ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 16/2017
Caràcter: ordinària
Data: 26 d’octubre de 2017
Convocatòria: primera
Horari: de 20:06 h a 00:12 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Junts Avançam)
Regidors i Regidores
Sr. Antoni Cànaves Capllonch
(Junts Avançam)
Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar
(Junts Avançam)
Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)
Sr. Andrés Nevado Rodríguez
(Unió Mollera Pollencina)
Sr. Bernat López Plomer
(Junts Avançam)
Sra. Magdalena Seguí Cerdà
(Junts Avançam)
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía
(Tots per Pollença)
Sra. Francisca Cerdà Nadal
(Tots per Pollença)
Sra. Maria Buades Cifre
(Tots per Pollença)
Sr. Miquel Llobeta Vives
(Tots per Pollença)
Sr. Mateu Soler Estrany
(Tots per Pollença)
Sra. Elionor Tugores Cifre
(Tots per Pollença)
Sra. Marina Llobera Vicens
(Alternativa per Pollença)
Sr. Pere Josep Coll Torrendell
(Alternativa per Pollença)
Sr. David Alonso García
(Partit Popular)
Sr. Martí J. Roca Olivieri
(Regidor no adscrit)
Interventor Sr. Alberto Valicourt Genzor
Secretària

Sra. Francisca M. Adrover Cànaves
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Ordre del dia
I. PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de sessions anteriors
2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6-2017.
3.-Informació sobre l’execució pressupostària del tercer trimestre de l’exercici 2017 de l’Ajuntament i
Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2017.
4.- Aprovació, si procedeix, de la creació de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana.
5.-Aprovació, si procedeix, de la creació dels Consells d’Àrea.
6.-Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular sobre el repartiment de l’impost de turisme
sostenible(RGE núm. 7968 de 11.10.2017).
7.-Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular de suport i recolzament a les Forces i
Cossos de Seguretat de l’Estat com a garants de l’Estat de Dret(RGE núm. 7969 de 11.10.2017).
8.-Moció presentada pel grup polític municipal Junts Avançam a favor del diàleg, de condemna a la
violència exercida el dia 1 d’octubre pels Cossos de Seguretat de l’Estat i per la posada en llibertat dels
Presidents de les entitats Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana
9.- Moció presentada pel grup polític municipal Tots per Pollença en relació a la zonificació del lloguer
vacacional(RGE núm. 8247 de 20.10.2017).
10.- Propostes/Mocions d’Urgència
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de 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 27 de juny
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de 2017; la sessió extraordinària de dia 06 de juliol de 2017; la sessió ordinària de dia 27
de juliol de 2017 i la sessió extraordinària de dia 06 de setembre de 2017.
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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 00:00:51 a 00:01:42).
Vist que no n’hi ha cap, s’aproven per UNANIMITAT dels assistents.
2.-Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
núm. 6-2017
Es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General de
dia 20 d’octubre de 2017 que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que en aquest exercici 2017, 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 o per manca de crèdit pressupostari; en qualsevol cas, al tractarse de serveis i subministraments efectivament prestats a l’Ajuntament 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.
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.
Les Factures les quals es proposen a aprovació, han estat conformades pels membres de la
Corporació.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquestes despeses al nivell de la bossa
de vinculació corresponent al pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament i Organisme
Autònom.
Per tot l’anterior, el Batle, el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, vist l’informe d’Intervenció de
data 11 d’octubre de 2017 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
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1.633,46 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost 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
332,80 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost 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.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 6-2017
AJUNTAMENT
Factura

D.
Factura

Doc.
Acred.

Nom tercer

C.
Programa

C.
Econòmica

Import(Eur)

D.
Registre

D.
Conforme

Descripció

215

15/09/2016

B07727027

PAVIMENTS
LLOSETA
SL

151

62525

925,65

12/01/2017

18/01/2017

2 BANCS FORMIGÓ
190X50X45X15
MIRADOR
MOLINS

CALA

4192

08/09/2017

A07210263

GALERIES
VICENS,
S.A.

4311

226092

245,00

08/09/2017

29/09/2017

MONTATGE
I
MANIPULACIÓ
CATALEGS
FIRA
2016.

4312

28/11/2016

43081667

MONER
ENSENYAT,
PEDRO
ANTONIO

430

226061

90,75

17/09/2017

18/09/2017

GESTIÓ
IMPLANTACIÓ
S.I.C.T.E.D. POLICIA

4537

06/09/2017

43016735

VALLORI
CIFRE,
JOSEP
ANTONI

338

226090

123,73

02/10/2017

06/10/2017

MATERIALS FESTES
DIVERSES 2015.

4538

06/09/2017

43016735

VALLORI
CIFRE,
JOSEP
ANTONI

338

226090

248,33

02/10/2017

06/10/2017

MATERIAL DIVERS
FESTES 2016.

TOTAL

1.633,46

RÀDIO
Factura

D.
Factura

Doc.
Acred.

40

03/08/2015

A82779919

Nom tercer

C.
Programa

C.
Econòmica

Import(Eur)

D.
Registre

D.
Conforme

Descripció

LOGINTEGRAL

169

220006

332,8

13/09/2017

25/09/2017

SUBSCRIPCIÓ
DIARI EL MUNDO
DEL

2000, S.A.U.

03/06/15
02/06/16

A
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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 00:03:17 a 00:12:16).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA SIMPLE (7 vots a favor: Junts Avançam,
Unió Mollera Pollencina;i 10 abstencions: Tots per Pollença, Alternativa per Pollença,
Partit Popular i el Regidor no adscrit), acorden aprovar íntegrament el dictamen
precedent i els acords continguts en el mateix.
3.- Informació sobre l’execució pressupostària del tercer trimestre de l’exercici 2017
de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2017
En compliment del disposat a la Base 36ª d’execució del Pressupost General 2017,
s’informa als reunits sobre l’estat de l’execució pressupostària del tercer trimestre de
l’exercici 2017 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms una vegada facilitada la
pertinent documentació al respecte, restant els reunits informats.
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 00:13:04 a 00:59:32).
Diligència.- Per part de la Regidora Sra. Buades Cifre (Tots per Pollença) es sol·licita
que consti en acta que, respecte les preguntes formulades en el present punt envers
l’estat d’execució de les obres de rehabilitació i millora de l´eficiència energètica de
l´enllumenat públic de diverses zones del municipi i d’adequació i supressió de barreres
arquitectòniques del centre cultural, així com els terminis de justificació de la subvenció
de les quals són objecte davant el Consell de Mallorca, i que estan recollides en les
intervencions enregistrades, el Regidor delegat d’Urbanisme Sr. Cifre Bennàsar no
contesta i ha de contestar, prèvia autorització del Sr. Batle, la Secretària de la
Corporació.
4.-Aprovació, si procedeix, de la creació de la Comissió Permanent de Participació
Ciutadana
A continuació es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 d’octubre de 2017 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Atès que és voluntat d’aquest equip de govern apostar per la major transparència i la
participació ciutadana durant la present legislatura, per tal de reforçar el paper de la
ciutadania en la presa de decisions i la resolució de problemes col·lectius.
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Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 23 de febrer de 2017, va adoptar
l’acord relatiu a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal de Participació
Ciutadana (BOIB núm. 33 de 18 de març de 2017).
Atès que durant el termini d'exposició al públic no es va presentar cap reclamació per part dels
interessats de tal manera que la modificació del reglament municipal de participació ciutadana
ha resultat definitivament aprovada mitjançant anunci publicat en el BOIB núm. 57 de 11 de
maig de 2017.
Atès la voluntat d’aquest equip de govern de posar en marxa el Reglament municipal de
Participació Ciutadana per tal que els veïns i veïnes de Pollença puguin participar activament
en la gestió municipal i exercir el seu dret a la informació en relació a tota l’activitat de
l’Ajuntament.
Vist que l’òrgan de coordinació de tots els processos de participació ciutadana que es vulguin
dur a terme a Pollença és la Comissió Permanent de Participació Ciutadana, per la qual és
imprescindible crear-la.
Pels motius abans exposats, aquesta Batlia a l’haver assumit les atribucions corresponents a la
responsabilitat de la direcció i de la gestió de l’àrea de Participació Ciutadana en virtut de la
Resolució de Batlia núm. 590 de data 03 d’agost de 2017, proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar la creació de la Comissió Permanent de Participació Ciutadana.
Segon.- La Comissió Permanent de Participació Ciutadana tindrà les atribucions determinades
a l’article 31 del Reglament municipal de Participació Ciutadana:
- Coordinar els processos i mecanismes de participació ciutadana, dels plans i programes
transversals que els prevegin, dels pressupostos participatius i de les polítiques puntuals que es
sotmetin a participació.
- Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius.
- Preparar la documentació dels temes que es sotmetin a participació ciutadana.
- Mobilitzar els participants dels diferents processos participatius.
- Organitzar el procés d’informació i reflexió previ a la celebració d’una Assamblea Popular
una consulta ciutadana o altres mecanismes de participación ciutadana, i difondre els resultats.
Tercer.- La Comissió Permanent de Participació Ciutadana estarà integrada pels següents
membres:
- Representant titular: Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet i representant suplent: Sr. Antoni
Cànaves Capllonch (grup polític municipal Junts Avançam).

6
C/. Calvari, núm. 2 – 07460 Pollença – Illes Balears – tels. 971 53 01 08 – Fax 971 53 07 83

-Representant titular: Sr. Mateu Soler Estrany i representant suplent: Sra. Elionor Tugores
Cifre (grup polític municipal Tots per Pollença)
- Representant titular: Sra. Marina Llobera Vicens i representant suplent: Sr. Pere Josep Coll
Torrendell (grup polític municipal Alternativa per Pollença)
-Representant titular i suplent del grup polític municipal Unió Mollera Pollencina:
-Representant titular i suplent del grup polític municipal Partit Popular:
-Sr. Martí J. Roca Olivieri, Regidor no adscrit.
-Representant titular i suplent de la candidatura El PI-Proposta per les Illes Balears:
-Sr. Miquel Àngel March Cerdà, Batle
-3 representants de les entitats (que no podràn ser càrrecs polítics electes).
-3 representants de la ciutadania (que no podràn ser càrrecs polítics electes).
-Els tècnics que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, els quals tendran veu però
no vot.
Quart.- La designació concreta dels regidors i regidores que han d’integrar la Comissió
Permanent de Participació Ciutadana es realitzarà en base a les propostes d'adscripció
concretes formulades pels partits polítics.
Quint.- El procediment d’elecció dels representants dels ciutadans/es serà per sorteig entre els
candidats presentats. El sorteig serà públic i es farà el mateix dia de constitució de la comissió.
Els candidats s’hauran d’inscriure a l’Ajuntament almenys tres setmanes abans de la
celebració d’aquest acte i l’Ajuntament farà pública la llista de candidats.
Sisè.- El procediment d’elecció dels representants de les entitats serà per sorteig entre
els membres de les associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats que s’hagin
presentant. El sorteig serà públic i es farà el mateix dia de constitució de la comissió. Els
candidats s’hauran d’inscriue a l’Ajuntament almenys tres setmanes abans de la celebració
d’aquest acte i l’Ajuntament farà pública la llista de candidats.
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 01:04:33 a 01:30:39).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
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5.- Aprovació, si procedeix, de la creació dels Consells d’Àrea
Seguidament es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 d’octubre de 2017 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Atès que és voluntat d’aquest equip de govern apostar per la major transparència i la
participació ciutadana durant la present legislatura, per tal de reforçar el paper de la
ciutadania en la presa de decisions i la resolució de problemes col·lectius.
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 23 de febrer de 2017, va adoptar
l’acord relatiu a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament municipal de Participació
Ciutadana (BOIB núm. 33 de 18 de març de 2017). Atès que durant el termini d'exposició al
públic no es va presentar cap reclamació per part dels interessats de tal manera que la
modificació del reglament municipal de participació ciutadana ha resultat definitivament
aprovada mitjançant anunci publicat en el BOIB núm. 57 de 11 de maig de 2017.
Atès la voluntat d’aquest equip de govern de posar en marxa el Reglament municipal de
Participació Ciutadana per tal que els veïns i veïnes de Pollença puguin participar activament
en la gestió municipal i exercir el seu dret a la informació en relació a tota l’activitat de
l’Ajuntament.
Vist que el Reglament Municipal de Participació Ciutadana preveu els Consells d’Àrea, com a
òrgan de participació on es debatrà la política i els pressupostos de cada àrea de la
Corporació, i on les entitats i persones podran sol·licitar qualsevol informació i aportar idees i
suggeriments.
Atès que l’article 36 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana estableix que el
Regidor/a de Participació Ciutadana ha de proposar el nombre i l’àmbit dels Consells d’Àrea,
sense excloure cap àrea de govern.
Pels motius abans exposats, aquesta Batlia a l’haver assumit les atribucions corresponents a la
responsabilitat de la direcció i de la gestió de l’àrea de Participació Ciutadana en virtut de la
Resolució de Batlia núm. 590 de data 03 d’agost de 2017, proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Crear els Consells d’Àrea amb les següents denominacions:
- Consell d`Àrea de Turisme, Comerç, Fires, Esports i Educació
- Consell d’Àrea de Mercats, Cultura i Mediació Cultural, Policia Local, Normalització
Lingüística, Museu i Biblioteques Municipals
- Consell d’Àrea d’Igualtat, Oficina d’Atenció Ciutadana, Benestar Social i Personal
- Consell d’Àrea de Joventut, Festes i Delegació especial de la Cala Sant Vicenç
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- Consell d’Àrea d’Urbanisme, Medi Ambient i Noves Tecnologies
- Consell d’Àrea de Serveis Generals, Cementiri i delegació especial del Port de Pollença
- Consell d’Àrea d’Hisenda i Pressuposts
Segon.- Els Consells d’Àrea abans esmentats estaran integrats pels següents membres segons
l’article 37.1 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana:
1) Consell d’Àrea de Turisme, Comerç, Fires, Esports i Educació:
a.) Sr. Antoni Cànaves Capllonch, Regidor delegat de Turisme, Comerç, Fires, Esports i
Educació
b) Un representant de cadascun dels grups municipals, que podrà ser regidor o no:
- grup polític municipal Junts Avançam: Sr. Cristòfol Rebassa (titular) i Sr. Miquel Amengual
Bibiloni (suplent)
- grup polític municipal Tots per Pollença: Sra. Maria P. Buades Cifre(titular) i Sr. Andreu
Ballester Pons(suplent)
- grup polític municipal Alternativa per Pollença: Sr. Joan Cifre Cerdà(titular) i Sra. Marina
Llobera Vicens(suplent)
- grup polític municipal Unió Mollera Pollencina
- grup polític municipal Partit Popular:
- Sr. Martí J. Roca Olivieri, Regidor no adscrit.
c) Un representant de cadascuna de les associacions inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes relacionades amb els fins del consell.
d) La Secretària de la Corporació, o persona en qui delegui.
e) Els tècnics de l’àrea, amb veu però sense vot.
f) Tres ciutadans, elegits per sorteig entre els candidats que es presentin, seguint el mateix
procediment que en la Comissió Permanent de Participació Ciutadana.
2) Consell d’Àrea de Mercats, Cultura i Mediació Cultural, Policia Local, Normalització
Lingüística, Museu i Biblioteques Municipals
a) Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet, Regidor delegat de Mercats, Cultura i Mediació
Cultural, Policia Local, Normalització Lingüística, Museu i Biblioteques Municipals
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b) Un representant de cadascun dels grups municipals, que podrà ser regidor o no:
- grup polític municipal Junts Avançam: Sr. Antoni Marquet Pasqual (titular) i Sr. Andreu
Salom(suplent)
- grup polític municipal Tots per Pollença: Sra. Elionor Tugores Cifre(titular) i Sra. Dolores
Bustamante Bustamante(suplent)
- grup polític municipal Alternativa per Pollença: Sr. José Luis García Salvador(titular) i Sra.
Marina Llobera Vicens(suplent)
- grup polític municipal Unió Mollera Pollencina
- grup polític municipal Partit Popular:
- Sr. Martí J. Roca Olivieri, Regidor no adscrit.
c) Un representant de cadascuna de les associacions inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes relacionades amb els fins del consell.
d) La Secretària de la Corporació, o persona en qui delegui.
e) Els tècnics de l’àrea, amb veu però sense vot.
f) Tres ciutadans, elegits per sorteig entre els candidats que es presentin, seguint el mateix
procediment que en la Comissió Permanent de Participació Ciutadana.
3) Consell d’Àrea d’Igualtat, Oficina d’Atenció Ciutadana, Benestar Social i Personal
a) Sra. Magdalena Seguí Cerdà, Regidora delegada d’Igualtat, Oficina d’Atenció Ciutadana,
Benestar Social i Personal
b) Un representant de cadascun dels grups municipals, que podrà ser regidor o no:
- grup polític municipal Junts Avançam: Sra. Francisca Ramon Pérez de Rada (titular) i Sr.
Ramon Álvarez Soria (suplent)
- grup polític municipal Tots per Pollença: Sr. Miquel Llobeta Vives(titular) i Sra. Elionor
Tugores Cifre(suplent)
- grup polític municipal Alternativa per Pollença: Sra. Antònia Cerdà Fiol(titular) i Sr. Pere
Josep Coll Torrendell(suplent)
- grup polític municipal Unió Mollera Pollencina
- grup polític municipal Partit Popular:
- Sr. Martí J. Roca Olivieri, Regidor no adscrit.
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c) Un representant de cadascuna de les associacions inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes relacionades amb els fins del consell.
d) La Secretària de la Corporació, o persona en qui delegui.
e) Els tècnics de l’àrea, amb veu però sense vot.
f) Tres ciutadans, elegits per sorteig entre els candidats que es presentin, seguint el mateix
procediment que en la Comissió Permanent de Participació Ciutadana.
4) Consell d’Àrea de Joventut, Festes i Delegació especial de la Cala Sant Vicenç
a) Sr. Bernat López Plomer, Regidor delegat de Joventut, Festes i delegació especial de la Cala
Sant Vicenç
b) Un representant de cadascun dels grups municipals, que podrà ser regidor o no:
- grup polític municipal Junts Avançam: Sr. Joan Fernández(titular) i suplent.
- grup polític municipal Tots per Pollença: Sr. Mateu Soler Estrany (titular) i Sr. Miquel
Llobeta Vives(suplent)
- grup polític municipal Alternativa per Pollença: Sr. Sergio Gallardo Galindo (titular) i Sr.
Pere Josep Coll Torrendell(suplent)
- grup polític municipal Unió Mollera Pollencina
- grup polític municipal Partit Popular:
- Sr. Martí J. Roca Olivieri, Regidor no adscrit.
c) Un representant de cadascuna de les associacions inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes relacionades amb els fins del consell.
d) La Secretària de la Corporació, o persona en qui delegui.
e) Els tècnics de l’àrea, amb veu però sense vot.
f) Tres ciutadans, elegits per sorteig entre els candidats que es presentin, seguint el mateix
procediment que en la Comissió Permanent de Participació Ciutadana.
5) Consell d’Àrea d’Urbanisme, Medi Ambient i Noves Tecnologies
a) Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar, Regidor delegat d’Urbanisme, Medi Ambient i Noves
Tecnologies
b) Un representant de cadascun dels grups municipals, que podrà ser regidor o no:
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- grup polític municipal Junts Avançam: Sr. Mateu Tugores Vives(titular) i Sr. Joan
Cifre(suplent)
- grup polític municipal Tots per Pollença: Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (titular) i Sr. José
Pons Cifre(suplent)
- grup polític municipal Alternativa per Pollença: Sr. Biel Perelló Coll (titular) i Sr. Pere Josep
Coll Torrendell(suplent)
- grup polític municipal Unió Mollera Pollencina
- grup polític municipal Partit Popular:
- Sr. Martí J. Roca Olivieri, Regidor no adscrit.
c) Un representant de cadascuna de les associacions inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes relacionades amb els fins del consell.
d) La Secretària de la Corporació, o persona en qui delegui.
e) Els tècnics de l’àrea, amb veu però sense vot.
f) Tres ciutadans, elegits per sorteig entre els candidats que es presentin, seguint el mateix
procediment que en la Comissió Permanent de Participació Ciutadana.
6) Consell d’Àrea de Serveis Generals, Cementiri i delegació especial del Port de Pollença
a) Sr. Andrés Nevado Rodríguez, Regidor delegat de Serveis Generals, Cementiri i delegació
especial del Port de Pollença
b) Un representant de cadascun dels grups municipals, que podrà ser regidor o no:
- grup polític municipal Junts Avançam: Sra. Margalida Bosch Cerdà (titular) i Sra. Iliana
Capllonch Cerdà(suplent)
- grup polític municipal Tots per Pollença: Sra. Francisca Cerdà Nadal (titular) i Sr. Juan
Manuel Pareja Pérez(suplent)
- grup polític municipal Alternativa per Pollença: Sr. Cristòfol Plomer Cifre (titular) i Sr. Pere
Josep Coll Torrendell(suplent)
- grup polític municipal Unió Mollera Pollencina
- grup polític municipal Partit Popular:
- Sr. Martí J. Roca Olivieri, Regidor no adscrit.
c) Un representant de cadascuna de les associacions inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes relacionades amb els fins del consell.
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d) La Secretària de la Corporació, o persona en qui delegui.
e) Els tècnics de l’àrea, amb veu però sense vot.
f) Tres ciutadans, elegits per sorteig entre els candidats que es presentin, seguint el mateix
procediment que en la Comissió Permanent de Participació Ciutadana.
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7) Consell d’Àrea d’Hisenda i Pressuposts
a) Sr. Miquel Àngel March Cerdà, Batle
b) Un representant de cadascun dels grups municipals, que podrà ser regidor o no:
- grup polític municipal Junts Avançam: Sr. Joan Crespí (titular) i Sr. Juan José Mir(suplent)
- grup polític municipal Tots per Pollença: Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (titular) i Sr. Andreu
Ballester Pons(suplent)
- grup polític municipal Alternativa per Pollença: Sr. Joan Llompart Cerdà (titular) i Sra.
Marina Llobera Vicens(suplent)
- grup polític municipal Unió Mollera Pollencina
- grup polític municipal Partit Popular:
- Sr. Martí J. Roca Olivieri, Regidor no adscrit.
c) Un representant de cadascuna de les associacions inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes relacionades amb els fins del consell.
d) La Secretària de la Corporació, o persona en qui delegui.
e) Els tècnics de l’àrea, amb veu però sense vot.
f) Tres ciutadans, elegits per sorteig entre els candidats que es presentin, seguint el mateix
procediment que en la Comissió Permanent de Participació Ciutadana.
Tercer.-La designació concreta dels regidors i regidores o representants dels grups municipals
que han d’integrar els Consells d’Àrea es realitzarà en base a les propostes d'adscripció
concretes formulades pels respectius portaveus dels partits polítics.
Quart.-El procediment d’elecció dels representants dels ciutadans/es serà per sorteig entre els
candidats presentats. El sorteig serà públic i es farà el mateix dia de constitució del consell
d’àrea. Els candidats s’hauran d’inscriure a l’Ajuntament almenys tres setmanes abans de la
celebració d’aquest acte i l’Ajuntament farà pública la llista de candidats.
Quint.- Els Consells d’Àrea seran convocats pel Regidor/a de l’àrea, o per sol·licitud d’un terç
dels seus membres amb una antelació mínima de quinze dies a la data de reunió.
S’haurà d’adjuntar la documentació necessària per al bon funcionament de les sessions.
De les reunions de cada consell d’àrea se n’estendrà acta, que serà tramesa a tots els membres
del consell en un termini màxim de trenta dies.
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Sisè.- Els Consells d’Àrea s’han de reunir, com a mínim, dues vegades a l’any. Abans que el
Ple aprovi el pressupost municipal s’hauran de convocar els consells d’àrea per tal que les
entitats tenguin informació sobre el contingut i perquè puguin fer suggeriments i propostes.
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 01:34:28 a 01:49:52).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
6.-Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular sobre el repartiment
de l’impost de turisme sostenible (RGE núm. 7968 de 11.10.2017)
Es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General de
dia 20 d’octubre de 2017 que es transcriu literalment a continuació:
“MOCIÓ SOBRE EL REPARTIMENT DE L’IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
A la sessió plenària del Parlament de les Illes Balears del passat dimarts 2 d’octubre es va
debatre una moció del Grup Mixt, relativa a la política de repartiment de l’impost de turisme
sostenible(Ecotaxa).
El Grup Popular al Parlament va presentar una esmena que, enter altres peticions, sol·licitava
que el 33% de la recaptació de l’ecotaxa es destini als municipis de les Illes Balears.
L’esmena popular va estar rebutjada, a causa dels vots en contra dels partits que donen el seu
suport al Govern(PSIB, Més per Mallorca, Podemos i Més per Menorca).
Davant aquesta negativa dels partits del Pacte d’esquerres, el Partit Popular reitera la seva
defensa del municipalisme, i rebutja l’improvisació del Govern per voler pujar l’impost tan
sols un any després d’implantar-ho.
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a modificar els
termes de la convocatòria sobre la destinació de l’impost turístic en els mateixos extrems que la
primera convocatòria efectuada, de manera que els municipis continuïn sent destinataris
directes dels recursos recaptats per l’impost.
SEGON.- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a incloure en la
convocatòria sobre la destinació de l’impost turístic la possibilitat que els Ajuntaments puguin
presentar projectes de finançament en el seu àmbit territorial que s’ajustin al caràcter finalista
de la llei.
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TERCER.- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de les Illes Balears a destinar a projectes
presentats per les entitats locals un mínim corresponent al 33% de l’impost turístic recaptat en
cada exercici.”

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 01:52:23 a 02:21:49).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (9 vots a favor: Tots per
Pollença, Partit Popular, Unió Mollera Pollencina i el Regidor no adscrit; i 8 vots en
contra: Junts Avançam i Alternativa per Pollença), acorden aprovar íntegrament la
Moció precedent i els acords continguts en la mateixa.
7.-Moció presentada pel grup polític municipal Partit Popular de suport i
recolzament a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat com a garants de l’Estat
de Dret (RGE núm. 7969 de 11.10.2017)
A continuació es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General de dia 20 d’octubre de 2017 que es transcriu literalment a
continuació:
“MOCIÓ DE SUPORT I RECOLZAMENT A LES FORÇES I COSSOS DE SEGURETAT
DE L’ESTAT COM A GARANTS DE L’ESTAT DE DRET
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des del passat dia 20 de setembre, data en la qual es va ordenar per part del Jutjat d’Instrucció
nº 13 de Barcelona la pràctica de diligències d’entrada i registre en diferents conselleries i
organismes tècnics de la Generalitat de Catalunya, i fins al diumenge 1 d’octubre, dia en què es
va tractar de celebrar el referèndum il·legal prohibit pel Tribunal Constitucional, les Forçes i
Cossos de Seguretat de l’Estat han estat objecte d’un assetjament constant amb la finalitat
d’impedir als seus agents el legítim exercici de les seves funcions.
Tota la societat espanyola ha estat testimoni a través dels mitjans de comunicació de l’enorme
clima d’hostilitat i dels nombrosos atacs que han sofert els membres de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil pel simple fet de realitzar la seva labor i defensar l’Estat de Dret. Durant aquests
dies, tots els ciutadans han pogut veure com els manifestants els han insultat i fins i tot agredit,
com han destrossat els seus vehicles, com els han envoltat durant hores per bloquejar les seves
sortides, com han informat a través de mitjans de comunicació de la Generalitat dels seus
moviments dins del territori de la Comunitat Autònoma catalana amb la finalitat de delatar-los
i assenyalar-los. Fets que han motivat que la Fiscalia de l’Audiència Nacional presentés una
denúncia per sedició en considerar que serien constitutius d’aquest i altres delictes.
S’ha de recordar que, en el context descrit, el Govern de la Nació s’ha vist obligat a adoptar
mesures a fi de garantir el compliment de la Llei en la Comunitat Autònoma de Catalunya
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sobre la base de les instruccions de la Fiscalia per impedir la celebració del referèndum il·legal
i d’acord també al previst en l’article 38.2 de la Llei Orgànica de Forçes i Cossos de Seguretat
que contempla la intervenció de Policia i Guàrdia Civil en el manteniment de l’ordre públic.
Les explosions de violència a les quals ens hem referit tenen a veure amb els anomenats delictes
d’odi i són incompatibles amb qualsevol sistema democràtic. No té cabuda, per tant, cap tipus
d’actitud violenta o coacció amb la finalitat de defensar un posicionament polític o ideològic.
La violència és simplement violència, sense que càpiga cap justificació atenent a la finalitat
pretesa pels seus autors o impulsors, per la qual cosa tots els ciutadans, i especialment els
representants públics, han d’estar units en la condemna de tota violència, sense disculpar o
minimitzar en cap cas fets que puguin atemptar contra la llibertat i la integritat de les persones.
És un deure i una obligació de tots els partits democràtics rebutjar i condemnar rotunda i
sistemàticament qualsevol comportament de naturalesa violenta, independentment de la
ideologia en què s’emparin, així com qualsevol acció justificativa d’aquests, i mostrar el seu
suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en la seva labor de defensa i protecció dels
drets i llibertats de tots els ciutadans. És injust i intolerable que se’ls tracti com a enemics quan
els guàrdies civils i els policies nacionals són servidors públics que compleixen amb la
responsabilitat de garantir la llibertat de tots i el lliure exercici dels nostres drets.
Els homes i dones que integren aquests Cossos estan compromesos amb la seguretat d’Espanya
i dels espanyols, i dediquen les seves vides a salvaguardar la convivència, la seguretat i la
tranquil·litat dels seus conciutadans, mereixen per això l’afecte, l’admiració i el respecte del
conjunt de la societat espanyola. És per aquesta i per moltes altres raons per les quals la
Policia Nacional i la Guàrdia Civil són les dues institucions públiques que més confiança
generen segons figura en el baròmetre del CIS de l’any 2015, ja que gràcies al seu servei diari
estem aconseguint que Espanya sigui en l’actualitat un dels països més segurs del món.
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS
PRIMER.- L’Ajuntament de Pollença manifesta el seu suport i recolzament incondicional a la
Policia Nacional i la Guàrdia Civil en la seva labor de defensa i protecció dels drets i llibertats
de tots els ciutadans i, especialment, i des de la legalitat constitucional, de la sobirania
nacional, l’Estat de Dret, la democràcia i la convivència entre els espanyols.
SEGON.- L’Ajuntament de Pollença manifesta la seva condemna a l’assetjament sistemàtic al
qual els seus membres estan sent sotmesos mitjançant actes violents, independentment de la
ideologia en què s’emparin, així com qualsevol tipus d’acció o declaració que justifiqui, empari
o menysvalori aquests actes, rebutjant en conseqüència tota conducta antidemocràtica que
atempti contra la convivència en pau i llibertat i que tracti de soscavar els fonaments de la
nostra democràcia.
TERCER.- L’Ajuntament de Pollença insta al conjunt de les institucions espanyoles a utilitzar
amb determinació i fermesa, així com des de la proporcionalitat i oportunitat, tots els
mecanismes que, en defensa de la sobirania del poble espanyol i de l’interés general
d’Espanya, li atribueixen la Constitució i les Lleis.
QUART.- L’Ajuntament de Pollença insta al conjunt de les institucions espanyoles a actuar,
amb les eines de l’Estat de Dret, contra les iniciatives que pretenguin, des de la il·legalitat i
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contra la voluntat democràtica del conjunt del poble espanyol, conculcar el nostre marc
constitucional i la unitat d’Espanya.
QUINT.- L’Ajuntament de Pollença traslladarà aquesta petició al President i a la
Vicepresidenta del Govern d’Espanya, als Ministres de Justícia i d’Interior del Govern
d’Espanya, als Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat, als Portaveus dels
Grups Parlamentaris del Parlament de les Illes Balears, i a la Junta de Govern de la FEMP”.

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 02:29:07 a 03:00:56).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (9 vots a favor: Tots per
Pollença, Partit Popular, Unió Mollera Pollencina i el Regidor no adscrit; i 8 vots en
contra: Junts Avançam i Alternativa per Pollença), acorden aprovar íntegrament la
Moció precedent i els acords continguts en la mateixa.
8.-Moció presentada pel grup polític municipal Junts Avançam a favor del diàleg,
de condemna a la violència exercida el dia 1 d’octubre pels Cossos de Seguretat de
l’Estat i per la posada en llibertat dels Presidents de les entitats Òmnium Cultural
i Assemblea Nacional Catalana
Seguidament es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 d’octubre de 2017 que es transcriu literalment:
“MOCIÓ A FAVOR DEL DIÀLEG, DE CONDEMNA A LA VIOLÈNCIA EXERCIDA EL
DIA 1 D’OCTUBRE PELS COSSOS DE SEGURETAT DE L’ESTAT I PER LA POSADA
EN LLIBERTAT DELS PRESIDENTS DE LES ENTITATS ÒMNIUM CULTURAL I
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Després de la celebració del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, el passat dia 1
d’octubre, la situació que es viu entre Catalunya i Espanya es va degradant dia a dia.
El mateix dia del Referèndum la Policia Nacional i la Guàrdia Civil actuaren de forma
contundent, agressiva, exagerada i desproporcionada contra la gent que protegia el dret a
votar de la ciutadania.
Si el moviment sobiranista ha arribat en aquest punt és perquè la mobilització ciutadana de
forma massiva i pacífica ho ha permès. I dins aquesta mobilització ciutadana, l’Assemblea
Nacional de Catalana i Òmnium Cultural, han estat les entitats que han liderat les
manifestacions.
Concretament, el passat dia 20 de setembre, arran de la detenció d’alts càrrecs de la
Generalitat de Catalunya per l’organització del referèndum, s’organitzaren, espontàniament,
concentracions per evitar aquelles detencions.
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Per aquest motiu Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l’ANC i Òmnium, són acusats
d’un presumpte delicte de sedició per les mobilitzacions del 20 i el 21 de setembre. La
magistrada que els ha pres declaració entén que va fer una crida i va haver-hi mobilitzacions
multitudinàries i tumultuoses, a la vegada que s’estava coaccionant i impedint als agents
investigadors complir les ordres del jutge.
Després de la seva declaració, la jutgessa, va decretar la presó provisional sense fiança, com a
sospitosos d’haver comès el delicte de sedició, ingressant el mateix vespre a la presó de Soto
del Real.
L’ingrés a la presó dels líders de les entitats socials fa que a l’estat espanyol hi torni haver
presos polítics per causes ideològiques. L’existència de presos polítics no té cabuda dins la
Unió Europea actual. Aquesta situació atempta contra els drets recollits en la Declaració
Universal dels Drets Humans i també contra el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets
Humans i les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa el 1950 i ratificat per
l’Estat espanyol.
Davant aquesta persecució, cal reivindicar la defensa dels drets a la llibertat d’expressió, a la
manifestació i a la participació política.
Per tots aquests motius el ple de l’Ajuntament de Pollença pren els següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern de l’estat espanyol que obri la via del diàleg, que hi hagi una
efectiva separació de poders i que es doni una resposta democràtica al conflicte polític amb
Catalunya.
SEGON.- Condemnar la violència injustificada i desproporcionada generada contra ciutadans
que l’únic que volien era exercir la democràcia i manifestar el recolzament i suport a les
persones ferides durant les càrregues policials.
TERCER.- Instar al Govern Espanyol que exigeixi a la Fiscalia que retiri les acusacions
contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats per causes polítiques, i siguin posat en
llibertat immediatament.
QUART.- Enviar els acords al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i a
les entitats Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana.”

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 03:05:24 a 03:35:05).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (9 vots en contra: Tots per
Pollença, Partit Popular, Unió Mollera Pollencina i el Regidor no adscrit; i 8 vots a
favor: Junts Avançam i Alternativa per Pollença), acorden rebutjar íntegrament la
Moció precedent i els acords continguts en la mateixa.
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9.- Moció presentada pel grup polític municipal Tots per Pollença en relació a la
zonificació del lloguer vacacional (RGE núm. 8247 de 20.10.2017)
Abans de donar lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa dia 20 d’ octubre
de 2017 envers aquest punt de l’ordre del dia, el grup polític municipal Junts Avançam
formula la següent esmena en la redacció del punt 3 de l’acord:
“3r. Que es creï una comissió específica entre equip de govern, oposició, sector hoteler, lloguer
vacacional, agents socials, comerciants, veïns, sindicats, per tal de:
-Consensuar els criteris de zonificació, requisits específics, entre d’altres aspectes.
-Consensuar igualment mesures per a preservar el dret constitucional a l’habitatge”.

A la vista de l’esmena proposada, el grup polític municipal Tots per Pollença que ha
presentat la Moció objecte de debat, proposa una altra esmena a la proposada consistent
en modificar el punt 3 de l’acord i incloure un punt 4ª amb la següent redacció, recollint
en major part la proposada pel grup municipal Junts Avançam, que es transcriu a
continuació:
“3r.-Que es creï una comissió específica entre equip de govern, oposició, sector hoteler, sector
vacacional, sector comercial i agents socials per tal d’establir els criteris de zonificació amb el
màxim consens.
4rt.- Consensuar igualment mesures per a preservar el dret constitucional a l’habitatge”.

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 03:35:35 a 03:42:55).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (15 vots a favor: Junts
Avançam, Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i el Regidor no
adscrit i 2 abstencions: Alternativa per Pollença), acorden aprovar l’esmena formulada
pel grup polític municipal Tots per Pollença, comprensiva, alhora, de la formulada pel
grup municipal Junts Avançam, consistent en modificar la redacció del punt 3º de
l’acord i incloure un nou punt 4º al Dictamen, tal com consta transcrit.
A continuació es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General dia 20 d’octubre de 2017, amb l’esmena introduïda al mateix en la
present sessió, que es transcriu literalment a continuació:
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“MOCIÓ EN RELACIÓ A LA ZONIFICACIÓ DEL LLOGUER VACACIONAL
ANTECEDENTS
El grup municipal TOTS per POLLENÇA, conscient de la importància fonamental del turisme
en el nostre model productiu, així com de la necessitat de promoure models més equitatius i
sostenibles que permetin un repartiment més democràtic dels ingressos generats pel turisme,
consideram que, una vegada aprovada la modificació de la llei turística per part del Parlament
de les Illes Balears, el futur PIAT i la futura zonificació que ha d’aprovar el Consell Insular ha
de ser sensible a les següents consideracions:
PRIMER.- El lloguer en habitatges turístics vacacionals, tant en unifamiliars com en
plurifamiliars, és el principal motor de l’economia pollencina, imprescindible pel
desenvolupament local. És, a més, una oferta complementària i no substitutiva de l’oferta
hotelera, i on l’usuari busca arguments, com l’autenticitat, el producte local, la convivència
basada en l’experiència de conviure amb la societat mallorquina, la possibilitat de viatjar en
família, el contacte directe amb la natura o una major llibertat d’horaris. Aquest tipus de
lloguer és més transversal des del punt de vista de repartiment dels beneficis, repercutint de
forma directa a les famílies i aportant la massa crítica de clients necessària per tota l’oferta
complementària, com el petit comerç i la restauració, i generant d’aquesta forma també
beneficis indirectes per tota la societat pollencina. Aquest tipus de lloguer ajuda també a reduir
l’estacionalitat atès que en molts casos és la única oferta d’allotjament oberta durant els mesos
d’hivern, especialment en el cas de plurifamiliars. A banda d’això, és un important generador
d’ocupació, tant directa com indirecta.
SEGON.- La modificació de la llei turística aprovada el juliol passat introdueix una important
quantitat de requisits per a poder desenvolupar el lloguer vacacional:
-Permís de la comunitat de veïns(en plurifamiliars)
-Comptadors o mesuradors individuals
-Qualificació energètica D o E.
-Un màxim de 3 habitatges per persona.
-Les construccions han de tenir una antiguitat de 5 anys.
-Telèfon 24 h d’atenció tant a veïns, com a clients que es troben allotjats.
TERCER.- A més de tots aquests requisits, hi ha el de la zonificació que ha de desenvolupar el
Consell de Mallorca en el cas d’aquest municipi, i que designarà en quines zones es pot dur a
terme i en quines zones no es podrà o es limitarà el número de veïnats que ho poden fer.
Per això sotmetem a consideració del plenari a aprovació els següents ACORDS:
1.-Ja que la llei ja és prou restrictiva en el seu articulat, el Ple de l’Ajuntament insta al Consell
Insular a que, si ja es compleixen tots els requisits abans esmentats en el segon punt, no posi
restriccions addicionals de tipologia amb la zonificació als ciutadans que vulguin exercir
l’activitat al nostre municipi.
2.- El Ple de l’Ajuntament insta al Consell Insular a que una part important de les places de la
bossa siguin pel sector del lloguer vacacional, respectant la proporcionalitat i la necessitat de
les places hoteleres segons l’adaptació del PGOU al POOT vigent al municipi de Pollença.
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