PROPOSTA DE BATLIA

Vista la necessitat de dur a terme millores a les dependències del casal de can Llobera,
seu de la biblioteca municipal i de l’arxiu històric municipal.
Atenent que aquestes millores consisteixen en:
1- Intervenció a la sala menjador.
La sala menjador presenta humitats que surten constantment i que necessiten d’una
intervenció específica. La sala menjador és una sala en la qual s’hi realitzen
exposicions, presentacions de llibres, conferències, conta contes, entre d’altres.
2- Intervenció a la cúpula.
La cúpula és un espai que connecta la planta baixa i l’escala principal amb la segona
planta, zona de la biblioteca expressament dedicada al treball i a l’estudi. Aquest espai
actualment es veu pertorbat pels renous que es generen a l’entrada, ja sigui pel trànsit
ordinari de gent com per les activitats que s’hi realitzen, tals com contacontes,
presentacions, muntatge d’exposicions... Per això necessita augmentar el seu grau
d’aïllament col·locant una altra separació a la cúpula.
Alhora, es podrà aprofitar per millorar la il·luminació de la l’escala principal i
del segon aiguavés de l’entrada, actualment quasi a la penombra en absència de llum
solar.

Atenent als càlculs efectuats pels Serveis Tècnics Municipals el pressupost total de les
actuacions és de 37.628 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
1- Pressupost intervenció a la sala menjador 18.666,57 €
2- Pressupost intervenció a la cúpula 15.359,74 €
3- Pressupost tancament amb vidrieres a la portassa 3.601,75
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3- Tancament amb vidrieres a la zona de la “portassa”.
La “portassa” és un espai que connecta l’entrada principal de can Llobera amb el pati i
l’ascensor d’accés a la primera i segona planta (zona d’estudi i d’ubicació de la major
part del fons de la biblioteca); al mateix temps que suposa una sortida a la plaça vella.
Es el corredor pel qual passa la major part dels adults que acudeixen a la biblioteca.
Actualment, es un espai cobert, però amb les dues sortides esmentades del pati i de la
plaça vella obertes (només estan tancades per unes reixes de ferro).
L’objectiu de la intervenció és convertir aquest espai de pas en una zona tancada
amb vidrieres. D’aquesta forma es reconvertirà en un espai intern de la biblioteca i
s’evitaran els canvis bruscs de temperatura en aquesta zona, habilitant-la per a diverses
funcions i activitats de la biblioteca. Al mateix temps i cosa molt important, es
convertirà en el mostrador principal de la biblioteca de cara a l’exterior, visible des de
tota la plaça Vella gràcies a la vidriera d’entrada.
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Per tot l’anterior, i de conformitat amb la disposició addicional 6ª de la Llei Orgànica
2/2012 , de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la
disposició addicional 16ª del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i el Real Decret-Llei 1/2018, de 23 de
març, pel qual es prorroga per al 2018 el destí del superàvit de les Corporacions Locals i
que regulen les inversions financerament sostenibles es considera adient fer ús del
superàvit pressupostari per dur a terme l’adequació de les dependències del Casal Ca’n
Llobera per import total de 37.628 euros, IVA inclòs.
Vist que l’Ajuntament de Pollença compleix amb els requisits contemplats en la
normativa per poder emprar el superàvit pressupostari de l’exercici 2017 per destinar-ho
a inversions financerament sostenibles atès que el superàvit pressupostari del darrer
exercici ha estat de 4.096.556,41 euros, no té endeutament bancari i el període mitjà de
pagament del darrer trimestre ha estat de 2,37 dies.
Vista la 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 17/2018.
Miquel Àngel March Cerdà, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 17-2018,
sota la modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

933 62253

Adequació dependències
municipals Casal Ca'n Llobera

38.000

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE
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PRESSUPOST DE DESPESES

DENOMINACIÓ

IMPORT
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870,00

Romanent de Tresoreria per a
despeses generals

38.000

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 definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat
reclamacions, en cas contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.
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No obstant això, el Ple acordarà.
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