ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 07/2011
Caràcter: extraordinària (article 38 ROF)
Data: 7 de juliol de 2011
Convocatòria: primera
Horari: de 12:05 h a 13:20 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
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió constitutiva celebrada dia 11 de juny de
2011

2.- Periodicitat de les sessions del Ple
3.- Creació i composició de les comissions informatives permanents
4.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats
5.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de Tinents de
Batle, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de Batlia
conferides i dació de compte de constitució de grups polítics municipals
6.- Determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual
7.- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicacions i retribucions corresponents
8.- Assignació de dotacions als grups polítics municipals i règim d’indemnitzacions i
assistències per als membres de la Corporació

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió constitutiva celebrada dia 11 de
juny 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 constitutiva celebrada dia 11 de
juny de 2011.
El Regidor Sr. Sureda i Massanet manifesta que, a la pàgina 4, allà on diu:
“Sr. Miquel Àngel Sureda i Massanet “ ... per imperatiu legal sense renunciar a la sobirania del
poble de les Illes Balears”

Ha de dir:
“Sr. Miquel Àngel Sureda i Massanet “ ... per imperatiu legal sense renunciar a la sobirania del
nostre poble”

Vist que no hi ha cap observació més s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2.- Periodicitat de les sessions del Ple
A continuació es dóna compte de la proposta de Batlia de dia 1 de juliol de 2011 i que es
transcriu literalment:
“PROPOSTA DE LA BATLIA

PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES AJUNTAMENT PLE
De conformitat al que preveu l’article 46-2 a) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local (LBRL), l'article 80.1 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (LMRLIB) i els articles 38.a) i 78.1 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), aquesta Batlia proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Fixar com a data i horari de celebració de les sessions ordinàries del Ple de
l’Ajuntament el darrer dijous de cada mes, a les 20:00 hores, amb l’excepció del mes d’agost i de
desembre, que no es celebraran sessions ordinàries.
Segon.- Facultar al Sr. Batle per tal que per qüestions excepcionals o si el dia assenyalat fou
festiu i sempre que no perjudiqui a la gestió ordinària municipal, pugui flexibilitzar la celebració
de les sessions del Ple de l’Ajuntament, podent avançar o posposar les esmentades sessions dins
del mateix mes.
No obstant, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.
Pollença, 1 de juliol de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Pren la paraula el Sr. Batle i exposa que en un primer terme i conforme marca la
normativa vigent es proposà fixar la periodicitat de les sessions ordinàries cada dos
mesos així com la creació de la junta de portaveus però que, als efectes d’evitar
discussions innecessàries i al no haver estat possible arribar a un consens entre els
diversos grups municipals, eleva al plenari la proposta transcrita.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar considera que és més adient per l’ajuntament mantenir
una periodicitat mensual atès el volum d’assumptes a tractar, mantenint el grup municipal
del PSM-EN el compromís d’agilitzar el màxim possible el desenvolupament de les
sessions; així mateix sol·licita que es faci el possible perquè hi hagi una major
participació directa de la ciutadania en la part final de les sessions plenàries.
Intervé el Regidor Sr. Moragues Llompart i demana que els regidors assisteixin als
plenaris vestits decentment i no amb calçons curts i xancles, per respecte a la institució
que representen.
La Regidora Sra. Llompart Sastre manifesta que la Junta de Portaveus és una eina que, si
és possible, s’hauria d’implantar tenint en compte la representació dels diversos partits

polítics per a establir una bona col·laboració entre els diversos grups en la tasca
municipal.
Pren la paraula el Regidor Sr. García Salvador i diu que està d’acord en mantenir les
sessions ordinàries mensuals i que s’hauria d’intentar assolir una major participació
directa de la ciutadania en les sessions plenàries, resultant tal volta necessària una
modificació del vigent reglament municipal de participació ciutadana; així mateix
demana que l’hora de celebració de les possibles sessions extraordinàries sigui a les
20:00 hores.
Per altra banda contesta, per al·lusions, al Regidor Sr. Moragues Llompart que ” l’hàbit
no fa el monjo” sinó que són les intervencions les que fan digne a un regidor.
Seguidament els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar la proposta abans descrita
amb els acords que hi són proposats.
3.- Creació i composició de les comissions informatives permanents
Pel Sr. Batle es dóna lectura a la proposta de Batlia de dia 1 de juliol de 2011 i que es
transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA DE LA BATLIA
CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIOMS INFORMATIVES
Vist l’article 20.1 c) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i l’article
24 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB), que estableixen que tots els grups integrants de la Corporació tindran dret a
participar, mitjançant la presència de regidors i regidores que pertanyin als dits grups, en els
òrgans de l’Ajuntament la funció dels quals sigui l’estudi, informe o consulta dels assumptes que
s’han de sotmetre a la decisió del Ple.
Atès l’article l’article 89 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears (LMRLIB) relatiu a la periodicitat de sessions dels òrgan complementaris.
De conformitat amb els articles 123 i ss del Reglament d’organització i funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF) sobre el caràcter, atribucions, composició i actuació de les
Comissions Informatives i en aplicació de l’article 116 de la LRBRL i l’article 127 del ROF, que
regulen l’existència preceptiva de la Comissió Especial de Comptes, aquesta Batlia proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Crear la Comissió Informativa Permanent, amb la denominació següent:

•

Comissió Informativa d’Assumptes Generals

Segon.- Crear la Comissió Especial de Comptes.
Tercer.- La comissió informativa permanent tindrà les atribucions determinades als articles
20.1.c de la LRBRL i 126 del ROF.
Quart.- La Comissió Especial de Comptes tindrà les atribucions determinades als articles 116 de
la LRBRL i 127 del ROF.
Cinquè.- De conformitat amb el que disposa l’article 125 a) del ROF, la Presidència de les
comissions l’exercirà el Batle; no obstant això, el Batle pot delegar la presidència efectiva en
qualsevol membre de la Corporació, a proposta de la comissió i d’acord amb l’elecció que s’hagi
fet en el si de la comissió.
Sisè.- La Comissió Informativa d’Assumptes General i la Comissió Especial de Comptes estaran
integrades pels següents membres corporatius:
3 regidors del grup polític municipal del PP
2 regidors del grup polític municipal de la IB-Lliga
1 regidor del grup polític municipal d’A
1 regidor del grup polític municipal del PSOE
1 regidor del grup polític municipal de CiU
1 regidor del grup polític municipal de la UMP
1 regidor del grup polític municipal del PSM-EN
1 regidors del grup polític municipal del ERAM
La designació concreta dels regidors i regidores que han d’integrar cada una de les Comissions
es realitzarà en base a les propostes d'adscripció concretes formulades pels respectius portaveus
dels partits polítics
Setè.- La Comissió Informativa d’Assumptes Generals celebrarà sessió ordinària el divendres
immediatament anterior al dia previst per a la sessió plenària ordinària, i s’iniciarà entre les 12
i les 13 hores.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.
Pollença, 1 de juliol de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Pren la paraula el Sr. Batle i exposa el contingut de la proposta que es sotmet a votació
assenyalant essencialment que s’ha refús en una sola comissió informativa les tres
anteriorment existents als efectes d’agilitzar la gestió dels assumptes; per altra banda
avança que la presidència de la comissió especial de Comptes serà delegada a la Regidora
Sra. Malena Estrany Espada.
Passats a votació els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la
proposta abans descrita i els acords continguts en la mateixa.
4.- Nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats
Es dona compte de la proposta de Batlia de dia 1 de juliol de 2011 i que es transcriu a
continuació literalment:
“PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ELS ÒRGANS COL·LEGIATS
Vist el disposat a l’article 38 c del ROF pel que és competència del Ple el nomenament de
representants de la Corporació municipal davant els òrgans col·legiats aquesta Batlia proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar el nomenament dels representants municipals que a continuació es relacionen:
-

Representant davant els consells escolars dels IES, CP, col·legi concertat, etc, ... del
municipi:
Regidor delegat d’Educació Sr. Martí Roca Olivi (titular)
Sr. Josep Maria Villalonga Pericàs, personal laboral, tècnic superior d’orientació
educativa (suplent)

-

Representant davant el Fons de Solidaritat Mallorquí:
Regidor delegat de Serveis Socials Miquel Llobeta Vives (titular)
Sra. Aina Abrines Planas, personal laboral, (suplent)

-

Representant davant la FELIB:
Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía (titular)
Regidora Sra. Malena Estrany Espada (1ª Tinent de Batle) (suplent)

-

Representant davant la Mancomunitat Nord de Mallorca:
Sr. Batle Bartomeu Cifre Ochogavía (titular)
Regidora Sra. Malena Estrany Espada (1ª Tinent de Batle) (suplent)

No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.

Pollença, 1 de juliol de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Pren la paraula el Sr. Batle exposa que s’eleva a aquest plenari el nomenament de
diversos representants en els òrgans col·legiats que se detallen, posposant el nomenament
dels pendents (organismes autònoms, etc ...) en la propera sessió plenària.
Pren la paraula el Regidor Sr. Sureda i Massanet i planteja la possibilitat de designar un
altre suplent davant els consells escolars atès que es pot donar el cas que coincideixi la
celebració de dos o tres consells el mateix dia, sobretot pel fi de curs, i que no s’hi pugui
assistir alhora.
Després d’un breu debat al respecte, els reunits, per unanimitat, acorden incloure una
esmena en el sentit de designar la Regidora Sra. Malena Estrany Espada com a segona
suplent representant municipal davant els consells escolars en relació als representants ja
proposats.
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)), acorden aprovar íntegrament la proposta
precedent i els acords continguts en la mateixa amb l’esmena introduïda respecte la
designació de la Regidora Sra. Malena Estrany Espada como representant (suplent)
davant els consells escolars dels IES, CP, etc ... del municipi.
5.- Coneixement de les resolucions del Batle en matèria de nomenaments de Tinents
de Batle, membres de la Junta de Govern Local, com també de les delegacions de
Batlia conferides i dació de compte de constitució de grups polítics municipals
5.1.- En compliment de les disposicions vigents a continuació es dona compte de les
resolucions de Batlia relatives a la designació dels membres de la Junta de Govern Local,
nomenaments de Tinents de Batle així com delegacions conferides per la Batlia que es
transcriuen literalment:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 457.Conformement amb el disposat als articles 20.1 b) i 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local (LRBRL), en relació amb l’article 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), i als articles 52 i ss i 46.1 del reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF), fent ús de les atribucions que legalment tinc
conferides

RESOLC:
1r.- Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors i les regidores següents:
- Sra. Malena Estrany Espada
- Sra. Maria P. Buades Cifre
- Sr. Bartomeu Fuster Capllonch
- Sr. David Alonso García
2n.- Correspon a la Junta de Govern Local:
a) L’assistència permanent al Batle en l’exercici de les seves funcions
b) Les atribucions que li delegui expressament aquesta Batlia i/o altre òrgan municipal
c) Les atribucions que li atorguin les lleis
3r.- Donar compte d’aquesta resolució a la primera sessió plenària que es celebri, notificar personalment
als designats, fent l’oportuna publicació en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent
de la signatura de la present resolució.
Pollença, 20 de juny de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía

Davant meu,
LA SECRETÀRIA
Francisca M. Adrover Cànaves”

___________________________________________
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 458
Conformement amb el disposat als articles 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb l’article 22 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears (LMRLIB), i als articles 46 i 47 del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats Locals (ROF), fent ús de les facultats i atribucions que legalment tinc conferides
RESOLC:
1r.- Nomenar Tinents-Batles els regidors i les regidores següents:
- Primera Tinent-Batlessa: Sra. Malena Estrany Espada
- Segona Tinent-Batlessa: Sra. Maria P. Buades Cifre
- Tercer Tinent-Batle: Sr. Bartomeu Fuster Capllonch
- Quart Tinent-Batle: Sr. David Alonso García
2n.- Correspon als nomenats, per l'ordre designat, substituir-me en la totalitat de les meves funcions, en el
casos d'absència, malaltia o impediment que m'impossibiliti per a l'exercici de les meves atribucions, així com
en els supòsits de vacant fins que prengui possessió el nou batle.
3r.- Donar compte d’aquesta resolució a la primera sessió plenària que es celebri, notificar personalment
als designats, fent l’oportuna publicació en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent
de la signatura de la present resolució.

Pollença, 20 de juny de 2011
Davant meu,
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía

LA SECRETÀRIA
Francisca M. Adrover Cànaves”

“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 459.Aquesta Batlia, d'acord amb el disposat a l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
de Règim Local (LBRL), té atribuïda la facultat de delegar determinades atribucions
En conseqüència i per raons d'oportunitat i conveniència en comptes d’una millora i agilització del servei,
conformement amb l’esmentat article 21.3 i els aritcles 43,44,120 i 121 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROFJEL), fent ús de les atribucions que legalment tinc
conferides
RESOLC:
1r. Delegar en la Regidora Sra. MALENA ESTRANY ESPADA l'exercici de les atribucions corresponents a la
responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de DELEGADA D’HISENDA I CULTURA,
comprensiva aquesta darrera àrea, endemés dels serveis corresponents a la mateixa, de les matèries i dels
serveis concrets de normalització lingüística; de la Fundació de l’Escola de Música de Pollença i del Festival
Internacional de Música de Pollença.
2n. Delegar en la Regidora Sra. MARIA PETRA BUADES CIFRE l’exercici de les atribucions corresponents a
la responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de DELEGADA DE TURISME, MEDI AMBIENT I
POLICIA LOCAL.
3r. Delegar en el Regidor Sr. BARTOMEU FUSTER CAPLLONCH l'exercici de les atribucions corresponents
a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de DELEGAT D’ESPORTS I JOVENTUT i
DELEGACIÓ especial DE LA CALA SANT VICENÇ.
4rt. Delegar en el Regidor Sr. DAVID ALONSO GARCÍA l'exercici de les atribucions corresponents a la
responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de DELEGAT DE RECURSOS HUMANS, OFICINA
D’ATENCIÓ CIUTADANA I NOVES TECNOLOGIES.
5è. Delegar en la Regidora Sra. FRANCISCA CERDÀ NADAL l'exercici de les atribucions corresponents a la
responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de DELEGADA DE MERCAT DE PORT DE
POLLENÇA i DELEGACIÓ especial DEL PORT DE POLLENÇA.
6è. Delegar en el Regidor Sr. MIQUEL LLOBETA VIVES l'exercici de les atribucions corresponents a la
responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS, FESTES I
FIRES I MERCAT de POLLENÇA
7è. Delegar en el Regidor Sr. MARTÍ J. ROCA OLIVIERI l'exercici de les atribucions corresponents a la
responsabilitat de la direcció i de la gestió de les àrees de DELEGAT DE SERVEIS i EDUCACIÓ.
8è. Assumir personalment les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de
l’àrea de PLANIFICACIÓ I URBANISME i les restants atribuïdes per la legislació i no expressament
delegades.

9è. Les delegacions esmentades comprenen tant les facultats de direcció interna dels serveis així com les de
gestionar-los en general, però sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers.
10è. Les delegacions territorials del Port de Pollença i de la Cala Sant Vicenç coordinaran la seva actuació
amb els altres delegats d’àrea, de manera que resti garantida la unitat de govern del municipi.
11è. Les delegacions conferides es publicaran al BOIB i d'elles se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament en la
primera sessió que tengui lloc, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la
present resolució.
12è. El Regidor Delegat queda obligat a informar a aquesta Batlia sobre la gestió de la competència/àrea
delegada i les disposicions que dicti, i prèviament, de les decisions de transcendència en els termes prevists a
l'article 115 del ROFRJEL.

En el no previst en aquesta resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local;
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en el marc de les regles que per a les
delegacions s'estableixen a dites normes.
Pollença, 20 de juny de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía

Davant meu,
LA SECRETÀRIA
Francisca M. Adrover Cànaves”

______________________________________________________
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 477.Vista la resolució de Batlia de dia 20 de juny de 2011 mitjançant la qual es nomenen els membres de la Junta
de Govern Local conformement amb el disposat als articles 20.1 b) i 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
Amb la finalitat de racionalitzar la tramitació dels expedients administratius atribuïts a la competència
d’aquesta Batlia per la normativa vigent, i atès el disposat a l’article 21.3 de Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), fent ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC:
1r. Delegar expressament en la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament de Pollença les següents
atribucions:
a) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat; la autorització i la
disposició de despeses dins del límit que fixin les bases d’execució del pressupost per la Batlia i el

reconeixement i la liquidació de les obligacions de despeses de les factures derivades de compromisos
legalment adquirits dins dels límits que fixin les bases d’execució del pressupost per la Batlia.
b) La contractació administrativa d’obres, de subministres, de serveis, de gestió de serveis públics, els
contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 % dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclusos els de
caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat
de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
c) L’adjudicació de concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns immobles i drets
subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 % de los recursos ordinaris del
pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no
superi el percentatge ni la quantia indicats.
d) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel plenari, aprovar
les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i
distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
e) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals,
excepte aquells supòsits en que tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
f) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i
estiguin previst en el pressupost.
g) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no
expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes
d’urbanització.
h) L’atorgament de llicències i autoritzacions per a utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local i les relacionades amb el servei de transports urbans de passatgers (taxi), salvat d’aquelles en què
les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.
i) La resolució dels expedients sancionadors en matèria de disciplina urbanística i d’activitats.
j) La resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial
l) Els informes municipals preceptius que s’hagin d’emetre en la tramitació d’expedients i/ o aquells requerits
per altres administracions
m) La declaració de situacions administratives així com la jubilació de tot el personal.
n) La concessió d’ajudes socials i bestretes al personal, en els termes previstos en el text articulat sobre
condicions generals de treball del funcionaris i en el conveni col·lectiu de personal laboral.
o) La resolució dels expedients disciplinaris i aprovar o aixecar la suspensió provisional del personal.
p) L’aprovació dels programes i activitats culturals, educatives, esportives, turístiques, d’oci, sanitat i
benestar social, que no siguin competència del Ple.
q) L’atorgament de subvencions a entitats i particulars
Segon.- La present delegació d’atribucions serà amb tota la seva extensió, inclosa la resolució de recursos
administratius de reposició i reclamacions que s’interposin contra els actes dictats per la Junta de Govern
en l’exercici de les atribucions delegades
Tercer.- La Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern;
l’advocació implica la recuperació del Batle de la competència resolutòria quan per raons d’urgència i
apreciades les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució fins la propera sessió ordinària de
la Junta de Govern , o per l’escassa importància de l’assumpte no sia necessària la convocatòria de sessió
extraordinària, donant-ne compte a la primera sessió que es celebri.

Quart.- La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària el primer i el tercer dimarts de cada mes, en
primera convocatòria, a les 9’00 hores (o el dia següent hàbil si fora festiu).
Cinquè.- La Junta de Govern Local celebrarà la sessió constitutiva el proper dia 5 de juliol de 2011.
Sisè.- De la present resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que se celebri, notificantse, endemés personalment als membres de la Junta de Govern Local, i es publicarà en el BOIB, sense
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de la present resolució.
Pollença, 30 de juny de 2011
Davant meu,
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía

La Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves”

Els membres corporatius en resten assabentats, als efectes oportuns.
Intervé el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i dóna l’enhorabona als regidors i regidores per les
àrees delegades oferint col·laboració en les seves tasques, tot i considerar que la
distribució de les mateixes és pitjor que la que hi havia abans pel que creu que aquesta
hauria d’haver estat més racional, resultant necessari alhora no oblidar possibles
incompatibilitats en determinades àrees pel fet que no es pugui desprendre que s’adopten
determinades decisions respecte el desenvolupament de les seves tasques pròpies. Així
mateix assenyala que és un fet que la Batlia tingui més competències que en la passada
legislatura, tot i que hi havia competències delegades que no eren òptimes i creaven
disfuncions tècniques.
La Regidora Sr. Llompart Sastre manifesta que el grup municipal del PSOE es posa a
disposició de l’equip de govern oferint col·laboració respecte sobretot de les àrees que
gestionava el partit del PSOE en la passada legislatura; per altra banda opina que
probablement la distribució no és la més correcta, tot i donar un vot de confiança de cara
al seu futur funcionament.
El Regidor Sr. García Salvador exposa que aquesta és la distribució d’àrees que ha
realitzat l’equip de govern i que el més important és que aquest funcioni com a tal evitant
el que ha succeït en altres ocasions creant disfuncionalitats; així mateix considera que
poden existir incompatibilitats respecte la delegació de l’àrea d’educació en el Regidor
Sr. Roca Olivieri com a director d’un centre educatiu i la delegació de l’àrea de serveis
socials en el Regidor Sr. Llobeta Vives com a president de l’associació AFAMA.
Pren la paraula el Sr. Batle i manifesta que la distribució de la gestió de les àrees s’ha fet
tenint en compte el perfil de les persones i l’acord de governabilitat assolit prenent, com a
criteris primer el de capacitat i segon el de disponibilitat.
Contesta al Regidor Sr. Cifre Bennàssar que hi ha àrees com comerç, mobilitat,
participació ciutadana, etc ... que hores d’ara encara no estan expressament delegades
però que el fet que no hi hagi una delegació explícita no vol dir que hagin desaparegut i
respecte les atribucions de la Batlia i les delegacions de la Batlia a la Junta de Govern

Local són pràcticament les mateixes que en anteriors legislatures excepte qualcunes que
s’ha reservat la Batlia per raons d’agilitat.
Per altra banda manifesta al Regidor Sr. García Salvador que abans de fer segons quins
comentaris val més que parli amb els regidors afectats informant-se de la seva situació
personal/laboral.
El Regidor Sr. García Salvador diu que el ple és un òrgan públic i que ho ha comentat
perquè els possibles afectats ho deixin clar atès que sinó hi ha rumors al respecte.
Acte seguit pren la paraula el Regidor Sr. Llobeta Vives i manifesta que ja va presentar la
seva renúncia al càrrec de president de l’associació AFAMA i, a continuació, el Regidor
Sr. Roca Olivieri exposa al Regidor Sr. García Salvador que com a delegat d’educació
pot estar ben segur que sap ben bé com destriar la seva situació professional del càrrec
públic que ocupa essent el primer que renunciaria si ves que no ho pot dur com mereix.
El Regidor Sr. García Salvador agraeix les explicacions donades per ambdós regidors.

5.2.- A continuació es dona compte de les comunicacions trameses pels diferents
regidors i regidores electes que van prendre possessió del seus càrrec en la sessió plenària
celebrada dia 11 de juny de 2011 relatives a la constitució dins de l’Ajuntament de
Pollença dels diversos grups polítics municipals i la seva adscripció als mateixos, els
quals es correspon amb les diferents candidatures que varen obtenir representació arran
de les eleccions locals de dia 22 de maig de 2011, conformement estableixen els articles
73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 76 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local i 23 a 29 del ROF, amb el
nomenament del respectiu portaveu, qui el representarà ordinàriament i farà avinent la
postura municipal en relació amb els temes i debats de les sessions municipals pel que,
els reunits, per unanimitat, tenen per constituïts els següents GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS:
1) Grup municipal del PARTIT POPULAR (PP), integrat pels regidors i regidores
següents:
- Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (portaveu titular)
- Sra. Francisca Cerdà Nadal
- Sr. Miquel Llobeta Vives
- Sra. Maria P. Buades Cifre (portaveu suplent)
- Sr. David Alonso García

2) Grup municipal de la LLIGA REGIONALISTA DE LES ILLES BALEARS (IBLLIGA), integrat pels regidors i regidores següents:
- Sra. Malena Estrany Espada (portaveu titular)
- Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (portaveu suplent)
- Sr. Martí J. Roca Olivieri
3) Grup municipal d’ALTERNATIVA PER POLLENÇA (A), integrat pels regidors
següents:
- Sr. José Luis García Salvador (portaveu titular)
- Sr. Miquel Sànchez Vives (portaveu suplent)
4) Grup municipal del PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL (PSOE), integrat
pels regidors i les regidores següents:
- Sra. Maria del Mar Sastre Llompart (portaveu titular)
- Sr. Antoni Cànaves Capllonch (portaveu suplent)
5) Grup municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER POLLENÇA (CiU), integrat pels
regidors següents:
- Sr. Joan Ramon Mateu Torrandell (portaveu titular)
- Sr. Miquel Ramon Amengual (portaveu suplent)
6) Grup municipal d’UNIÓ MOLLERA POLLENCINA (UMP), integrat pel regidor
següent:
- Sr. Nadal Moragues Llompart (portaveu)
7) Grup municipal del PARTIT SOCIALISTA DE
NACIONALISTA (PSM-EN) integrat pels regidor següent:

MALLORCA-ENTESA

- Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar (portaveu)
8) Grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA (ERAM) integrat pels regidor
següent:
- Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (portaveu)

6.- Determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual i
coneixement de les resolucions de Batlia de nomenament de personal eventual
A continuació per part del Sr. Batle, de conformitat amb l’article 104.1 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL), es dona compte del nombre,
característiques i retribucions del personal eventual que ve determinat pel Ple de la
Corporació, al començament del seu mandat, conformement la plantilla orgànica vigent.
Així mateix assenyala que aquestes determinacions sols podran modificar-se amb motiu
de l’aprovació dels pressuposts anuals (article 22.2 i) de la LRBRL i article 162 i ss
TRLRHL)
Per altra banda dona compte de les resolucions de Batlia de nomenament de personal
eventual decretats que a continuació es transcriuen, exposant que el nomenament i
cessament d’aquests funcionaris es lliure i correspon al Batle-President de l’entitat Local,
d’acord amb l’article 104.2 i l’article 21.1 h de la LRBRL en relació amb l’article 12 de
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NUM. 473.Vist que a l’annex 4 de la plantilla de personal
de l’Ajuntament de Pollença hi figura una plaça de personal eventual director.
Atès l’article 20 de la Llei 30/84 i l’article 176 del TRRL, el personal eventual només
desenvoluparà tasques d’assessorament especial i confiança i podrà desenvolupar llocs de
treball directius.
Atès l’article 41.14.c) i d) del ROF que preveu que és competència de batlia nomenar al personal
eventual; personal que podrà ser cessat de la mateixa manera sense indemnitzacions.
Vist l’establert a l’article 15 dels estatuts de l’Institut Municipal de Ràdio de Pollença en relació
a la competència del Batle-President per al nomenament del director.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent
He resolt:
Primer.- Nomenar la Sra. Joana Solivellas Orell, directora de l’Institut Municipal de Ràdio de
Pollença, personal eventual, tant el nomenament com el cessament són per resolució de la batlia
sense indemnització, atesa la seva condició de càrrecs de confiança, amb efectes de dia 1r. de
juliol de 2011.
Segon.- Assignar-li les funcions de direcció de l’Institut Municipal i de la Ràdio, amb una
dedicació de jornada completa.
Tercer.- Fixar unes retribucions mensuals de 2.563’74 €, amb pagues extres incloses.

Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple.
Quint.- Publicar aquesta resolució al BOIB per a general coneixement.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la Sra. Solivellas Orell als efectes corresponents, així com a
Intervenció i a l’Institut.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant jo la Secretària, dia
28 de juny de 2011.”
“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 490.- Vista l’existència a plantilla de personal de
l’Ajuntament de Pollença d’una plaça de personal eventual, arquitecte superior.
Atès l’article 20 de la Llei 30/84 i l’article 176 del TRRL, el personal eventual només
desenvoluparà tasques d’assessorament especial i confiança i podrà desenvolupar llocs de
treball directius.
Atès l’article 41.14.c) i d) del ROF que preveu que és competència de batlia nomenar al personal
eventual; personal que podrà ser cessat de la mateixa manera sense indemnitzacions.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent
He resolt:
Primer.- Nomenar el Sr. Xavier Oliver Simarro funcionari eventual, arquitecte superior, de
l’Ajuntament de Pollença, amb efectes de dia 6 de juliol de 2011.
Segon.- Assignar-li les funcions d’assessorament a batlia en matèria urbanística, amb una
dedicació de 18 hores setmanals.
Tercer.- Fixar unes retribucions de 1601,40 € mensuals, en catorze pagues.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple.
Quint.- Publicar aquesta resolució al BOIB per a general coneixement.
Sisè.- Notificar aquesta resolució al Sr. Oliver als efectes corresponents, a Intervenció i a l’Àrea
d’Urbanisme.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant jo la Secretària, dia
4 de juliol de 2011.”
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Els reunits en resten assabentats, als efectes pertinents.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar manifesta que no té res a dir respecte la designació del
senyor Xavier Oliver Simarro (arquitecte) i/o la senyora Joana Solivellas Orell (directora
Ràdio) però que no hi ha cap motiu que justifiqui que aquestes places siguin de personal
eventual quan podrien ésser cobertes per personal funcionari o laboral gaudint
d’estabilitat laboral mitjançant els pertinents procediments; per altra banda demana si el
personal eventual també estarà sotmès al mecanisme de control presencial i horari
previst?.
Contesta el Sr. Batle que aquest sistema de control fou adquirit per l’equip de govern
anterior però que encara no s’havien introduït les impremtes del personal a les terminals
així com altres qüestions pendents de solucionar; assenyala que tot el personal
(funcionari, laboral i eventual) fitxarà així com les consultories externes (contractes
administratius de serveis) pel seguiment de les hores de dedicació.
El Regidor Sr. García Salvador exposa que està d’acord amb el portaveu del grup
municipal del PSM-EN atès que no té sentit que un arquitecte sigui un càrrec de
confiança; així mateix demana quan es publicarà el pacte de govern?, responent el Sr.
Batle que no tenen cap inconvenient en explicar el pacte.

7.- Relació de càrrecs de la Corporació amb dedicacions i retribucions
corresponents
Acte seguit es dona compte de la proposta de Batlia de dia 6 de juliol de 2011 del següent
tenor literal:
“PROPOSTA DE LA BATLIA
RELACIÓ DE CÀRRECS AMB DEDICACIONS I RETRIBUCIONS CORRESPONENTS
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.
Vist l’informe emès per l’Interventor acctal municipal de data 06.07.11 , aquesta Batlia proposa
al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la següent relació de càrrecs que s’exerciran en règim de dedicació exclusiva,
així com les corresponents retribucions per l’exercici efectiu dels mateixos:
Càrrecs de dedicació exclusiva:
a) Batle-President:
- Retribucions brutes: 2.914,66 €/mes, a percebre en 14 mensualitats.
b) Regidors i Regidores:
• Delegada d’Hisenda i Cultura
• Delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local
- 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.- Les retribucions fixades s’incrementaran 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.

Tercer.- 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.
Quart.- 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 20 de
juny de 2011.
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.
Pollença, 6 de juliol de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Acte seguit el Sr. Batle exposa el contingut de la proposta que es sotmet a votació, fent
referència a les principals diferències respecte les retribucions i règim de dedicació
respecte la legislatura anterior.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar demana si els càrrecs amb dedicació exclusiva també
estaran sotmesos al sistema de control horari d’assistència? Contestant-li el Sr. Batle que
la dedicació exclusiva implica una dedicació total, tan matins com horabaixes, i que ja
correspon als diversos grups municipals fiscalitzar l’assistència i la disponibilitat de dites
dedicacions.
El Regidor Sr. García Salvador dóna l’enhorabona a l’equip de govern per haver reduït
les dedicacions exclusives de 5 a 3 essent aquest un primer pas cap a l’austeritat davant la
situació econòmica complicada existent, afegint el Sr. Batle que el que realment s’ha de
valorar és la dedicació que s’hi pugui tenir en la gestió municipal, els resultats assolits
durant el propi funcionament i la satisfacció dels ciutadans.
Seguidament, els reunits, per MAJORIA (12 vots a favor (5 PP + 3 IB-Lliga + 2 A + 2
PSOE) i 5 abstencions (2 CiU + 1 UMP + 1 PSM-EN + 1 ERAM), acorden aprovar la
proposta abans descrita i els acords que hi són proposats.
8.- Assignació de dotacions als grups polítics municipals i règim d’indemnitzacions i
assistències per als membres de la Corporació
A continuació es dona lectura a la proposta de Batlia de dia 6 de juliol de 2011 del
següent tenor literal:

“PROPOSTA DE LA BATLIA
RÈGIM D’INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES I ASSIGNACIÓ DE
DOTACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
De conformitat amb el que disposen els articles 75.3 i 75.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local (LBRL), l’article 75.2 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) i l’article 13 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), els membres de les
corporacions municipals podran percebre indemnitzacions i assistències en les quanties i
condicions que acordi el Ple de la corporació.
Així mateix, atès el disposat a l'article 73.3 LBRL i l’article 77.2 LMRLIB el Ple podrà assignar
als grups polítics una dotació econòmica que comptarà amb un component fix idèntic per a tots
els grups, i un component variable en funció del nombre de membres de cada grup. Aquesta
dotació tindrà per finalitat sufragar el cost de les activitats socials desenvolupades pels grups,
així com els estudis, informes i actuacions necessàries en relació als assumptes municipals, sense
que es puguin dedicar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus ni a
l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.
Vist l’informe emès per l’Interventor acctal de data 06.07.11 i l’informe emès de Secretaria en
data 06.07.11 respecte les assistències fixades establint diferents assignacions econòmiques per
l’assistència a sessions dels membres corporatius
Pels motius abans exposats, aquesta Batlia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- Fixar les següents indemnitzacions i assistències que podran percebre els membres de la
Corporació en l’exercici del seu càrrec i les dotacions als grups polítics municipals:
A) INDEMNITZACIONS:
Tots els membres de la Corporació podran percebre indemnitzacions que compensin les despeses
ocasionades per l’exercici dels seus càrrecs, quan siguin efectives i prèvia justificació
documental, segons les normes d’aplicació general de les Administracions Públiques.
Per a les despeses de locomoció , manutenció, despeses de viatge, allotjament s’assimilen als
imports fixats per resolució del conseller d’Economia i Hisenda de 30 de desembre de 2009 per
la qual s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per raó dels serveis del personal al
servei de la CAIB (BOIB núm. 191 de 31.12.09) o equivalent de la norma que, si escau, ho
substitueixi, aplicant-se en tots els aspectes la normativa general de les
Administracions
Públiques. Per a procedir al pagament serà necessària la declaració de l’interessat sobre
l’itinerari i la gestió realitzada conformada pel Sr. Batle.
B) ASSISTÈNCIES.-

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicacions percebran per l'assistència efectiva a
les sessions dels òrgans municipals de què formin part les següents quanties, en còmput anual
màxim:
Tinents de Batle (sense dedicació exclusiva/parcial)

16.800,00 €

Regidors Delegats (sense dedicació exclusiva/parcial) 14.000,00 €
Regidors sense delegació

6.000,00 €

La no assistència a una sessió, sense prèvia justificació, comportarà una reducció de 150 euros a
la mensualitat corresponent.

C) DOTACIÓ ALS GRUPS MUNICIPALS
-

Quantitat fixa per grup : 1045 €/any
Quantitat variable, en funció del nombre de membres de cada grup: 587 €/any

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.
Pollença, 6 de juliol de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Passats seguidament a votació, els reunits, per MAJORIA (16 vots a favor (5 PP + 3 IBLliga + 2 A + 2 PSOE + 2 CiU + 1 UMP + 1 PSM-EN) i 1 abstenció (1 ERAM),
acorden aprovar la proposta abans descrita i els acords continguts en la mateixa.
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

