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Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació
Municipal 2012
Seguidament es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Generals de dia 3 de febrer de 2012 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA REGIDORA DELEGADA D’HISENDA I CULTURA
Vist que el projecte de pressupost general incorpora la documentació complementària i
els annexos 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 als ingressos s’apel·la als tributs i exaccions reglamentàries en classe i quantia
adequats a les possibilitats del contribuent i a les necessitats del pressupost de despeses,
-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.
Vist l’informe emès a l’efecte per intervenció i l’informe econòmic-financer.
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord:
1r.Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l’exercici 2012, que reflecteix un
superàvit per un import de 330.461,60 euros, i que està format pel pressupost propi de la
Corporació, amb un import de despeses de 21.558.479,90 euros, el dels organismes
autònoms Patronat Residència Social Santo Domingo amb un import de 751.675,30
euros, Fundació Escola de Música de Pollença amb un import de 277.699,96 euros,
Institut Ràdio Pollença amb un import de 114.687,25 euros i l’estat de previsió de

despeses i ingressos de la mercantil EMSER 2002 s.l.u., per import de 5.381.708,27
euros. El total consolidat representa unes despeses per import de 23.288.037,19.
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 Municipal, juntament amb les Bases
d’execució i plantilla de personal, durant el termini de quinze dies hàbils, tant en el
Tauler d’Anuncis com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a efecte 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 dins
l’exercici a quès es refereix, 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.
Pollença, 3 de febrer de 2012
Malena Estrany Espada”
Pren la paraula la Regidora Sr. Estrany Espada i exposa el contingut de la proposta que es
sotmet a votació, tractant-se de la presentació del Pressupost General Municipal de 2012
que reflecteix un superàvit per import de 330.461,60 euros, i amb un import de despeses
en el pressupost propi de la Corporació de 21.558.479,90 euros, despeses que suposen
uns 780.000 euros menys, aproximadament, respecte l’any 2011 i quant l’import dels
ingressos aquests es redueixen en un 2,65% respecte l’exercici anterior. Per altra banda
destaca que és un Pressupost General en el que es ve treballant des d’octubre de l’any
passat, conjuntament amb els membres de l’oposició i que s’ha intentat consensuar al
màxim.
Seguidament assenyala que en el pressupost d’ingressos existeix un increment del 5,67%
respecte els recursos ordinaris donat, en part, per l’augment progressiu de l’IBI;
l’increment de la taxa de recollida de fems; l’augment de l’ICO davant la continuació de
les tasques relatives al servei contractat externament de revisió de dit impost així com un

augment de les sancions en matèria d’infracció urbanística, etc ... dient que es tracta
d’uns ingressos realistes i prudents en el seu conjunt. Respecte les transferències corrents
exposa que aquestes han minvat atès el descens en un 2,28% de les subvencions i altres
ajudes a percebre però que, no obstant això, s’ha recuperat l’anualitat corresponent al
fons de cooperació local i, per altra banda, la participació en el tributs de l’estat decreix
en un 3%. Conclou aquest apartat manifestant que els ingressos patrimonials també
descendeixen en un 11%, les transferències de capital en un 36,46 % - bàsicament per un
canvi de criteri al pressupostar el cost de les obres amb despesa plurianual – i els passius
financers bàsicament estan conformats per la cessió de crèdits operada pel finançament
de les obres de l’IES.
Passant al pressupost de despeses manifesta que s’ha fet un esforç considerable per reduir
despesa, seguint la línia iniciada en el pressupost general 2011, ascendint la reducció total
a l’import de 2.000.000 euros, aproximadament, i que el present pressupost, el qual
reflecteix un superàvit de 330.461,60 euros, compleix les mesures a dur a terme per
pal·liar el resultat negatiu del romanent de tresoreria. Acte seguit enumera detalladament
els diversos capítols que conformen el pressupost de despeses per programes i àrees,
assenyalant les principals diferències i novetats en relació al pressupost de l’exercici
anterior.
Continua la Sra. Estrany Espada fent referència als pressuposts dels organismes autònoms
resultant que l’import de despeses del patronat Residència Social Santo Domingo ha
minvat en un 7%; la fundació Escola de Música de Pollença i l’institut Ràdio Pollença ho
han incrementat en 12.700 euros i 5.850 euros, respectivament, i la mercantil EMSER
2002 SLU també ha augmentat en un 26,52% respecte l’exercici social anterior.
Finalment agraeix la col·laboració en l’elaboració del Pressupost General 2012 a tots els
seus companys de l’equip de govern; als membres dels grups municipals de l’oposició; al
seu equip de personal de l’àrea d’Intervenció i molt especialment a l’Interventor
municipal.
Pren la paraula el Regidor Sr. Sureda Massanet i exposa, en primer terme, que el
Pressupost General 2012 que avui es presenta és un pressupost elaborat per l’equip de
govern diferent del que presentaria el grup polític d’ERAM, tot i haver-se recollit en el
mateix diverses propostes presentades pels grups municipals de l’oposició; així mateix
assenyala que els ingressos del municipi serien majors i millors si s’arribés a assolir un
concert econòmic a les Illes Balears com el que gaudeixen altres autonomies. Per altra
banda lamenta la renúncia i/o rescissió de diversos convenis amb el govern autonòmic
que han suposat la pèrdua d’ingressos per poder dur a terme obres per la millora del
municipi i ressalta les diverses reunions informatives dutes a terme per l’equip de govern
així com l’aportació de propostes específiques pels diversos grups municipals.
Seguidament manifesta que el grup municipal d’ERAM ha aportat vuit propostes
realistes, demandades per la ciutadania i fàcilment assumibles atès que no tracten tant de
quanties econòmiques a preveure sinó més bé de com s’executaren aquestes en el
desenvolupament del pressupost, passant a enumerar-les: proposa incorporar una partida

econòmica que garanteixi l’eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques;
establir-ne una altra per mantenir i millorar els parcs infantils existents i fer-ne un nou a
la Cala Sant Vicenç i un altre al Port de Pollença; crear una partida enfocada al
manteniment (tornar sembrar arbres morts, retirar rajoles instal·lades en el lloc on hi
havia un arbre; etc ...); establir una partida per garantir l’enllumenat públic; una altra
destinada a l’eliminació de pintades a la via pública; establir un procés participatiu obert
a la ciutadania per decidir les obres de millora prioritàries; establir un repartiment
econòmic proporcional a les associacions o entitats en base a una programació anual de
les activitats a desenvolupar i incrementar en 1000 € més la partida pel que conclou el Sr.
Sureda Massanet que el grup municipal d’ERAM votarà a favor de l’aprovació inicial del
Pressupost General 2012 atès que les anteriors demandes han estat recollides en el mateix
adquirint un compromís l’equip de govern en la seva execució, sense deixar de demandar
a l’equip de govern que faci públic el seu pacte de govern per garantir la màxima
transparència davant els membres corporatius i els ciutadans de Pollença.
Intervé el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i destaca, en primer terme, la presentació de
l’aprovació inicial del Pressupost General 2012 en el mes de febrer el que suposa un
avanç molt important respecte altres anys així com l’elaboració del mateix mitjançant un
procediment de consulta amb els diversos grups municipals resultant ser aquest procés
més bé una necessitat i/o obligació davant un equip de govern en minoria. Seguidament
enumera les propostes presentades pel grup municipal del PSM-EN en dit procediment:
que es faci públic el pacte de govern per a saber a què respon el pressupost general que
hores d’ara es presenta; proposa la gestió directa i conjunta de l’explotació dels serveis
de temporada (platges) i de la piscina municipal a càrrec d’EMSER 2002 S.L.U.;
recuperar parcialment la recaptació de tributs; prescindir de determinats lloguers (sala
d’actes Club Pollença, solars de can Escarrintxo, terreny de l’Hort del Puig, immoble del
carrer Sant Jordi); prioritzar el manteniment de les instal·lacions municipals existents;
executar les mocions aprovades pel Ple (reposició de pins desapareguts a la primera línia
del Port; col·locació per escollir i prioritzar les inversions i ajustar el pressupost general a
tres dedicacions exclussives i eliminar places de lliure designació vacants.
Passant a l’anàlisi del contingut del Pressupost General 2012 posa en dubta que la
previsió dels ingressos sigui realista a la vista de l’avanç de la liquidació de l’exercici
2011 on es veu una manca de suficiència de recursos en la liquidació dels ingressos
considerant, alhora, que l’anivellació del pressupost amb superàvit hi haurà d’ésser
durant molts exercicis; per altra banda exposa que hagués esperat un poc més
d’increment a la partida de normalització lingüística i que no localitza les partides
gestionades per la regidora delegada del Port de Pollença.
Finalment manifesta estar en desacord amb la pujada generalitzada d’imposts i taxes que
patirà la ciutadania i reclama, entre d’altres, el següent: que es segueixi l’ordre estricte

del registre d’entrada en el pagament de factures a proveïdors; que la plantilla orgànica es
passi als sindicats amb antelació suficient i que les dedicacions exclusives es limitin a les
tres existents actualment pel que, pels motius abans exposats i per responsabilitat amb el
seu programa electoral i la tasca a dur a terme com oposició, el Sr. Cifre Bennàssar diu
que grup municipal del PSM-EN votarà en contra de l’aprovació inicial del Pressupost
General 2012.
El Regidor Sr. Moragues Llompart agraeix que s’hagin dut a terme reunions amb els
diversos grups municipals de l’oposició per a consensuar el Pressupost General 2012 però
assenyala que aquest Pressupost ja es presenta hipotecat en el seu contingut atès que els
ingressos no són reals; es preveuen inversions a Pollença i cap al Moll quan els seus
carrers estan fets una porqueria i un desastre sense que es faci ni un batxeo.
Per altra banda manifesta que el grup municipal d’UMP presentà propostes relatives a
diverses actuacions als carrers Pere Melià, Vicenç Buades i Roger de Flor i la
reestructuració del poliesportiu del Port (3 pistes de tennis homologades i l’elaboració
d’un projecte per a un pavelló cobert) així com la pavimentació de l’aparcament del Moll
pel que, pel motius exposats i al considerar que l’equiparació del pressupost de despeses
pel Moll i Pollença no és la mateixa resultant insuficients les actuacions a preveure en el
Moll, el grup municipal d’UMP votarà en contra de l’aprovació inicial del Pressupost
General 2012.
Pren la paraula el Regidor Sr. Mateu Torandell i vol deixar clar, en primer terme, que
aquest Pressupost General no és el que el grup polític de CiU hagués elaborat sinó que és
el pressupost presentat per l’equip de govern del PP i de la IB-Lliga, tot i agrair el diàleg
obert mantingut amb els diversos grups municipals a l’oposició a l’hora d’escoltar les
propostes presentades essent aquesta una passa necessària davant un govern amb minoria.
Manifesta que es podria analitzar partida per partida però que hores d’ara no esdevé
necessari en el present debat, tractant-se d’un pressupost auster i continuista, sense poder
fer massa filigranes, però sí que es podria dur a terme qualque canvi de partida o
suprimir-ne d’altres, com per exemple la de determinats lloguers, per a beneficiar el
superàvit. Així mateix exposa les propostes presentades pel grup municipal de CiU: la
possibilitat d’instal·lar una pista de skate pel jovent a la partida relativa al parc infantil de
l’edifici Miquel Capllonch del Port de Pollença; el compromís adquirit per l’equip de
govern per poder veure els canals de TDT a la Cala de Sant Vicenç; destinar el superàvit
existent al pagament de les factures pendents d’exercicis anteriors, entre d’altres mesures.
Conclou dient que el grup municipal de CiU s’abstindrà en la votació de l’aprovació
inicial del Pressupost General 2012 per a facilitar la tasca de l’equip de govern en la seva

execució assenyalant novament que no és el pressupost que hagués presentat el grup de
CiU.
La Regidora Sra. Sastre Llompart dóna l’enhorabona a l’equip de govern per la
presentació del Pressupost General 2012 a data d’avui així com les negociacions dutes a
terme amb els diversos grups municipals de l’oposició els quals han pogut realitzar les
aportacions necessàries per veure enriquida l’elaboració del present pressupost on
diferents propostes s’han vist reflectides en el mateix.
Seguidament detalla les propostes presentades pel grup municipal del PSOE consistents
en prescindir de vàries partides (adequació aparcament Moll; condicionament museu i
residència, placeta de can Mir); ajustar partides (parc infantil pati Miquel Capllonch,
contracte serveis informador juvenil, subvencions a entitats esportives) i crear una partida
de manteniment de parcs infantils i eliminació de barreres arquitectòniques, considerant
que, d’aquesta manera, el superàvit es veuria incrementat en 120.000 €.
Per altra banda destaca que les previsions d’ingressos són realistes i prudents i que, pels
motius exposats i al haver tingut en compte part de les aportacions presentades, el grup
municipal del PSOE s’abstindrà en la votació de l’aprovació inicial del Pressupost
General 2012.
Pren la paraula el Regidor Sr. García Salvador i dona l’enhorabona per la tasca realitzada
davant la presentació del Pressupost General 2012 en aquest termini, especialment a la
Regidora delegada d’Hisenda i Cultura Sra. Estrany Espada i a l’Interventor municipal, i
pel fet de mantenir reunions amb els grups municipals a l’oposició durant la seva
elaboració que ha propiciat canvis positius amb molts aspectes.
Quant la xifra del pressupost d’ingressos i conforme l’informe econòmic – financer
destaca que aquests siguin prudents i realistes atès que abans eren xifres irreals
assenyalant també el caire positiu de l’existència d’un superàvit per a començar a
millorar els temes pendents dels pagaments. Per altra banda, pel que respecte a aspectes
negatius considera que s’han d’ajustar les dedicacions a tres regidors/res tal com està ara i
reclama que es publiqui el pacte de govern per a conèixer la ruta, entre d’altres, del
present pressupost.
Així mateix enumera les propostes presentades pel grup municipal d’A i destaca
positivament el compromís adquirit per l’equip de govern respecte diverses actuacions:
l’eliminació de barreres arquitectòniques als espais públics; la possibilitat de dur a terme
un procés participatiu respecte l’elaboració del pressupost general 2013; la regularització
de les contractacions administratives dels serveis de jardineria i de

manteniment/conservació de l’enllumenat i la possibilitat d’estudiar l’assumpte de la
recaptació tributària seguint el model de l’ajuntament d’Artà. Així mateix reitera les que
en altres ocasions ja s’han exposat i que afecten més concretament a la plantilla orgànica
i econòmica, com ara i per exemple, s’ha fet qualque previsió respecte la gerència de la
Residència? Es pot disposar d’una infermera titulada? així com si es tindran en compte
les al·legacions, si procedeixen, formulades a la plantilla per part dels sindicats; proposa
l’adequació de l’espai de l’Empresa municipal així com l’existència d’una partida
destinada a la prevenció de riscos a l’empresa municipal; donar compliment a les
mocions aprovades en la passada legislatura, etc ...
Finalment conclou que, tot i no ser el pressupost de cap partit concret i a la vista de les
aportacions i propostes presentades pels diversos grups municipals i que s’han tingut en
compte en la mesura possible, el grup municipal d’A s’abstindrà en la votació de
l’aprovació inicial del Pressupost General 2012.
Intervé el Sr. Batle agraint el to encertat a l’hora de mantenir el present debat i manifesta
que si bé és cert que no s’ha duit a terme un procés participatiu extern per a l’elaboració
del present pressupost sí que se n’ha realitzat un d’intern on hi ha participat tots els grups
municipals i s’han fet concessions per part dels regidors i de les regidores; també agraeix
la tasca duta a terme per la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura Sra. Estrany Espada i
l’Interventor municipal.
Continua exposant que no tothom està satisfet amb el pressupost presentat però que en el
mateix s’ha intentat reflectir cap a on ha d’anar caminant aquest ajuntament atès que tots
han d’ésser conscients de la realitat del passat i de la realitat del futur la qual és
complicada; per altra banda considera que les aportacions dels diversos partits polítics
han estat raonades i s’han vist recollides en la mesura possible les que han estat realistes i
ara manca materialitzar-les amb l’execució pertinent corresponent hores d’ara a l’equip
de govern la responsabilitat de poder tirar endavant les partides previstes en general en el
pressupost sense passar-se, evitar acumular deutes, augmentar els ingressos públics dins
els límits raonables, optimitzar els recursos humans, millorar les instal·lacions, facilitar
els pagaments, millorar la situació de tresoreria, etc ... així com correspon a l’oposició
vetllar perquè l’execució, la gestió i el desenvolupament d’aquest pressupost sigui
efectiva amb la màxima transparència possible.
La Regidora Sra. Estrany Espada agraeix la valoració positiva i el balanç general
manifestat per tots els grups municipals i, en especial, el vot favorable emès pel grup
d’ERAM, davant el present pressupost manifestant que tampoc és el pressupost que li
agradaria però que existeix un compromís respecte l’execució del mateix i que s’ha de
trobar un equilibri al respecte.

Seguidament s’obre un segon torn d’intervencions en el que, entre d’altres qüestions, es
profunditza sobre les propostes i/o aportacions dels diversos grups municipals que no han
estat recollides en el pressupost, explicant-se els motius de cóm així no han quedat
reflectides.

Passats a votació els reunits, per MAJORIA (9 vots a favor: PP, IB-Lliga i ERAM; 6
abstencions: A, PSOE i CiU i 2 vots en contra: UMP i PSM-EN), acorden aprovar
íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i
retribució corresponent
Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 20 de gener de 2012, esmenat en seu de dita Comissió Informativa en sessió de
dia 3 de febrer de 2012 respecte la data d’exercici del càrrec, i que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DE LA BATLIA
DETERMINACIÓ DE CÀRREC
CORRESPONENT

AMB DEDICACIÓ

EXCLUSIVA

I RETRIBUCIO

De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local (LBRL), l’article 74 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (LMRLIB) així com l’article 13 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), es reconeix als membres de les
Corporacions Locals el dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan
s’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial.
En conseqüència raons d’oportunitat i conveniència en comptes d’una millora i agilització en
l’exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de les
àrees de Recursos Humans, Oficina d’Atenció Ciutadana i Noves Tecnologies delegades en el
Regidor Sr. David Alonso García mitjançant resolució de Batlia núm. 459 de dia 20 de juny de
2011 (BOIB núm. 108 de 16.07.11), aquesta Batlia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del
següent ACORD:
Primer.- Aprovar la següent relació de càrrec que s’exercirà en règim de dedicació exclusiva a
partir del proper dia 8 de febrer de 2012, així com les corresponents retribucions per l’exercici
efectiu del mateix:

Càrrec de dedicació exclusiva:
Regidor delegat de RECURSOS HUMANS, OFICINA D’ATENCIO CIUTADANA I NOVES
TECNOLOGIES Sr. David Alonso García
- Retribucions brutes:2.636,70 €/mes, a percebre en 14 mensualitats.
Les quanties abans esmentades es percebran en catorze pagues corresponents a dotze pagues
mensuals i dues pagues extraordinàries de juny i desembre.
Segon.- La present dedicació exclusiva és incompatible amb qualsevol altra retribució amb càrrec
als pressuposts de qualsevol Administració Pública, ens, organisme o societat mercantil d’elles
dependents, així com qualsevol altra activitat en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,

d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
Tercer..- Les retribucions fixades s’incrementaran, si procedeix, cada any en la quantitat
que estableixi la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a retribucions del personal de
l’Ajuntament sense necessitat de nou acord plenari.
Quart.- Donar d’alta en el règim de la Seguretat Social els membres de la corporació que
exerceixin tals càrrecs en règim de dedicació exclusiva, assumint l’Ajuntament el pagament
de les quotes empresarials que corresponguin.
Cinquè.- Autoritzar la despesa en la quantia necessària per fer front al pagament de les
retribucions previstes així com als costs d’afiliació i cotització a la Seguretat Social, amb
efectes de dia 8 de febrer de 2012
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.
Pollença, 29 de desembre 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,
assumpte que ja ha estat retirada en dues ocasions de les pertinents ordres del dia de
sessions convocades anteriorment, tractant-se de l’aprovació del càrrec del Regidor
delegat de Recursos Humans, OAC i Noves Tecnologies que s’exercirà en règim de
dedicació exclusiva a partir del proper dia 8 de febrer de 2012, així com les corresponents
retribucions per l’exercici efectiu del mateix. Assenyala el Sr. Batle que es tracta d’una
regidoria que necessita molta dedicació atès que gestiona el personal funcionari, laboral i
eventual de l’Ajuntament així com el personal laboral dels organismes autònoms, tenint
en compte que hores d’ara s’ha de treballar amb els pacte/ convenis que es troben

tàcitament derogats mitjançant un interlocutor que dugui a terme les negociacions així
com l’aplicació de totes les recents mesures excepcionals i disposicions adoptades
davant la situació actual que afectaran als empleats públics i amb la redacció d’un
catàleg de llocs de treball. Per altra banda considera necessària l’optimització dels
recursos humans per a la seva organització i efectivitat intentant alhora que els
treballadors públics estiguin satisfets de fer feina pel poble amb les millors condicions
per ambdues parts, sense oblidar la necessitat i l’obligació d’impulsar els projectes
pertinents per implantar l’administració electrònica i l’impuls de l’oficina d’atenció
ciutadana mitjançant la iniciativa política.
També manifesta que l’equip de govern inicialment pensà que bastaven tres dedicacions
exclusives però el temps ha demostrat que no és així essent necessària aquesta atenció i
dedicació especial de dita regidoria.
Intervé el Regidor Sr. Sureda Massanet i manifesta que ja en el seu moment va demanar
que es fes públic el pacte de govern pel que, en aquesta mateixa línia i fins que no s’hagi
publicat el pacte, el grup municipal d’ERAM votarà en contra de la proposta presentada.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar manifesta que un cop debatut el pressupost general 2012,
la pujada de taxes i imposts operada a finals de desembre de l’any passat i el fet de
proposar la retirada del complement de productivitat als treballadors resulta mal de
justificar la dedicació exclusiva d’un nou regidor al considerar que tampoc és aquesta la
solució per a millorar la gestió de l’àrea en qüestió atès que la feina pot sortir igualment,
com ha succeït en altres legislatures dedicant – li moltes hores i sense dedicació
exclusiva.
Conclou que tots els regidors estarien disposats a treballar per Pollença però no
comparteix el missatge que es pretén traslladar dient que per arreglar els assumptes i fer
la tasca que penja es necessari un regidor més amb dedicació exclusiva pel que el grup
municipal del PSM-EN votarà en contra de la present proposta.
Pren la paraula el Regidor Sr. Moragues Llompart i exposa, en primer terme, que no té
res en contra de la persona en qüestió però sí que exerceixi el càrrec en règim de
dedicació exclusiva atès que si s’ha de dur a terme una remodelació de les àrees n’hi ha
moltes que es poden gestionar per les tardes. També reclama la necessitat de que la
delegació específica del Moll de Pollença s’exerceixi amb autonomia pròpia i econòmica
i no sigui merament una delegació coordinada amb les altres àrees pel que, pels motius
abans exposats, el grup municipal d’UMP també votarà en contra de la proposta
presentada.
El Regidor Sr. Mateu Torandell manifesta que, en els temps que corren, costa entendre
que s’hagi d’afegir un càrrec amb règim de dedicació exclusiva als existents considerant

que, en tot cas, s’ha de poder disposar de les dedicacions que es consideren necessàries
conforme les circumstàncies. Afegeix que el grup municipal de CiU pretén realitzar una
política constructiva i que es governi d’una manera forta i adequada pel que, de la
documentació facilitada, sembla ser que aquest càrrec amb règim de dedicació exclusiva
esdevé necessari però, alhora, demana si és necessari pels quatre anys de legislatura?.
Per altra banda manifesta que no es tenen garanties per a saber com s’exercitarà el càrrec
però tampoc el grup que representa està capacitat per votar en contra, ressaltant que sí
que el seu grup polític estarà pendent de la tasca que es dugui a terme i si es compleixen
els objectius marcats per a saber finalment si aquesta dedicació ha estat o no necessària
pel que, pels motius abans exposats, el grup municipal de CiU s’abstindrà en la votació
del present punt.
La Regidora Sra. Sastre Llompart inicia la seva intervenció exposant que els dos pics que
aquesta proposta ha estat retirada de l’ordre del dia ha estat per manca d’informació i/o
perquè la informació ha estat facilitada en el mateix dia de la sessió manifestant també
que, a dia d’avui, encara es desconeix el pacte de governabilitat entre els partits que
formen l’equip de govern.
Per altra banda exposa que és evident el volum de tasca que es concentra en aquesta àrea
i, endemés, si s’ha de dur a terme una reorganització de les àrees i major dedicació al
persona adscrit a l’àrea de serveis però recorda que en campanya electoral es va dir que
no hi hauria més de tres dedicacions exclusives, tot i que hores d’ara no serà el grup
municipal del PSOE el que posi impediments. No obstant això considera que ara no és el
millor moment per establir una dedicació exclusiva més pel que presenta una
proposta/esmena per a la retallada dels sous del regidors en el sentit de que el fet de
comptar amb una dedicació exclusiva més afecti a les arques municipals el menys
possible sol·licitant que consti adjunta a l’acta de la sessió.
Pren la paraula el Regidor Sr. García Salvador i diu que és prou coneguda la postura del
grup municipal d’A respecte les dedicacions exclusives, tot tenint en compte la situació
actual de crisi i la justificació de la mateixa davant la ciutadania. Creu que abans
d’establir un càrrec més a exercir amb dedicació exclusiva cal una reorganització de les
àrees atès que tots els regidors i les regidores poden treballar conjuntament, tractant-se
bàsicament d’una qüestió estructural donat que moltes tasques les realitzen els propis
tècnics municipals o mitjançant contractacions administratives externes.
Així mateix manifesta que hi ha molta tasca a realitzar a l’àrea de recursos humans,
oficina d’atenció ciutadana i noves tecnologies i que durant aquests vuit mesos no hi ha
comentaris positius respecte com es realitza i gestiona la tasca en aquesta àrea pel que
conclou dient novament que no creu que la dedicació exclusiva sigui la solució i que tal
volta s’hauria de pujar el nivell d’exigència al que és i representa una dedicació
exclusiva.

Intervé el Sr. Batle i manifesta que els resultats es veuran amb el temps i que actualment
la situació ha canviat molt exposant que els regidors haurien de fer més de polítics i que
a vegades no és així pel que creu que qualcú ha d’estirar del carro per veure el reflex
tècnic en el despatx dels assumptes, afegint que l’àrea de personal és una àrea que
desgasta molt per tot el que comporta.
Per altra banda agraeix el vot de confiança donat per determinats grups municipals i que
els resultats esperats es vegin materialitzats satisfactòriament en un futur.
Conclòs el debat, intervé la Regidora Sra. Estrany Espada i exposa que inicialment es
pensava que tres dedicacions exclusives bastarien però que, després de set/vuit mesos,
rectificar no és cap pecat si és necessari indicant que amb el grup municipal del PP es
varen pactar quatre dedicacions i que si la meitat que corresponia al grup municipal IBLliga s’ha ofert al grup del PP això no ha suposat entrar en cap tipus de discussió dins
l’equip de govern.
Passats a votació els reunits, per MAJORIA (8 vots a favor: PP i IB-Lliga; 4
abstencions: PSOE i CiU i 5 vots en contra: A; UMP; PSM-EN i ERAM), acorden
aprovar íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió de la qual com a secretària,
estenc aquesta acta.
Vist i plau,
El Batle
Bartomeu Cifre Ochogavía

La Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves

