ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 07/2018
Caràcter: ordinària
Data: 26 de juliol de 2018
Convocatòria: primera
Horari: de 09.35 h a 13:15 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Junts Avançam)

Miquel Angel March Cerdà

No assisteixen, amb excusa
Sra. Maria Buades Cifre
Sr. David Alonso García

(Tots per Pollença)
(Partit Popular)

Secretària acctal.
Sra. Margarita Lacalle Pons-Estel
(per absència justificada de la Secretària titular Sra. Francisca M. Adrover Cànaves)
Interventor

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

Regidors i Regidores
Sr. Antoni Cànaves Capllonch
(Junts Avançam)
Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar
(Junts Avançam)
Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)
Sr. Bernat López Plomer
(Junts Avançam)
Sra. Magdalena Seguí Cerdà
(Junts Avançam)
Sr. Andrés Nevado Rodríguez
(Unió Mollera Pollencina)
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía
(Tots per Pollença)
Sra. Francisca Cerdà Nadal
(Tots per Pollença)
Sra. Elionor Tugores Cifre
(Tots per Pollença)
Sr. Mateu Soler Estrany
(Tots per Pollença)
Sr. Miquel Llobeta Vives
(Tots per Pollença)
Sra. Marina Llobera Vicens
(Alternativa per Pollença)
Sr. Pere Josep Coll Torrendell
(Alternativa per Pollença)
Sr. Martí J. Roca Olivieri
(Regidor no adscrit)

Sr. Albert Valicourt Genzor
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DE POLLENSA
Metadades

Classificador:Acta -

Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors
2.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici
2018(Exp. Electrònic ABS 2018/1005)
3.-Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions La Patrona 2018(Exp. Electrònic ABS
2018/2919)
4.-Aprovació, si procedeix, de la resolució del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Pollença i el Club
Equitació Pollença relatiu a la cessió gratuïta de l’ús del solar situat en el sector UP-4-A(Exp. Electrònic
ABS 2018/279)
5.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4-2018 (Exp.
Electrònic ABS 2018/2928)

7.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici 2018 de l’Ajuntament i
Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost
8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per establir una moratòria en
l’atorgament de noves llicències d’ocupació de la via pública(RGE núm. 5571 de 20.07.2018)
9.-Propostes/Mocions d’urgència

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

6.- Aprovació, si procedeix, de la declaració d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud de revisió d’ofici
formulada per l’entitat sindical FESP-UGT(RGE núm. 3863 de 18.05.2018)(Exp. Electrònic ABS
2018/2814)

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió:
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

Pel Sr. Batle es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació als esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de dia 31 de maig
de 2018 i la sessió ordinària de dia 28 de juny de 2018.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
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1
Vist que no n’hi ha cap, s’aproven per UNANIMITAT dels assistents.
2.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de l’Ajuntament de
Pollença per a l’exercici 2018(Exp. Electrònic ABS 2018/1005)
A continuació es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General de dia 22 de juny de 2018 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que el projecte de pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2018
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 les bases d’execució del pressupost són les més prudents per fer-ho efectiu,
-que el projecte no té dèficit inicial.

Miquel Angel March Cerdà

Vist l’expedient de plantilla incoat de conformitat amb el que estableixen els arts.90.1. de la
Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local, 126 del Real Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim Local i 69 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel
qual s’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.
Vista la Memòria de Batlia de data 18 de juny de 2018.
Vists els informes emesos per part d’Intervenció en data 18 de juny de 2018.
Miquel Angel March Cerdà, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa l’adopció del següent
acord:
Primer.-Aprovar inicialment el pressupost general de l’entitat per a l’exercici 2018, que
presenta un superàvit de 1.141.771,91 euros, i que està format pel pressupost de l’Ajuntament,
amb un import de despeses de 21.115.495,55 euros i d’ingressos de 22.257.267,46 euros, el dels
organismes autònoms Patronat Residència Social Santo Domingo amb un import de 844.578,11
euros, Fundació Escola de Música de Pollença amb un import de 404.362,38 euros, Institut
Municipal Ràdio Pollença amb un import de 120.516,29 euros i l’estat de previsió de despeses i
ingressos de la mercantil EMSER 2002 S.L.U.., per import de 6.207.049 euros. El total
consolidat representa unes despeses de 23.832.076,85 euros i uns ingressos de 24.973.848,76
euros.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

-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,
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Segon.-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.
Tercer.-Aprovar les Bases Generals d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2018.
Quart.- Aprovar la taxa de referència del creixement de la despesa a efectes previst en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en un
2,4 % i els següents límits de despesa no financera màxima:
-Per l’Ajuntament de Pollença 20.984.495,35 €.
-Per l’Institut Municipal de la Ràdio 121.628,88 €.
-Per la Residència Social Santo Domingo: 845.799,40 €
-Per l’Escola de Música: 284.362,38 €

Miquel Angel March Cerdà

-Per l’Ajuntament de Pollença: 1.999.328,44 euros.
-Per l’Institut Municipal de la Ràdio 31.354,98 €.
-Per la Residència Social Santo Domingo: 376.032,92 €
-Per l’Escola de Música: 253.785,69 €
Sisè.- 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. del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Setè.- 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
què 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 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 05 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:06:06 a 01:38:34).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (7 vots a favor: Junts Avançam i Unió
Mollera Pollencina; 6 vots en contra: Tots per Pollença i el Regidor no adscrit i 2

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Cinquè.- Aprovar la següent massa salarial del personal laboral de conformitat amb
l’expressat a l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les bases de
Règim Local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local.
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abstencions: Alternativa per Pollença) acorden aprovar íntegrament el Dictamen
precedent i els acords continguts en el mateix.
3.-Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions La Patrona 2018(Exp.
Electrònic ABS 2018/2919)
A continuació es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General de dia 20 de juliol de 2018 que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA DEL JURAT CONSTITUIT PER AL LLIURAMENT DE DISTICIONS DEL
DIA DE LA PATRONA.
Uns dels actes centrals i entranyables que es celebra el matí del dia de la Patrona, un cop
acabat l’ofici i el ball dels Cossiers a la Plaça Major, és el lliurament de distincions a persones
i/o entitats.

Un cop analitzats els estudis que sobre les diferents propostes ha redactat el BibliotecariArxiver, Sr. Pere Sals, el Jurat proposa a la Comissió Informativa Permanent General perquè a
la vegada, i si així ho troba adient, elevi proposta al Ple de la Corporació per tal que a l’acta
institucional que es celebrarà el matí del proper dia 2 d’agost, s’atorguin les següents
distincions:

Miquel Angel March Cerdà

-Al Sr. Joan Cerdà Suau –Bestard- (a títol pòstum). Fotògraf professional durant trenta-sis
anys de l’Hotel Formentor i vint del Festival de Música de Pollença. No tal sols per la
trajectòria professional on va escampar el nom de Pollença per tot arreu i on molts de batejos,
comunions i noces quedaren immortalitzats per sempre més als àlbums familiars del municipi i
de fora Vila sinó per la guarda, cura i custodia de l’arxiu i material fotogràfic Fons
Bestard/Cerdà integrat dins el l’Arxiu Municipal de Pollença.
-Al Sr. Miquel Cerdà –Mícer- (a títol pòstum). Fotògraf professional introductor de les darreres
tendències en fotografia social, de la publicitat i tractament del paisatge que va retratar els
personatges, els esdeveniments més importants de Pollença i les seves festes tradicionals. A mes
va ser un dels promotors de les noves propostes cultures dels anys seixanta i setanta a la Vila,
destacant per la seva vinculació -ja fos com a actor o bé en el disseny de decorats- al grup Art i
Joventut. Coimpulsor i cocreador del quadres plàstics de la processó del Dijous Sant.
-Al Sr. Felip Bellini Ballesteros. Persona fortament implicada en l’associacionisme del Port de
Pollença. Membre fundador del Círculo Cultural –entitat referent en l’àmbit esportiu i
recreatiu del Moll- i del Club Nàutic al que li va donar fort impuls amb la seva dedicació,
primer com a tresorer i desprès com a President sota al qual es va organitzar el campionat del
mon de Windsurf el 1989. El llibre Pollença des de l’aire és una mostra de la seva passió per
l’excursionisme a i l’amor a aquesta terra.
No obstant això, la comissió proposarà.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Atès l’establert als articles 3-d) i 6è del Reglament Especial d’Honors i Distincions d’aquets
Ajuntament aprovat en sessió plenària del dia 25 de juliol de 2012.
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El President del Jurat “.
Diligència.-Per fer constar que quan són les 11:18 hores s’absenta de la sessió la Regidora Sra. Marina
Llobera Vicens(Alternativa per Pollença) i es reincorpora a les 11:20 hores.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:39:54 a 01:52:06).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
4.- Aprovació, si procedeix, de la resolució del conveni subscrit entre l’Ajuntament
de Pollença i el Club Equitació Pollença relatiu a la cessió gratuïta de l’ús del solar
situat en el sector UP-4-A(Exp. Electrònic ABS 2018/279)

“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’ESPORTS

Miquel Angel March Cerdà

Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 8 de setembre de 2005, va aprovar
definitivament la cessió gratuïta de l’ús del solar d’equipament esportiu situat en el sector UP
4-A, d’una superfície de 3.388 m2, i inscrit en el Registre de la Propietat (finca 24362; tom
4068; llibre 558; foli 156), a favor del Club Equitació Pollença amb la finalitat de destinar-lo a
la promoció de l’esport d’equitació en el municipi de Pollença, pel termini de 20 anys, de
conformitat amb l’establert a l’article 111 reglament de béns de les entitats locals, aprovat per
Real Decret 1372/1986, de 13 de juny (RBEL), així com el conveni entre l’Ajuntament de
Pollença i el Club Equitació Pollença (associació esportiva, amb personalitat jurídica i
capacitat d’obrar, essent el seu objecte el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva, en
la modalitat d’equitació, sense ànim de lucre segons l’escriptura de constitució, amb protocol
núm. 679, que consta en l’expedient), conveni subscrit en data 14 d’octubre de 2005 que regeix
la cessió i l’acceptació de la finca municipal, respectivament per ambdues parts, conforme les
clàusules estipulades.
Resultant que mitjançant Provisió de Batlia de dia 25 de gener de 2018 es va disposar l’emissió
d’un informe per part dels serveis tècnics de l’àrea d’esports respecte el compliment o no dels
compromisos subscrits pel Club Hípic Pollença en virtut de l’avantdit conveni objecte de la
cessió d’ús a favor de dita entitat amb la finalitat estipulada: promoció de l’activitat física i
esportiva des del vessant formatiu i educatiu mitjançant l’esport de l’equitació; la cura i
manteniment dels cavalls i custòdia de les cavalleries i, en compliment de la mateixa, consta
informe tècnic emès en data 05/02/2018 en el què es conclou, entre d’altres, que: “... Segons el
que s’ha exposat, el club incompleix tot l’annex I, ja que actualment (dotze anys després) no hi
ha escola municipal d’equitació; no s’ha pogut signar cap conveni amb el cicle formatiu de
l’IES Guillem Cifre de Colonya degut a que no compleixen les necessitats mínimes; incompleix
la clàusula setena al no pagar el consum elèctric (per la qual cosa arriben avisos de tall de

Margarita Lacalle Pons-Estel
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A continuació es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General de dia 20 de juliol de 2018 que es transcriu a continuació:
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subministrament elèctric); a dia d’avui, l’ajuntament no té constància del funcionament actual
de cap junta directiva del club, ni del funcionament de la instal·lació, considerant nul·la
l’activitat inicial per la qual s’havia firmat el conveni; hi ha la sospita de que es pugui utilitzar
la instal·lació en benefici personal i/o lucratiu de les persones que hi poden tenir accés sense
donar cap tipus de servei ni benefici al municipi tal i com preveia inicialment el conveni,
generant a més una despesa a l’ajuntament”.

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà
Margarita Lacalle Pons-Estel

24/08/2018 Secretària Accidental
Signatura 1 de 2

24/08/2018 BATLE

Vist que, als efectes de prendre en consideració el compliment dels compromisos adquirits en
les clàusules que regeixen el conveni i atenent al contingut de l’informe emès pels serveis
tècnics de l’àrea d’esports de data 05/02/2018, de conformitat amb les previsions de l’article 82
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, es va concedir per la Batlia tràmit d’audiència al Club Hípic Pollença (RGS núm.
536/2018), per un termini de quinze dies, per poder al·legar i presentar els documents i les
justificacions que consideressin pertinents; i per part del senyor Bartomeu Perelló March,
atribuint-se – sense acreditació alguna – la representació de l’entitat Club Hípic Pollença , es
presentaren en temps al·legacions durant el tràmit concedit a dit efecte (RGE núm. 1718/2018)
consistents, en la seva part bastant, en: 1ª.- Aclaració de la situació i sol·licituds vàries:
manifesta la voluntat absoluta del Club d’Equitació Pollença en millorar la situació anòmala,
al estar en un moment de transició per a corregir determinades situacions, i sol·liciten una
reunió amb els representants municipals, assenyalant la bona fe del Club i esperant que
l’Ajuntament sigui accessible i predispost a ajudar davant la situació. 2ª.- Conveni erroni i
necessitat de solucions per ambdues parts: destaca que el conveni no ha estat renovat, revisat,
ni ratificat per ninguna de les noves juntes del club posteriors a la seva signatura, ni per cap
nou consistori .../... pel que s’està davant un document “antic”, que no està previst pels temps
actuals; que les obligacions signades són impossibles de complir al cent per cent, o així es
desprèn en la pràctica, del coneixement, recursos i possibilitats del club pel que sol·liciten
veure els estudis sobre els que es fonamentà la viabilitat de les obligacions que ara es
responsabilitza al club amb la finalitat d’un millor desenvolupament en el futur i complir amb
els fets descrits a l’informe tècnic emès per l’àrea d’Esports en data 15/02/2018. 3ª.- Vicis
legals del conveni: al·lega que el conveni signat neix amb algunes anomalies atès que, segons el
seu parer, entre els requisits de validesa i eficàcia d’aquests tipus de pactes la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del règim jurídic del sector públic, destaca que els compromisos financers signats
deuen ser financerament sostenibles .../... resultant que les obligacions signades foren
excessives i que segons dita Llei, en el conveni s’ha d’incloure el règim de modificació del
mateix. 4ª.- Inexistència de situacions il·legals o contraris a lo pactat: posen de manifest que és
fals que les instal·lacions s’usin en benefici propi i/o lucratiu. 5ª.- Situació de les instal·lacions i
cerca de solucions: insisteix en la intenció del club de millorar la seva activitat i que el Club
Equitació Pollença no dur a terme cap acció de les incloses en la clàusula 9ª del conveni signat
manifestant que els terrenys són usats amb fins hípics; no hi ha activitats il·lícites; no hi ha
modificació d’estatuts ni obres sense llicència .../... per després assenyalar (en transcripció
literal) que: “Asimismo, destacar que posteriorment a la firma del documento al que se hace
referencia, se llevo a cabo otro acto jurídico-administrativo por el que diversos socios se
comprometían a prestar dinero al Club para la realización de unas cuadras a cambio de su uso
y disfrute por lo que resta de años de cesión de los terrenos. Dicho acto fue con el conocimiento
y visto bueno del ayuntamiento, por lo que se supone que deberá respetarse mínimamente ese
plazo con el fin de que aquellos socios .../... no se vean afectados sufriendo un perjuicio
económico”.
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Atès que en l’acord plenari de cessió, adoptat en sessió de dia 8 de setembre de 2005, així com
en la clàusula segona del conveni, s’estipulà expressament un termini d’ús del destí dels fins
per als quals s’atorgà de 20 anys a comptar des del dia de l’atorgament del document
(14/10/2005), de conformitat amb l’establert a l’article 111 del reglament de béns de les
entitats locals, aprovat per Real Decret 1372/1986, de 13 de juny (RBEL) entenent, així, que si
els béns cedits no fossin destinats a l’ús dins del termini assenyalat a l’acord de cessió o
deixessin de ser – ho posteriorment, es considerarà resolta la cessió i revertiran aquells a la
Corporació Local i vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’àrea d’Esports en data
10/07/2018 i l’informe jurídic de
Secretaria en data 20/07/2018 envers les al·legacions formulades pel Club Equitació Pollença.

Miquel Angel March Cerdà

Resultant que, tal com consta en l’informe emès pels serveis tècnics de l’Àrea d’Esports en data
15/02/2018, s’indica també l’incompliment de la clàusula setena del conveni al no pagar el
consum elèctric, fet que no s’ha complit tot i els avisos de tall de subministrament, i, per altra
banda, resulta que de la informació incorporada a l’expedient i atenent que dita clàusula
estableix que aniran a càrrec del club les despeses relatives als consums periòdics del servei de
subministrament d’aigua resultant que, a dia d’avui, si bé l’associació/entitat disposa de
comptador individual i subministrament d’aigua de la xarxa municipal consta impagat el
consum realitzat durant el període 30/06/2013 a 31/12/2015 que ascendeix a la quantitat de
1.416,87 € i tampoc consta que el Club s’hagi fet càrrec de les despeses derivades de portar el
servei d’aigua a la finca, tal com també estableix la clàusula setena del conveni.
Considerant que, així mateix, resulta que no hi ha constància de cap expedient resolt o en
tramitació, ni cap sol·licitud relativa a l’activitat de referència, pel que no consta cap tipus
d’autorització a la què fa referència la clàusula cinquena del conveni subscrit.
Pels motius abans exposats i atenent que en tot cas, els béns objecte de cessió gratuïta queden
afectats al compliment dels fins per als que es cedeixen (fins que redundin en benefici dels
habitants del terme municipal: articles 79.2 TRRL; 109.2 RBEL i 141 LMRLIB) i atenent el
contingut dels informes tècnic i jurídic emesos resulta que els béns cedits al Club Equitació
Pollença no han estat destinats/afectats al compliment dels fins per als que es varen cedir:
promoure l’activitat física i esportiva des del vessant formatiu i educatiu mitjançant l’esport de
l’equitació i al manteniment i custòdia de les cavalleries, aquesta Regidoria proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

Resultant que conformement l’informe emès pels serveis tècnics de l’àrea d’Esports en data
15/02/2018 i en data 10/07/2018, respectivament, el Club Equitació Pollença incompleix en la
seva totalitat l’annex I del conveni pel qual el club es comprometia, d’acord amb la clàusula
sisena, a portar a terme les activitats incloses en l’esmentat annex, a partir de 2009, consistents
en la creació d’una escola municipal d’equitació; signar un conveni de col·laboració amb l’IES
Guillem Cifre de Colonya per tal que el club posi a disposició de l’institut les instal·lacions i els
medis necessaris per a dur a terme l’assignatura d’equitació corresponent al cicle formatiu
d’activitats físic – esportives i col·laborar amb altres activitats d’interès per a la població,
aportant els medis i les instal·lacions i que, així mateix, aquesta circumstància fou comunicada
al Club Equitació Pollença en data 28/11/2011 per part de la Batlia i la Regidoria delegada
d’Esports, informant de l’incompliment de l’ús i el destí dels bé cedit, concretament dels
apartats a), b) i c) de la clàusula novena del conveni.
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Primer.- Resoldre i deixar sense cap efecte el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Pollença i
el Club Equitació Pollença en data 14 d’octubre de 2005 atès que el bé immoble cedit no s’ha
destinat a l’ús previst dintre del termini assenyalat en l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en
sessió celebrada dia 8 de setembre de 2005, de cessió gratuïta de l’ús del solar d’equipament
esportiu situat en el sector UP 4-A, a favor del Club Equitació Pollença amb la finalitat de
destinar-lo a la promoció de l’esport d’equitació en el municipi de Pollença, de conformitat
amb l’establert a l’article 111.2 del reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Real
Decret 1372/1986, de 13 de juny (RBEL) i la clàusula resolutòria novena de l’avantdit conveni
regulador, pels motius que consten reproduïts en la part expositiva del present acord,
desestimant les al·legacions formulades per l’associació Club Equitació Pollença en el tràmit
d’audiència concedit, de conformitat amb els motius exposats i les consideracions jurídiques
abans transcrites, sense que procedeixi dret a indemnització alguna per cap concepte.

Miquel Angel March Cerdà

Tercer.- Facultar al Sr. Batle, en exercici de la seva atribució per a l’execució i fer complir els
acords de la Corporació, per a quantes gestions i actuacions resultin precises per a l’execució
del present acord, incloses quantes actuacions es desprenen de l’execució subsidiària que, en el
seu cas, es derivés del mateix.
Quart.- Notificar aquest acord a l’associació Club Equitació Pollença, als efectes oportuns.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:56:30 a 02:10:48).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (12 vots a favor: Junts
Avançam, Tots per Pollença i Alternativa per Pollença; i 3 abstencions: el Regidor Sr.
Miquel Llobeta Vives- Tots Per Pollença-; Unió Mollera Pollencina, i el Regidor no
adscrit)- que representen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació per a l’adopció del present acord- acorden aprovar
íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
5.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 4-2018 (Exp. Electrònic ABS 2018/2928)
Acte seguit es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 20 de juliol de 2018 que es transcriu a continuació:

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

Segon.- Requerir expressament a l’associació Club Equitació Pollença el lliurament de la finca
objecte de cessió situada en el sector UP 4-A, d’una superfície de 3.388 m2, en el termini
màxim de dos mesos, de conformitat amb el previst a la clàusula novena resolutòria del
conveni subscrit, amb totes les seves accessions i les millores realitzades.
L’Entitat local tindrà dret a percebre del beneficiari de la cessió, prèvia taxació pericial, el
valor dels detriments soferts pels béns objecte de la mateixa, exceptuant els deguts a la
deterioració pel mer transcurs del temps o els inherents a l’ús adequat del bé (article 111.1, in
fine, RBEL).
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“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que en aquest exercici 2018, consten en la Intervenció Municipal factures relatives a
prestació de serveis i subministraments corresponents a exercicis anteriors essent impossible la
seva imputació pressupostària a l’exercici d’origen com a conseqüència de rebre i/o conformar
la factura en aquest exercici; en qualsevol cas, al tractar-se de serveis i subministraments
efectivament prestats a l’Ajuntament, a l’Organisme Autònom Residència Social Sant Domingo
i a l’Organisme Autònom Institut Municipal de la Ràdio, cal reconèixer les obligacions
econòmiques i efectuar el seu pagament amb la major brevetat possible.
L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 18 d’abril, que desenvolupa la llei 39/1988, de 28
de desembre, en matèria pressupostària, estableix que es competència del Ple de l’Ajuntament
el reconeixement extrajudicial d’aquests deutes per a la seva aplicació a aplicacions del
pressupost corrent.

Les Factures les quals es proposen a aprovació, han estat conformades pels membres de la
Corporació.

Miquel Angel March Cerdà

Vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquestes despeses al nivell de la bossa
de vinculació corresponent al pressupost prorrogat de l’exercici 2017 de l’Ajuntament, a
l’Organisme Autònom Residència Social Sant Domingo i a l’Organisme Autònom Institut
Municipal de la Ràdio.
Per tot l’anterior, el Batle, el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, vist l’informe d’Intervenció de
data 16 de juliol de 2018 formula al PLE DE L’AJUNTAMENT la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar la despesa derivada de la relació de factures adjunta, reconeixent
extrajudicialment els deutes que de les mateixes es derivin per un import total pressupostari de
13.954,57 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost prorrogat de
l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Pollença.
Segon.- Aprovar la despesa derivada de la relació de factures adjunta, reconeixent
extrajudicialment els deutes que de les mateixes es derivin per un import total pressupostari de
2.242,88 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost prorrogat de
l’exercici 2017 de l’Organisme Autònom Residència Social Sant Domingo
Tercer.- Aprovar la despesa derivada de la relació de factures adjunta, reconeixent
extrajudicialment els deutes que de les mateixes es derivin per un import total pressupostari de
189,88 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost prorrogat de
l’exercici 2017 de l’Organisme Autònom Institut Municipal de la Ràdio.
No obstant, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

El pagament de les mateixes es realitzarà d’acord amb les disponibilitats de Tresoreria, tenint
en tot cas preferència al tractar-se de serveis o subministraments prestats en exercicis anteriors
a l’any en curs.
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RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 4-2018
AJUNTAMENT

Miquel Angel March Cerdà

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

C. Programa C. Econòmica

D.
Conforme Descripció

Import (Eur)

D. Registre

2.720,69

05/03/2018

27/06/2018 SO, LLUMS I BACKLINE
CONCERT
HANNA
PAULSBERG 08/12

1101

02/03/2018 18223410

XIMELIS
ADROVER,
GUILLERMO

330

226061

1201

31/08/2016 B07406101

DEPUR-CLOR,
S.L.

340

21306

786,34

09/03/2018

25/05/2018 RECANVIS
PISCINA
POLIESPORTIU, AGOST
2016.

1945

01/06/2017 B57481517

RED DIGITAL 491
DE TELECOM.
DE LAS ISLAS
BALEARES, S.L.

22207

187,99

26/04/2018

22/05/2018 INTERNET
AJUNTAMENT I NAU
POLIGON, MAIG 2017.

1946

01/08/2017 B57481517

RED DIGITAL 491
DE TELECOM.
DE LAS ISLAS
BALEARES, S.L.

22207

187,99

26/04/2018

22/05/2018 INTERNET
AJUNTAMENT I NAU
POLIGON, JULIOL 2017.

1947

01/07/2017 B57481517

RED DIGITAL 491
DE TELECOM.
DE LAS ISLAS
BALEARES, S.L.

22207

187,99

26/04/2018

22/05/2018 INTERNET
AJUNTAMENT I NAU
POLIGON, JUNY 2017.

1948

01/09/2017 B57481517

RED DIGITAL 491
DE TELECOM.
DE LAS ISLAS
BALEARES, S.L.

22207

187,99

26/04/2018

22/05/2018 INTERNET
AJUNTAMENT I NAU
POLIGON, AGOST 2017.

1949

01/10/2017 B57481517

RED DIGITAL 491
DE TELECOM.
DE LAS ISLAS
BALEARES, S.L.

22207

187,99

26/04/2018

22/05/2018 INTERNET
AJUNTAMENT I NAU
POLIGON, SETEMBRE
2017.

1950

01/11/2017 B57481517

RED DIGITAL 491
DE TELECOM.
DE LAS ISLAS
BALEARES, S.L.

22207

187,99

26/04/2018

22/05/2018 INTERNET
AJUNTAMENT I NAU
POLIGON,
OCTUBRE
2017.

1951

01/12/2017 B57481517

RED DIGITAL 491
DE TELECOM.
DE LAS ISLAS
BALEARES, S.L.

22207

187,99

26/04/2018

22/05/2018 INTERNET
AJUNTAMENT I NAU
POLIGON, NOVEMBRE
2017.

1952

01/01/2018 B57481517

RED DIGITAL 491
DE TELECOM.
DE LAS ISLAS

22207

187,99

26/04/2018

22/05/2018 INTERNET
AJUNTAMENT I NAU
POLIGON, DESEMBRE

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

Factura
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Factura

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

C. Programa C. Econòmica

Import (Eur)

D. Registre

D.
Conforme Descripció

Miquel Angel March Cerdà

2017.

2284

30/04/2017 B07640717

AUTOMATICS
132
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220001

140,38

12/05/2018

13/06/2018 18 GARRAFA AGUA
POLICIA
LOCAL
ABRIL

2285

30/04/2017 B07640717

AUTOMATICS
333
MIQUEL'S 2000,
S.L.

226011

39,00

12/05/2018

14/06/2018 5 GARRAFA AGUA,
MUSEU - MARÇ

2287

30/04/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

23,40

12/05/2018

05/06/2018 3 GARRAFA AGUA ABRIL

2289

30/04/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

163,78

12/05/2018

05/06/2018 21 GARRAFA AGUA,
AJUNTAMENT - ABRIL

2290

30/04/2017 B07640717

AUTOMATICS
150
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220009

59,43

12/05/2018

12/06/2018 7 GARRAFA AGUA,
AREA DE SERVEIS ABRIL

2291

30/04/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

94,63

12/05/2018

05/06/2018 10 GARRAFA
AJUNTAMENT
FEB/ABRIL

2292

30/04/2017 B07640717

AUTOMATICS
340
MIQUEL'S 2000,
S.L.

21910

39,00

12/05/2018

26/06/2018 5 GARRAFA AGUA,
POLIESPORTIU - ABRIL

2293

30/04/2017 B07640717

AUTOMATICS
333
MIQUEL'S 2000,
S.L.

226011

7,80

12/05/2018

13/06/2018 1 GARRAFA AGUA

2307

11/05/2018 A85258549

AUDAX
ENERGIA, SA

151

221003

338,72

14/05/2018

29/05/2018 FLUID
ELECTRIC
ENLLUMENAT CECILI
METEL 0

2310

11/05/2018 A85258549

AUDAX
ENERGIA, SA

151

221003

382,99

14/05/2018

29/05/2018 FLUID
ELECTRIC
ENLLUMENAT CECILI
METEL 0

2312

14/11/2017 A85258549

AUDAX
ENERGIA, SA

151

221003

280,16

14/05/2018

29/05/2018 FLUID
ELECTRIC
ENLLUMENAT
CALA
MOLINS

2387

18/05/2018 B07809619

VIAJES
PEGASO, S.L.

430

2260212

2.013,00

18/05/2018

11/07/2018 8 BITLLETS AVIO + 1
RENFE
JORN.ORNITOLOG.2016.

2455

08/08/2017 37338291

TROBAT
PINTEÑO,
JAUME

338

226090

1.452,00

22/05/2018

24/05/2018 MONITORS
MICROFONIA
PRESENTACIO
M.SAEZ 2017

2509

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

BALEARES, S.L.

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
132
MIQUEL'S 2000,

220001

272,97

26/05/2018

14/06/2018 35

GARRAFA
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AGUA,
-

I
CD

AGUA

Factura

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

C. Programa C. Econòmica

Import (Eur)

D. Registre

D.
Conforme Descripció

Miquel Angel March Cerdà

POLICIA LOCAL- JUNY

2510

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

15,60

26/05/2018

05/06/2018 2 GARRAFA AGUA
AJUNTAMENT- JULIOL

2511

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
132
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220001

167,71

26/05/2018

06/06/2018 38 GARRAFA AGUA,
OAC I POLICIA PTO
POLLENÇA- JULIO

2511

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

167,71

26/05/2018

06/06/2018 38 GARRAFA AGUA,
OAC I POLICIA PTO
POLLENÇA- JULIO

2512

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

108,65

26/05/2018

06/06/2018 13 GARRAFA AGUA,
AJUNTAMENTJUNY/JULIOL

2513

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

67,23

26/05/2018

06/06/2018 8 GARRAFA AGUA

2514

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
231
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220008

51,63

26/05/2018

11/06/2018 6 GARRAFA AGUA,
SERVEIS
SOCIALSJULIOL

2515

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

467,94

26/05/2018

06/06/2018 60 GARRAFA
AJUNTAMENTMAIG/JULIOL

2516

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
430
MIQUEL'S 2000,
S.L.

2200015

20,44

26/05/2018

13/06/2018 2 GARRAFA AGUA,
TURISME - JULIOL

2517

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

31,20

26/05/2018

06/06/2018 4 GARRAFA AGUA,
AJUNTAMENT- MAIGJUNY

2518

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
150
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220009

137,42

26/05/2018

12/06/2018 17 GARRAFA AGUA,
AREA DE SERVEISJUNY/JULIOL

2520

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
340
MIQUEL'S 2000,
S.L.

21910

218,37

26/05/2018

26/06/2018 27 GARRAFA AGUA
POLIESPORTIU- MAIG
A JULIOL

2521

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
333
MIQUEL'S 2000,
S.L.

226011

103,17

26/05/2018

14/06/2018 6 GARRAFA AGUA
MUSEU - JUNY/JULIOL

2580

21/11/2017 A07408743

PASTOR
132
SOFTWARE Y
HARDWARE,
S.A.

21310

54,83

30/05/2018

19/06/2018 4336COPIES B/N 2 COL
MPC2051AD
POLICIA
AGOST-OCT17

2770

31/08/2017 B07640717

AUTOMATICS
132
MIQUEL'S 2000,

220001

39,00

09/06/2018

27/06/2018 5 GARRAFA AGUA,
POLICIA
LOCAL
-

Margarita Lacalle Pons-Estel
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S.L.
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Classificador:Acta -

AGUA

Factura

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

C. Programa C. Econòmica

Import (Eur)

D. Registre

D.
Conforme Descripció

Miquel Angel March Cerdà

AGOST

2771

24/08/2017 B07640717

AUTOMATICS
150
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220009

54,59

09/06/2018

22/06/2018 7 GARRAFA AGUA
AREA SERVEIS- AGOST

2772

25/08/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

54,59

09/06/2018

21/06/2018 7 GARRAFA AGUA OAC
PORT, AGOST

2773

24/08/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

23,40

09/06/2018

21/06/2018 3 GARRAFA AGUA
AJUNTAMENT, AGOST

2774

31/08/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

124,78

09/06/2018

21/06/2018 16 GARRAFA AGUA
AJUNTAMENT, AGOST

2775

24/08/2017 B07640717

AUTOMATICS
333
MIQUEL'S 2000,
S.L.

226011

31,20

09/06/2018

27/06/2018 4 GARRAFA AGUA
MUSEU- AGOST

2776

31/08/2017 B07640717

AUTOMATICS
340
MIQUEL'S 2000,
S.L.

21910

54,59

09/06/2018

25/06/2018 7 GARRAFA AGUA
POLIESPORTIU, AGOST

2777

25/08/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

23,40

09/06/2018

21/06/2018 3 GARRAFA AGUA
AJUNTAMENT, AGOST

2778

30/09/2017 B07640717

AUTOMATICS
132
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220001

109,19

09/06/2018

27/06/2018 14 GARRAFA AGUA
POLICIA
LOCAL,
SETEMBRE

2779

06/09/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

15,60

09/06/2018

21/06/2018 2 GARRAFA AGUA
OAC, SETEMBRE

2780

06/09/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

7,80

09/06/2018

21/06/2018 1 GARRAFA
AJUNTAMENT,
SETEMBRE

AGUA

2781

06/09/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

33,08

09/06/2018

21/06/2018 3 GARRAFA
AJUNTAMENT,
SETEMBRE

AGUA

2782

30/09/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

236,38

09/06/2018

21/06/2018 21 GARRAFA
AJUNTAMENT,
SETEMBRE

AGUA

2783

30/09/2017 B07640717

AUTOMATICS
150
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220009

46,79

09/06/2018

22/06/2018 6 GARRAFA AGUA
AREA
SERVEIS,
SETEMBRE

2784

30/09/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,

220000

7,80

09/06/2018

21/06/2018 1 GARRAFA AGUA
AJUNTAMENT, JUNY

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

S.L.
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Factura

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

C. Programa C. Econòmica

Import (Eur)

D. Registre

D.
Conforme Descripció

Miquel Angel March Cerdà

2785

30/09/2017 B07640717

AUTOMATICS
340
MIQUEL'S 2000,
S.L.

21910

46,80

09/06/2018

25/06/2018 6 GARRAFA AGUA
POLIESPORTIU,
SETEMBRE

2786

30/09/2017 B07640717

AUTOMATICS
333
MIQUEL'S 2000,
S.L.

226011

7,80

09/06/2018

27/06/2018 1 GARRAFA AGUA
MUSEU, SETEMBRE

2787

31/10/2017 B07640717

AUTOMATICS
132
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220001

116,45

09/06/2018

27/06/2018 14 GARRAFA AGUA

2788

31/10/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

23,40

09/06/2018

21/06/2018 3 GARRAFA
AJUNTAMENT,
OCTUBRE

AGUA

2790

31/10/2017 B07640717

AUTOMATICS
340
MIQUEL'S 2000,
S.L.

21910

49,21

09/06/2018

25/06/2018 6 GARRAFA
POLIESPORTIU

AGUA

2791

31/10/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

31,20

09/06/2018

21/06/2018 4 GARRAFA
AJUNTAMENT,
OCTUBRE

AGUA

2792

31/10/2017 B07640717

AUTOMATICS
333
MIQUEL'S 2000,
S.L.

226011

7,80

09/06/2018

27/06/2018 1 GARRAFA AGUA
MUSEU, OCTUBRE

2793

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
132
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220001

86,76

09/06/2018

27/06/2018 10 GARRAFA AGUA
POLICIA
LOCAL,
NOVEMBRE

2794

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

59,70

09/06/2018

21/06/2018 3 GARRAFA
HIGIENE
NOVEMBRE

2795

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

18,15

09/06/2018

21/06/2018 HIGIENITZACIO
MAQUINA
AJUNTAMENT,
NOVEMBRE

2796

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

39,00

09/06/2018

21/06/2018 5 GARRAFA
AJUNTAMENT,
NOVEMBRE

AGUA

2797

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

19,64

09/06/2018

21/06/2018 5 GARRAFA
AJUNTAMENT,
NOVEMBRE

AGUA

2798

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

140,39

09/06/2018

21/06/2018 18 GARRAFA AGUA
AJUNTAMENT-OAC,
NOVEMBRE

2799

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
150
MIQUEL'S 2000,

220009

127,34

09/06/2018

25/06/2018 14 GARRAFA AGUA
AREA DE SERVEIS,

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

S.L.
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AGUA+
OAC,

Factura

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

C. Programa C. Econòmica

Import (Eur)

D. Registre

D.
Conforme Descripció

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

S.L.

NOVEMBRE

2800

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
231
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220008

41,55

09/06/2018

26/06/2018 3
GARRAFA
AGUA+HIGIENE
SERVEIS
SOCIALS,
NOVEMBRE

2801

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

67,50

09/06/2018

22/06/2018 4 GARRAFA
AJUNTAMENT,
NOVEMBRE

2802

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
340
MIQUEL'S 2000,
S.L.

21910

57,15

09/06/2018

25/06/2018 5
GARRAFA
AGUA+HIGIENE
POLIESPORTIU,
NOVEMBRE

2803

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
333
MIQUEL'S 2000,
S.L.

226011

-3,76

09/06/2018

27/06/2018 2 GARRAFA AGUA+
HIGIENE
MUSEU
,
NOVEMBRE

2804

31/12/2017 B07640717

AUTOMATICS
132
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220001

31,20

09/06/2018

27/06/2018 4 GARRAFA AGUA
POLICIA LOCAL

2805

31/12/2017 B07640717

AUTOMATICS
340
MIQUEL'S 2000,
S.L.

21910

12,44

09/06/2018

11/07/2018 4 GARRAFA AGUA
POLIESPORTIU,
DESEMBRE

2806

31/12/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

101,39

09/06/2018

22/06/2018 13 GARRAFA
AJUNTAMENT,
DESEMBRE

2807

31/10/2017 B07640717

AUTOMATICS
132
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220001

42,16

09/06/2018

22/06/2018 8 GARRAFA AGUA
POLICIA I OAC PORT,
OCTUBRE

2807

31/10/2017 B07640717

AUTOMATICS
920
MIQUEL'S 2000,
S.L.

220000

39,00

09/06/2018

22/06/2018 8 GARRAFA AGUA
POLICIA I OAC PORT,
OCTUBRE

AGUA

13.954,57

RESIDÈNCIA SOCIAL SANT DOMINGO

Factura
256

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

TOTAL

AGUA

D. Factura Doc. Acred.
30/04/2017 B07640717

Nom tercer

C. Programa C. Econòmica

AUTOMATICS
231
MIQUEL'S 2000,
S.L.

22105

Import
(Eur)

D. Registre

168,89

12/05/2018

D.
Conforme Descripció
29/05/2018 11 GARRAFES AIGUA I
3000 TASSONS
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Miquel Angel March Cerdà

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

C. Programa C. Econòmica

Import
(Eur)

D. Registre

D.
Conforme Descripció

277

30/12/2017 A07199979

BARTOLOME
REIG S.A.

231

22105

810,40

22/05/2018

29/05/2018 MANUTENCIO
RESIDENTS,
DESEMBRE 2017

291

31/07/2017 B07640717

AUTOMATICS
231
MIQUEL'S 2000,
S.L.

22105

460,50

26/05/2018

11/06/2018 41 BARRALS D'AIGUA
I
42
TIRES
DE
TASSONS.

320

31/08/2017 B07640717

AUTOMATICS
231
MIQUEL'S 2000,
S.L.

22105

258,47

09/06/2018

13/06/2018 24 BARRALS AIGUA I
20 TIRES DE TASSONS,
AGOST 2017

321

09/09/2017 B07640717

AUTOMATICS
231
MIQUEL'S 2000,
S.L.

22105

148,79

09/06/2018

13/06/2018 17 GARRAFES AIGUA,
SETEMBRE 2017.

322

09/10/2017 B07640717

AUTOMATICS
231
MIQUEL'S 2000,
S.L.

22105

96,29

09/06/2018

13/06/2018 11 GARRAFES AIGUA,
OCTUBRE 2017.

323

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
231
MIQUEL'S 2000,
S.L.

22105

238,27

09/06/2018

13/06/2018 21 GARRAFES AIGUA,
NOVEMBRE 2017.

324

31/12/2017 B07640717

AUTOMATICS
231
MIQUEL'S 2000,
S.L.

22105

61,27

09/06/2018

13/06/2018 7 GARRAFES AIGUA,
DIA 29-12-17.

TOTAL

2.242,88

INSTITUT MUNICIPAL DE LA RÀDIO

Factura

D. Factura

Doc. Acred.

Nom tercer

C. Programa C. Econòmica

19

12/05/2018 B07640717

AUTOMATICS
169
MIQUEL'S 2000,
S.L.

22

31/07/2017 B07640717

23

D.
Conforme Descripció

Import (Eur)

D. Registre

22000

31,10

12/05/2018

06/06/2018 3
GARRAFES
AIGUA,
2000
TASSONS.

AUTOMATICS
169
MIQUEL'S 2000,
S.L.

22000

66,42

26/05/2018

11/06/2018 7
GARRAFES
AIGUA, MAIG A
JULIOL 2017.

31/08/2017 B07640717

AUTOMATICS
169
MIQUEL'S 2000,
S.L.

22000

15,38

26/05/2018

06/06/2018 2
GARRAFES
AIGUA,
AGOST
2017

24

30/11/2017 B07640717

AUTOMATICS
169
MIQUEL'S 2000,
S.L.

22000

61,92

09/06/2018

11/06/2018 5
GARRAFES
AIGUA,
NOVEMBRE 2017.

20

04/12/2017 A07300858

PREFOC
COMERCIAL

21300

15,06

18/05/2018

06/06/2018 REVISIO ANUAL 3
EXTINTORS

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

Factura

169
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Factura

D. Factura

Doc. Acred.

Nom tercer

C. Programa C. Econòmica

Import (Eur)

D. Registre

D.
Conforme Descripció

DEL EXTINTOR,
S.A.

INCENDIS.

TOTAL

189,88

Diligència.- Per fer constar que quan són les 11:45 hores s’absenta de la sessió el Regidor Sr. Miquel
Llobeta Vives(Tots per Pollença)

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:13:27 a 02:18:14).

Diligència.- Per fer constar que quan són les 11:56 hores s’incorpora a la sessió el Regidor Sr. Miquel
Llobeta Vives(Tots per Pollença)

Miquel Angel March Cerdà

6.- Aprovació, si procedeix, de la declaració d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud
de revisió d’ofici formulada per l’entitat sindical FESP-UGT(RGE núm. 3863 de
18.05.2018)(Exp. Electrònic ABS 2018/2814)
Diligència.- Per fer constar que quan són les 11: 59 hores s’absenten de la sessió el Regidor Sr. Mateu
Soler Estrany(Tots per Pollença) i el Regidor Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar(Junts Avançam).

Pren la paraula el Sr. Batle i explica que aquest punt no va ser dictaminat a la passada
Comissió Informativa, però es va introduir a l’ordre del dia atès que es disposava de tota
la documentació, en compliment de l’article 82.3 del ROF s’ha de procedir a
l’aprovació de la inclusió a l’ordre del dia.
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (10 vots a favor: Junts
Avançam; Unió Mollera Pollencina i Tots per Pollença i 3 abstencions: Alternativa per
Pollença i el Regidor no adscrit) acorden procedir al seu tractament al assolir-ne el
quòrum de majoria simple necessari (article 82.3 ROF).
Diligència.- Per fer constar que quan són les 12:01 hores s’incorpora a la sessió el Regidor Sr. Mateu
Soler Estrany(Tots per Pollença).
Diligència.- Per fer constar que quan són les 12:03 hores s’absenta de la sessió el Regidor Sr. Antoni
Cànaves Capllonch(Junts Avançam).
Diligència.- Per fer constar que quan són les 12:04 hores s’incorporen a la sessió el Regidor Sr.
Bartomeu Cifre Bennàsar(Junts Avançam) i el Regidor Sr. Antoni Cànaves Capllonch(Junts Avançam).

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA(7 vots a favor: Junts Avançam i Unió
Mollera Pollencina, i 7 abstencions: Tots per Pollença, Alternativa per Pollença i el
Regidor no adscrit ) acorden aprovar íntegrament el Dictamen precedent i els acords
continguts en el mateix.
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Acte seguit es dona lectura a la Proposta de Batlia de dia 23 de juliol de 2018 que es
transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària i urgent celebrada dia 27 de desembre de
2017, va adoptar, entre altres, l’acord de resolució de reclamacions i, en conseqüència,
aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 24/2017 sota la
modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
i de modificació de la plantilla, que es preveu com annex de personal en el Pressupost General
per a 2017, incrementant el complement específic, respectivament, dels llocs de treball de
Secretaria (codi 01) i d’Intervenció (codi 02) en la quantia de 15000 euros (BOIB núm. 159 de
28 de desembre de 2017), de conformitat amb el procediment tramitat d’adequació retributiva,
amb caràcter singular, dels avantdits llocs de treball (Núm. Exp. 2017/1292).

Miquel Angel March Cerdà

Atès que l’esmentada entitat sindical FeSP-UGT va interposar recurs contenciós administratiu
(Actuacions Judicials PA 86/2018) contra l’acord plenari de 27 de desembre de 2017 pel que,
tal com s’ha exposat, es varen resoldre les reclamacions a l’aprovació inicial efectuades per
l’entitat sindical i s’aprovà definitivament l’expedient objecte d’interposició de recurs; i vist
que de conformitat amb el Decret núm. 84/2018 de data 17.05.2018 amb el que Lletrada de
l’Administració de Justícia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 declara finalitzat el
procediment de referència per desistiment de la part actora, l’entitat sindical FeSP-UGT, i
l’arxiu de les actuacions, resolució que ha esdevingut ferma, de conformitat amb la certificació
tramesa pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 (RGE núm. 4695 de 19.06.2018).
Vist que l’article 106.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les
administracions públiques (LPACAP) estableix que les administracions públiques, en qualsevol
moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’interessat, i amb el dictamen favorable previ del
Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma si n’hi ha, han de
declarar d’ofici la nul·litat dels actes administratius que hagin posat fi a la via administrativa o
que no hagin estat recorreguts dins el termini, en els supòsits que preveu l’article 47.1 de
l’esmentada Llei.
Així mateix, en el cas de que la revisió es formuli a sol·licitud dels interessats, l’òrgan
competent per a la revisió d’ofici pot acordar motivadament la inadmissió a tràmit, sense
necessitat de sol·licitar el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu de la comunitat
autònoma, quan aquestes no es basin en alguna de les causes de nul·litat de l’article 47.1 o
manifestament no tinguin fonament, així com en el supòsit que s’hagin desestimat pel que fa al
fons altres sol·licituds substancialment iguals (article 106.3 LPACAP).

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

Resultant que per part del senyor Miquel Àngel Romero Barrones, qui afirma actuar en
representació de la Federació d’Empleats dels Serveis Públics de la Unió General de
Treballadors de les Illes Balears (FeSP-UGT) en la seva condició de secretari general, s’ha
sol·licitat la revisió d’ofici, conforme disposa l’article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu de les administracions públiques (LPACAP), de l’acord adoptat
per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 27 de desembre de 2017, en base la presumpta
nul·litat de ple dret de dit acte administratiu en relació al supòsit que preveu l’apartat e) de
l’article 47.1 LPACAP (RGE núm. 3863 de data 18/05/2018).
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Pels motius abans exposats i de conformitat amb l’apartat a) de l’article 34 i l’article 37 del
Reglament de Cooperació Municipal del Consell insular de Mallorca (BOIB núm. 56 de dia 5
de maig de 2018), aquesta Batlia va considerar oportú formular petició d’assistència jurídica
al Servei d’Assistència Tècnica (SAT) del Consell de Mallorca consistent en l’emissió d’informe
jurídic envers la sol·licitud de revisió d’ofici, formulada per l’entitat sindical Federació
d’Empleats dels Serveis Públics de la Unió General de Treballadors de les Illes Balears (FeSPUGT), de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 27 de desembre de
2017, de conformitat amb el formulari de sol·licitud/petició d’informe, a la que s’adjuntaren els
següents documents (RGS núm. 3275// 10/07/2018): la sol·licitud de revisió d’ofici presentada
per entitat sindical FeSP-UGT; l’expedient relatiu a l’adequació retributiva, amb caràcter
singular, dels esmentats llocs de treball (Núm. Exp. 2017/1292) i l’expedient relatiu a les
actuacions judicials en el PA 86/2018 davant la jurisdicció contenciosa – administrativa (Núm.
Exp. 2018/1457).

“ Consideracions jurídiques
1. Legitimació per a la sol·licitud de l’informe
El batle de l’Ajuntament de Pollença es troba legitimat per fer aquesta petició de conformitat
amb el que preveu l’article 36.1.A.c) del Reglament de cooperació municipal del Consell de
Mallorca.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

Vist que per part del conseller executiu de Desenvolupament Local s’ha tramés l’informe
jurídic 7/2018 emès pel Servei d’Assistència Tècnica als Municipis en data 12.07.2018 en
resposta a l’avantdita petició (RGE núm. 5528 // 19/07/2018) que, en la seva part bastant, a
continuació es transcriu literalment:

2. Legitimació de la persona representant que ha presentat la sol·licitud de revisió d’ofici
La legitimació del representant FeSP-UGT que ha presentat l’escrit que provoca l’emissió del
present informe a instància de l’Ajuntament de Pollença no ha estat discutida per la corporació
municipal interessada, per la qual cosa l’hem de reputar vàlida.
3. Regulació dels supòsits de revisió de disposicions i actes nuls

“Article 106. Revisió de disposicions i actes nuls.
1. Les administracions públiques, en qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud
d’interessat, i amb el dictamen favorable previ del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent
de la comunitat autònoma, si n’hi ha, han de declarar d’ofici la nul·litat dels actes
administratius que hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat recorreguts dins
el termini, en els supòsits que preveu l’article 47.1.
2. Així mateix, en qualsevol moment, les administracions públiques d’ofici, i amb el dictamen
favorable previ del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma, si

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

L’article 106 de la LPAP regula els supòsits de revisió de disposicions i actes nuls amb els
termes i condicions següents:
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n’hi ha, poden declarar la nul·litat de les disposicions administratives en els supòsits que
preveu l’article 47.2.
3. L’òrgan competent per a la revisió d’ofici pot acordar motivadament la inadmissió a tràmit
de les sol·licituds formulades pels interessats, sense necessitat de sol·licitar el dictamen del
Consell d’Estat o òrgan consultiu de la comunitat autònoma, quan aquestes no es basin en
alguna de les caues de nul·litat de l’article 47.1 o manifestament no tinguin fonament, així com
en el supòsit que s’hagin desestimat pel que fa al fons altres sol·licituds substancialment iguals.
4. Les administracions públiques, en declarar la nul·litat d’una disposició o acte, poden
establir, en la mateixa resolució, les indemnitzacions que sigui procedent reconèixer als
interessats, si es donen les circumstàncies previstes als articles 32.2 i 34.1 de la Llei de règim
jurídic del sector públic sense perjudici que, tractant-se d’una disposició, subsisteixin els actes
ferms dictats en aplicació d’aquesta.
5. Quan el procediment s’hagi iniciat d’ofici, el transcurs del termini de sis mesos des del seu
inici sense que s’hagi dictat una resolució en produeix la caducitat. Si el procediment s’ha
iniciat a sol·licitud d’interessat, aquesta es pot entendre desestimada per silenci administratiu.”

Miquel Angel March Cerdà

4. Examen de la concurrència de causa d’inadmissibilitat de la sol·licitud de revisió d’ofici
plantejada a instància de part
Com hem comentat a l’apartat anterior, resulta imprescindible abordar en primer terme
l’estudi de la possible causa d’inadmissió “ad limine” de la sol·licitud de revisió d’ofici que ens
ocupa, derivada pel plantejament previ d’un recurs contenciós administratiu sobre la mateixa
qüestió per part de la persona representant de l’entitat que pretén reobrir-ho novament davant
l’Ajuntament de Pollença en virtut del procediment que ara ha encetat.
A dit efecte podem constatar que mitjançant Decret núm. 84/2018, de data 17 de juny de 2018,
el jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Palma va declarar la terminació del recurs per
desistiment del demandant.
Aquest fet, per si mateix, ens condueix a deduir, de manera indefectible, la solució adient a la
qüestió plantejada, donada la claredat que aporta al respecte la consolidada doctrina
jurisprudencial del Tribunal Suprem que podríem resumir, per evitar innecessàries reiteracions
– en el FJ 2 de la EDJ 2012/154860 STS Sala 3ª, de 12 de juliol de 2012, que seguidament
transcrivim:
“(...) En atención a lo expuesto, el mencionado recurso contencioso-administrativo finalizó
mediante auto de 29 de octubre de 2002 en el que se tuvo a la parte actora por desistida de un
litigio en el que se había planteado la misma cuestión sobre competencia de la Administración
sancionadora que la ahora recurrente pretende invocar en cuanto a la petición de nulidad que
deduce por la vía del artículo 102 Ley 30/92 de 26 de noviembre EDL 1992/17271 . La ahora

Margarita Lacalle Pons-Estel
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24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

Dels documents aportats per l’Ajuntament de Pollença per poder il·lustrar el cas plantejat i
emetre l’informe requerit interessa destacar, especialment, el que correspon a les actuacions
judicials que es varen substanciar per idèntic recorrent i qüestió discutida davant el jutjat
contenciós administratiu núm. 3 de Palma, atesa la repercussió que pot tenir a efectes
d’apreciar, o no, la concurrència de causa d’inadmissibilitat “ab initio” que preveu l’apartat
tercer del precepte transcrit, i que suposaria la innecessarietat d’haver de abordar més
qüestions sobre la controvèrsia suscitada.
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demandante instó y aceptó expresamente la subrogación en las obligaciones y derechos de la
originaria concesionaria y en su día sancionada,siendo difícilmente discutible que el
mencionado desistimiento contó con la avenencia de la ahora recurrente cuando esta última en
ningún momento discutió tal circunstancia, ni consta que en su día hubiera interesado la
subrogación en la posición de la parte actora en dicho recurso, ni que expusiera siquiera
reserva alguna con ocasión de la indicada subrogación. Así, cabría plantear la aplicabilidad al
caso de la doctrina jurisprudencial contenida en sentencias del Tribunal Supremo de 21 de
julio de 2003 EDJ 2003/92940 y 18 de julio de 2007 EDJ 2007/184405 , en las que se indicó
lo siguiente:

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

"También deberá ratificarse el criterio que viene a asumir la sentencia recurrida de que la
Administración, cuando se ejercite ante ella la acción de nulidad del artículo 102 de la ley
30/1992 EDL 1992/17271 , tieene que respetar el efecto de cosa juzgada que ya se haya
producido cuando, sobre esa misma causa de nulidad absoluta, se haya planteado con
anterioridad una acción administrativa o jurisdiccional, y exista una resolución
administrativa o una sentencia judicial que haya analizado y desestimado esa misma petición
de nulidad absoluta que, por haber sido consentida, haya ganado firmeza". En el supuesto
aquí examinado, la aplicabilidad directa o estricta de dicho criterio jurisprudencial se
encontraría con los obstáculos de que la en su día recurrente era persona distinta de la ahora
demandante, si bien esta última sucesora de aquélla en los derechos y obligaciones de la
concesionaria y de que el mencionado recurso contencioso-administrativo finalizó mediante
Auto de aceptación del desistimiento de la allí parte actora y no mediante sentencia. Pero es
que aún en el supuesto de que se discutiera o negara la aplicabilidad del referido criterio
jurisprudencial al presente caso, el artículo 106 Ley 30/92 EDL 1992/17271 , en conexión con
el artículo 102.3 de la misma, conduciría a la inadmisibilidad de una solicitud de revisión
formulada en el año 2005 por quien en el año 2002 se aquieta en relación con el mencionado
desistimiento de proceso contencioso-administrativo en el que se planteaba idéntica cuestión
sobre competencia que ahora se pretende hacer valer por la vía del artículo 102, actuación de
la aquí recurrente que se aparta radicalmente de la exigible buena fe y lo que merece
entenderse como asimilable a la manifiesta carencia de fundamento que el mencionado
artículo 102.3 -redacción introducida por Ley 4/99 - establece como supuesto generador de una
inadmisión a trámite como la acordada en la resolución impugnada. En consecuencia, no se
aprecia base para la estimación del presente recurso. »
(Les negretes i subratllat són postres).

Conclusions:
1. Resulta apreciable causa d’inadmissió de la sol·licitud de revisió d’ofici presentada en data
18 de maig de 2018 pel representant de la Federació d’Empleats dels Serveis Públics de la
Unió General de Treballadors de les Illes Balears (FeSP-UGT), contra l’acord pres per
l’Ajuntament Ple de Pollença, en sessió de dia 27 de desembre de 2017, pel qual s’acordà
resoldre les reclamacions presentades i l’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de

Margarita Lacalle Pons-Estel
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24/08/2018 Secretària Accidental

Hem de puntualitzar que tot i que les referències jurisprudencials citades són a l’article 102 de
l’anterior Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del procediment administratiu
comú (LRJ-PAC), val dir que l’esmentat precepte ha estat substituït per l’actual article 106 de
la LPAP, amb idèntic contingut.
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crèdit on es preveia la modificació de la plantilla de personal per tal d’incloure una adequació
retributiva singular dels llocs de treball de Secretaria i d’Intervenció municipals, en
consideració al fet que la jurisdicció contenciosa administrativa hagués ja resolt la mateixa
controvèrsia plantejada en el sentit de declarar la terminació del procediment per desistiment
de l’entitat demandant.
D’acord amb la jurisprudència abans transcrita, aquesta circumstància suposa haver de
reputar mancada de fonament la sol·licitud de revisió d’ofici ara novament invocada per la
mateixa entitat i sobre idèntica qüestió.
2. Correspon al ple de l’Ajuntament de Pollença adoptar acord de declaració d’inadmissió de
la sol·licitud de revisió descrita reiteradament en el cos del present informe, la qual haurà de
ser motivada en els termes prevists a l’article 106.3 de la LPAP, podent servir el present
informe –si escau- com a fonamentació de l’esmentat acord.
És el que s’informa sense perjudici de qualsevol altra millor opinió fonamentada en Dret.
(.../...)”

Primer.- Declarar la inadmissió a tràmit de la sol·licitud de revisió formulada per l’entitat
sindical Federació d’Empleats dels Serveis Públics de la Unió General de Treballadors de les
Illes Balears - FeSP-UGT (RGE núm. 3863/2018) de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en
sessió celebrada dia 27 de desembre de 2017, relatiu a la resolució de reclamacions i, en
conseqüència, aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit núm. 24/2017 i de
modificació de la plantilla, que es preveu com annex de personal en el Pressupost General per
a 2017, de conformitat amb el procediment tramitat d’adequació retributiva, amb caràcter
singular, dels llocs de treball de Secretaria (codi 01) i d’Intervenció (codi 02), respectivament,
pels motius anteriorment exposats en l’informe jurídic emès en data 12.07.2018 i que es tenen
aquí per a reproduïts, fonamentant a tots els seus efectes el present acord.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

Pels motius abans exposats, atenent a l’informe jurídic emès en data 12.07.2018, de conformitat
amb el disposat amb l’apartat 3 de l’article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu de les administracions públiques (LPACAP), aquesta Batlia proposa
a l’Ajuntament Ple, òrgan competent, l’adopció del següent ACORD:

Segon.- Notificar el present acord als interessats, amb indicació dels recursos procedents, als
efectes oportuns.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:22:34 a 02:30:31).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (13 vots a favor: Junts
Avançam, Unió Mollera Pollencina, Tots per Pollença i el Regidor no adscrit i 2
abstencions: Alternativa per Pollença ) acorden aprovar íntegrament la Proposta
precedent i els acords continguts en la mateixa.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.”
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7- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici
2018 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª
d’Execució del Pressupost
En compliment del disposat a la Base 36ª d’execució del Pressupost General 2017,
prorrogat per a l’exercici 2018, per la Batlia s’informa als reunits sobre l’estat de
l’execució pressupostària una vegada facilitada la pertinent documentació al respecte.
Diligència.-Per fer constar que quan són les 12:07 hores s’absenten de la sessió la Regidora Sra. Marina
Llobera Vicens(Alternativa per Pollença) i el Regidor Sr. Andrés Nevado Rodríguez(Unió Mollera
Pollencina) i es reincorporen a les 12:09 hores.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:31:43 a 02:51:47).

A continuació es dona lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 20 de juliol de 2018 que es transcriu literalment:
“MOCIÓ PER ESTABLIR UNA MORATÒRIA EN L’ATORGAMENT DE NOVES
LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Miquel Angel March Cerdà
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8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per establir una
moratòria en l’atorgament de noves llicències d’ocupació de la via pública(RGE
núm. 5571 de 20.07.2018)

Atès que a Pollença l’ocupació de la via pública s’ha convertit en un problema de primer ordre
durant la temporada turística i no està garantit el gaudi de l’espai públic per part de la ciutadania.
Atès que fa diverses legislatures que a nivell polític hi ha consens en la necessitat d’una nova
ordenança, però els seus intents d’aprovació han quedat en una mera aprovació
inicial(2009,2012).

Tenint en compte el procediment de consulta pública per fer una nova ordenança que s’ha realitzat
aquest mes de juliol i la voluntat expressada per l’equip de govern de tenir una nova ordenança
per la temporada que ve.
Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l’Ajuntament, per a la seva aprovació, si procedeix,
la següent proposta d’ ACORD
Establir una moratòria que paralitzi l’atorgament de noves llicències d’ocupació de la via pública
fins a l’aprovació definitiva d’una nova ordenança.”

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Tenint en compte el treball i les reunions realitzades durant tota aquesta legislatura pels diferents
grups en l’intent per aconseguir una nova ordenança.
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Diligència.-Per fer constar que quan són les 12:25 hores s’absenta de la sessió el Regidor Sr. Miquel
Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam) i es reincorpora a les 12:33 hores.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:53:16 a 03:23:49).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA( 2 vots a favor: Alternativa per Pollença,
8 abstencions: Junts Avançam, Unió Mollera Pollencina i el Regidor no adscrit; i 5 vots
en contra: Tots per Pollença ) acorden rebutjar íntegrament la Moció precedent i els
acords continguts en la mateixa.
9.- Propostes/Mocions d’urgència

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 03:24:11 a 03:29:30).

Miquel Angel March Cerdà

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (9 vots a favor: Junts
Avançam; Unió Mollera Pollencina i Alternativa per Pollença i 6 vots en contra: Tots
per Pollença i el Regidor no adscrit) acorden procedir al seu tractament al assolir-ne
el quòrum de majoria absoluta necessari que n’apreciï la urgència (article 83 ROF).
9.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
18-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de
Tresoreria per a despeses Generals
Es dona lectura a la Proposta de Batlia dictaminada per la Comissió Informativa
Permanent General de dia 25 de maig de 2018 del següent tenor literal:
PROPOSTA DE BATLIA
Vistes les memòries justificatives presentades per part del tècnic d’educació en data 18 de maig
de 2018 relativa a la necessitat de realitzar unes obres al CEIP Costa i Llobera consistent en
dues actuacions que són:
1.- Accés a la finca annexa al centre (Polígon 6 parcel·la 537 Ca’n Gallardo) degut a la
implementació de la nova metodologia pedagògica denominada “d’Ambients” per tal
d’habilitar un accés des de l’escola a l’esmentada finca per tal que els alumnes puguin emprarla com a pati. L’import d’aquesta actuació és de 27.101,87 euros.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2
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Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

Seguidament per part de la Batlia es presenta una proposta d’urgència relativa a la
modificació de crèdit núm. 18-2018, de la que justifica la seva inclusió per urgència.
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2.- Rampa accés entrada CEIP degut a la implementació de la nova metodologia pedagògica
denominada “d’Ambients” que ha provocat canviar la porta d’accés al centre essent
necessari habilitar una nova entrada mitjançant la construcció d’una rampa d’accés al centre
d’Educació Infantil. L’Import d’aquesta actuació és de 16.269,12 euros.
Vist que existeix romanent de tresoreria suficient per dur a terme l’esmentada actuació.
Vistes les Providència i Memòria de Batlia de data 18 de maig de 2018.
Vist els informes d’Intervenció favorables a la tramitació de l’expedient de modificació de
crèdit 18-2018.
Miquel Àngel March Cerdà, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Miquel Angel March Cerdà

PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

323 61945

Accés CEIP costa i Llobera a Finca Ca'n
Gallardo

28.000

323 61948

Rampa accés CEIP Costa i Llobera zona
EI

17.000

TOTAL
PRESSUPOST D’INGRESSOS

45.000

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT

870,00

Romanent de Tresoreria per a despeses
generals

45.000

Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauló d’edicte de la
Corporació i en el BOIB per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plenari. El present expedient es considerarà

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

24/08/2018 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

24/08/2018 BATLE

Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 18-2018, sota la
modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:
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definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat reclamacions, en cas
contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.
No obstant això, el Ple acordarà.”
Diligència.- Per fer constar que quan són les 13:06 s’absenta de la sessió el Regidor Sr. Bernat López
Plomer(Junts Avançam).

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 03:29:52 a 03:39:43).

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà
Margarita Lacalle Pons-Estel

I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle, essent les 13:15 h, aixeca la sessió
respectant el principi d’unitat d’acte (article 87 ROF) de la qual com a secretària
accidental, estenc aquesta acta.

Vist i plau,
El Batle

La Secretària accidental

24/08/2018 Secretària Accidental
Signatura 1 de 2

24/08/2018 BATLE

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (8 vots a favor: Junts Avançam, Unió
Mollera Pollencina i Alternativa per Pollença i 6 abstencions: Tots per Pollença i el
Regidor no adscrit), acorden aprovar íntegrament la Proposta precedent i els acords
continguts en la mateixa.
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Ordinària núm. 07/2018
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 26 de juliol
de 2018
Ordre del dia

Situació
minutatge

de

I.- PART RESOLUTIVA
1.-Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà
Margarita Lacalle Pons-Estel

24/08/2018 Secretària Accidental
Signatura 1 de 2

24/08/2018 BATLE

De: 00:00:00
A: 00:02:11
2.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de De: 00:02:15
l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2018(Exp. Electrònic A: 01:39:39
ABS 2018/1005)
3.-Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions La De: 01:39:40
Patrona 2018(Exp. Electrònic ABS 2018/2919)
A: 01:52:15
4.-Aprovació, si procedeix, de la resolució del conveni subscrit De: 01:52:17
entre l’Ajuntament de Pollença i el Club Equitació Pollença A: 02:11:31
relatiu a la cessió gratuïta de l’ús del solar situat en el sector UP4-A(Exp. Electrònic ABS 2018/279)
5.-Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement De: 02:11.35
extrajudicial de crèdits núm. 4-2018(Exp. Electrònic ABS A: 02:18:32
2018/2928)
6.- Aprovació, si procedeix, de la declaració d’inadmissió a tràmit De: 02:18:35
de la sol·licitud de revisió d’ofici formulada per l’entitat sindical A: 02:31:10
FESP-UGT(RGE núm. 3863 de 18.05.2018) (Exp. Electrònic
ABS 2018/2814)
7.-Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre De: 02:31:18
de l’exercici 2018 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de A: 02:51:47
conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost.
8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença De: 02:51:51
per establir una moratòria en l’atorgament de noves llicències A: 03:24:10
d’ocupació de la via pública(RGE núm. 5571 de 20.07.2018)
9.- Propostes/Mocions d’urgència
De: 03:24:11
A: 03:40:13
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