la literalitat de l’article 60 i així evitar any darrera any haver de
prorrogar-la mentre persisteixi la situació econòmica actual.
Obert el torn pel debat intervé el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i manifesta que amb
aquesta modificació de caire indefinit es consolida de cara a un futur la possibilitat de
realitzar obres en els terminis assenyalats intentant no provocar molèsties amb
intervenció de les parts implicades; així mateix recorda que la inclusió de la zona
peatonal de Pollença l’any 2010 va venir donada per l’execució de les obres a ca’n Teresa
i les molèsties ocasionades a la plaça aprofitant alhora per demanar quan es recuperarà la
font que existia, abans de l’execució de dites obres, a la façana?
El Sr. Batle respon que des dels serveis tècnics municipals s’elaborarà una proposta al
respecte de la qual s’informarà, i així mateix destaca que enguany no han sorgit massa
problemes respecte l’execució d’obres a les zones assenyalades, excepte pel que es
refereix a la urbanització de Gommar atesa la dotació de serveis que es du a terme,
ressaltant que han sorgit més bé problemes d’ocupació de via pública amb taules i cadires
que pròpiament d’obres.
Seguidament els reunits, per MAJORIA (15 vots a favor: PP; IB-Lliga; A; PSOE; CiU i
PSM-EN i 2 abstencions: UMP i ERAM), acorden aprovar íntegrament el dictamen
precedent i els acords continguts en el mateix.
3.- Ratificació resolució de Batlia núm. 534 de dia 19 de juliol de 2011
Seguidament es dona lectura al dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes
Generals de dia 25 de juliol de 2011 que a continuació es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
VIST el decret de Batlia núm. 534 de dia 19 de juliol de 2011 que es transcriu literalment
a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA núm. 534.- Vist el recurs contenciós administratiu (Actuacions
Judicials P.O.149/2011), interposat per la Procuradora Sra. Olga Terron Rodríguez, en nom i
representació del Sr. Leopoldo de MIGUEL CELDRAN , contra la inactivitat municipal (tocant
a la tramitació) de l’expedient administratiu promogut amb la petició formulada per l’Associació
Administrativa de Cooperació “La Font” mitjançant escrit de 26 de setembre de 2006 en
compliment dels articles del Decret 38/1987, de 4 de juny, sobre recepció d’urbanitzacions pels
Ajuntaments de les Illes Balears.

Vist l’emplaçament efectuat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma, en ús de les
atribucions que em confereix l’art. 21.1.k) de la Llei 7/85, HE RESOLT:
Primer.- Nomenar el Procurador dels tribunals Sr. Juan J. Pascual Fiol perquè representi
l’Ajuntament en l’esmentat procediment, les seves incidències i derivacions; i els Lletrats de
l’Il·lustre Col·legi de Balears Sr. Miquel RIPOLL TORRES i Sra. Maria Martina PLOMER
CIFRE perquè, indistintament, n’assumeixin la direcció tècnica.
Segon.- Notifiqui’s als nomenats el present Decret per tal que es personin, en nom de
l’Ajuntament, en el dit recurs i dugui’s també el mateix a la propera sessió plenària que se
celebri als efectes de la seva ratificació.
Tercer.- Notifiqui’s si s’escau, amb caràcter previ, la present resolució a tots els interessats a
l’expedient i trameti’s còpia de l’expedient administratiu, objecte del recurs, al dit Jutjat.

Ho mana i signa el Sr. Batle, Bartomeu Cifre Ochogavía , davant jo la Secretària a
Pollença, 19 de juliol de 2011”
DE conformitat amb el punt segon del decret transcrit anteriorment i l’article 22.2 j) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta Batlia
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
ÚNIC: Ratificar el decret de Batlia núm. 534 de dia 19 de juliol de 2011, als efectes
pertinents.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.
Pollença, 20 de juliol de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”
El Sr. Batle exposa els antecedents i motius del recurs contenciós administratiu
interposat.
Passats a votació els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen transcrit i l’ acord contingut en el mateix.
4.- Examen i aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 01/2011 de reconeixement
extrajudicial de crèdits

Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 25 de juliol de 2011 i que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D’HISENDA
VIST que en aquest exercici 2011, consten en la Intervenció Municipal factures relatives
a la prestació de serveis i subministraments de bens corresponents a exercicis anteriors
els quals no disposaven en el corresponent exercici de crèdit suficient. En qualsevol cas,
els serveis i subministraments les factures dels quals han estat conformades pels
membres de la Corporació competents procedeix aprovar la despesa, reconèixer les
obligacions econòmiques i efectuar el seu pagament.
Procedeix igualment l’aprovació en el cas de les relacions de factures en concepte de
despeses de subministraments, assegurances, lloguers...amb contracte previ pagades
mitjançant domiciliació bancària o, excepcionalment, en efectiu.
No procedeix l’aprovació en el cas de les factures corresponents a despeses del Festival
de Pollença no conformades pels seus responsables.
L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 18 d’abril, que desenvolupa la llei 39/1988,
de 28 de desembre, en matèria pressupostària, estableix que es competència del Ple de
l’Ajuntament el reconeixement extrajudicial d’aquests deutes per a la seva aplicació a
partides del pressupost corrent.
El pagament de les mateixes es realitzarà d’acord amb les disponibilitats de Tresoreria.
Es verifica que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquestes despeses al
nivell de la bossa de vinculació corresponent.
Per tot l’anterior, aquesta regidora, vist els informes d’Intervenció de data 20.07.11 i de
Secretaria de data 22.07.11, respectivament, formula al PLE DE L’AJUNTAMENT la
següent proposta d’ACORD:
ÚNIC.- Aprovar la despesa derivada de la relació de factures adjunta, reconeixent
extrajudicialment els deutes que de les mateixes es derivin per un import total de
499.924,12 € amb càrrec a les partides de l’estat de despeses del vigent pressupost
prorrogat de l’exercici 2010.
No obstant, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui conveniente
Pollença, 20 de juliol de 2011
LA REGIDORA DELEGADA

Malena Estrany Espada”
Pren la paraula la Regidora delegada d’Hisenda Sra. Estrany Espada i exposa el contingut
de la proposta que es sotmet a votació, tal i com es va tractar en seu de comissió
informativa, assenyalant que la quantia total de la relació de factures ascendeix a
499.924, 12 € la qual està desglossada bàsicament en tres parts: factures que corresponen
a exercicis anteriors relatives a serveis i subministraments que no disposaven en el
corresponent exercici de crèdit suficient; factures relatives a despeses de
subministraments pagades mitjançant domiciliació bancària, com ara, llum, aigua, etc ....
i altres corresponents a lloguers de béns immobles i les factures corresponents a despeses
del Festival internacional de Música de Pollença.
Respecte la tramitació del present procediment de reconeixement extrajudicial de crèdits
assenyala, en primer terme, que la seva aprovació resultarà positiva pels tercers
proveïdors afectats en el sentit d’evitar perjudicis per serveis i subministrament realitzats
i que han estat conformats pels seus responsables; per altra banda manifesta que, en
anteriors legislatures, era normal procedir al pagament de factures subjectes a
domiciliació bancària sense estar conformades, fet que espera poder canviar en la present
legislatura i així mateix exposa que part de les factures corresponents a la relació del
Festival de Música, les quals ascendeixen a 26.000 € aproximadament, no s’han elevat a
aprovació atès que les mateixes no han estat conformades pels seus responsables.
La Regidora Sra. Estrany Espada diu finalment que també espera, en la mesura possible i
durant la present legislatura, evitar la tramitació d’aquests tipus de procediments.
Intervé el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i manifesta que un any més es presenta a
aprovació del plenari un altre expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits,
procediment que suscita el seu interès. En primer terme vol valorar positivament que
aquesta relació de factures adjunta de l’any 2010 hagi estat inferior, en el seu import
total, respecte la de l’any 2009 tot i considerar que difícilment es pot eliminar aquest
tipus de procediment d’un any per l’altre.
En segon terme fa referència a la notícia publicada en el diari “El Mundo” respecte la
relació de despeses del Festival de Música, la qual aparegué damunt premsa després de
la celebració de la comissió informativa, passant a donar-li lectura (.../...). Manifesta el
Sr. Cifre Bennàssar que no és cert que l’equip de govern “hagi trobat aquestes factures
de les que ningú es fa càrrec” atès que les mateixes estaven localitzades i de les quals es
fa càrrec la persona que sempre se’n fa càrrec i que és un funcionari d’aquesta
Corporació i el fet que aquestes factures “tan sols estan firmades per una persona que
surt al sumari de l’operació voltor” és així perquè sempre ha estat així, tot tenint en
compte que tots els que surten a aquest sumari no vol dir que estiguin imputats.
Seguidament el Sr. Cifre Bennàssar exposa que el funcionament del Festival de Música
durant tots aquests anys no ha estat deficient per culpa d’aquest funcionari en qüestió sinó

tot lo contrari: ha funcionat gràcies a ell, inclús la 50ª edició del present any que, vist lo
vist, hi havia per no fer res, assenyalant que abans del 2010, any en que el festival es va
integrar en el pressupost general arrel de l’operació voltor, les factures es pagaven sense
signatura del regidor responsable pel que ara es demana que, si es va procedir a aquest
canvi l’any 2010, ara ha de signar factures corresponents a l’any 2009?
Respecte la qüestió de signar factures destaca que l’anterior Interventor de la Corporació
manifestà que ha de firmar el responsable que té hores d’ara la competència el qual pot
fer constar que la factura correspon a anys anteriors.
També recorda que està aturada des de l’any 2009 la tramitació de l’expedient per a la
constitució d’una fundació que gestioni el Festival de Música.
El Regidor Sr. Moragues Llompart manifesta que atès lo exposat està ben clar que no
s’han controlat ni les despeses ni les signatures de les factures i desitja, entre les dues
intervencions anteriors i com ha manifestat la Regidora Sra. Estrany Espada, que no hi
hagi més procediments d’aquest tipus a aprovar pel plenari.
Respecte les factures corresponents a despeses de festes de l’any 2010, el Regidor Sr.
Ramon Amengual manifesta que quan l’ajuntament es va fer càrrec, en l’anterior
legislatura, de les dues festes patronals de Pollença i Port de Pollença, existien dues
partides en el pressupost de despeses separades arribant a una entesa, a nivell de l’equip
de govern, que el pressupost total de les festes patronals no es minvaria, pel que recorda
que el pressupost general de l’exercici 2010 es va aprovar en el mes de setembre
rebaixant-se la partida pressupostària de festes en més de 75.000 € quan realment ja es
tenia coneixement de les despeses efectuades durant les festes patronals trobant-se en
aquesta situació; així mateix exposa que durant l’ant 2010 es varen començar a iniciar els
pertinents procediments per regularitzar la situació, tant dels contractes corresponents als
serveis d’activitats de festes i/o de caire esportiu.
La Regidora Sra. Sastre Llompart manifesta que quan es parla de procediments de
reconeixement extrajudicial de crèdits s’hauria de fer memòria atès que durant la
legislatura 2003-2007 se’n va aprovar un per febrer de 2007 i ja durant la legislatura
2007-2011 un expedient per setembre de 2007 corresponent a despeses efectuades en
exercicis anteriors i un altre per febrer de 2008 on la meitat de les factures corresponien a
despeses efectuades en l’anterior legislatura 2003-2007. Així mateix agraeix als
companys de l’anterior govern, que ara ja no són regidors, el fet d’haver presentat una
memòria justificativa respecte diverses factures atès que abans aquesta memòria no es
demanava ni mai es donaven explicacions en anteriors legislatures.
Assenyala que en la present relació no hi ha factures corresponents a les àrees d’Educació
i Joventut que abans gestionava, excepte les no conformades i que es pagaven mitjançant
domiciliació bancària atès que mai s’havia dit que així es fes i afegeix que, tal com es va
informar des de la Intervenció municipal en el seu moment, la signatura de les factures
pendents correspon al regidor que ara ostenta la gestió, no al regidor que ha partit, tal
com en va firmar en la passada legislatura com a regidora delegada corresponents a la
regidora Sra. Estrany Espada en la legislatura 2003-2007.
Intervé el Regidor Sr. García Salvador i exposa que evidentment la tramitació d’aquest

expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits és responsabilitat de l’actual equip de
govern esperant que aquesta legislatura sigui la de la cordura, la austeritat i s’ajustin les
despeses a les que s’hagin pressupostat, sobretot en matèria de festes, amb la finalitat de
que aquest procediment sigui excepcional en l’aprovació de la despesa.
Per altra banda planteja les següents qüestions: es pensa fer una auditaria dels comptes
municipals?Quan s’habilitarà definitivament la nau i es deixarà de pagar el lloguer del
local destinat a l’àrea de Serveis? Per què no es va seguir el procediment contractual
previst a la legislació vigent respecte la despesa efectuada per l’empresa Mallorca So
S.A. i que ascendeix a més de 50.000 euros? Per què no han estat conformades les
factures emeses per l’empresa J.J.Roy S.L. corresponents a edicions del festival de
Música, tot tenint en compte el vincle d’aquesta empresa amb l’operació voltor? S’ha
facilitat a la Intervenció la informació necessària per que es pugui comprovar si les
despeses realitzades en el festival de Música s’ajusten als preus de mercat? Es pensa
donar aquesta informació, si procedeix, a la jutge instructora del cas voltor?
El Sr. García Salvador manifesta que, respecte el festival de Música, tant de bo s’hagués
fet cas al grup municipal d’Alternativa quan es va denunciar la situació atès que el temps
els ha donat la raó, assenyalant que no pretén fer llenya sobre ningú però que tot
demostra que existia un desgavell total atès que no és el mateix ara sortir com a víctimes
quan s’ha dit que, i així consta al sumari de l’operació voltor, si l’ajuntament gestiona
directament el festival envers el patronat ja no es podrà contractar amb tercers com fins
ara s’havia fet, pel que hores d’ara està clar que es botava la normativa de contractació
pública i els regidors responsables no exercien cap tipus de control sobre aquest
funcionari, no essent l’únic responsable atès que també hi ha responsabilitats polítiques.
Pren la paraula la Regidora Sra. Estrany Espada i contesta al Regidor Sr. Cifre Bennàssar
que la reflexió que ha realitzat sobre l’article publicat en un diari la hauria de fer al
periodista que ho ha redactat atès que el mateix periodista ja n’estava assabentat de tot i
que certament, com ara regidora delegada de Cultura, s’ha trobat un bon desgavell entorn
el Festival de Música; així mateix manifesta que des del moment que s’ha comprovat que
s’arrosseguen aquestes factures des de l’any 2009 s’ha comunicat als regidors
responsables i que tampoc els regidors de la present legislatura poden signar factures amb
data anterior a 11.06.11, avançant que probablement n’hi haurà més de factures del
festival.
Agraeix al Regidor Sr. Moragues Llompart les seves paraules considerant que moltes
situacions es poden evitar si es treballa amb un pressupost ajustat a la legalitat i contesta
als regidors Sr. Ramon Amengual i Sra. Sastre Llompart que no hi hauria tantes factures
a la relació adjunta si els pressuposts generals s’aprovessin en termini, assenyalant per
altra banda a la Sra. Sastre Llompart que ningú li ha demanat que signi les factures amb
data posterior a 11.06.11 que hagin arribat a l’àrea d’Intervenció.
Intervé el Sr. Batle i manifesta que el primer procediment d’aquests tipus es va dur a

terme l’any 2007, contestant a la Regidora Sra. Sastre Llompart que en la passada
legislatura es varen trobar amb el pressupost general 2007 aprovat i amb aquest
procediment de reconeixement extrajudicial aprovat, fet que no ha succeït ara atès que no
hi ha pressupost general 2010, ni liquidació 2009 aprovada, ni una relació de factures del
reconeixement extrajudicial de crèdits preparada i més factures que hores d’ara van
arribant, pel que considera que es gastava sense mirar res del pressuposts i que tots els
regidors anaven per lliure, avançant que probablement es superarà el milió d’euros amb la
tramitació d’un altre procediment de reconeixement extrajudicial de crèdits i que, a
vegades, val més no dir res atès el que hi ha.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar manifesta que en la seva intervenció ha volgut
puntualitzar la notícia que ha sortit publicada aquests dies en un diari respecte les factures
del festival de música atès que li han cridat l’atenció certes declaracions recordant a la
Regidora Sra. Estrany Espada que en el primer procediment tramitat l’any 2007 hi havia
un muntat de factures de l’any 2006 corresponents a l’àrea d’educació que gestionà
(legislatura 2003-2007) i que tothom té un passat, però que si en un futur no s’eleva a
aprovació cap procediment d’aquest tipus l’equip de govern tindrà el seu aplaudiment;
així manifesta al Regidor Sr. García Salvador que les il·legalitats i/o irregularitats que ha
assenyalat sempre han existit pel que s’ha d’esperar a l’actuació i a la resolució de la
justícia, en el seu cas.
El Regidor Sr. Ramon Amengual contesta al Regidor Sr. García Salvador que respecte la
factura de festes que ha demanat hi ha un expedient al respecte.
La Regidora Sra. Sastre Llompart manifesta que el grup municipal del PSOE no pretén
fugir de les seves responsabilitats en la legislatura anterior, tal volta hi va haver una
manca de previsió en segons quins conceptes d’ingressos, però que també és un fet que
en aquesta relació no hi hagi factures corresponents a les àrees de joventut i educació.
Contesta la Regidora Sra. Estrany Espada al Regidor Sr. Cifre Bennàssar que
evidentment té un passat del qual n’està ben satisfeta i que ell en té un altre com a regidor
no poden eludir ara la seva responsabilitat com a regidor delegat del festival de música;
així mateix manifesta que si un diari li demana sobre un assumpte dona les seves
respostes però que la transcripció de les mateixes o el contingut de l’article no és
responsabilitat seva.
Conclou el Sr. Batle exposant que ara s’està davant l’aprovació del primer procediment
de reconeixement extrajudicial de crèdits d’aquesta legislatura però que en la primera
sessió constitutiva de la Junta de Govern Local s’ha de tenir en compte que s’aprova una
relació de factures que ascendia a més de 400.000 € essent ja una necessitat el tenir la
capacitat per distingir quines despeses són o no necessàries.
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (15 vots a favor:PP; IB-Lliga; A; PSOE;
CiU; UMP i 2 abstencions: PSM-EN i ERAM), acorden aprovar íntegrament el dictamen
precedent i l’acord contingut en el mateix.

5.- Determinació de les festes locals per a l’any 2012
Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 25 de juliol de 2011 que a continuació es transcriu:
Diligència.- Per fer constar que s’absenta de la sessió el Regidor Sr. Cifre Bennàssar quan són les 13:25
hores.

“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que per part de la Direcció General de Treball de la Conselleria de Treball i
Formació del Govern de les Illes Balears (RGE núm. 4384 de 13.06.11) s’ha sol·licitat
d'aquest Ajuntament la comunicació de les dues festes locals que per tradició li siguin
pròpies, d'acord amb l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de
regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos als efectes de fixar el calendari
per a l’any 2012 de les festes laborables que són pròpies conjuntament a l'àmbit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Pels motius exposats, aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent
ACORD:
1r.- Determinar com a festes de caràcter local, retribuïdes i no recuperables, per a l'any
2012, les següents:
1ª.- Festivitat de Sant Antoni: dia 17 de gener de 2012, dimarts
2ª.- Festivitat de Nostra Senyora dels Àngels: dia 2 d'agost de 2012, dijous
2n.- Donar trasllat del present acord a la Conselleria de Treball i Formació del Govern de
les Illes Balears, als efectes oportuns.
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà
Pollença, 11 de juliol de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (16 vots a favor: PP; IB-Lliga; A; PSOE;
CiU; UMP i ERAM i 1 abstenció: PSM-EN – al no estar present en el moment de la
votació (article 92 LMRLIB) -), acorden aprovar íntegrament el dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

6.- Distincions La Patrona 2011
A efectes informatius el Sr. Batle exposa que aquest punt fou retirat de l’ordre del dia en
seu de la comissió informativa d’Assumptes Generals celebrada el proppassat dia 25 de
juliol de 2011 atès que per part de tots els grups municipals es considera necessari
prèviament iniciar el pertinent procediment per disposar d’un reglament municipal que
reguli la concessió d’aquestes distincions fixant els mèrits, els fets, les condicions, etc ...
possibilitant el consens entre tots els partits polítics municipals.
Diligència.- Per fer constar que s’incorpora a la sessió el Regidor Sr. Cifre Bennàssar quan són les 13:30
hores.

7.- Moció presentada pels grups municipals Alternativa per Pollença, PSOE,
Convergència i Unió, Unió Mollera Pollencina, PSM i Esquerra relativa a la
realització dels estudis previs per a l’elaboració del Catàleg de llocs de feina
A continuació es dona compte de la moció presentada (RGE núm. 5210 de 15.07.11)
dictaminada per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals de dia 25 de juliol de
2011, amb l’esmena introduïda en seu de la pròpia comissió informativa, que a
continuació es transcriu literalment:
“MOCIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que un catàleg de llocs de treball és imprescindible per millorar la correcta gestió
dels recursos humans de l’Ajuntament facilitant l’eficàcia i l’eficiència dels treballadors
i establint les bases per a una adequada definició d’objectius.
Atès de la gran utilitat del catàleg de llocs de treball per
- Determinar el valor objectiu de cada lloc de feina dintre l’estructura de
l’organització, permetent una distribució equitativa dels salaris i reduint les
possibilitats d’arbitrarietat i
- Fent factible l’avaluació del rendiment de les persones que ocupen els llocs de
treball mitjançant sistemes més vàlids i fiables
- Tenir un coneixement més precís del contingut dels diferents llocs de feina i del
perfil d’exigències de cadascun d’ells que possibilita l’elaboració de plans de
formació i el desenvolupament de processos de selecció més eficaces

Atès que el Catàleg de llocs de treball del personal de l’Ajuntament és una qüestió
pactada en anteriors Convenis Col·lectius, que encara no s’ha plasmat a la realitat.
Atès que fa anys els delegats d’Emser ja varen passar un esborrany de catàleg de llocs
de feina, però oficialment no s’ha fet res per aprovar-ho.
Per tot això, aquests regidors presenten al ple de l’Ajuntament, amb la intenció de veurela enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si
procedeix, la següent proposta
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Iniciar els estudis previs per a la realització d’un catàleg de llocs de treball del personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament de Pollença i dels organismes dependents del mateix:
Emser, Residència, Patronat de Turisme ...”
Pren la paraula el Regidor Sr. García Salvador i exposa el contingut de la moció que es
sotmet a votació, indicant en primer terme que aquesta moció fou presentada en la
legislatura passada essent rebutjada; seguidament es remet a l’exposició de motius de la
mateixa a la qual fa referència pel que manifesta que un catàleg de llocs de treball és una
eina fonamental per a millorar la gestió del municipi, tot i ser conscient que no solucionarà
tots els problemes existents però que aquest és un primer pas per assolir l’organització dels
recursos humans municipals.
El Sr. Batle manifesta que les tasques i les funcions corresponents a cada lloc de treball han
de poder ser flexibles i no supeditades a les que estableixi únicament un catàleg; així mateix
indica que s’ha localitzat un esborrany/projecte de valoració de llocs de treball de
l’Ajuntament de Pollença, realitzats per una empresa externa, documents que s’elaboraren fa
devers 10-12 anys sense seguir cap tipus de procediment i el que li agradaria saber és com
així mai s’aplicaren deixant-los dins un calaix?concloent que li sembla hores d’ara tirar
endavant el projecte de modernització administrativa local.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar manifesta que durant la legislatura 1999-2003 ja es va
realitzar qualque passa al respecte, tot i parèixer ser que ja existien aquets documents i, per
altra banda, la Regidora Sra. Sastre Llompart diu que mirarà d’esbrinar si existeix qualque
expedient respecte els documents localitzats i els traslladarà l’explicació.

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la moció
precedent i l’acord contingut en la mateixa.
8.- Propostes/Mocions d’urgència
A continuació, el Sr. Batle eleva, tal com es tractar en seu la sessió de la comissió
informativa celebrada dia 25 de juliol de 2011 i una vegada proposats tots els
representants per part dels diversos grups polítics municipals, la proposta de nomenament
dels representants de la Corporació municipal davant diversos òrgans col·legiats.
Els reunits, per UNANIMITAT, acorden procedir al seu tractament al assolir-ne el
quòrum de majoria absoluta necessari que n’apreciï la urgència (article 87.2 LMRLIB).
Seguidament es transcriu literalment la següent proposta:
8.1.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
Vist el disposat a l’article 38 c del ROF pel que és competència del Ple el nomenament
de representants de la Corporació municipal davant els òrgans col·legiats aquesta Batlia
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar el nomenament dels representants municipals que a continuació es
relacionen:
-

Representant davant la Junta Rectora del Consorci de La Gola:
Vocal Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía
Vocal Regidora Sra. Malena Estrany Espada

2n.- Nomenar els representants municipals que a continuació es detallen:
-

Representants davant el CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE POLLENÇA
conforme l’article 9 del Reglament municipal del CEMP:
President: Sr. Batle o la persona en qui delegui
Vocals:
1. Vocal titular Regidor Sr. Martí J. Roca Olivieri (IB-Lliga)

Vocal suplent Regidor Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)
2. Vocal titular Regidora Sra. Malena Estrany Espada (IB-Lliga)
Vocal suplent Regidor Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)
3. Vocal titular Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)
Vocal suplent Regidor Sr. David Alonso García (PP)
4. Vocal titular Regidor Sr. Miquel Àngel Sureda i Massanet (ERAM)
Vocal suplent Sra. Cristina Espi Sanchis (A)
5. Vocal Sr. Joan Rotger Albertí (PSOE)
Vocal suplent Neus Bordoi Expòsito (PSM-EN)
-

Representants davant Comitè de Seguretat, Salut i Higiene :
Vocal Regidor Sr. David Alonso García (PP)
Vocal Regidor Sr. Martí J. Roca Olivieri (IB-Lliga)
Vocal Regidor Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)
Vocal Regidor Sr. Antoni Cànaves Capllonch (PSOE)

3r.- Aprovar el nomenament dels representants en els següents organismes autònoms
municipals que a continuació es relacionen:
- Membres del Consell Rector de l’INSTITUT MUNICIPAL RÀDIO POLLENÇA
(article 8 dels Estatuts de l’Institut Municipal Ràdio Pollença)
President: El Batle de l’Ajuntament de Pollença Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía
Vocals:
1. Vocal titular Regidor Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)
Vocal suplent Regidora Sra. Malena Estrany Espada (IB-Lliga)
2. Vocal titular Regidora Sra. Francisca Cerdà Nadal (PP)
Vocal suplent Regidor Sr. David Alonso García (PP)
3. Vocal titular Sr. Eladio Lorente Ibarra (UMP)
Vocal suplent Sr. Ramon Cerdà Cifre (A)
4. Vocal titular Sra. Margalida Cànaves Campomar (CiU)
Vocal suplent Sr. Josep Boladeras Sabater (ERAM)
5. Vocal titular Sr. Lluís García Coll. (PSM-EN)
Vocal suplent Sr. Xisco Cànaves Orejuela (PSOE)

- Membres del Consell Rector del PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE
POLLENÇA (article 6 dels Estatuts del Patronat Municipal de Turisme)
President: El Batle de l’Ajuntament de Pollença o Regidor/a en qui delegui
Vocals:
1. Vocal titular Regidor Sr. David Alonso García (PP)
Vocal suplent Regidora Sra. Francisca Cerdà Nadal (PP)
2. Vocal titular Regidor Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)
Vocal suplent Regidor Sr. Martí J. Roca Olivieri (IB-Lliga)
3. Vocal titular Regidor Sr. Miguel Sánchez Vives (A)
Vocal suplent Regidor Sr. Nadal Moragues Llompart (UMP)
4. Vocal titular Regidora Sra. Maria del Mar Sastre Llompart (PSOE)
Vocal suplent Regidor Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (ERAM.)
5. Vocal titular Regidor Sr. Miquel Ramon Amengual (CiU)
Vocal suplent Regidor Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía.(PSM-EN)
Secretària delegada: Sra. Margarita Lacalle Pons-Estel, TAG, a proposta de
Secretària de l’Ajuntament, conformement l’article 13 del RD 1174/1987, de 18
setembre, de règim jurídic del funcionaris de l’Administració Local amb habilitació
caràcter nacional i l’article 6 dels estatuts del Patronat Municipal de Turisme
Pollença
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- Membres del Consell Rector del PATRONAT MUNICIPAL RESIDÈNCIA SOCIAL
DE POLLENÇA (article 5 dels Estatuts del Patronat Municipal Residència Social de
Pollença)
President: El Batle de l’Ajuntament de Pollença o Regidor/a en qui delegui
Vocals:
1.Vocal titular Regidora Sra. Francisca Cerdà Nadal (PP)
Vocal suplent Regidor Sr. David Alonso García (PP)
2. Vocal titular Regidor Sr. Miquel Llobeta Vives (PP)
Vocal suplent Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)
3. Vocal titular Sr. Joan Ramon Bosch Sangroniz (A)
Vocal suplent Regidor Sr. José Luis García Salvador (A)
4. Vocal titular Regidora Sra. Maria del Mar Sastre Llompart (PSOE)
Vocal suplent Regidor Sr. Antoni Cànaves Capllonch (PSOE)
5. Vocal titular Regidor Sr. Joan Ramon Mateu Torrandell (CiU)
Vocal suplent Regidor Sr. Miquel Ramon Amengual (CiU)

6. Vocal titular Regidor Sr. Nadal Moragues Llompart (UMP)
Vocal suplent Sr. Eladio Lorente Ibarra (UMP)
7. Vocal titular Regidor Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar (PSM-EN)
Vocal suplent Sr. Gabriel Cerdà Buades (PSM-EN)
8. Vocal titular Regidor Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (ERAM)
Vocal suplent Sr. Josep Boladeras Sabater (ERAM)
9. Vocal titular Regidora Sra. Malena Estrany Espada (IB-Lliga)
10. Vocal titular Regidor Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)
11. Vocal titular Regidor Sr. Martí Roca Olivieri (IB-Lliga)
Secretària delegada: Sra. Margarita Lacalle Pons-Estel, TAG, a proposta de
Secretària de l’Ajuntament, conformement l’article 13 del RD 1174/1987, de 18
setembre, de règim jurídic del funcionaris de l’Administració Local amb habilitació
caràcter nacional i l’article 5 dels estatuts del Patronat Municipal Residència Social
Pollença

la
de
de
de

4rt.- Aprovar el nomenament dels representants del Patronat de la FUNDACIÓ
ESCOLA DE MÚSICA DE POLLENÇA (article 6 dels estatuts de la Fundació Pública
de l’Escola de Música de Pollença ) que a continuació es relacionen:
President: El Sr. Batle de l’Ajuntament de Pollença o Regidor/a en qui delegui
Vicepresident: Regidor Sr. Miquel Llobeta Vives (PP)
Membres patrons:
1 . Sr. President de la Banda de Música de Pollença
2. Regidor Sr. Martí Roca Olivieri (IB-Lliga) - titular
Regidor Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga) - suplent
3. Sr. Eladio Lorente Ibarra (UMP) - titular
Regidor Sr. José Luis García Salvador (A)- suplent
4. Sr. Bartomeu Cerdà Comas (ERAM)- titular
Regidor Sr. Joan Ramon Mateu Torrandell (CiU)- suplent
5. Sr. Miquel Amengual Bibiloni. (PSM-EN)- titular
Sr Joan Cerdà Campomar (PSOE)- suplent
Secretària delegada de la fundació: Sra. Margarita Lacalle Pons-Estel, TAG, a proposta
de la Secretària de l’Ajuntament, conformement l’article 13 del RD 1174/1987, de 18 de

setembre, de règim jurídic del funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional i l’article 6 dels estatuts de la Fundació Pública de l’Escola de Música
de Pollença
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.
Pollença, 28 de juliol de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”
Passats seguidament a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar
íntegrament la proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.

Seguidament, abans de començar la part de control i seguiment, el Sr. Batle demana si
algun grup polític vol sotmetre a la consideració del Ple alguna moció.
Per part dels grups municipals Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana es presenta una moció d’urgència de
rebuig al tancament de Ràdio i Televisió de Mallorca.
El Sr. Batle demana que les mocions es presentin amb el temps suficient per poder estudiarles i no en la mateixa sessió plenària.
Els reunits, per majoria ( 9 vots a favor (A, PSOE, CiU, UMP, PSM-EN i ERAM) i 8
abstencions (PP i IB-Lliga)) acorden procedir al seu tractament al assolir-ne el quòrum
de majoria absoluta necessari que n’apreciï la urgència (article 87.2 LMRLIB).
Seguidament es transcriu la moció presentada:
8.2.- MOCIÓ DE REBUIG AL TANCAMEMT DE RÀDIO I DE TELEVISIÓ
MALLORCA
Exposició de motius:

El passat mes de març d’enguany el Ple de l’Ajuntament de Pollença va aprovar, sense
cap vot en contra, una moció que reconeixia la feina feta per la Radio i Televisió de
Mallorca, pronunciant-se contra en tancament d’aquesta empresa pública i demanant al
Consell de Mallorca la continuïtat del model comunicatiu que aquesta duia a terme.
En les darreres setmanes hem pogut comprovar la intenció de la nova Presidenta del
Consell de Mallorca, Sra. Maria Salom Coll, la voluntat explícita de procedir al
tancament d’aquest ens públic. Així ho ha manifestat ella mateixa en diverses
declaracions públiques i a aquests efectes s’ha anomenat un nou director de RTV
Mallorca, Sr. Jose Manuel Carrillo, que també ha deixat ben clar que la seva feina serà
la de procedir al tancament de l’empresa.
Els grups que presentem aquesta moció considerem que la feina de RTV Mallorca ha
estat molt profitosa a l’hora de donar a conèixer el nostre municipi i mantenir al
ciutadans informats de la seva actualitat més propera, fet que s’ha constatat amb el
seguiment que Televisió de Mallorca ha fet de les sessions plenàries d’aquest
Ajuntament, així com de nombrosos esdeveniments succeïts al nostre poble.
Considerant els beneficis socials que han produït els mitjans de RTV Mallorca, l’ajustat
pressupost de que ha disposat en els darrers anys, molt per davall el de l’autonòmica
IB3, la importància de mantenir un canal en català dins un panorama televisiu on només
el 10% dels mitjans s’expressen en llengua pròpia, i el trasbals que suposarà per a la
industria audiovisual mallorquina aquest tancament,
Es demana l’adopció dels següents acords:
1- El Ple de l’Ajuntament de Pollença rebutja el tancament de Radio i Televisió de
Mallorca, manifestant novament la importància de la feina duta a terme per
aquesta empresa, i demanant la continuïtat de la mateixa.
2- El Ple de l’Ajuntament de Pollença reprova a la Presidenta del Consell de
Mallorca, Maria Salom Coll, en la seva decisió de fer tancar RTV de Mallorca.
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Pren la paraula el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i manifesta el compromís d’intentar
presentar les mocions per la via ordinària però que, a vegades, els fets ho determinen com
ha passat en el present cas; seguidament passa a exposar el contingut de la referida
moció, assenyalant que, un cop celebrades les eleccions, la intenció de la nova presidenta
del Consell de Mallorca és la voluntat explícita de procedir al tancament d’aquest ens
públic esgrimint, entre d’altres motius, el baix nivell d’audiència i el seu cost econòmic,
motius que els diversos grups municipals no comparteixen. Així mateix fa referència al
contingut del pregó de festes escoltat precisament enguany respecte les coses que ja no hi
són, considerant que cap televisió com RTV Mallorca ha sabut transmetre i mantenir viva
la llengua pròpia mallorquina i que és obligació de l’Ajuntament defensar aquesta moció.
Per altra banda exposa que els grups municipals que han presentat la present moció són
conscients que aquesta és una declaració d’intencions davant la situació anunciada.
La Regidora Sra. Estrany Espada exposa que el grup municipal de la IB-Lliga votarà a
favor de la moció presentada sobretot per la tasca de gran professionalitat duta a terme
per TV Mallorca i per la defensa de la llengua sense entrar a valorar hores d’ara els
possibles motius econòmics que s’esgrimeixen respecte el seu tancament.
El Sr. Batle manifesta que aquesta moció ja es va debatre en un proppassat plenari i que
el tancament és una decisió política que correspon executar, si procedeix, als
responsables que l’hagin adoptada; així mateix considera que s’ha de dur a terme una
redifinicó
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (12 vots a favor: IB-Lliga, A, PSOE, CiU,
UMP, PSM-EN i ERAM i 5 abstencions: PP) acorden aprovar íntegrament la moció
precedent i els acords continguts en la mateixa.
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de les resolucions de Batlia
- De la resolució de Batlia de dia 21 de juliol de 2011 per la qual es nomena membre de
la Junta de Govern Local al Regidor Sr. José Luis García Salvador
- Del decret de Batlia de dia 26 de juliol de 2011 mitjançant el qual es nomena
procurador i lletrat per la personació de l’Ajuntament de Pollença davant el recurs
contenciós administratiu interposat per FSP-UGT contra l’acord de la Junta de Govern
Local de data 19.04.11 relatiu a l’aprovació de les bases específiques per proveir una
plaça de sotsinspector de la Policia Local mitjançant concurs-oposició per promoció
interna.

3.- Precs i preguntes
Seguidament es contesten els precs i les preguntes presentats per escrit (RGE núm.
5395 de 25.07.11) per part del Regidor Sr. García Salvador (Alternativa) i que resten
units com annex a la present acta, respecte dels quals es donen les següents respostes:
PREGUNTES:
R1: Contesta la Regidora Sra. Estrany Espada que és la seva intenció realitzar una
auditoria atès que així està previst en el pacte de govern.
R2: Contesta la Regidora Sra. Estrany Espada que estan treballant al respecte i que quan
tingui la xifra del deute se’ls informarà.
R3: Respon la Regidora Sra. Buades Cifre que efectivament se’n varen pintar cinc per
part de l’empresa adjudicatària de les obres però que es subsanarà atès que hi va haver
una equivocació.
R4: Respon el Sr. Batle que aquesta instal·lació no disposa de la pertinent llicència pel
que s’iniciarà un procediment sancionador; afegint el Regidor Sr. Roca Olivieri que de
les reunions mantingudes sembla ser que els propietaris de l’edifici on s’ha instal·lat es
senten enganats per l’empresa de telefonia promotora.
R5: Respon el Sr. Batle que s’han fet les gestions per la neteja de torrents amb la Direcció
General de Recursos Hídrics.
R6: Respon el Sr. Batle que efectivament hi ha queixes reiterades i la Policia Local ha
informat al respecte obrant una sol·licitud de llicència d’activitat de bar amb amenització
musical en tramitació, essent en els exteriors del local on realment hi ha els problemes
sobre els que s’haurà d’actuar conforme el previst a l’ordenança municipal de policia i
bon govern.
R7: El Regidor Sr. Roca Olivieri contesta que es sol·licitarà un llistat dels existents per si
n’hi ha qualcun que es consideri necessari retirar-lo; per altra banda la Regidora Sra.
Budes Cifre manifesta, pels que afecten a l’àrea de Medi Ambient, que el proper dia 4
d’agost comencen els becaris de Medi Ambient i que, entre altres tasques, treballaran
amb un diagnòstic dels indicadors necessaris en els camins.

Per part del Regidor Sr. García Salvador (Alternativa) es formula seguidament la
següents pregunta:
1.- Ens poder informar quan es deixaren les dependències ocupades en lloguer per part de
l’àrea de Serveis en el carrer Sant Domingo (ca’n Candalí)?
R: Contesta el Sr. Batle que s’ha arribat a un acord amb la propietat finalitzant el
contracte el proper dia 31 d’agost de 2011.
A continuació es contesten els precs i les preguntes presentats per escrit (RGE núm.
5458 de 26.07.11) per part del Regidor Sr. Cifre Bennàssar (PSM-EN) i que resten
units com annex a la present acta, respecte dels quals es donen les següents respostes:
R1: Contesta el Regidor Sr. Llobeta Vives que fou el responsable de descartar-la,
demanant disculpes al respecte, tot tenint en compte la voràgine en que es trobà dins
l’àrea un cop pres possessió del càrrec; així mateix manifesta que en un futur fa comptes
continuar amb la convocatòria pública i que el cost de l’edició d’enguany ascendeix a
2800 euros aproximadament.
R2: Contesta el Regidor Sr. Llobeta Vives que inicialment no hi havia perquè canviar les
possibles gestions realitzades respecte les activitats de les festes patronals però quan va
conèixer l’import de l’actuació es va decidir suprimir aquest concert pel seu elevat cost .
R3: Respon afirmativament el Sr. Batle assenyalant que finalment no es va dur a terme,
tot i agraint aquestes iniciatives particulars de diversos establiments turístics al respecte.
R4: Contesta la Regidora Sra. Estrany Espada que no és cert que aquest concert es pagues
mitjançant pagaré assenyalant que el pagament es realitzà mitjançant transferència
bancària un cop celebrat el mateix i conforme la modificació contractual que es va dur a
terme als efectes de que aquest es pogués celebrar atesos els incompliments sorgits entre
l’empresa representant de l’artista i ell mateix.
R5: Contesta el Sr. Batle que, en compliment de la moció aprovada pel plenari de la
Corporació, es proposarà una solució adient per a restituir-la dins l’estat actual de la
façana mitjançant la proposta/informe que elaborin els serveis tècnics municipals
indicant, per altra banda, que encara no s’ha atorgat el final d’obra de les obres que
s’executen a dit emplaçament.

R6: Contesta la Regidora Sra. Buades Cifre que encara no funciona el servei de recollida
de fems amb els contenidors soterrats, esperant que entri en funcionament passades les
festes patronals.
El Regidor Sr. Roca Olivieri respon que es duen o duran a terme millores, com ara, la
millora de la neteja viària; la realització d’un estudi respecte l’enllumenat; la instal·lació
de bombilles a les faroles, etc ...
R7: Respon la Regidora Sra. Buades Cifre que en el moll es dur a terme la recollida porta
a porta durant dos dies a la setmana per part de l’empresa municipal de serveis.
R8: Respon el Sr. Batle que hores d’ara és d’aplicació la vigent ordenança i que des de
l’àrea dels serveis tècnics municipals s’està treballant al respecte.
R9: Contesta la Regidora Sra. Estrany Espada que espera que la liquidació quedi
aprovada en el mes d’agost atès que si no és així la situació seria greu.
R10: Contesta la Regidora Sra. Estrany Espada que es preveu aprovar inicialment en el
proper mes d’agost mitjançant la celebració d’un plenari extraordinari.
R11: Contesta la Regidora Sra. Estrany Espada que, si és possible, la intenció és pel
mes de desembre 2011 i/o gener 2012.
R12: Contesta el Sr. Batle que tractant-se d’un BIC només es podria rehabilitat
considerant que hores d’ara no hi deu haver cap tècnic que certifiqui que es pugui
rehabilitar atès el seu estat pel que creu que val més sol·licitar la seva desclassificació
perquè almenys es pugui reconstruir
R13: Contesta el Sr. Batle que s’ha parlat amb els propietaris dels solars perquè retirin les
escombraries i s’elaborarà un pressupost per a saber el cost d’un tancament.
R14: Respon la Regidora Sr. Estrany Espada que el cost encara no està quantificat en la seva
totalitat però que aproximadament la pancarta de l’exposició ascendeix a 700 € i el refresc
de l’acte inaugural a 60 € i respecte el personal que fa la custòdia aquest s’ha cobert amb la
vacant existent d’una plaça d’auxiliar a l’àrea de Cultura, per 2 mesos. Afegeix el Regidor
Sr. Roca Olivieri, respecte el cost de la mà d’obra dels operaris municipals, que qualsevol
acte municipal de caire festiu, cultural ... sempre implica despesa.
R15: Contesta el Regidor Sr. Roca Olivieri que existeix un problema quan plou atès que
l’aigua necessitaria d’una canalització i no tan sols posar grava; per altra banda se li dóna
l’ús d’aparcament provisional.

R16: Contesta el Sr. Batle que la idea és recuperar aquestes subvencions manifestant que
respecte la de la Conselleria de Turisme s’ha interposat un recurs de reposició i la de la que
està conveniada a càrrec del fons de cooperació municipal s’han fet les oportunes gestions a
l’espera de resposta.
R19: No encara, s’està pendent de la signatura d’una resolució i del pagament dels imports
facturats.
R20: Es remet a la resposta donada a la pregunta 4 de la pàgina 23.
R21: Contesta el Sr. Batle que la situació urbanística de Formentor és complicada; la
llicència és una primera necessitat però això no vol dir que els propietaris deixin de complir
amb els seus deures; per altra banda sí que hi existeixen serveis.
Per part del Regidor Sr. Sureda i Massanet (ERAM) es formulen seguidament els
següents precs:
1.- Demana que es doni a conèixer públicament el pacte de govern local
2.- Sol·licita que es realitzin les accions oportunes per impulsar la constitució de la
comissió prevista per assolir l’accés públics als terrenys i instal·lacions de la base militar
ateses totes les actuacions dutes a terme.
3.- Prega que es realitzi una auditoria per a conèixer l’estat real de la situació econòmica
municipal.
4.- Que tal com s’ha dit i atesa la data actual, anima a l’equip de govern per poder elevar
l’aprovació del pressupost general 2011 el més aviat possible i també el fet de poder
aprovar el pressupost general 2012 abans de finalitzar el present any.
5.- Prega perquè es tingui cura amb segons quins detalls durant els actes de celebració de
les festes com, per exemple, la delimitació de l’espai durant els transcurs de la passada
festa infantil.
Per part del Regidor Sr. Moragues Llompart (UMP) es formulen seguidament els
següents precs i preguntes:
1.- Demana que s’estudiï la possibilitat d’enquadernar els programes de
2.- Es pensa fer qualque actuació de fumigació en el moll?

Per part de la Regidora Sra. Sastre Llompart (PSOE) es formula la següent pregunta:
1.- On es realitzarà enguany la festa de marxa fresca infantil?
R: Contesta el Regidor Sr. Llobeta Vives que es durà a terme a la plaça Vella.

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

