Marina Llobera Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença, atenent a
l’acord adoptat per l’Ajuntament de Pollença, en sessió celebrada el dia 17 d’abril de
2020, pel qual s’aprova inicialment el Pressupost General de l'entitat per a l’exercici 2020 i
la plantilla de llocs de treball, i pel qual dit expedient se sotmet a informació pública,
sol·licita que es tenguin per ben presentades aquestes

Al·legacions
1. Al·legacions al pressupost general i la plantilla de llocs de treball
*Al·legació 1: crear una partida econòmica de 50.000€ per poder posar en marxa una
una borsa d'habitatges per a lloguer social, iniciativa especialment necessària en un
poble amb greus problemes d'accés a l'habitatge per una part de la població. L'Ajuntament
mediaria entre propietari i llogaters, promovent que particulars ofereixin el seu habitatge a
lloguer a un preu assequible (un preu estandar en funció del nombre d'habitacions, per
exemple) a canvi d’una sèrie d’avantatges, garanties i subvencions per al propietari. Amb
la partida s'hauria de cobrir una persona que ho pogués coordinar, a més de disposar de
marge per pagar assegurances, posada a punt d'habitatges, tramitacions diverses...
*Al·legació 2: crear una partida econòmica de 20.000€ amb el nom de «Subvenció per
IBI» de la qual se'n podrien beneficiar les famílies amb rendes baixes, els propietaris que
rebaixin el lloguer als llogaters de vivenda habitual o els propietaris que posin casa a la
borsa de lloguer social. S'haurien de redactar unes bases de subvenció.
*Al·legació 3: crear partida de 70.000€ «Subvencions a empreses i autònoms locals»
per fer front al pagament de taxes i tributs. Es tractaria que empreses i negocis
afectats (que han hagut de tancar o reduït la seva facturació fins a un 50%), a excepció de
les immobiliàries i cases d’apostes, poguéssin alleugerir la càrrega fiscal pel que fa a IBI,
taxa de fems, d'aigua, d'OVP, de mercat. En les bases, proposam 3 trams de «rebaixa»,
sent la «bonificació» més alta serà pels que tenen obert tot l’any, no han fet ERTO i
mantenguin el mateix nombre de treballadors. Si el propietari del local i l'empresari no són
la mateixa persona, només es pot rebre subvenció si l'impost o taxa el paga l'empresari o
si el propietari li repercuteix la rebaixa al lloguer del local. En la taxa d’OVP la
«bonificació» només s’aplicaria als que no incrementin l’ocupació i seria més alta pels
negocis que tenen obert tot l’any i que mantenguin la plantilla. La taxa de mercats, en el
cas de productors i artesans locals, es cobriria en la seva totalitat amb la subvenció.
Finalment, aquells autònoms o empreses que no es puguin beneficiar de les rebaixes de
tributs municipals (per no tenir local, per exemple), tendrien dret a subvenció perquè tenen
altres tributs a pagar.
*Al·legació 4: crear una partida de 10.000€ per a «dosificadors de gel hidroalcohòlic»
per dotar a totes les empreses de dosificadors de gel hidroalcohòlic per a ús públic, el
qual s’adquirirà als productors locals.

*Al·legació 5: crear una partida de 6.000€ per a la redacció d'un Pla Econòmic per als
propers anys basat en la diversificació de l’economia, el reforç d’allò públic i la
promoció de l’economia circular, ja que és necessari també planificar a mig termini i
amb aquesta crisi s'ha fet evident que tenim necessitat de deixar de tenir una economia
tan dependent del turisme i que no tengui en compte les necessitats de les persones i la
sostenibilitat ambiental.
*Al·legació 6: crear una partida de 20.000€ per posar en marxa un programa
d’acompanyament i suport, amb ajudes econòmiques, per al desenvolupament de
projectes d’economia social i cooperatives de treball. Es tractaria d'afavorir la inserció
laboral de persones que hagin quedat sense feina, o de rescatar empreses que facin
fallida apostant per fórmules que prioritzin el respecte per l'entorn i per les persones, i que
suposen estabilitat laboral. Una proposta a desenvolupar amb aquesta fórmula podria ser
una xarxa pública de bicicletes.
*Al·legació 7: crear una partida de 20.000€ per «Ajudes al transport», de manera que
persones amb un determinat nivell de renda puguin tenir descompte en l'ús del transport
públic.
*Al·legació 8: crear una partida de 30.000€ per establir un línia de subvencions per la
digitalització i eficiència energètica de les empreses locals. Faria falta redactar les
bases i es podria demanar la col·laboració de Teixit Empresarial per a fer-les.
*Al·legació 9: crear una partida de 10.000€ per a «Banc de terres i horts», per afavorir
l’autoconsum, així com la producció local. L’Ajuntament faria d’intermediari i establiria
incentius fiscals o pagaria rendes mínimes en favor de qui posi terres a disposició del
Banc. La coordinació del banc podia recaure sobre la mateixa persona que coordina la
borsa de lloguer social. Aquest Banc s'hauria de coordinar amb Serveis Socials també, per
tal que usuaris dels primers hi poguessin tenir accés, i preveure formacions generals i
específiques d'agricultura ecològica.
*Al·legació 10: crear una partida de 30.000€ per «Música al carrer», per contractar
músics locals amb molta major freqüència, per animar els carrers tant en horari diürn com
nocturn, a la vegada que es dona feina a part d’un col·lectiu que estarà especialment
afectat per la previsible mala temporada turística.
*Al·legació 11: augmentar la partida 330 226061 «Activitats culturals i didàctiques» fins a
225.000€ (increment de 73.000€) per potenciar, amb tallers, mostres o exposicions, la
música, la pintura, el teatre, l'escriptura, la glosa... totes les arts creatives que han
resultat de gran vàlua i gairebé imprescindibles dins aquest temps de confinament. Es
tendrà esment en programar activitats dirigides a la franja d'edat de 0-4 anys, que
pràcticament són inexistents.
*Al·legació 12: crear una partida de 15.000€ per convocar unes subvencions dirigides a
entitats i a persones per a dur a terme projectes artístics i culturals concrets dirigits a la
població general, o a un sector concret d’ella.
*Al·legació 13: A la partida 459 227007 «Serveis de poda» incloure el concepte «i
sembra d'arbres», i si s'ha calculat realment que el servei de poda ha de tenir un cost de
90.000€, aleshores augmentar la partida en 40.000€ més o crear-ne una de nova d'aquest
import per «Sembra d'arbres» ja que hi ha una gran quantitat d'arbres que han mort en els

darrers anys i que no s'han subtituït.
*Al·legació 14: La partida 150 21006 «Reparacions i manteniment de Parcs» i la
partida 151 62525 «Mobiliari urbà parcs i jardins infantils» que estan a 0, incrementarles en 15.000€ cada una, es podria tenir en compte pel que fa a la segona, la iniciativa
que han duit a terme a llocs com Lugo, consistent en jocs infantils pintats a terra de
carrers i places, iniciativa molt recomanable i més ara ja que els parcs infantils continuen
tancats i els jocs pintats no impliquen un mobiliari que es toca continuament.
*Al·legació 15: Crear una partida de 10.000€ per «Projecte ca les Munnares, una plaça
pels infants» per tal d'encarregar un projecte o fer un concurs d'idees per millorar i
ampliar la zona de jocs (fent-los diversos i adaptats), a la vegada que garantir la seguretat
(referida al fàcil accés dels infants a la calçada amb trànsit) i la confortabilitat (necessitat
d'ombra, font pública...). El disseny hauria d'implicar necesàriament algun mecanisme de
participació, per tal que els mateixos infants i els seus pares i mares, poguéssin fer
aportacions i propostes.
*Al·legació 16: Crear una partida de 15.000€ per «Subvenció inici de curs escolar» per
donar ajudes per adquisició de material escolar divers (quaderns, arxivadors, motxiles,
llibres, material tecnològic...) necessari, a partir d'un determinat nivell de renda familiar.
Certament, hi ha ajudes de Serveis Socials, i programes de reutilització de llibres i fons
social dels Centres educatius, però aquestes subvencions permetrien arribar a més gent
amb les ajudes, a la vegada que contribuïria a descongestionar els Serveis Socials.
*Al·legació 17: crear els programes relacionats amb la política de despesa 41
(agricultura, ramaderia i pesca) i dotar-los amb 20.000€ per tal d'impulsar el sector
primari pollencí, contribuïnt a la transició a la producció ecològica, a la formació, a les
campanyes de promoció, suport als joves agricultors i ramaders... A la vegada,
consideram que «Sector primari» hauria de ser una àrea delegada, visible i amb un
regidor/a responsable.
*Al·legació 18: Crear una partida amb la quantitat que es consideri suficient a criteri
d'Intervenció o dels STM per «Escoleta municipal Pollença» per tal de poder llogar un
local, tal com va dir el regidor que estava negociant a finals de l'any passat, i adaptar-lo
per poder disposar d'una escoleta municipal al nucli de Pollença. Arran del tancament de
l'Escoleta l'any passat hi ha demanda social d'aquest servei i és necessari per al
desenvolupament físic, afectiu, social i cognitiu dels infants 0-3, a més de garantir la
conciliació familiar i que en un context de crisi no acabin recaient les tasques de cura
damunt les dones.
*Al·legació 19: La partida 152 62254 «Rehabilitació casa c/Roser vell» està a zero, però
la necessitat de disposar d'habitatges d'emergència continua intacta, i segurament encara
és més necessària ara amb la crisi que ve. Al ple de gener de 2019 es va aprovar per
amplíssima majoria fer un projecte per a l'habilitació d'un espai municipal per a ser
destinat a habitatges d'acollida temporal. Per aquest motiu, demanam que es posi una
partida a tal efecte, amb un nom genèric si es vol «Habitatges d'acollida temporal» per
si l'equip de govern no veu factible habilitar la casa del carrer Roser Vell i vol optar per
altres espais.
*Al·legació 20: Canviar la partida 151 227061 «Estudi tècnic-jurídic per exprop/indemn
camí Cala Castell» per «Expropiació camí Cala Castell» amb la quantitat que es

consideri suficient a criteri d'Intervenció o dels STM per a l'ús públic del camí que
estableix l'estudi esmentat.
*Al·legació 21: que es torni a incloure en la plantilla de personal, les set places dels
treballadors de l'Ajuntament que varen ser subrogats temporalment per la UTE de
neteja viària en el moment que va guanyar el concurs. No s'entén com poden haver
desaparegut unes places pel sol motiu d'estar desocupades temporalment. En el moment
en què el contracte amb la UTE ha acabat la seva vigència, aquestes places s'han de
tornar a incorporar en la plantilla; com a mínim, la dels dos treballadors que encara
queden treballant a la UTE i que ja no tenen cap base legal per estar treballant en una
empresa que no té cap contracte amb l'Ajuntament, ja que segons l'article 25 de les
clàusules administratives el «personal subrogat per l’Ajuntament, el qual, un cop acabada
la vigència del contracte es tornara integrar a la plantilla de l’Ajuntament de Pollença.»
Les quantitats econòmiques de les partides que es proposen crear o incrementar,
provendrien de rebaixar o eliminar les següents partides:
132 – 60000 -Inversions seguretat i ordre públic. Restar 28.000€ d'aquesta partida, ja
que en l'actual situació no consideram prioritària la despesa en radars, etilòmetres o
pistoles.
151 – 62258 -Adequació dependències municipals. Restar 15.000€ d'aquesta partida,
ja que creiem que hi hagi cap necessitat urgent de reforma.
151 – 62326 – Dotació Saló Parroquial. Restar 13.000€ d'aquesta partida, ja que en els
darrers anys s'hi ha fet ja molta inversió.
151 – 62538 – Senyalització turística. Restar 13.000€ d'aquesta partida, ja que en les
actuals circumstàncies no és necessari destinar tants recursos a aquest sector.
151 – 63501 – Mobiliari dependències municipals. Restar 15.000€ d'aquesta partida ja
que no hi ha necessitats urgents que justifiquin tal despesa.
211 – 16008 – Assistència mèdica/farmacèutica. Eliminar la partida, alliberant 65.000€,
ja que a més de no ser legal no té cap sentit que l'administració pública pagui
assegurances privades.
231 – 2279928 – Serveis assistencials al ciutadà. Eliminar la partida, alliberant 40.000€,
ja que aquesta estava pensada per fer dues contractacions de personal de Serveis
Socials que, ara amb la nova normativa es pot fer amb el 20% del superàvit de l'exercici
anterior.
231 – 48943 – Ajudes emergència sanitària. Eliminar la partida, alliberant 150.000€, ja
que no s'ha concretat per part de l'equip de govern a què aniria destinada, i a les nostres
al·legacions ja feim propostes concretes de a què i a qui anirien destinades aquestes
ajudes, a part que algunes d'elles també es poden cobrir amb part del 20% dels superàvit
de l'exercici anterior.
320 – 220017 – Publicacions, premsa escoles. Restar 3.000€ d'aquesta partida, ja que
no es gasta sencera.
330 – 48045 – Subvenció Parròquia. Restar 15.000€ d'aquesta partida, ja que per allò

que estava prevista (concerts en esglèsies) és molt previsible que no es pugui dur a
terme.
332 – 226023 – Publicitat i publicacions. Restar 5.000€ d'aquesta partida, ja que no es
gasta tant com es pressuposta.
338 – 226095 – Festes de la Patrona. Restar 27.000€ d'aquesta partida, ja que amb les
restriccions a causa del COVID-19 que impediran que les festes es desenvolupin com es
feia fins ara, sumat a que la situació de crisi fa augmentar les necessitats socials, pensam
que es pot reduir un 30% la despesa.
338 – 226096 – Festes Cala Sant Vicenç. Restar 6.000€ d'aquesta partida, ja que amb
les restriccions a causa del COVID-19 que impediran que les festes es desenvolupin com
es feia fins ara, sumat a que la situació de crisi fa augmentar les necessitats socials,
pensam que es pot reduir un 30% la despesa.
338 – 226097 – Festes Port de Pollença. Restar 22.000 d'aquesta partida, ja que amb
les restriccions a causa del COVID-19 que impediran que les festes es desenvolupin com
es feia fins ara, sumat a que la situació de crisi fa augmentar les necessitats socials,
pensam que es pot reduir un 30% la despesa.
3381 – Festival de Música. Es pot reduir la partida sencera, alliberant 308.000€, ja que
dificilment es pugui realitzar el Festival atenent les actuals circumstàncies.
430 – 2260210 – Promoció i publicitat turística. Restar 25.000€ d'aquesta partida, ja
que en les actuals circumstàncies no té sentit aquesta despesa ni és convenient seguir
insistint en el mateix model de dependència del sector turístic.
430- 226026 – Material institucional (guies, mapes). Restar 25.000€ d'aquesta partida,
ja que en les actuals circumstàncies no té sentit aquesta despesa ni és convenient seguir
insistint en el mateix model de dependència del sector turístic.
912 – Òrgans de govern. Restar un 20% a totes les partides, alliberant així 97.000€, ja
que en l'actual situació de crisi econòmica i social, no s'entendria que els polítics no
donassin exemple, i no es destinés una part d'aquests sous, alguns molt alts, per destinar
a altres necessitats socials urgents.

2. Consideracions al voltant del superàvit de l'exercici anterior
Arran dels Reials Decrets 8/2020 i 11/2020, es permet destinar el 20% del superàvit de
l'exercici anterior en inversions en «Serveis socials i promoció social», fet que permet
alliberar part del pressupost ordinari. Les al·legacions que hem presentat tenen en compte
aquest fet, i s'han d'entendre inseparables de la proposta que feim per utilitzar aquesta
part del superàvit (226.945,48€) que reproduïm a continuació:
-Augmentar el personal de Serveis Socials, per agilitzar els procediments associats a
les ajudes i recursos.
Les dues Treballadores Socials de reforç, contractades per 3 mesos, convendria que
quedéssin tot l'any, i la plantilla encara es podria completar amb una altra Educador/a
Social i un/a administratiu/va més, com a mínim. Aquest cost es podria assumir tant amb
sobrant de capítol 1 com amb part del 20% del superàvit del 2019. Estaríem parlant d'uns

70.000€
-Incrementar les partides destinades a ajudes per necessitats urgents i compra
d’aliments, creant un Banc d’Aliments públic, ben dotat i assortit, que inclogui productes
de neteja i higiene, especialment d’higiene íntima femenina, i agilitzant l’accés de les
persones en situació de necessitat. Per a la seva gestió, es pot cercar la col·laboració de
voluntariat.
Aquest increment és molt necessari ja que la partida és la mateixa que l’any passat i
sense haver-hi crisi es varen pràcticament esgotar; així la partida «Ajudes necessitats
urgents» de 26.867€ la pujaríem a 70.000€ i a la partida «Compra d'aliments» de 6.000€
hi afegiríem «i productes bàsics» i la pujaríem a 30.000€.
-Establir una renda mínima per aquelles persones sense ingressos i que per no complir
amb algun requisit no pot rebre la Renda Mínima d’Inserció o la Renda Social Garantida.
En aquest cas, es difícil calcular quina quantitat es requeriria sense saber quina quantitat
de persones es poden trobar en aquesta situació, però atès que s'han flexibilitzat els
requistis d'accés de la RESOGA i que ja estam pràcticament a meitat d'any, podríem partir
de 30.000€ com a quantitat incial.
-Crear subvencions per a despeses associades a dentista, oculista, pròtesis… per a
persones amb rendes baixes.
Es tractaria de redactar unes bases de subvenció (per les quals es pot seguir el model de
les ajudes assistencials del conveni de personal laboral de l'Ajuntament) a les que es pot
accedir a partir d'un determinat nivell de renda. Crear una partida «Subvenció despeses
de salut» de 60.000€.

3. Altres propostes que no impliquen modificació del pressupost per
dur-se a terme:
Finalment, i anant més enllà dels pressuposts, proposam una sèrei de mesures que per
dur-se a terme no requereixen haver de modificar el pressupost, ja sigui perquè ja existeix
una partida que ho podria incloure, perquè es pot realitzar amb personal propi o perquè es
pot executar simplement modificant ordenances...
-Revisar el Reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials, per facilitar l’accés a
les ajudes, modificant els barems econòmics així com qualsevol altre aspecte que dificulti
l’accés. El març del 2019 vàrem presentar una moció en aquest sentit i, tot i que es va
aprovar per unanimitat, no s’ha executat i ara, més que mai, és ben necessari. Seria
suficient, per tant, amb modificar aquest reglament.
-Fer un esforç de comunicació i publicitat (portada web Ajuntament, facebook
Ajuntament i Benestar Social, infografies) sobre totes les ajudes socials existents a dia
d’avui (prestacions per desocupació, ajudes al lloguer, moratòria hipoteques, renda social
garantida, ajudes dels Serveis Socials municipals) tenint en compte que arran de la crisi
sanitària des del govern de l’Estat com de la Comunitat Autònoma se n’han creat de
noves. S'ha creat un apartat a la web municipal a tals efectes, però han passat els dies
sense que el seu contingut sigui clar (hi ha una selecció incompleta de normativa, BOIBs i
Reials Decrets que no resulta comprensible per molta gent) i fàcil d'entendre. Es poden
usar molts recursos, més visuals i que sintetizin la informació bàsica, per poder difondre a
través de diferents canals.

-Instar a l’IMAS a recuperar la gestió directa de les residències externalitzades , ja
que amb aquesta crisi s'ha fet evident que ha succeït en la majoria de residències
privatitzades. Per dur-ho a teme bastaria amb un acord de ple.
-Establir mesures per millorar la sortida al mercat dels productes del sector primari i
secundari de Pollença: estudi de l’augment dels dies de mercat o mercat cobert fixe,
llotja, pop up, campanyes de promoció… Es tractaria de plantejar-ho als productors i
actuar en conseqüència.
-Municipalitzar el servei de neteja i els servei de platges del municipi per a millor
control sobre el servei i la creació directa d’ocupació de qualitat. Les partides
econòmiques ja hi són al pressupost i es gasta igualment sigui la gestió directa o indirecta.
Com a molt, si el servei l'assumeix EMSER, s'hauria de passar les quantitats a l'aportació
a l'empresa municipal. També s'hauria de revisar, aprofitant que els contractes han
caducat, la recuperació dels serveis de cures, com la teleassistència o el Servei d'Ajuda a
Domicili.
-Revisar i ampliar les bonificacions, amb criteri de renda dels preus públics i taxes
com l’escoleta, l’escola de música, d’adults, escola viva, estades esportives, instal.lacions
esportives, l’aigua, el fems... Es tracta simplement de modificar les ordenances fiscals.
-Facilitar la coordinació i la logística per a que totes aquelles persones que, així com
han fet en temps de confinament, vulguin organitzar algun acte o esdeveniment de
manera voluntària, ho puguin fer. Es pot dur a terme amb personal i material propi.
-Impulsar iniciatives que reforcin la cohesió social i el sentiment de pertinença a la
comunitat: trobades de veinats, sopars a la fresca, concursos per carrers... Es podria fer
comptant amb el Servei de Participació i la partida per activitats de participació.

Pollença, 11 de maig 2020

