ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 01/2019
Caràcter: extraordinària
Data: 4 de gener de 2019
Convocatòria: primera
Horari: de 12.40 h a 13:22 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Junts Avançam)

Miquel Angel March Cerdà

(Junts Avançam)
(Junts Avançam)
(Junts Avançam)
(Junts Avançam)
(Unió Mollera Pollencina)
(Tots per Pollença)
(Tots per Pollença)
(Tots per Pollença)
(Tots per Pollença)
(Tots per Pollença)
(Alternativa per Pollença)
(Alternativa per Pollença)
(Regidor no adscrit)

Secretària

Sra. Francisca M. Adrover Cànaves

Interventor

Sr. Albert Valicourt Genzor

No assisteixen (amb absència justificada)
Regidors i Regidora
Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)
Sra. Maria Petra Buades Cifre
(Tots per Pollença)
Sr. David Alonso García
(Partit Popular)

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària
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Signatura 2 de 2

24/01/2019 Batle

Regidors i Regidores
Sr. Antoni Cànaves Capllonch
Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar
Sr. Bernat López Plomer
Sra. Magdalena Seguí Cerdà
Sr. Andrés Nevado Rodríguez
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía
Sra. Francisca Cerdà Nadal
Sra. Elionor Tugores Cifre
Sr. Mateu Soler Estrany
Sr. Miquel Llobeta Vives
Sra. Marina Llobera Vicens
Sr. Pere Josep Coll Torrendell
Sr. Martí J. Roca Olivieri
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DE POLLENSA
Metadades

Classificador:Acta -

Ordre del dia
1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1-2019 sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lacions i nous ingressos
(Expedient electrònic ABS 2018/5060)
2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2-2019 sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals (Expedient electrònic ABS 2018-5061)
3.-Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del Reglament especial d’honors i
distincions de l’Ajuntament de Pollença

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:

24/01/2019 Batle

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lacions
i nous ingressos (Expedient electrònic ABS 2018/5060)
A continuació es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General de dia 28 de desembre de 2018 que es transcriu literalment:

Miquel Angel March Cerdà

Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària dia 25 d’octubre de 2018, va aprovar amb
caràcter inicial la dissolució i liquidació dels organismes Autònoms locals Fundació Pública
Escola de Música, Patronat Municipal Residència Social Sant Domingo i Institut Municipal de
la Ràdio publicat en el BOIB núm. 137 de data 01 de novembre de 2018 per un termini de 30
dies hàbils per tal que els interessats puguin formular reclamacions i/o suggeriments.
Vista l’acta de dia 16 de novembre de 2018 de la Comissió i Mesa Negociació referent a la
subrogació del personal laboral que presta els serveis als Organismes Autònoms Residència
Social Sant Domingo, Fundació Pública Escola de Música i Institut Municipal de la Ràdio per
dissolució i liquidació
Vist que durant el termini d’exposició al públic no s’ha interposat cap reclamació, pel que
mitjançant Resolucions de Batlia de dia 17 de desembre de 2018, respectivament, s’ha elevat
automàticament a definitiu l’acord inicial, publicant-se l’aprovació definitiva en el BOIB
núm.158/2018, de 18 de desembre, pel que respecte a l’entitat Patronat Municipal Residència
Social Sant Domingo, i en el BOIB núm. 159/2018, de 20 de desembre, pel que respecte a les
entitats Fundació Pública Escola de Música i Institut Municipal de la Ràdio, dissolució
definitiva que suposa l’obertura del procés de liquidació.

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària
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“PROPOSTA DE BATLIA

Vist que la dissolució i liquidació de dits Organismes Autònoms es va acordar amb efectes 31
de desembre de 2018.
Atenent que a data 01 de gener de 2019 es prorroga el pressupost de l’exercici 2018.
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Vist que aquesta modificació es fa necessària per assegurar el normal funcionament de les
àrees de la Residència, Escola de Música i Ràdio, i així donar compliment als compromisos i
objectius plantejats per aquest any, per atendre totes les despeses en matèria de personal,
contractació, convenis, etc.
Atenent que l’Ajuntament es subroga en els drets i obligacions laborals i de seguretat social,
així com en quantes obligacions en matèria de protecció social complementària hagués adquirit
els Organismes Autònoms de la Residència Social Sant Domingo, Fundació Pública Escola de
Música i Institut Municipal de la Ràdio, integrant-se tot el seu personal en la plantilla de
l’Ajuntament tot d’acord amb l’informe emès per part de la Secretària de l’Ajuntament dia 22
d’octubre de 2018.
Vista la Memòria justificativa a la modificació de crèdit emesa en data 20 de desembre de 2018
Vist els informes d’Intervenció favorables a la tramitació de l’expedient de modificació de
crèdit 1-2019

ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 1-2019, sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb baixes per anul·lacions i nous ingressos d’acord
amb el següent detall:

Miquel Angel March Cerdà
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24/01/2019 Batle

El Batle, el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent:

ÀREA ESCOLA DE MÚSICA
CRÈDIT EXTRAORDINARI ESCOLA DE MUSICA
PRESSUPOST DESPESES ALTES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària
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3302

13000

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Retribucions
Personal Escola

254.534,69
83.749,28

3302

16000

Seguretat Social

3302

16200

Formació personal 250,00

CAPÍTOL
1
3302

338.533,97
21500

Mobiliari

1.960,90
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24/01/2019 Batle

21507

Material Didàctic

750,00

3302

21900

Instrumental

2.500,00

3302

22000

Material Oficina i 800,00
diversos

3302

22002

Material
Informàtic

750,00

3302

22602

Publicitat

1.000,00

3302

22606

Activitats Diverses 3.514,51

3302

22702

Mutua

3302

22799

Contractació
servei professorat
música
53.603,00

850,00

CAPÍTOL
2

Miquel Angel March Cerdà
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3302

65.728,41

3302

62319

Instrumental
Escola de Música

3302

62525

Mobiliari
de Música

25.000,00

Escola

CAPÍTOL
6

5.000,00
30.000,00

TOTAL

434.262,38

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària
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PRESSUPOST DESPESES BAIXES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

330

41002

Escola de Música

260.362,38

920

16000

Quotes
socials
funcionaris
i
laboral Adm. Gral 30.000,00
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TOTAL

290.362,38

PRESSUPOST INGRESSOS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
31903

31904

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Mensualitats
Escola de Música

123.000,00

Dipòsits
mensualitats Escola
20.900,00
Música

24/01/2019 Batle

TOTAL

143.900,00

ÀREA RESIDENCIA SOCIAL SANT DOMINGO
CRÈDIT EXTRAORDINARI RESIDENCIA

Miquel Angel March Cerdà
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PRESSUPOST DESPESES ALTES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

2311

11000

Retribucions Personal alta 40.225,60
direcció

2311

13000

Retribucions de Personal

2311

16000

Assegurances i impostos

377.232,92

CAPÍTOL 1

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

157.783,59

2311
2311

575.242,11
212001
21210

Material
farmacèutic

clínic

Despeses
diverses
manteniment

i
4.226,83
de
12.900,00

C/. Calvari, núm. 2 – 07460 Pollença – Illes Balears – tels. 971 53 01 08 – Fax 971 53 07 83

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

79e3ba9d8ac640009a33b14768637a68001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Miquel Angel March Cerdà
Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

24/01/2019 Batle

2311

213001

Material
menjador

de

cuina

i
900,00

2311

22001

Material oficina

392,51

2311

221040

Uniformes

2.000,00

2311

226065

Activitats residents

2311

22005

Altres(premsa...)

2311

22603

Despeses residents

2311

22100

Electricitat

2311

22102

Combustibles (Gas)

2311

22103

Combustibles (Gasoil)

2311

22105

Manutenció

2311

22110

Productes i estris neteja

8.900,00

2311

222000

Telefonia fitxa

150,00

2311

222001

Telefonia mòbil i fax

500,00

2311

22601

Indeterminats i imprevistos 60,00

2311

227003

Servei nutrició

2311

22706

Sistema
autocontrol
seguretat alimenta
2.973,85

2311

227990

Servei professionals

2311

227991

Prevenció
Laborals

1.200,00
621,00
9.800,00
23.000,00
8.630,36
2.665,84
69.500,00

de

250,00

105.028,44
Riscos
1.618,67

2311

227993

Servei consultoria RRHH

7.119,50

2311

227995

Consultoria LOPS

1.260,00

2311

227996

Pla autoprotecció/formació
emergències
1.089,00
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CAPÍTOL 2
2311

264.786,00
63310

Equipament habitacions i
dependències
4.450,00

CAPÍTOL 6

4.450,00
TOTAL

844.478,11

PRESSUPOST DESPESES BAIXES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
41003

Aportació
Residència

IMPORT
Patronat
484.568,11

PRESSUPOST INGRESSOS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Miquel Angel March Cerdà
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231

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

31103

IMPORT

Aportació
Residents
Residència Sant Domingo

31104

305.000,00

Servei Menjador menjar a
domicili Residència
54.910,00
TOTAL

359.910,00

ÀREA RÀDIO MUNICIPAL

PRESSUPOST DESPESES ALTES

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària
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CRÈDIT EXTRAORDINARI RÀDIO

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ
9242

11000

IMPORT

Retribucions Personal
Alta direcció
31.925,64

C/. Calvari, núm. 2 – 07460 Pollença – Illes Balears – tels. 971 53 01 08 – Fax 971 53 07 83

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

79e3ba9d8ac640009a33b14768637a68001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -
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Miquel Angel March Cerdà
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13000

Retribucions Personal
laboral fix
31.447,98

9242

16000

Seguretat Social

24.000,00

9242

16200

Assistència
mèdica/farmacèutica

0,00

CAPÍTOL 1

87.373,62
907,00

9242

21300

Manteniment

9242

22000

MATERIAL
D'OFICINA ORDINARI
NO INVENTARIABLE 350,00

9242

220006

Publicacions

932,00

9242

22200

COMUNICACIONS
TELEFONIQUES

950,00

9242

22606

Activitats

716,74

9242

226996

Quotes SGAE

2.800,00

9242

22706

Contractació Serveis

15.486,93

CAPÍTOL 2

22.142,67

Beques

2.000,00

CAPÍTOL 4

2.000,00
3.000,00

9242

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària
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9242

48000

9242

62612

Microfonia

9242

62617

Millora
municipi

cobertura
6.000,00

CAPÍTOL 6

9.000,00

TOTAL

120.516,29
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PRESSUPOST DESPESES BAIXES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
924

41001

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Aportació
Institut
Municipal de la Ràdio
118.516,29

PRESSUPOST INGRESSOS
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

Ingressos per vendes
Ràdio Municipal
2.000,00

Miquel Angel March Cerdà

Segon.- Modificar la plantilla orgànica de personal i pertinent plantilla econòmica del
Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença de l’exercici 2018 prorrogat a l’exercici 2019
i la Relació de Llocs de Treball (pendent d’aprovació a dia d’avui) com a conseqüència de la
integració i la subrogació per part de l’Ajuntament del personal dels Organismes Autònoms de
la Residència Social Sant Domingo, Fundació Pública Escola de Música i Institut Municipal de
la Ràdio.
Tercer.- Modificar la base 7 D’execució del Pressupost afegint la vinculació jurídica de l’àrea
231 Benestar Social a nivell de programa (classificació per programa) i a nivell de capítol
(classificació econòmica)
Quart.- 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.
No obstant això, el Ple acordarà.”

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

24/01/2019 Batle

34902

DESCRIPCIÓ

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 00:03:44 a 00:11:55).
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
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Regidor no adscrit), acorden aprovar íntegrament el dictamen precedent i els acords
continguts en el mateix.
2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 22019 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals (Expedient electrònic ABS 2018-5061)
Seguidament es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General de dia 28 de desembre de 2018 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA

Vist que el pressupost corresponent a l’exercici 2019 és/serà el prorrogat de l’exercici 2018 i
aquesta aplicació pressupostària no és prorrogable d’acord amb el previst a l’article 169.6 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.

Miquel Angel March Cerdà
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24/01/2019 Batle

Vist que mitjançant Resolució de Batlia núm. 397 de dia 11 de maig de 2018 es va acordar
l’adquisició a títol onerós del fons fotogràfic Arxiu Bestard Cerdà, que conté formats i suports
fotogràfics variats i diversos que sumen més de 400.000 artefactes fotogràfics amb una
dilatació temporal compresa des de 1898 fins 2006 relacionats a la documentació tècnica que
consta a l’expedient de contractació, propietat de la senyora Maria Cerdà Llompart, en la seva
qualitat de propietària única en ple domini, així com de tots els seus drets d’autor, per un
import total de dos - cents setanta – set mil cinc – cents euros (277.500´-€), l’IVA inclòs, amb
destí a l’arxiu històric municipal per a garantir la conservació, la difusió i l’accessibilitat
pública d’aquest conjunt audiovisual passant a formar part dels fons patrimonials públics del
municipi. , per un període de 4 anys a raó de 69.375 euros/any a càrrec de l’aplicació
pressupostària 151 62603

Vist, per tant, que es fa necessari dotar el crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa
compromesa per part d’aquest Ajuntament amb la propietària de l’arxiu Bestard, en virtut de la
Resolució de Batlia de data 11 de maig de 2018.
Vista la Memòria justificativa a la modificació de crèdit emesa en data 20 de desembre de 2018
per part del Batle.

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària
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Vist els informes d’Intervenció favorables a la tramitació de l’expedient de modificació de
crèdit 2-2019
El Batle, el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del
següent: ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 2-2019, sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat romanent de Tresoreria per a despeses generals
d’acord amb el següent detall:
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CRÈDIT EXTRAORDINARI
PRESSUPOST DESPESES
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
151
62603

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
87000

IMPORT

Arxiu Bestard

69.375,00

PRESSUPOST INGRESSOS
DESCRIPCIÓ
IMPORT
Romanent de Tresoreria per 69.375,00
a despeses generals
TOTAL
69.375,00

24/01/2019 Batle

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.
No obstant això, el 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 00:14:39 a 00:21:21).

Miquel Angel March Cerdà
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DESCRIPCIÓ

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 el dictamen precedent i els acords
continguts en el mateix.
3.-Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del Reglament especial
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Pollença

“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D’IGUALTAT

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Acte seguit es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 28 de desembre de 2018 que es transcriu literalment:

Vist que en aplicació de les previsions de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local,
que confereix als municipis les potestats reglamentària i d’autoorganització (article 4.1 a) , fou
aprovat per l’Ajuntament Ple el dia 25 de juliol de 2012 el reglament especial d’honors i
distincions (BOIB núm. 173 de 22 de novembre de 2012) el qual té per objecte regular tot el
que fa referència a la concessió d’honors i distincions destinats a reconèixer mereixements
especials, qualitats o circumstàncies singulars de persones o entitats que hagin contribuït o
contribueixin a enaltir i projectar el nom i prestigi del municipi, o que les seves accions tinguin
repercussions beneficioses en gran mesura per als ciutadans i les ciutadanes de Pollença.
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Considerant que actualment es planteja des de la Regidoria delegada de l’àrea d’Igualtat, a qui
li correspon l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la
gestió de l’esmentada àrea, que , mitjançant la modificació del reglament especial d’honors i
distincions, sigui incorporat un nou reconeixement el qual pretén destacar la feina realitzada
per dones o per col·lectius de dones, nascudes o que han viscut al nostre poble, amb la finalitat
de posar a la llum a la tasca i els mereixements especials i singulars a dones que hagin
treballat dins àmbits molt diversos de la nostra societat tal com el cultural, social, sanitari,
esportiu educatiu, familiar, laboral, artístic, etc ... entre d'altres.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

24/01/2019 Batle

Atès que es pretén igualment donar visibilitat a la tasca de moltes dones que, dissortadament i a
pesar de la feina destacada , els seus reconeixements han estat silenciats o no han estat prou
reconeguts, posant èmfasi a aquelles dones la feina de les quals ha hagi transcendit i contribuït
a la millora de la societat; i vist que, d'altra banda, el nom escollit per qualificar el nou
reconeixement "Clara Hammerl" fa referència una dona singular, declarada Filla Adoptiva de
la nostra Vila l'any 2013, a causa de la seva tasca pedagògica innovadora a través de la
Institució lliure d'Ensenyança i com a directora d'una institució financera nascuda per ajudar a
les persones més necessitades. Vist que de conformitat amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles
22 a 25 del capítol segon del títol IV del reglament municipal de participació ciutadana (BOIB
núm. 57 de 11/05/2017), s’ha substanciat, amb caràcter previ a la modificació del reglament
especial d’honors i distincions de l’Ajuntament de Pollença, una consulta pública prèvia a
través del portal web de l’Ajuntament de Pollença durant un termini de vint dies, transcorregut
des del 13 de novembre al 11 de desembre de 2018, en el què no s’ha formulat cap manifestació
i/o opinió envers la matèria i punts objecte de la consulta tal com consta a l’expedient tramitat
a dit efecte.
Pels motius abans exposats de conformitat amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 102.1.d) de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de Règim Local de les Illes Balears, aquesta Regidoria proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 3, 6 i 7 del reglament especial
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Pollença:

Aquesta distinció es podrà concedir a dones o a col·lectius de dones, nascudes, que visquin o
que hagin treballat a Pollença que hagin destacat per una trajectòria o una activitat en el camp
cultural, social, sanitari, esportiu educatiu, familiar, laboral, artístic,... que hagi transcendit i
hagi contribuït a la millora de la societat, posant en valor la tasca habitualment invisible del
col·lectiu femení i reconèixer la fortalesa que aporta a la nostra societat.

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

- Article 3: s’introdueix una nova distinció, afegint un nou punt h):
h) Reconeixement Clara Hammerl

El reconeixement Clara Hammerl serà compatible amb altres honors i distincions que preveu
aquest reglament.
- Article 6: s’introdueix un nou apartat:
La concessió de les distincions assenyalades a l’apartat h) de l’article 3 d’aquest Reglament
també requerirà la constitució d’un jurat presidit pel Batle, o persona en qui delegui, i integrat
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per un representant de cada grup municipal i dos tècnics de l’Ajuntament per determinar els
mèrits o les circumstàncies que aconsellin aquesta distinció, després que els tècnics n’hagin
efectuat un estudi.
- Article 7: s’introdueix un nou apartat:
El lliurament de la distinció Reconeixement Clara Hammerl s’efectuarà en acte solemne i
públic que se celebrarà el 15 de març de cada any, aniversari del naixement de Clara
Hammerl.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant el corresponent anunci en el
BOIB, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la plana web municipal per un termini de
trenta dies, en què el veïnatge i les persones legítimament interessades poden examinar
l’expedient i formular reclamacions, objeccions o observacions.
Tercer.- Sotmetre’l a audiència prèvia de les associacions veïnals i de defensa de les persones
consumidores i usuàries establertes en el seu àmbit territorial que estiguin inscrites en el
registre municipal d’associacions veïnals i les finalitats de les quals guardin relació directa
amb l’objecte de la disposició.

No obstant, l’Ajuntament Ple, òrgan municipal competent, acordarà”

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

24/01/2019 Batle

Quart.- Considerar que, una vegada finalitzat el període d’informació pública, s’haurà
d’adoptar l’acord definitiu que procedeixi, tot resolent les reclamacions, objeccions o
observacions que s’hagin presentat, amb aprovació de la redacció definitiva del reglament a
què es refereix l’acord de modificació fins llavors inicial. Si no s’ha presentat cap reclamació o
suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre definitivament aprovat sense
necessitat d’un nou acord exprés.

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 00:25:51 a 00:42:14).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Vist i plau,
El Batle

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.

La Secretària
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Extraordinària núm. 1/2019
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 4 de gener
de 2019
Situació
de
minutatge
1.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació De: 00:00:14
de crèdits núm. 1-2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari A: 00:12:19
finançat amb baixes per anul·lacions i nous ingressos (Expedient
electrònic ABS 2018/5060)
2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació De: 00:12:21
de crèdit núm. 2-2019 sota la modalitat de crèdit extraordinari A: 00:21:42
finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
(Expedient electrònic ABS 2018-5061)
3.-Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del De: 00:21:43
Reglament especial d’honors i distincions de l’Ajuntament de A: 00:42:29
Pollença

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 24/01/2019 Secretària

24/01/2019 Batle

Ordre del dia
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