ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 11/2011
Caràcter: ordinària
Data: 29 de setembre de 2011
Convocatòria: primera
Horari: de 20:05 h a 00:05 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 Torrandell (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
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària anterior celebrada dia 7 de
juliol de 2011
2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada dia 28 de
juliol de 2011
3.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2011
4.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de subvenció de les obres a icloure en el POS
2012
5.- Ratificació del decret de Batlia núm. 588 de dia 9 d’agost de 2011
6.- Ratificació del decret de Batlia núm. 690 de dia 7 de setembre de 2011
7.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a l’aprovació
definitiva del catàleg de camins del municipi de Pollença
8.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a la sol·licitud
al Consell de Mallorca de modificació del reglament de cooperació municipal del Pla
d’Obres i Serveis
9.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al Festival
Internacional de Música de Pollença.
10.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana en relació al català
com a requisit d’accés a la funció pública.
11.- Designació de representant municipal a l’Obreria del Puig.
12.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de canvi de destinació de l’obra “Passarel·la
per als vianants a la cra. MA 220 per accés a poliesportiu” inclosa en el Pla Plurianual
d’Obres i Serveis 2011-2012-2013-2014 per l’obra “Canvi de coberta, millora d’accessibilitat i
instal·lacions a Ca’n Llobera”
13.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l’assistència al projecte socio educatiu “Escola Viva” al Port de
Pollença i de l’ordenança reguladora de preus públics de l’Escola d’Adults de Pollença
14.- 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 l’acta de la sessió extraordinària anterior celebrada
dia 7 de juliol de 2011
Pel Sr. Batle en funcions es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de
formular cap observació a l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 7 de
juliol de 2011.
Vist que no n’hi ha s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària anterior celebrada dia 28
de juliol de 2011
Pel Sr. Batle en funcions es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de
formular cap observació a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 28 de
juliol de 2011.
El Regidor Sr. Moragues Llompart manifesta que respecte la primera pregunta que formulà
en la part de precs i preguntes manca especificar que feia referència als programes de les
festes patronals i quant la segona demanà com així s’havia fumigat tant tard envers de quan
es fumigaria.
El Regidor Sr. Mateu Torandell demana la rectificació del seu segon cognom atès que està
transcrit com “ ...Torrandell” envers de“... Torandell” .
La Regidora Sra. Buades Cifre assenyala que a la pregunta 3 formulada pel grup municipal
d’A contestà que sí que es pintaren 5 i que no fou una equivocació; a la pregunta 6
formulada pel grup municipal del PSM-EN parlà de reciclatge i no de rebuig i a la 7
formulada pel mateix grup que va especificar que en el Moll es duria a terme la recollida de
cartró, paper i vidre amb la periodicitat establerta.
Vist que no hi ha cap observació més s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.

3.- 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 23 de setembre 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”
Obert el torn pel debat pren la paraula la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura Sra.
Estrany Espada i exposa que novament s’eleva a consideració del ple de l’Ajuntament la
proposta d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació municipal 2011
després de haver mantingut reunions amb els diversos grups municipals amb la finalitat
d’aclarir els dubtes possibles al respecte manifestant, entre d’altres, que els canvis operats
en la plantilla econòmica de personal han permès incrementar en part l’aportació a
l’empresa municipal de serveis; que aquest pressupost general implica una reducció del
6,79 % respecte el pressupost general de l’exercici econòmic 2010, no entrant en el detall
de cada capítol i partida atès que ja fou objecte de debat en la passada sessió plenària i
que els objectius principals de la present proposta són contenir la despesa pública i única
i exclusivament mantenir aquelles partides necessàries i compromeses, com ara,
inversions incloses en el Pla insular d’Obres i Serveis i/o actuacions subvencionades.
Intervé el Regidor Sr. Sureda i Massanet i manifesta que el grup municipal d’ERAM
s’abstindrà en la votació del present punt pel que, tot i que s’ha tingut temps de fer la
feina que no es va fer en el mes d’agost, quan es parla d’un pressupost d’aquest import
estant pràcticament a finals d’any es pot dir que aquest ja està finiquitat considerant,
alhora, que s’ha de tenir més en compta a l’oposició a l’hora de treballar en el pressupost
i començar a fer feina conjuntament, colzo a colzo, en el proper mes d’octubre als efectes
de poder aprovar el pressupost general 2012 així com toca. Així mateix assenyala que en
el darrer pressupost hi apareixia una quantitat important destinada a la construcció de
l’auditori pel que creu que s’han de realitzar les gestions polítiques necessàries per
invertir en el municipi aquests doblers en altres obres i demanar allò que legítimament

correspon així com actuar davant la subvenció que anualment s’atorgava pel festival de
música de Pollença i enguany no arribat tot i existint el compromís.

El Regidor Sr. Cifre Bennàssar exposa que aquest pressupost general no agrada al grup
municipal del PSM-EN atès que discrepa de capítols que han sofert una reducció, tal com
va exposar en la passada sessió, i que amb la present proposta es mantenen igual; així
mateix manifesta que és cert que s’han mantingut reunions per explicar el contingut del
pressupost però que aquestes reunions s’han realitzat per iniciativa de l’oposició i no de
l’equip de govern, assenyalant també que aquest debat s’hauria de traslladar al carrer atès
que l’execució del pressupost general afecta als ciutadans pel que consideraria oportú
obrir un procés de participació ciutadana al respecte. Conclou dient que, pels motius
exposats, s’abstindrà en la votació d’aquest punt, sense perjudici de la presentació de
reclamacions en el termini d’exposició pública.
Pren la paraula el Regidor Sr. Llompart Moragues i manifesta que el grup municipal
d’UMP s’abstindrà en la votació, tot tenint en compte que s’han subsanat les possibles
dubtes que hi havia i al entendre que és una necessitat important la seva aprovació, tant
per poder pagar com per poder cobrar els tercers afectats, sense oblidar els inconvenients
existents en la seva elaboració donat el recent canvi de legislatura i el govern en minoria.
El Regidor Sr. Mateu Torandell manifesta que, en primer terme en la passada sessió
plenària, el grup municipal de CiU va decidir votar en contra del pressupost general 2011
atesa la manca d’informació facilitada i davant les inquietuds que suposava veure
retallades en partides pressupostàries de les àrees d’educació i de serveis socials
considerant que són prioritàries les necessitats educatives i socials, tal com ho va exposar,
així mateix davant la manca de transparència i de diàleg tampoc es podia emetre un vot a
favor per responsabilitat política assenyalant que, un més després, no s’han vist canvis en
les partides pressupostàries i, per altra banda, el pressupost general que es presenta ja està
executat en un 75% a la data actual, fet que pot perjudicar al municipi pel que, pels
motius exposats, el grup municipal de CiU s’abstindrà en la votació.
La Regidora Sra. Sastre Llompart exposa que no troba massa problemes a nivell tècnic en
la proposta de pressupost general presentada però sí a nivell polític considerant que tots
els grups municipals haurien d’aspirar a aprovar el proper pressupost 2012 per unanimitat
i amb el major consens possible; demana per altra banda si s’ha suprimit la partida
destinada al fons de solidaritat?. Així mateix manifesta que és conscient de la
responsabilitat davant la tasca feta en la passada legislatura però que el grup municipal
del PSOE s’abstindrà en la votació tot i que encara no es té coneixement de la liquidació
de l’exercici econòmic 2010, el superàvit de l’empresa municipal es podria repercutir
sobre l’usuari i perquè hi ha inversions pendents d’aprovació, entre d’altres motius.

Intervé el Regidor Sr. Sánchez Vives i exposa que el grup municipal d’A s’abstindrà en la
votació del present punt un cop aclarits els dubtes sorgits respecte diverses partides

pressupostàries i conceptes; per altra banda manifesta que no s’han contestat diverses
preguntes/al·legacions· entorn la plantilla econòmica de personal.
Pren la paraula el Sr. Batle i manifesta que les explicacions ja s’han donades
pràcticament totes i que tenint en compte el deute de l’ajuntament i el dèficit existent a la
tresoreria s’hagués pogut optar per prorrogar el pressupost general però per un exercici de
responsabilitat s’ha dut a terme la present proposta tractant-se d’un pressupost del que a
dia d’avui hi depenen un parell d’inversions. Així mateix assenyala que avui s’ha aprovat
la liquidació de l’exercici anterior, de la qual donarà compte en posterioritat, pel que es
podrà sol·licitar la línia ICO i que les al·legacions presentades no afecten al pressupost,
tractant-se de quantitats en la plantilla econòmica, essent cada any reiterades podent ser
també contestades un cop finalitzat el proper termini d’exposició pública. Per altra banda
exposa que en el mes d’octubre es durà a terme una revisió de diverses ordenances fiscals
així com l’elaboració del projecte de pressupost per a l’any 2012 i contestant al Regidor
Sr. Sureda i Massanet manifesta que efectivament hi ha subvencions que s’havien
d’haver reclamat tot i pensar que el temps del teatre-auditori ha passat essent part de la
història.
La Regidora Sra. Estrany Espada contesta al Regidor Sr. Sureda i Massanet que
comparteix la contundència a l’hora d’anar a demanar els doblers que corresponguin al
municipi; al Regidor Sr. Cifre Bennàssar que coincideix a l’hora de dir que no li agrada
aquest pressupost com tampoc agrada a l’equip govern però que d’ell depenen els
procediments contractuals de vàries inversions i convenis pendents; al Regidor Sr. Nadal
Moragues li agraeix la seva intervenció; al Regidor Sr. Mateu Torandell li respon que la
reducció del pressupost en 1,5 milions afecta a totes les partides pressupostàries, excepte
les de planificació i urbanisme, i no únicament a les àrees de serveis socials i educació i
que és cert que inicialment no es realitzaren reunions entre els grups però que la veritat és
que quan arribà en el mes de juny no hi havia el pressupost enllestit, cap procediment de
reconeixement extrajudicial realitzat ni la liquidació aprovada; a la Regidora Sra. Sastre
Llompart que no ha quedat més remei que utilitzar el superàvit de l’empresa municipal
donat que el pressupost general 2010 no fou realista amb els ingressos previstos, no
existint altre marge com tampoc s’ha aportat altra solució al respecte i al Regidor Sr.
Sánchez Vives que s’han contestat les al·legacions/preguntes que afectaven a la plantilla
per part del Regidor delegat de Personal Sr. Alonso García i que així els hi farà arribar.

Passats a votació els reunits, per MAJORIA (8 vots a favor: PP i IB-Lliga i 9
abstencions: A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM), acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

4.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de subvenció de les obres a incloure en el
POS 2012

Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 23 de setembre de 2011 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE BATLIA
“Vist l'escrit de data 27 de maig de 2011 (RGE núm. 4159 de 03.06.11), remés pel
Consell Insular de Mallorca, convocant a tots els Ajuntaments de l'illa de Mallorca,
perquè abans de dia 14 d’octubre de 2011, puguin dirigir al Consell Insular de
Mallorca, la petició d'obres que vulguin incloure dins el Pla insular d'Obres i Serveis de
l'any 2012.
Aquesta Batlia, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Mallorca per
a les obres “Millora del ramal d’accés i passeig peatonal des de via Argentina fins a la
rotonda des Gall” amb un pressupost total d’execució per contracte de 138.032,98 €, i
demanar la seva inclusió en el Pla d'Obres i Serveis per a l'any 2012. La subvenció a
fons perdut que se sol·licita puja a un import de 82.819,79 € (60%) , essent l'aportació
municipal de 55.231,19 € (40%).
2n.- Aprovar l’avantprojecte de l’obra de referència “Millora del ramal d’accés i
passeig peatonal des de via Argentina fins a la rotonda des Gall”, redactat per
l’enginyer de camins Sr. Juan José Lemm.
3r.- Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Mallorca per
a les obres “Rehabilitació del conjunt de la zona del Calvari” amb un pressupost total
d’execució per contracte de 245.034,290 €, i demanar la seva inclusió en el Pla d'Obres i
Serveis per a l'any 2012. La subvenció a fons perdut que se sol·licita puja a un import de
147.020,57 € (60%) , essent l'aportació municipal de 98.013,72 € (40%).
4rt.- Aprovar l’avantprojecte de l’obra de referència “Rehabilitació del conjunt de la
zona del Calvari” redactat per l’arquitecte municipal Rafel Balaguer Galmés.

5è.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per a l'any 2012.
6è.- L’Ajuntament de Pollença es compromet a consignar en el pressupost de despeses
per a l'any 2012, crèdit suficient a la partida corresponent per al finançament de la part

corresponent a aquest Ajuntament, de les inversions de les quals es demana la seva
inclusió en el Pla d'Obres i Serveis de 2012.”
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.
Pollença, 23 de setembre 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 la
qual està relacionada, en part, amb el punt 12è de la present ordre del dia manifestant en
primer terme que el Pla Pluriannual d’Obres i Serveis corresponent a l’any 2011-20122013 va incloure les inversions relatives “Millora aparcaments i accessos a la zona
esportiva de Pollença” i “Passarel·la per als vianants a la cra. MA 220 per accés a
poliesportiu” i, per altra banda, durant aquest temps s’ha de tenir en compte l’execució
de la rotonda del gall per part del departament de Carreteres del Consell de Mallorca.
Continua exposant el Sr. Batle que en el casal de Can Llobera no s’ha realitzat cap tipus
d’inversió des de la seva adquisició, excepte qualque actuació aïllada, i que, tal com han
informat els serveis tècnics municipals, les condicions de l’edifici presenten un estat
delicat pel que, un cop realitzades les oportunes gestions amb el departament de
Cooperació Local del Consell de Mallorca, es va plantejar la possibilitat de
modificar/canviar el destí de l’obra relativa a l’avantprojecte “Passarel·la per als vianants
a la cra. MA 220 per accés a poliesportiu” per la rehabilitació de Can Llobera mitjançant
l’avantprojecte denominat “Canvi de coberta, millora d’accessibilitat i instal·lacions a
Ca’n Llobera”, tot considerant que el Consell de Mallorca hi participà en la seva
adquisició i, per altra banda, des del departament de Carreteres del Consell de Mallorca
s’informà que es té previst desmantellar un pont ubicat a una rotonda del municipi de Sa
Pobla, oferint la possibilitat de traslladar-ho a la rotonda del gall, amb un accés de
viabilitat als efectes de millorar la seguretat en el pas de dita rotonda i tenir cobert aquest
accés amb la seguretat vianant que cal, concloent que aquests són bàsicament els motius
perquè es presenten aquestes dues propostes interelacionades.
Respecte la sol·licitud de finançament per a les obres relatives al projecte “Rehabilitació
del conjunt de la zona del Calvari” ve motivada bàsicament per a la seva inclusió en
molts dels programes electorals dels diversos partits politics, per tractar-se d’una inversió
que, comparada amb altres, no té una execució d’elevada quantia i per les reclamacions
de la ciutadania així com de diversos sectors (hoteler, comercial, turístic ...) al tractar-se
de la zona més visitada del municipi.

Obert el torn pel debat intervé el Regidor Sr. Sureda i Massanet manifestant que el grup
municipal d’ERAM està d’acord amb aprovar sol·licituds de finançament al Consell
Insular de Mallorca en el marc del Pla d’Obres i Serveis atès que el tant per cent a
subvencionar és elevat (60%) i sempre reverteix en millores en el municipi però que

respecte les propostes d’inversió que es proposen ha d’exposar que està totalment d’acord
amb l’avantprojecte relatiu “Millora del ramal d’accés i passeig peatonal des de via
Argentina fins a la rotonda des Gall”, fent referència a la recollida de signatures que hi va
haver en el seu moment al respecte, però no en el cas del relatiu “Rehabilitació del
conjunt de la zona del Calvari” atès que la presentació d’aquesta inversió en un moment
on s’ha de filar prim amb la despesa pública requereix que per part de tots es prioritzin
altres projectes considerant que si bé certs aspectes de la zona del Calvari s’han millorar
així-i-tot no deixa de tenir el seu encant.
Finalment el Sr. Sureda i Massanet demana que el punt de l’acord relatiu a
l’avantprojecte “Rehabilitació del conjunt de la zona del Calvari” es retiri proposant
l’estudi d’altres possibles projectes a incloure en la convocatòria del Pla d’Obres i
Serveis 2012, com ara, la necessitat de disposar d’un nou aparcament en el Port de
Pollença.
Intervé el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i diu que probablement ja hi ha un embull de
projectes per la gent que escolta el plenari en aquest moment atès que s’estan discutint
dos punts de l’ordre del dia alhora; dit això manifesta que el municipi sempre ha patit
d’una manca de planificació i caos total a l’hora d’aprovar i executar projectes d’obra
pública com és clar el cas del projecte de “Passarel·la per als vianants a la cra. MA 220
per accés a poliesportiu” el qual era una promesa electoral l’any 2007, s’inclou en el Pla
d’Obres i Serveis 2011 i ara resulta que amb una setmana es canvia el seu destí pel que
considera que si aquest pont no es du a terme primer s’hauria de dur un procediment
d’audiència amb els col·lectius afectats i no faltar a una promesa electoral.
Respecte l’avantprojecte de Can Llobera assenyala que està clar que l’edifici s’ha de
rehabilitar però el vertader problema és que, un cop rehabilitat, es desconeix quin ús se li
donarà; pel que afecta a la inversió “Millora del ramal d’accés i passeig peatonal des de
via Argentina fins a la rotonda des Gall”considera que primer esdevé necessari un estudi
i/o pla integral de mobilitat per veure quina solució es podria donar a la problemàtica dels
accessos al poliesportiu i quant la rehabilitació de la zona del Calvari coincideix amb la
postura manifestada pel Regidor Sr. Sureda i Massanet al considerar altres actuacions
més prioritàries concloent dient que existeix una improvisació i manca de planificació
amb la presentació d’aquestes propostes, tot tenint en compte que fins avui no s’han
tingut els avantprojectes complets pel que el vot del grup municipal del PSM-EN serà en
contra de les mateixes.

Pren la paraula el Regidor Sr. Nadal Moragues i exposa que respecte l’avantprojecte de
“Millora del ramal d’accés i passeig peatonal” el grup municipal d’UMP ho considera
urgent i necessari al ser prioritari per la seguretat de la gent que accedeix al poliesportiu;
igualment està d’acord en la necessària rehabilitació de Can Llobera però no, com han
exposat els portaveus dels grups municipals precedents, amb la rehabilitació de la zona
del Calvari atès que hi ha altres inversions més prioritàries, com ara, un aparcament en el

moll de Pollença així com actuacions en les entrades i els accessos a Pollença i al Port de
Pollença donat que el seu estat és deplorable i tot tenint en compte la imatge que ha de
donar el municipi de cara al turisme com a base de l’economia del mateix.
El Regidor Sr. Mateu Torandell manifesta que el grup municipal de CiU no té cap dubte
respecte el primer projecte “Millora del ramal d’accés i passeig peatonal” el qual és
necessari per gaudir d’un accés segur al poliesportiu deixant constància, no obstant això,
que la forma en presentar-lo ha estat un poc precipitada per part de l’equip de govern.
Quant el projecte de l’obra “Rehabilitació del conjunt de la zona del Calvari” destaca que
aquesta inversió estava també prevista en el seu programa electoral considerant que és
bàsica per crear nou eixos i adequar la part de darrera de la zona i viable per a sol·licitar
la seva inclusió en el Pla d’Obres i Serveis 2012.
En relació al projecte de rehabilitació de Can Llobera del que es demana el canvi de destí
respecte la inversió del projecte “Passarel·la per als vianants a la cra. MA 220 per accés a
poliesportiu” inclosa en el Pla Pulrianual d’Obres i Serveis 2011 assenyala que, si bé és
cert que el pont sempre ha estat una demanda social, cal dir que si se adequa la rotonda
del gall i s’executa la millora del ramal d’accés i el passeig peatonal s’assolirà
funcionalitat, estant d’acord alhora amb la rehabilitació de Can Llobera però amb la
necessitat de saber exactament quines seran les obres que s’hi executaran així com saber
quin ús se li donarà un cop finalitzada l’obra.
Intervé la Regidora Sra. Sastre Llompart exposant que el grup municipal del PSOE ha
trobat a faltar una reunió més extensa amb els diversos grups municipals i disposar dels
avantprojectes i informes dels serveis tècnics amb més antelació existint una manca de
consens respecte les inversions a sol·licitar; dit això indica que respecte el projecte
“Millora del ramal d’accés i passeig peatonal” s’està d’acord atès que tal volta fa cinc
anys el pont era necessari però un cop executada la rotonda i l’execució d’aquest projecte
que es presenta, si la subvenció és atorgada, la necessitat ja no esdevé tant prioritària. Per
altra banda manifesta el desacord respecte el projecte relatiu a la zona del Calvari, tot i
entendre que és un dels llocs més visitats del municipi, però creu que hi ha altres
necessitats i/o possibilitats d’actuacions, com ara, embellir la primera línia del moll pel
que demana que es retiri aquest avantprojecte de la proposta per arribar a un major
consens respecte la viabilitat d’altres projectes a presentar.

El Regidor Sr. García Salvador manifesta que aquest debat demostra que les coses s’han
fet malament davant una manca de consens, informació i temps respecte els projectes a
incloure en el Pla d’Obres i Serveis considerant que igualment s’hauria d’haver realitzat
un procés de participació per a saber el que vol la ciutadania. Entrant en el fons de la
proposta presentada exposa que respecte el primer projecte “Millora del ramal d’accés i
passeig peatonal” el grup municipal d’A hi està d’acord; en relació al canvi de destí de la
inversió prevista en el Pla d’Obres i Serveis 2011 per a l’execució del pont per als

vianants i accés al poliesportiu indica que aquest tipus d’inversions (ponts) no solen
funcionar, apart del seu impacte visual, però que respecte el mateix hi havia una
important recollida de signatures com també existeix un acord plenari demanant la seva
inclusió a dit Pla motius pel que creu que s’hauria de raonar i explicar hores d’ara aquest
canvi i sobretot als col·lectius implicats.
Quant la rehabilitació de Can Llobera considera que l’actuació no és simplement arreglar
ara el seu estat sinó que va més enllà ja que a dia d’avui es desconeix quin ús es farà de
l’edifici i, per altra banda, creu que aquesta obra, si és arreglar el sostre, la podria
realitzar l’àrea de serveis com obra pròpia.
Finalment destaca que el grup municipal d’A no està en contra de la rehabilitació de la
zona del Calvari però també existeixen altres projectes necessaris, com ara, actuacions en
el Claustre i/o en el Museu, que també són llocs visitats, sense oblidar que també hi ha el
Moll i la Cala de Sant Vicenç pel que pels motius abans exposats i al no existir el suport
de tots els grups respecte l’avantprojecte de la zona del Clavari demana que aquest punt
es retiri de la present proposta.
Pren la paraula el Sr. Batle i exposa que ara s’ha presentat la proposta de sol·licitud
d’inversions a incloure en el Pla d’Obres i Serveis 2012, amb uns projectes de cost
relativament baix, però que, fins a dia avui, altres iniciatives i/o propostes han brillat per
la seva absència.
Quant el canvi de destinació de la inversió inicialment prevista pel pont cal assenyalar
que normalment quan hi ha hagut qualque susto ha estat per la pròpia negligència dels
vianants tal com ha manifestat la Policia Local i tot tenint en compte la possibilitat que ha
ofert el departament de Carreteres pel fet d’instal·lar-ne un a la rotonda. Seguidament
contesta al Regidor Sr. Cifre Bennàssar que respecte Can Llobera no emeti crítiques
destructives al respecte perquè hores d’ara s’està parlant d’executar una obra que és
urgent i més endavant segur que tots els grups municipals arribaran a un consens respecte
els usos que se li donaran; al Regidor Sr. García Salvador li respon que difícilment veu
viable que l’àrea de Serveis pugui executar com obra pròpia la rehabilitació del sostre de
Can Llobera i que si bé està d’acord en dur a terme actuacions en el Claustre i/o en el
Museu a dia d’avui desconeix de quins recursos es disposarà per atendre a aquestes
inversions i quines seran les necessitats; contesta al Regidor Sr. Sureda i Massanet que a
on s’ha plantejat la possibilitat de fer un aparcament en el Moll és l’únic lloc on a dia
d’avui es pot edificar i s’han de tenir en compte futures necessitats.

Continua exposant el Sr. Batle que està clar que difícilment tots els grups municipals
estaran d’acord amb les sol·licituds d’inversió a presentar però que de totes les possibles
actuacions comentades s’han de tenir en compte també els pros i els contres atès que, per
exemple, és una actuació prioritària l’execució d’un projecte a l’immoble de la plaça
(peixateria) atès que resulta que l’edifici més degradat de dit entorn és de propietat
municipal però això té un cost molt elevat que hores d’ara l’ajuntament no es pot
permetre.

Després de breus intervencions en el debat els reunits, per unanimitat, acorden retirar el
tercer i quart punt de la proposta d’acord que es sotmet a votació relatius a
l’avantprojecte de la “Rehabilitació de la zona del Calvari” per a un millor estudi del
mateix i/o altres possibles sol·licituds de finançament a incloure en el Pla d’Obres i
Serveis, recordant el Sr. Batle que aquestes han d’ésser aportades el més aviat possible
atès que la convocatòria finalitza abans del proper dia 14 d’octubre de 2011 i requereix la
tramitació del pertinent expedient.
Seguidament els reunits, per MAJORIA (16 vots a favor: PP; IB-Lliga; A; PSOE; CiU;
UMP i ERAM i 1 abstenció: PSM-EN) acorden aprovar íntegrament el dictamen
precedent i els acords continguts en el mateix, amb l’esmena introduida respecte la
inclusió de sol·licitud de finançament de l’obra “Rehabilitació del conjunt de la zona del
Calvari” que resta pendent de tractar, si procedeix, en un proper plenari conforme el
disposat a l’article 92 ROF.
Diligència.- Per fer constar que quan són les 21:56 h s’absenta de la sessió el Regidor Sr. Sureda i
Massanet

5.- Ratificació resolució de Batlia núm. 588 de dia 9 d’agost de 2011
Es dona lectura al dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals de
dia 23 de setembre de 2011 que a continuació es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
VIST el decret de Batlia núm. 588 de dia 9 d’agost
continuació:

de 2011 que es transcriu a

“DECRET D’ALCALDIA núm. 588.- Vist el recurs contenciós administratiu (Actuacions
Judicials P.A.331/2011), interposat pel Procurador Sr. Carlos Ginard Nicolau, en nom i
representació de la mercantil CAFE CAPUCHINO 1919 S.L. – representada pel Sr. Juan Rafel
Avila Cucharero- , contra (l’Ajuntament de Pollença) per desestimació presumpta del recurs de
reposició interposat contra les liquidacions de taxa de recollida i tractament de fems, de data 28
de desembre de 2010.

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 la Sra. Batlessa en funcions, davant jo la Secretària a Pollença, 9
d’agost 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. 588 de dia 9 d’agost de 2011, als efectes
pertinents.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.
Pollença, 23 de setembre de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”
El Sr. Batle exposa el contingut de la resolució de Batlia que s’eleva a ratificació de
l’Ajuntament Ple.
Passats a votació els reunits, per MAJORIA (16 vots a favor: PP; IB-Lliga; A; PSOE;
CiU; UMP i PSM-EN i 1 abstenció: ERAM– al no estar present en el moment de la
votació (article 92 LMRLIB) -), acorden aprovar íntegrament el dictamen transcrit i l’
acord contingut en el mateix.
Diligència.- Per fer constar que quan són les 22:00 h s’incorpora a la sessió el Regidor Sr. Sureda i
Massanet

6.- Ratificació resolució de Batlia núm. 690 de dia 7 de setembre de 2011
Acte seguit, es dona lectura al dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes
Generals de dia 23 de setembre de 2011 que a continuació es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA

VIST el decret de Batlia núm. 690 de dia 7 de setembre de 2011 que es transcriu a
continuació:
“DECRET D’ALCALDIA núm. 690.- Vist el recurs de cassació interposat contra la
interlocutòria dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB el dia 31 de març de
2011, dictat en la peça d’execució de la Sentència núm. 588/93, d’1 de novembre, promogut per
la Procuradora Sra. Aurea Abarquero Burguera en nom i representació del senyor Bartomeu
AMOROS NAVARRO.
Vist l’emplaçament efectuat per la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB, 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 de Madrid, Sr. Manuel Mª Avarez-Buylla
Ballesteros per tal que represeenti l’Ajuntament en el recurs esmentat, 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.

Ho mana i signa el Sr. Batle, davant meu la Secretària accidental a Pollença, 7 de
setembre 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. 690 de dia 7 de setembre de 2011, als efectes
pertinents.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.
Pollença, 23 de setembre de 2011
EL BATLE

Bartomeu Cifre Ochogavía”
El Sr. Batle exposa el contingut de la resolució de Batlia que s’eleva a ratificació de
l’Ajuntament Ple així com els antecedents i les incidències relatives del recurs esmentat .

Passats a votació els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen transcrit i l’ acord contingut en el mateix.
7.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i
Unió per Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana
relativa a l’aprovació definitiva del catàleg de camins del municipi de Pollença
Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 23 de setembre de 2011 i que es transcriu a continuació literalment:
“MOCIÓ: APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE CAMINS DEL MUNICIPI
DE POLLENÇA
Exposició de motius
El catàleg de camins de Pollença es va aprovar provisionalment el
27 d’Octubre de 2005. Desprès d’un perìode de exposició pública
de 2 mesos, compresa en dos períodes
que van ser publicats al
BOIB número 172 del 19-11-2005 i al BOIB número 197 EXT: del 3112-2005; es van tancar el període de al·legacions i exposició
pública d’aquest catàleg.
Des de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts vam fer ús
d’aquests terminis, així com també férem algunes al·legacions i
incloure documentació per tal d’implementar el catàleg.
L’aprovació definitiva del catàleg, BOIB núm. 153 de 30-10-2008.
Suposa una passa per tal de garantir la xarxa viària del
municipi.
Considerem, que donada la problemàtica a alguns camins del nostre
municipi, la seva inclusió al catàleg de béns del municipi,
suposaria una important eina per tal de poder controlar la pròpia
corporació els camins, així com reforçar la titularitat pública
del camí.

L’Inventari de Béns de les corporacions locals, és un inventari
obligatori (art. 17 del Reglament de Béns de les entitats locals)
i regulat bàsicament a l’article 20.G de l’esmentat text, pel que
fa als camins.
Consideracions

Donat’t que l’aprovació del catàleg es va produir fa gairebé 3
anys, considerem que la seva inclusió al catàleg de béns locals
Acords
1. Incloure dins l’Inventari de Béns Municipal, el catàleg
de camins del municipi
2. Iniciar el procés de resolució dels camins amb un
expedient de investigació obert, per tal de decidir la
seva inclusió al catàleg.”

Obert el torn pel debat, pren la paraula el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i exposa el
contingut de la moció transcrita manifestant que, amb la presentació de la mateixa, es
pretén, respecte el primer punt de l’acord, ratificar i executar l’acord ja adoptat per
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada dia 25 de setembre de 2008 als efectes de procedir a
la inclusió del Catàleg de Camins de Pollença a l’Inventari de Béns Municipal atesa
l’aprovació definitiva de l’esmentat Catàleg alhora publicada en el BOIB núm. 153 de
30.10.08 resultant aquest un tràmit administratiu totalment necessari, tot tenint en compte
que un dels arguments de la defensa pel que fa al plet civil amb la propietat de Ternelles
ha estat precisament la no inscripció del camí de Ternelles a l’Inventari de Béns
Municipal.
Per altra banda i respecte el segon punt de la proposta d’acord inclòs a la moció es
sol·licita que s’iniciï el procés de resolució dels camins amb un expedient d’investigació
obert, com són el del camí del Coll d’en Patró i el del camí de Síller, per tal de decidir la
seva inclusió en el Catàleg de Camins.
Intervé el Sr. Batle exposant, en primer terme, que aquesta moció proposa el compliment
d’un acord que ja fou adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 25
de setembre de 2008, pel que es va aprovar definitivament el Catàleg de camins amb la
inclusió de tots aquells camins que en base a l’informe tècnic emès a l’efecte en data
18.06.08 es recomanava la seva inclusió al considerar-los de titularitat pública municipal,
així com tots aquells que, tot i haver-se presentat al·legacions en contra, es considerava
procedent la seva inclusió, i, en conseqüència, procedir a la inclusió del Catàleg a
l’Inventari de Béns Municipal a la propera rectificació del mateix, pel que es tracta d’un

acord pres però no executat materialment.
Per altra banda el Sr. Batle manifesta que hores d’ara hi ha dos plets al respecte: un
interesposat en seu contencioso administrativa pel que fa al camí de can Llobera a la
Torreta i l’altre en seu civil pel que fa al camí de Ternelles i, en aquest sentit, exposa
que, conformement la nota jurídica emesa a l’efecte, l’Inventari de Béns és un registre
administratiu que, si bé permet la inscripció de béns en el registre de la propietat, sempre

resta sotmès al judici dels tribunals pel que fa a la seva correcció pel que es podria donar
la circumstància de que, inclòs un bé com a municipal a l’Inventari i interposada una
acció declarativa de domini davant els jutjats civils, si s’obté una sentència favorable al
que es creu propietari de dit bé, l’Ajuntament vindrà obligat a excloure-lo de l’Inventari
de Béns i, fins-i-tot, del registre de la propietat en el cas que també el tingués inscrit.
Continua el Sr. Batle exposant que la inclusió del Catàleg de Camins a l’Inventari de
Béns Municipal tampoc és la passa definitiva a donar sinó que també hi ha una posterior
inclusió a materialitzar en el registre de propietat.
Així mateix assenyala, respecte el segon punt de l’acord, que li consta iniciat el
procediment relatiu a l’expedient d’investigació de béns respecte el camí de Síller i el
camí de Coll d’en Patró conformement l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple a la referida
sessió celebrada dia 25 de setembre de 2008 pel que més que iniciar seria
continuar/impulsar la tramitació de dit expedient d’investigació per resoldre la seva
inclusió, si procedeix, al Catàleg de Camins.
Acte seguit i a la vista de les esmenes formulades per la Batlia es fa un recés a la sessió
per ésser tractades en conjunt pels portaveus dels diverses grups municipals (.../...).
Novament iniciada la sessió, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar l’esmena a
introduir en el primer punt de l’acord en el sentit de procedir a la inclusió dins l’Inventari
de Béns Municipal a la propera rectificació el Catàleg de Camins del municipi, sense
perjudici de les sentències que es puguin dictar respecte aquells camins que, a dia d’avui,
estan incursos en procediments judicials i l’esmena a introduir en el segon punt de
l’acord en el sentit de continuar amb la tramitació de l’expedient d’investigació de béns
iniciat per acord de l’Ajuntament Ple de data 25.09.08 per tal d’acordar, si procedeix, la
seva inclusió en el Catàleg de Camins.
Així mateix per part del Sr. Batle s’indica que, tal com ha exposat qui subscriu en el recés
duit a terme, l’expedient d’investigació de béns iniciat no només comprén els dos camins
que abans s’han assenyalat (el camí de Síller i el camí de Coll d’en Patró) sinò que es
tracta d’una relació que afecta a un total de diset camins.
Conclòs el debat i passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar
íntegrament la moció precedent i els acords continguts en la mateixa que, amb les
esmenes introduides, resten transcrits a continuació:

1r.- Procedir a incloure dins l’Inventari de Béns Municipal el Catàleg de Camins del municipi,
sense perjudici de les sentències que es puguin dictar respecte aquells camins que, a dia

d’avui, estan incursos en procediments judicials, en compliment de l’acord adoptat per
l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 25 de setembre de 2008.
2n. Continuar amb la tramitació del procediment obert relatiu a l’expedient

d’investigació de béns iniciat per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària
celebrada dia 25 de setembre de 2008, per tal d’acordar, si procedeix, la seva inclusió
en el Catàleg de Camins.
8.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa a la sol·licitud
al Consell de Mallorca de modificació del reglament de cooperació municipal del Pla
d’Obres i Serveis

Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 23 de setembre de 2011 que a continuació es transcriu:

“MOCIÓ:
Sol·licitud al Consell de Mallorca de modificació del Pla d'Obres
i Serveis (P.O.S.)
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En els darrers 15 anys s’han construït molts i bons equipaments
per

millorar

poliesportius,
piscines,....
actualment

amb

els

serveis

centres
El

fet

més

de
és

dia,
que

municipals,
centres

com

culturals

escoletes,
o

multiusos,

els

pobles

de

Mallorca

instal·lacions

dignes

que

han

compten

millorat

la

qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes, però ara ens
trobem que els costos de manteniment de les mateixes sobrepassen

en

moltes

ocasions

les

possibilitats

pressupostaries

de

les

administracions locals.
Actualment ens trobam davant una situació nova, determinada per
dues variables bàsiques. Per un costat, en els darrers anys la
majoria dels ajuntaments han dotat als municipis amb els

equipament

bàsics

i

d’infraestructures

de

nova

construcció

necessaris per oferir un millor servei als seus pobles. Per un
altre, ens trobem

dins en una crisi global que lògicament afecta

als municipis i al Consell i provoca un replantejament de les
inversions de les administracions, i en el nostre cas de les
entitats locals.
Així

doncs,

els

d’equipaments

municipis

ens

trobam

relativament

ben

dotats

per garantir diversos serveis de proximitat, però

amb dificultats per a donar-los continuïtat i mantenir-los amb
les

millors

condicions

de

conservació

que

la

ciutadania

es

mereix.
Es demana l’adopció del següents acords:
1. Demanar al Consell de Mallorca la modificació del reglament
del P.O.S., prèvi consens amb els ajuntaments i els grups
polítics del Consell, en el sentit de prioritzar les obres
de manteniment, rehabilitació o reforma d'infraestructures
i

equipaments

bàsics

de

competència

municipal;

a

fi

que

aquestes obres es subvencionin al 100% del total del cost
d'execució de l'obra.
2. Incloure,
d'ajudes

al

reglament

destinada

manteniment

dels

a

del

POS,

una

subvencionar

serveis

nova
les

municipals;

convocatòria
despeses

de

distribuïdes

proporcionalment, segons el criteri de població, aplicant
la discriminació positiva pels municipis menors i excloent

els municipis que tinguin deutes pendents amb el Consell de
Mallorca.
3. Modificar

l'article

10

del

reglament

en

el

sentit

de

vincular les previsions econòmiques del P.O.S. a les regles
sobre despeses plurianuals.

4. Demanar que aquestes la línies de subvencions, així com la
resta de procediments administratius que ho permetin, es
puguin tramitar per la via de l'administració electrònica.”

Pren la paraula el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i defensa el contingut de la moció
presentada, fent ampla referència a la seva exposició de motius així com els punts
d’acord que s’hi proposen amb la finalitat bàsica de prioritzar el finançament del Pla
d’Obres i Serveis i en un 100% en el marc de les inversions relatives les obres de
manteniment, rehabilitació o reforma d'infraestructures i equipaments bàsics de
competència municipal; establir una nova convocatòria destinada a subvencionar les
despeses de manteniment dels serveis municipals; la modificació de l’article 10 del
reglament pel que afecta a les despeses plurianuals i la tramitació d’aquestes ajudes
mitjançant via electrònica.
El Sr. Batle exposa que l’equip de govern votarà a favor de la moció presentada tot i que
la mateixa només podrà tenir afectes, si des del Consell de Mallorca així prospera, en la
convocatòria del Pla d’Obres i Serveis per a l’any 2013 considerant alhora que aquesta
moció també s’ha de debatre via FELIB on ja ha estat tractada.
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la moció
precedent i els acords continguts en la mateixa.
9.- Moció presentada pels grups municipals Alternativa, PSOE, Convergència i
Unió, Unió Mollera Pollencina, PSM i Esquerra Republicana en relació al Festival
Internacional de Música de Pollença
Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 23 de setembre de 2011 que a continuació es transcriu:

“Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a
consideració del Ple, per tal que sigui estudiada i debatuda en
la propera reunió del mateix, la següent moció per reclamar
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
Atès que al mes de juny el senyor conseller de turisme, en Carlos
Delgado, va destacar l'important paper que tenia el Festival de

Pollença com a element promocional de les Illes Balears, i va
declarar la seva intenció de continuar recolzant el festival al
llarg de la present legislatura. Felicitant a l'organització per
haver aconseguit que el Festival fos un referent musical dins i
fora de Mallorca (declaracions que es poden trobar a la pàgina
del govern).
Atès que fins enguany la conselleria de Turisme havia donat
ajudes directes al Festival i que per la realització de la 50
edició del Festival es contava amb aquestes ajudes.
Atès que una vegada realitzat el Festival sembla que la
Conselleria de Turisme no té intenció d’aportar cap a ajuda a la
seva realització, i que en aquest moment l'Ajuntament ha de fer
front en solitari a tota la despesa del Festival. El que deixa a
una situació molt complicada al Festival i també a l'Ajuntament
amb greus problemes econòmics.
Per tot això, aquests regidors presenten al ple de l'Ajuntament,
amb la intenció de veure-la enriquida amb les aportacions de la
resta de grups polítics i per a la seva aprovació si procedeix,
la següent proposta
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ:
El ple de l’Ajuntament de Pollença
ACORDA
Primer.- Reclamar al senyor conseller de turisme, en Carlos
Delgado, el compliment de la seva paraula i donar les ajudes
econòmiques per la 50 edició del Festival, ja realitzada.

Segon.- La implicació i col·laboració de la conselleria de
Turisme en les futures edicions del Festival, donat
el seu
important paper com a element promocional de les Illes Balears i
referent musical dins i fora de Mallorca”

Pren la paraula el Regidor Sr. García Salvador i exposa el contingut de la moció
presentada, fent referència a la seva exposició de motius així com els recents fets
succeïts que suposaran que l’ajuntament no rebi cap tipus d’ajuda per la realització de la
50ª edició del Festival de Música de Pollença quant sempre havia estat un esdeveniment
que comptava amb una subvenció pel seu desenvolupament assenyalant, entre d’altres

motius, que aquesta circumstància suposa un greuge comparatiu cap al municipi atès que
altres ajuntaments, com ara, Manacor sí percebran aquestes ajudes per a la realització
d’events similars un cop resolta la convocatòria efectuada a dit efecte pel que bàsicament
es demana el compliment de la paraula donada pel conseller de Turisme, l’atorgament de
les ajudes econòmiques pertinents per la 50 edició del Festival de Música i la implicació i
col·laboració de la Conselleria de Turisme en les futures edicions del Festival, donat el
seu important paper com a element promocional turístic de les Illes Balears i referent
musical dins i fora de Mallorca.
Intervé el Sr. Batle i manifesta, en primer terme, que si es tracta d’una reclamació
institucional està d’acord amb la moció presentada però que si aquesta pretén ésser un
atac polític no li sembla bé tal com ja va exposar en seu de comissió informativa.
Assenyala el Sr. Batle que quan es va publicar la convocatòria i les bases per a
l’atorgament de subvencions en la passada legislatura, una vegada canviat el criteri que
abans es mantenia mitjançant convenis de col·laboració per subvencions
directes,l’ajuntament presentà, amb més o menys encert, la seva sol·licitud la qual fou
desestimada per no assolir la puntuació mínima que s’exigia en els criteris de puntuació
de les bases i que aquesta resolució, agradi o no agradi, està ajustada a dret
conformement la normativa reguladora de subvencions pel que, pels motius abans
exposats, demana que es retiri el primer punt de la moció, tot i estar d’acord amb el fons
de la mateixa atès que la voluntat política hi és davant aquestes reclamacions de
col·laboració i suport.
El Regidor Sr. García Salvador contesta que si aquesta moció fos un atac polític contra el
conseller de Turisme hagués demanat directament la seva reprovació i que aquest no és el
cas, tal com està redactat el primer punt de la mateixa, considerant que el que ara s’ha de
plantejar amb aquest assumpte és el cercar la manera d’ajudar en aquests tipus
d’esdeveniments ja sigui mitjançant possibles col·laboracions i/o amb unes bases
tècnicament més adequades a la naturalesa dels mateixos que és el que realment es
reclama.

Intervé la Regidora Sra. Estrany Espada i exposa que en seu de comissió informativa el
grup municipal d’IB-Lliga també sol·licità el canvi de redacció del primer punt de la
moció però que, no obstant això, al estar d’acord amb el fons de la mateixa, dit grup
votarà a favor.
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.

10.- Moció presentada pels grups municipals Alternativa, PSOE, Convergència i
Unió, Unió Mollera Pollencina, PSM i Esquerra Republicana en relació al català
com a requisit d’accés a la funció pública
Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 23 de setembre de 2011 que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ:
EL CATALÀ COM A REQUISIT D’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA
El Govern de les Illes Balears ha obert un període de consultes
prèvies a la modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, amb
l’únic objectiu de suprimir com a requisit d’accés a la funció
pública el coneixement de la llengua catalana.
L’article 14 de l’Estatut preveu com a drets dels ciutadans els
d’“accedir a la funció pública en condicions d’igualtat i segons
els

principis

“dirigir-se

a

constitucionals
l’Administració

de

mèrit

de

la

i

capacitat”

Comunitat

i

el

Autònoma

de
en

qualsevol de les seves dues llengües oficials i a rebre resposta
en la mateixa llengua utilitzada”.
Els articles 54 i 56 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de
l’estatut bàsic de l’empleat públic, fan èmfasi en l'obligació de
l'empleat

públic

de

conèixer

les

llengües

oficials,

i

en

l'obligació de l'Administració d'atendre el ciutadà en la llengua
oficial en què ho sol·liciti. En concret, l’article 56 disposa
que

"les

Administracions

Públiques,

en

l’àmbit

de

les

seves

competències, hauran de preveure la selecció d’empleats públics
degudament capacitats per

cobrir els llocs de treball a les

Comunitats Autònomes que gaudeixin de dues llengües oficials”.

És evident que exigir com a requisit d’accés la capacitat d’estar
en disposició d'atendre els ciutadans que s'expressen en català
és la única manera, la més senzilla, raonable i econòmica, de
garantir que tothom pugui ser atès en la llengua oficial que
desitgi, i que, en cas contrari, s’ocasionarà al ciutadà una greu
pertorbació

al

seu

dret

a

utilitzar

el

català

amb

plena

normalitat quan es relaciona amb l’Administració.
Així

doncs,

l’avantprojecte

no

s'ajusta

a

normativa

d’ordre

superior, per jerarquia i per competència, i suposa una passa
enrere en la garantia de la igualtat dels ciutadans davant la
llei en matèria lingüística, no protegeix el tracte comú dels
ciutadans davant l'Administració pública, ni la creació de les
condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues
llengües quant a drets lingüístics, així com a la normalització
progressiva de la llengua catalana. De fet, la proposta suposa un
escarni

a

l’oficialitat

de

la

llengua

catalana

Balears, una regressió en el tractament de

a

les

Illes

la llengua pròpia, i

les persones que la parlen, sense precedents des de la democràcia
i

l'aprovació

de

l'Estatut

d'Autonomia

i

romp

el

consens

en

matèria de política lingüística que queda reflectit en la llei de
normalització lingüística aprovada per unanimitat l’any 1986.
Si aquesta proposta es converteix en Llei, les Illes Balears
passaran

a

ser

l'únic

lloc

del

món

en

què

no

s'exigeix

als

funcionaris

el

coneixement

de

la

llengua

oficial

i

pròpia

d'aquell lloc,
Es demana l’adopció del següents acords:
Primer.- L'Ajuntament de Pollença considera imprescindible que el
coneixement

del

català

sigui

un

requisit

per

accedir

a

l’Administració autonòmica, insular i local de les Illes Balears.

Segon.- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes
Balears a retirar l'Avantprojecte de Llei de modificació de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
autònoma de les Illes Balears que pretén eliminar el requisit de
coneixement del català per accedir a l’Administració autonòmica.
Tercer.- L'Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes
Balears

a

promoure

les

mesures

necessàries

per

restablir

el

català en el lloc que li correspon com a llengua pròpia de les
Illes Balears i a garantir que tota la població la conegui i
sigui

considerada

com

un

dels

elements

identificadors

de

la

nostra societat.”

Pren la paraula el Regidor Sr. Mateu Torandell i defensa el contingut de la moció
presentada, fent referència a la seva exposició de motius i als punts d’acord que s’hi
proposen, recordant la cooficialitat de la llengua catalana i la llengua castellana a les Illes
Balears quedant prou clar el mateix tractament que se li ha de donar pel que considera
que el coneixement del català ha de continuar essent un requisit i no un mèrit per accedir
a l’Administració autonòmica, insular i local de les Illes Balears. Així mateix assenyala
que el català tan sols ha rebut atacs per part del nou govern autonòmic i aquests atacs van
en contra de la llengua pròpia, la cultura i la pròpia història pel que creu que no s’ha de
consentir cap passa enrere al respecte amb la finalitat també de promoure les mesures
necessàries per restablir el català en el lloc que li correspon com a llengua pròpia de les
Illes Balears i a garantir que tota la població la conegui i sigui considerada com un dels
elements identificadors de la nostra societat.

Intervé el Sr. Batle i manifesta que la moció presentada sortirà endavant, tot i l’abstenció
del grup municipal del PP per criteri polític, considerant que aquesta moció és més bé
ideològica i pel fet que ja ha exposat la seva postura al respecte en reiterades ocasions.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar manifesta està en desacord respecte que aquesta moció
sigui ideològica atès que el Tribunal Superior de Justícia deixa ben clar que resulta
plenament constitucional que s’exigeixi el coneixement de la llengua catalana.

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.

11.- Designació de representant municipal a l’Obreria del Puig
A continuació es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Generals de dia 23 de setembre de 2011 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada dia 25 de setembre de 2003, va
nomenar representant municipal a l’Obreria del Puig de Maria el Sr. Gabriel Bernat
Cànaves.
Atès que el Sr. Gabriel Bernat Cànaves ha manifesat el seu interès en ser rellevat del
càrrec, i degut al temps transcorregut.
Vist el disposat a l’article 38 del ROF pel que és competència del Ple el nomenament de
representants de la Corporació municipal, aquesta Batlia proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent ACORD:
1r.- Nomenar representant municipal a l’Obreria del Puig de Maria la Sra. Maria Cifre
Cànaves.
2n.- Notificar aquest acord a la Sra. Maria Cifre Cànaves, als efectes oportuns.
No obstant, el Ple de la Corporació adoptarà l’acord que cregui oportú.
Pollença, 23 de setembre de 2011
El Batle
Bartomeu Cifre Ochogavía”

El Sr. Batle exposa el contingut de la proposta que es sotmet a votació assenyalant que, per
les circumstàncies exposades, procedeix nomenar un nou representant a l’Obreria del Puig
de Maria tal com està previst estatutàriament.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar proposa que un pic a l’any la persona designada podria
mantenir una reunió amb els diversos grups municipals per a explicar com va tot, quines són
les necessitats que planteja l’Obreria, etc ... atès que aquests tipus de nomenaments recauen
en persones que no són regidors, parer que també comparteix la Regidora Sra. Sastre
Llompart.
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (11 vots a favor: PP;IB-Lliga; PSOE i

UMP i 6 abstencions: A; CiU; PSM-EN i ERAM), acorden aprovar íntegrament el
dictament precedent i els acords continguts en el mateix.
12.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de canvi de destinació de l’obra
“Passarel·la per als vianants a la cra. MA 220 per accés a poliesportiu” inclosa en el
Pla Plurianual d’Obres i Serveis 2011-2012-2013-2014 per l’obra “Canvi de coberta,
millora d’accessibilitat i instal·lacions a Ca’n Llobera”
A continuació es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Generals de dia 23 de setembre de 2011 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que el Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària celebrada dia 3 de maig de
2011, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament el Pla Plurianual d’Obres i Serveis
2011-2012-2013-2014, figurant inclòs en aquest Pla l’Ajuntament de Pollença amb
l’obra “Passarel·la per als vianants sobre la Cra. MA 220 per accés a poliesportiu”
Vist el disposat a l’article 21.2 del Reglament de Cooperació municipal aprovat per
acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 5 d’octubre de 1998 (modificat per acords
del Ple de dies 6 de març de 2000 i 28 de juliol de 2008) pel que s’estableix que: “Una
vegada aprovat definitivament el Pla, no es podrà canviar la destinació de les obres,
excepte per causes de força major”.
Atès l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 24.09.11 relatiu a l’estat de
conservació del casal de Ca’n Llobera que constata, entre d’altres, que: “... aquestes
obres són de caràcter urgent ja que si no la degradació de l’edificació serà fàcilment
irreversible ...”, aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent
ACORD:

1r.- Sol·licitar al Consell de Mallorca el canvi de destinació de l’obra “Passarel·la per
als vianants a la cra. MA 220 per accés a poliesportiu” inclosa en el Pla Plurianual
d’Obres i Serveis 2011-2012-2013-2014 per l’obra “Canvi de coberta, millora
d’accessibilitat i instal·lacions a Ca’n Llobera”, amb un pressupost total d’execució per
contracte de 496.164,00 €.
2n.- Aprovar l’avantprojecte de l’obra de referència “Canvi de coberta, millora
d’accessibilitat i instal·lacions a Ca’n Llobera”, redactat pels serveis tècnics municipals.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell de Mallorca, als efectes oportuns.”

Passats directament a votació, els reunits, per MAJORIA (14 vots a favor: PP;IB-Lliga;
PSOE; CiU; UMP i ERAM; 2 abstencions: A i 1 vot en contra: PSM-EN), acorden
aprovar íntegrament el dictament precedent i els acords continguts en el mateix.
13. - Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per l’assistència al projecte socio educatiu “Escola Viva” al Port de Pollença i de
l’ordenança reguladora de preus públics de l’Escola d’Adults de Pollença
Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 23 de setembre de 2011 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D´HISENDA
Atesa la conveniència d’establir les ordenances fiscals reguladores dels preus públics de
l’Escola d’Adults de Pollença i de la taxa per l’assistència al projecte socio educatiu
“Escola Viva” al Port de Pollença.
Vista la memòria de Batlia.
Vist l´informe de Secretaria i Intervenció.
Vista la redacció de les esmentades ordenances inclosa a l’expedient.
Atès el RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Malena Estrany Espada, regidora delegada d´Hisenda de l´Ajuntament de
Pollença, proposa al Ple de la Corporació l´adopció del següents acords:
Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, les ordenances reguladores dels preus
públics de l’Escola d’Adults de Pollença i de la taxa per l’assistència al projecte socio
educatiu “Escola Viva” al Port de Pollença.

Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 TRLRHL, al BOIB, al
tauler d´anuncis municipal i a un diari de l´illa, el present acord provisional, per termini
de 30 dies, per tal que els interessats puguin examinar l´expedient i presentar les
reclamacions que creguin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions,
l´acord es considerarà aprovat definitivament, s´haurà de publicar al BOIB el text
íntegre per a la seva entrada en vigor, i començarà a aplicar-se a partir del dia següent
a la seva publicació.
No obstant, el Ple de l´Ajuntament acordarà el que cregui més convenient.
Pollença, 21 de setembre de 2011”

Per part del Regidor Sr. Llobeta Vives s’exposa el contingut de la part que correspon a
l’ordenança fiscal de la taxa per l’assistència al projecte socio educatiu “Escola Viva” al
Port de Pollença, fent ampla referència a l’estudi econòmic realitzat des de l’àrea de
Serveis Socials al respecte i donada la necessitat de fer viable el servei prestat.
Així mateix el Regidor Sr. Roca Olivieri explica la necessitat d’aprovar l’ordenança
relativa a l’establiment d’un preu públic per a l’Escola d’Adults atès que fins a les hores
era un servei gratuït i també amb l’objectiu d’assolir responsabilitat amb l’assistència per
part dels usuaris com d’ajudar al cost global del servei que s’ofereix.
El Regidor Sr. Sureda i Massanet manifesta que aquestes propostes es lliuraren en seu de
comissió informativa no havent tingut temps, per una banda, de fer una comparativa amb
altres preus públics pel que afecta a l’Escola d’Adults i, per altra, desconeixent hores
d’ara si és totalment necessari una modificació de la taxa pel servei d’Escola Viva pel
que demana que es retiri aquest punt de l’ordre del dia per a un millor estudi.
Intervé el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i exposa que amb aquesta proposta s’està davant
de la primera pujada no d’impostos però sí de taxes i imposició de preus públics quan
durant la campanya electoral s’havia dit que els impostos no s’incrementarien; respecte el
preu públic de l’Escola d’Adults considera que l’acollida lingüística hauria de continuar
essent gratuïta i que l’establiment/modificacions d’aquests preus públics no es
deleguessin a la Junta de Govern Local tal com preveu l’article 8 de l’ordenança de
referència.
El Regidor Sr. Mateu Torandell manifesta, en primer lloc, la manca de temps donada per
un millor estudi de les propostes presentades sobretot pel que afecta a l’estudi del preu de
les quotes presentades, respectivament; així mateix exposa que l’objectiu prioritari de
l’Escola Viva hauria d’ésser l’esperit d’integració social de la seva creació originària,

fent referència als inicis de la prestació del servei i resultant necessari la priorització de
l’alumnat que realment té necessitats d’integració.
La Regidora Sra. Sastre Llompart manifesta que el grup municipal del PSOE s’abstindrà
en la votació del present punt, un cop estudiades les propostes d’ordenances presentades,
sense perjudici de realitzar les següents observacions: respecte el preu públic de l’Escola
d’Adults, introduir o estudiar qualque possibilitat d’esmena pel que afecta als cursos de
llengua catalana i respecte la taxa de l’Escola Viva, facilitar el pagament de la mateixa
mitjançant altres sistemes i establir bonificacions per les famílies nouvingudes atès que
normalment tenen més infants.
El Regidor Sr. García Salvador exposa que coincideixen amb la postura manifestada pel
grup municipal del PSOE esperant que aquestes observacions es tinguin en compte en la

redacció definitiva de les ordenances així com altres suggeriments i observacions que es
presentin en el termini d’exposició pública.
Conclòs el debat i passats a votació, els reunits, per MAJORIA (8 vots a favor: PP i IBLliga; 8 abstencions: A, PSOE, CiU, UMP i PSM-EN i 1 vot en contra: ERAM), acorden
aprovar íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
14.- Propostes/Mocions d’urgència
1.- A continuació, el Sr. Batle eleva, tal com s’informa en seu de la sessió de la comissió
informativa celebrada dia 23 de setembre de 2011, la proposta de ratificació del decret de
Batlia núm. 755 de dia 28 de setembre de 2011 relatiu a la interposició del recurs
contenciós administratiu contra la resolució núm. 3177, referida a l’expedient 2600,
adoptada pel Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa dia 1 de juliol de 2011.
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:
14.- Ratificació del decret de Batlia núm. 755 de dia 28 de setembre de 2011
A continuació es dona lectura a la proposta de Batlia de dia 28 de setembre de 2011 del
següent tenor literal:
“PROPOSTA DE BATLIA

VIST el decret de Batlia núm. 755 de dia 28 de setembre de 2011 que es transcriu a
continuació:
“DECRET D’ALCALDIA núm. 755.- Vista la resolució del Jurat Provincial d’Expropiació
Forçosa de dia 1 de juliol de 2011 (Expt.2600) mitjançant la qual es va estimar parcialment el
recurs de reposició interposat pels germans expropiats, Cànaves Albis, contra la resolució núm.
3117 de dia 05.02.2010 i, en conseqüència, es va modificar el preu just establert inicialment i, a
la vegada, contra la resolució que no va admetre a tràmit, per extemporània, el recurs de
reposició interposat per aquesta Administració a l’expedient esmentat i sens perjudici que també
s’hauria desestimat per qüestió de fons.
Vist l’informe jurídic emès en compliment del previst a l’article 54.3 del RD 781/1986.
En ús de les atribucions que em confereix l’article 21.1 k) de la Llei 7/85, HE RESOLT:

Primer.- Interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució núm. 3177, referida a
l’exp. 2600, adoptada pel Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa el dia 1 de juliol de 2011.
Segon.- Nomenar el Procurador dels tribunals Sr. Juan José PASCUAL FIOL perquè representi
a l’Ajuntament en l’esmentat recurs, les seves incidències i derivacions; i el Lletrat de l’Il·lustre
Col·legi de Balears Sr. Juan Socías Morey perquè n’assumeixi la direcció tècnica.
Tercer.- Notifiqui’s als nomenats el present Decret i dugui’s també el mateix a la propera sessió
plenària que se celebri a efectes de la seva ratificació.
Ho mana i signa el Sr. Batle,Bartomeu Cifre Ochogavía, davant jo la Secretària a Pollença, 28
de setembre de 2011”

DE conformitat amb el punt tercer 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. 755 de dia 28 de setembre de 2011, als efectes
pertinents.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.
Pollença, 28 de setembre de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

A continuació el Sr. Batle exposa el contingut de la resolució que es sotmet a ratificació
de l’Ajuntament Ple, fent referència al procediment dut a terme davant el Jurat Provincial
d’Expropiació.
Passats seguidament a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar
íntegrament la proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.

2.- El Sr. Batle eleva la proposta de la Regidora delegada d’Hisenda Sra. Malena Estrany
Espada de dia 19 de setembre de 2011 relativa a l’aprovació del Compte General
corresponent a l’exercici 2009 atès que, tal com informa erròniament en seu de la sessió
de la comissió informativa celebrada dia 23 de setembre de 2011, sí que la present
proposta requeria del seu dictamen independentment del dictament que en el seu moment

procedimental emet la Comissió Especial de Comptes abans del preceptiu tràmit
d’informació pública.
Acte seguit els reunits i 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):
15.- Aprovació, si procedeix, del Compte General corresponent a l’exercici 2009
Es dona lectura a la proposta de la Regidora delegada d’Hisenda Sra. Malena Estrany
Espada de dia 19 de setembre de 2011 i que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D’HISENDA
Vist que la Comissió Especial de Comptes en sessió de 15 d’abril de 2011 va informar el
Compte General de l’entitat corresponent a l’exercici 2009, format pels estats, comptes,
annexos, i justificants els quals obren a l'expedient
Atès que en el tràmit d’informació pública no s’han presentat reclamacions, objeccions o
observacions.
Es proposa l’adopció del següent acord:
PRIMER: Aprovar el Compte General de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici 2.009,
en els estats del qual, comptes, annexos i justificants queden degudament compreses la
totalitat de les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de
tresoreria executades durant l'exercici, donant així compliment al previst en el Títol VI,
Capítol III, Secció 2ª, del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova

el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals(TRLRHL), així com al previst
en la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre
EHA/4041/2004 de 23 de novembre.
SEGON: Conforme al disposat en l'article 212.5 TRLRHL l’esmentat Compte General es
rendirà a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
No obstant el Ple acordarà el que cregui convenient.
Pollença, 19 de setembre de 2011
La Regidora delegada d’Hisenda
Malena Estrany Espada”

Passats directament a votació, els reunits, per MAJORIA (16 vots a favor: PP, IB-Lliga,
A, PSOE, CiU, UMP i ERAM i 1 abstenció: PSM-EN), acorden aprovar íntegrament la
proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
3.- 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
relativa al manteniment del fons de cooperació municipal.
La Regidora Sra. Sastre exposa que s’inclou per via d’urgència atès que no va tenir temps
de presentar-la abans i tractar-la en seu de comissió informativa, essent una moció que es
presentarà de manera generalitzada a tots els municipis de les Illes Balears atesa la seva
importància.
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).
16.- Moció presentada pels grups municipals Alternativa, PSOE, Convergència i
Unió, PSM i Esquerra Republicana en relació al manteniment del Fons de
Cooperació Municipal
Seguidament es transcriu la moció presentada per urgència:
“MOCIÓ:

MANTENIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, afirma que el municipi constitueix el nivell
local bàsic i essencial de l’organització territorial de les
Illes Balears, que permet fer més efectiva la participació de la
ciutadania en l’adopció de decisions, així com gestionar amb
menor cost i major efectivitat les competències locals.
La Llei fa referència a la necessitat d’enfortir les institucions
municipals. L’article 205 de la citada Llei regula el Fons de
Cooperació Local, que es marca com a objectiu contribuir a
l’equilibri econòmic de les entitats locals de la comunitat,

tenint en compte el criteri de solidaritat. Marca com a import
mínim d’aquest fons el 0,7 % del total d’ingressos propis de la
comunitat i diu que cap municipi rebrà una participació anual del
Fons de Cooperació Local inferior a la de l’any anterior.
El Fons en qüestió és especialment important pels municipis
menors, pels que és vital rebre l’assignació pertinent per a
poder fer front a les despeses corrents i efectuar els pagaments
corresponents als proveïdors.
Donat que el Govern de les Illes Balears informà via sms que;
“... d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, està
previst que dins aquest any 2011 es pagui a cada ajuntament el 25
per cent de la quantitat que li pertocaria en el repartiment que
seria la mateixa que la rebuda l’any 2010. La quantitat restant
corresponent al fons de cooperació local de 2011 es tramitarà
dins l’any 2012”.
Donat que la reducció d’aquests recursos genera un greu problema
als ajuntaments i, en especial, als proveïdors de bens i serveis
locals.
D’altra banda, i atès que d’acord amb el que disposa l’article
168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals de
2004, el President de l’entitat elevarà el projecte de
pressupost, al Plenari de la corporació abans del dia 15
d’octubre per a la seva aprovació, esmena o devolució.
El grup municipal socialista de Pollença presenta la següent
MOCIÓ

1.

2.
3.
4.

Instam al Govern de les Illes Balears a executar
l’abonament del 100% del Fons de Cooperació Local als
ajuntaments de les Illes Balears, sempre dins l’any
2011.
Demanam al Govern autonòmic que en faci arribar un
calendari detallat de quan s’efectuaran els pagaments.
Instam al Govern de les Illes Balears a que – abans de
15/10/2011 – ens informi de les transferències corrents
previstes per a 2012.
Sol·licitam que la FELIB demani una reunió urgent del
seu Consell Executiu amb el Conseller d’Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears per a donar
les explicacions pertinents i acordar les corresponents
solucions.

El Portaveu del Grup Municipal
Alternativa
José Luis Garcia Salvador

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
El Portaveu del Grup Municipal
PSOE
Maria del mar Sastre Llompart

El Portaveu del Grup Municipal
Unió Mollera Pollencina
Nadal Moragues Llompart

El Portaveu del Grup Municipal
PSM-EN
Bartomeu Cifre Bennàsar

El Portaveu del Grup Municipal
Convergència i Unió per
Pollença
Joan Ramon Mateu Torandell
El Portaveu del Grup Municipal
Esquerra Republicana
Miquel Àngel Sureda Massanet”

“

La Regidora Sra. Sastre Llompart defensa el contingut de la moció presentada, fent
referència a la seva exposició de motius i amb la finalitat bàsica d’assolir l’abonament del
100% del Fons de Cooperació Local als ajuntaments de les Illes Balears, sempre dins
l’any 2011, atès que el govern autonòmic ha informat que d’acord amb les disponibilitats
pressupostàries, està previst que dins aquest any 2011 es pagui a cada ajuntament el 25
per cent de la quantitat que li pertocaria.
Pren la paraula el Sr. Batle i manifesta que, d’acord amb la informació rebuda, no es
tracta d’una qüestió de pagament sinó de tresoreria en el sentit de que ara es farà efectiu
un 25% i la restà es pagarà l’any que ve sense reduir cap quantitat de les previstes en el
Fons de Cooperació Local per cada municipi. Per altra banda el Sr. Batle recorda que
aquesta situació concreta no afecta al municipi de Pollença atès que pel conveni de
col·laboració que es va signar l’any 2007 per a la construcció de la sala multifuncional
aquest es finançava plurianualment, en part, a càrrec de les anualitats corresponents al
municipi pel Fons de Cooperació Local pel que la situació és més greu donat que
l’ajuntament ha deixat de percebre les anualitats corresponents als exercicis 2008, 2009 i
2010 atès que no s’ha executat l’obra.

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, 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
Per part del Sr. Batle es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 764 de dia 29 de
setembre de 2011 relativa a l’aprovació de la liquidació del Pressupost General de
l’Ajuntament de Pollença, d’acord amb l’establert en l’article 193.4 del text refús de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i l’article
90.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril (s’adjunta còpia a la present acta com annex)

3.- Precs i preguntes
De conformitat amb l’establert a l’article 87 ROF respecte el principi d’unitat d’acte i
essent les 00:02 hores, el Sr. Batle manifesta que els precs i preguntes seran contestats en
la propera sessió plenària.

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

