ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 04/2018
Caràcter: ordinària
Data: 26 d’abril de 2018
Convocatòria: primera
Horari: de 20:11 h a 00:11 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Junts Avançam)

Miquel Angel March Cerdà

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

Secretària

Sra. Francisca M. Adrover Cànaves

Interventor

Sr. Albert Valicourt Genzor

Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de l'acta de la sessió anterior de dia 28 de març de 2018
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2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2-2018 (Exp.
electrònic ABS núm. 2018/1507)
3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades així com de les
principals anomalies en materia d'ingressos de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local(LRSAL)
4.- Informació sobre l’execució pressupostària del primer trimestre de l’exercici 2018 de l’Ajuntament i
Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost
5.- Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 2018/304 / Actuacions Judicials PA 86/2018 (Núm. Exp
ABSe 2018/1554)
6.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Promoció del Producte Local 2017-2019 (Núm. Exp ABSe
2018/1558)
7.- Determinació de les festes locals en l’àmbit municipal 2019 (Núm. Exp ABSe 2018/1556)

9.- Aprovació, si procedeix, de la delegació de competències municipals en matèria de disciplina
urbanística a l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca (Núm. Exp. 2018/4/CONV)
10.- Moció presentada pels grups municipals Tots per Pollença, Partit Popular i Regidor no adscrit a favor
d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic (RGE núm. 2813/2018)
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8.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8-2018 sota la modalitat
de crèdit extraordinari (Exp. electrònic ABS núm. 2018/1601)

11.- Moció presentada pels grup municipal Alternativa per Pollença de solidaritat i suport als bombers
sevillans de la ONG PROEM-AID (RGE núm. 2814/2018)
12.- Moció de la Batlia per unes pensions dignes
13.- Propostes / Mocions d'Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia

3.- Precs i preguntes

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària
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2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
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Desenvolupament de la sessió:
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 28 de març de 2018.

1
2

Pel Sr. Batle es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia 28 de març de
2018.

3
Vist que no n’hi ha cap, s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
Diligència.-Abans de tractar el segon punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió el Sr. President,
conformement el disposat a l’article 91.3 ROF altera l’ordre dels temes passant a tractar, seguidament,
el punt 12 relatiu a la moció de Batlia per unes pensions dignes atenent al fet que el president de
l’Associació Cap Endavant-Garantitzem les pensions ha sol·licitat expressar la seva opinió davant la
corporació sobre aquesta qüestió (RGE núm. 3170 de data 25.04.2018) .

Per part del Sr. Batle es presenta el punt relatiu a la moció objecte de debat, fent
referència a la seva exposició de motius i als punts que conformen l’acord que es
proposa.
A continuació, dóna la paraula al senyor Martí Cifre Cortés, president de l’Associació
Cap Endavant-Garantitzem les pensions perquè exerceixi el seu dret a intervenir i
expressar la seva opinió, conforment disposa l’article 7 del reglament municipal de
partcipació ciutadana (BOIB núm. 57 de 11.05.2017), abans del debat i votació de la
moció.
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12.- Moció de la Batlia per unes pensions dignes

La intervenció del senyor Cifre Cortés en el present punt es troba enregistrada en el
suport digital que s’annexa, degudament diligenciat per la secretària de la corporació
(minutatge de 00:05:47 a 00:10:32).
Seguidament es transcriu el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General de
dia 20 d’abril de 2018:
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“MOCIÓ PER UNES PENSIONS DIGNES
El Sistema Públic de Pensions constitueix unes de les polítiques públiques amb major capacitat
de redistribució i reducció de les desigualtats.
L’actual situació representa una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. Posant en
perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits
constants i creixents, es condemna als pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això, ho
han fet mitjançant la imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment el consens del
Pacte de Toledo
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Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les
pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les
seves pensions en els propers anys, sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al
sistema però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20
anys vista, i desesperança gairebé absoluta per part de la joventut en què algun dia puguin
contribuir i ser protegits pel sistema.
El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que, de comptar amb
66.815 milions d'euros a la fi de 2011, se situa, en el dia d'avui, en 8.095 milions d'euros. Amb
aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà totalment buida l'any
2018. És a dir, es va a esgotar 10 anys abans del previst.

A més, a les Illes Balears, tenim les pensions més baixes de l’Estat. Un problema que s’agreuja
amb el gran problema de l’estacionalitat. Per això cal cercar un sistema que millori la
cobertura, per tal de corregir i compensar aquest desequilibri que suposa que els treballadors i
treballadores de les nostres illes no cotitzin tot l’any.

Miquel Angel March Cerdà

El dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat Social ha de considerar-se un dret
indiscutible Per a això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del Sistema Públic de
Pensions: recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels
Treballadors que promogui drets laborals i ocupació de qualitat; i establint una font
complementària de finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la majoria dels
països del nostre entorn.
Per tot això, se demana:
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Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en conseqüència, la
garantia no només de les pensions actuals sinó també, i especialment, de les pensions futures.
Per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al Sistema.



Declarar les pensions com un dret constitucional, i incloure les mateixes en els
pressuposts generals del Estat



Restablir la Jubilació Ordinària als 65 anys



Jubilació anticipada sense penalització



Recuperació del subsidi per a majors de 52 anys



Pensió mínima de 1080€ que garantesqui amb dignitat la vida en relació a criteris de
la Carta Social Europea.



Revalorització automàtica de les pensions en relació al IPC real.
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Recuperació econòmica del que s’ha perdut des de 2011.



Reducció fins a la desaparició de la Bretxa de gènere en les pensions.



Immediat i ple funcionament de la Llei de Dependència



Eliminació de tot tipus de copagament, restablir els drets sanitaris.



Garantia dels subministraments bàsics ( energia, aigua, transport..



Retirada del reglament europeu ja que «suposa un atac que aposta per l'empobriment
del Sistema Públic de Pensions en favor dels plans privats”

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 00:10:43 a 00:25:24).
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Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (9 vots a favor: Junts Avançam, Unió Mollera
Pollencina i Alternativa per Pollença i 8 abstencions: Tots per Pollença, Partit Popular i el
Regidor no adscrit) acorden aprovar íntegrament la Moció precedent i els acords continguts en
la mateixa.
2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm.
2-2018 (Exp. electrònic ABS núm. 2018/1507)
Seguidament es dona lectura del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 20 d’abril de 2018:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que en aquest exercici 2018, consten en la Intervenció Municipal factures relatives a
prestació de serveis i subministraments corresponents a exercicis anteriors essent impossible la
seva imputació pressupostària a l’exercici d’origen com a conseqüència de rebre i/o conformar
la factura en aquest exercici; en qualsevol cas, al tractar-se de serveis i subministraments
efectivament prestats a l’Ajuntament, 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.
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Vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquestes despeses al nivell de la bossa
de vinculació corresponent al pressupost prorrogat de l’exercici 2017 de l’Ajuntament.
Per tot l’anterior, el Batle, el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, vist l’informe d’Intervenció de
data 16 d’abril de 2018 formula al PLE DE L’AJUNTAMENT la següent proposta d’acord:
Únic.- 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
8.825,26 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost prorrogat de
l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Pollença.
No obstant, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 2-2018

Miquel Angel March Cerdà
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AJUNTAMENT

Factura

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

C.
Programa

C. Econòmica

Import
(Eur)

D. Registre

32

15/12/2017 B28262822

ABM-REXEL, S.L.U.

340

323

11/01/2018 44325505

BONNIN
MIQUEL A.

CIFRE, 320

330

31/12/2017 B41609074

VISABREN SERVICIOS 340
GENERALES, S.L.

904

15/02/2018 B07124266

ELECTRICA
S.L.

905

15/02/2018 B07124266

906

911

D.
Conforme Descripció

21207

86,15

01/01/2018

21/03/2018 MATERIAL
ELECTRIC
POLIESPORTIU

21203

2.297,46

15/01/2018

09/04/2018 REPARACIONS
SANITARIES
ESCOLES,
NOVBR.DEBRE.2017.

227013

195,34

15/01/2018

21/03/2018 SERVEI GUARDA
EXTRA PAVELLO
NADAL,
DEBRE.2017.

BAHIA, 320

21203

527,50

15/02/2018

09/04/2018 REPARACIONS
VARIES C.P.PORT
SET.-DEBRE.2017.

ELECTRICA
S.L.

BAHIA, 320

21203

54,50

15/02/2018

09/04/2018 CANVIAR
INTERRUPTOR
C.P.MIQUEL
CAPLLONHC,
DEBRE.17

15/02/2018 B07124266

ELECTRICA
S.L.

BAHIA, 320

21203

1.421,11

15/02/2018

09/04/2018 MONTAR PORTER
AUTOMATIC
C.O.JOAN
MAS,
SETBRE.17.

15/02/2018 B07124266

ELECTRICA
S.L.

BAHIA, 320

21203

334,84

15/02/2018

09/04/2018 MONTAT
I
DESMONTAR
FOCOS FESTA FI
CURS PORT 2017.
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C.
Programa

Factura

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

1098

07/02/2018 A08431090

GAS
NATURAL 151
SERVICIOS SDG, SA

1213

06/02/2018 A85258549

AUDAX ENERGIA, SA

151

Import
(Eur)

D. Registre

221003

70,54

04/03/2018

16/03/2018 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
FORMENTOR 64

221003

467,12

09/03/2018

16/03/2018 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT

C. Econòmica

D.
Conforme Descripció

CADERNERA
1216

08/02/2018 A85258549

AUDAX ENERGIA, SA

151

221003

782,49

09/03/2018

16/03/2018 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CADERNERA

1218

06/02/2018 A85258549

AUDAX ENERGIA, SA

151

221003

605,98

09/03/2018

16/03/2018 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CADERNERA

Miquel Angel March Cerdà
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1220

06/02/2018 A85258549

AUDAX ENERGIA, SA

151

221003

480,48

09/03/2018

16/03/2018 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CADERNERA

1235

06/02/2018 B82846825

ENDESA ENERGIA XXI, 160
S.L.U.

221004

71,52

09/03/2018

22/03/2018 FLUID ELECTRIC
CLAVEGUERAM
ALCUDIA
SN
PORT

1259

22/02/2018 A85258549

AUDAX ENERGIA, SA

151

221003

300,46

12/03/2018

16/03/2018 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
MURTA
EDIF
LLENAIRE

1260

21/02/2018 A85258549

AUDAX ENERGIA, SA

151

221003

159,44

12/03/2018

16/03/2018 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
MURTA
EDIF.LLENAIRE

1261

21/02/2018 A85258549

AUDAX ENERGIA, SA

151

221003

243,12

12/03/2018

16/03/2018 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
MURTA
LLENAIRE

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària
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1291

05/02/2018 A85258549

AUDAX ENERGIA, SA

151

221003

-124,14

12/03/2018

EDIF.

16/03/2018 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
LONDRES

1321

12/01/2018 A08431090

GAS
NATURAL 151
SERVICIOS SDG, SA

221003

296,76

15/03/2018

16/03/2018 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
PINSA PORT DE
POLLENÇA

1324

09/01/2018 A08431090

GAS
NATURAL 150
SERVICIOS SDG, SA

221002

554,59

15/03/2018

19/03/2018 FLUID ELECTRIC
EDIFICIS
PZA
VELLA 7
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Factura

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

C.
Programa

C. Econòmica
TOTAL

Import
(Eur)

D. Registre

D.
Conforme Descripció

8.825,26

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 00:27:02 a 00:40:54).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (7 vots a favor: Junts Avançam i Unió Mollera
Pollencina; 9 abstencions: Tots per Pollença, el Regidor no adscrit i Alternativa per Pollença i
1 vot en contra: Partit Popular) acorden aprovar íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

Per part del Sr. Batle, en compliment del disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), d’acord a la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), es
dóna compte de l’informe emès pel Sr. Interventor comprensiu de totes les resolucions
adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la
Intervenció/Secretaria, resolucions que s’adjunten a la present acta com annex, així com
de les principals anomalies en materia d'ingressos.

Miquel Angel March Cerdà
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3.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades així
com de les principals anomalies en materia d'ingressos de conformitat amb el disposat a
l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per
l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local(LRSAL)

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 00:45:12 a 01:10:07).

En compliment del disposat a la Base 36ª d’execució del Pressupost General 2017,
prorrogat per a l’exercici 2018, per la Batlia s’informa als reunits sobre l’estat de
l’execució pressupostària una vegada facilitada la pertinent documentació al respecte.

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària
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4.- Informació sobre l’execució pressupostària del primer trimestre de l’exercici 2018 de
l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del
Pressupost

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 01:11:32 a 01:16:41).
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5.- Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 2018/304 / Actuacions Judicials PA 86/2018
(Núm. Exp ABSe 2018/1554)
Acte seguit es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General
de dia 20 d’abril de 2018:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vista la Resolució de Batlia núm. 304 de dia 10 d’abril de 2018 que es transcriu literalment a
continuació:
“DECRET D’ALCALDIA.- Vist el recurs contenciós administratiu (Actuacions Judicials P.A.
86/2017), interposat pel Procurador Sr. Sr. Onofre Perelló Alorda, en nom i representació de
l’Entitat Sindical F.S.P.-U.G.T. contra:
A).- L’acord Plenari de 24 de Novembre de 2017 (BOIB de 25 de Novembre de 2017)
mitjançant el qual s’acorda l’aprovació inicial de modificació de crèdit 24/2017 en la modalitat
de suplement de crèdit finançat per romanent de Tresoreria per a despeses generals.

Vist l’emplaçament efectuat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 dels de Palma; en virtut
de les atribucions que m'atorguen els articles 21 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre Municipal i de Règim Local de les Illes Balears i 21.1-k de la Llei 7/1985, de 2
d’abril RBRL HE RESOLT:

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

29/05/2018 BATLE

B).- L’acord Plenari de 27 de Desembre de 2017 (notificat l’11 de Gener de 2018) mitjançant el
qual es desestima l’impugnació/al·legacions a l’aprovació inicial efectuada per l’entitat
sindical recurrent, i es procedeix a l’Aprovació Definitiva de la modificació del Crèdit.

Primer.- Nomenar el Procurador dels tribunals Sr. Juan J. Pascual Fiol perquè representi
l’Ajuntament en l’esmentat procediment, les seves incidències i derivacions; i els Lletrats de
l’Il·lustre Col·legi de Balears Sr. Miquel RIPOLL TORRES i Sra. Maria Martina PLOMER
CIFRE perquè, indistintament, n’assumeixin la direcció tècnica.
Segon.- Notifiqui’s als nomenats el present Decret per tal que es personin, en nom de
l’Ajuntament, en el dit recurs i dugui’s també el mateix a la propera sessió plenària que se
celebri a efectes de, si s’escau, la seva ratificació.

Ho mana i signa el Sr. Batle davant jo la Secretària a Pollença”

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Tercer.- Notifiqui’s si s’escau, amb caràcter previ, la present resolució a tots els interessats a
l’expedient i trameti’s còpia de l’expedient administratiu, objecte del recurs, al dit Jutjat.

ÚNIC.- Ratificar íntegrament el Decret de Batlia núm. 304 de dia 10 d’abril de 2018.
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 01:18:32 a 01:27:59).
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Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (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 íntegrament el Dictamen precedent i els acords
continguts en el mateix.
6.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Promoció del Producte Local 2017-2019 (Núm. Exp
ABSe 2018/1558)
A continuació es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 20 d’abril de 2018:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT TURISME, COMERÇ, FIRES, ESPORTS I
EDUCACIÓ
Vist que des de l’àrea de comerç s’ha iniciat una estratègia de desenvolupament local amb
l’objectiu de dinamitzar i activar l’economia local i l’activitat empresarial del municipi i
fomentar l’ocupació, essent una de les línies que es treballen la promoció del producte local.

Miquel Angel March Cerdà

Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 26 de febrer de 2014, va aprovar per
unamimitat una moció institucional per a promoure els productes locals i de proximitat pel que,
aprofitant aquesta conjuntura i als efectes de dirigir la recuperació econòmica cap a la
diversificació tot promocionant, defensant i posant en valor el producte local de Pollença, s’ha
elaborat el present Pla de Promoció del Producte Local amb l’objectiu general de definir una
estratègia clara i perllongada en el temps amb la col·laboració i consens de tots els agents
implicats, a través de la realització d’un programa d’actuacions que es desenvoluparan en torn
de quatre conceptes (qualitat, riquesa, sostenibilitat i identitat) que resumeixen les
característiques més valuoses del producte local i, per tant, justifiquen el perquè d’aquest
projecte.
Vist, així, el Pla de Promoció del Producte Local 2017-2019, elaborat per l’agent de
desenvolupament local (AODL) que es presenta com un document d’actuacions a desenvolupar,
establint les bases o línees d’actuació generals, aquesta Regidoria proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció del següent ACORD:

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

29/05/2018 BATLE

Resultant que, durant les darreres dècades, l’expansió de les gran distribuïdores i la
terciarització de gairebé el total de l’economia balear en detriment dels sectors primari i
secundari, ha tingut fortes repercussions en l’estructura productiva local i, paradoxalment i de
forma paral·lela, es produeix un augment de la demanda de productes de proximitat que obre
les portes a un mercat emergent que cada cop té més públic, tant per part de la ciutadania
autòctona com dels turistes que aposten per viure les experiències pròpies del territori que
visiten.

Primer.- Aprovar el Pla de Promoció del Producte Local 2017-2019 adjunt com annex al
present acord.
Segon. – Difondre i donar conèixer aquest Pla entre la ciutadania i els agents implicats, als
efectes pertinents, donant trasllat del present acord al servei d’ocupació i desenvolupament
local de l’àrea de Comerç perquè porti a terme tots aquells actes i actuacions que siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
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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 01:30:16 a 02:02:40).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (7 vots a favor: Junts Avançam i 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.
7.- Determinació de les festes locals en l’àmbit municipal 2019 (Núm. Exp ABSe
2018/1556)
Seguidament es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 20 d’abril de 2018:

Vist que el Consell de Govern, de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de
juliol, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes Balears
(BOCAIB núm. 105, de 15 d’agost) i altra normativa d’aplicació, ha aprovat el calendari de
festes per a l’any 2019 en l’àmbit de les Illes Balears per Acord de dia 16 de març de 2018,
publicat en el BOIB núm. 34 de dia 17 de març.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

29/05/2018 BATLE

“PROPOSTA DE BATLIA

Atès que procedeix comunicar, abans del 31 de maig de 2018, a la Direcció General de Treball,
Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern
de les Illes Balears els dies que aquest Ple fixi com a festius en l’àmbit del municipi per a l’any
2019 (RGE núm. 2304 de 22.03.2018) aquesta Batlia, d’acord amb l'article 46 del Reial decret
2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades, hores extraordinàries i descansos,
proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Determinar com a festes locals en l’àmbit municipal, retribuïdes i no recuperables,
per a l'any 2019, les següents:

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i
Salut Laboral del Govern de les Illes Balears, als efectes oportuns.

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

1ª.- Festivitat de sant Antoni: dia 17 de gener de 2019, dijous
2ª.- Festivitat de nostra senyora dels Àngels: dia 2 d’agost de 2019, divendres

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 02:04:35 a 02:05:10).
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Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el Dictamen
precedent i els acords continguts en el mateix.
8.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8-2018
sota la modalitat de crèdit extraordinari (Exp. electrònic ABS núm. 2018/1601)
Acte seguit es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General
de dia 20 d’abril de 2018:
“PROPOSTA DE BATLIA

Vist que l’Ajuntament de Pollença compleix amb els requisits contemplats en la normativa per
poder emprar el superàvit pressupostari de l’exercici 2017 per destinar-ho a inversions
financerament sostenibles atès que el superàvit pressupostari del darrer exercici ha estat de
4.096.556,41 euros, no té endeutament bancari i el període mitjà de pagament del darrer
trimestre ha estat de 2,37 dies.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

29/05/2018 BATLE

Vista la necessitat de dur a terme l’obra d’ accés a la rotonda de la carretera Ma-2220 des del
carrer Xarxa en el Port de Pollença, i de conformitat amb la disposició addicional 6ª de la Llei
Orgànica 2/2012 , de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la
disposició addicional 16ª del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i el Real Decret-Llei 1/2018, de 23 de març, pel qual
es prorroga per al 2018 el destí del superàvit de les Corporacions Locals, que regulen les
inversions financerament sostenibles es considera adient fer ús del superàvit pressupostari per
dur a terme l’esmentada obra, per import d’execució material amb IVA de 48.742,32 euros i
9.458,75 euros en concepte de tractament de residus, fent un import total de 58.201, 07 euros,
d’acord amb el projecte redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, el Sr. Daniel Aguiló
Ferretjans en el mes de desembre de 2017.

Vista la Memòria de Batlia de data 18 d’abril de 2018.
Vist els informes d’Intervenció favorables a la tramitació de l’expedient de modificació de
crèdit 08/2018.
Miquel Àngel March Cerdà, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent: ACORD

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 08-2018, sota la
modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:

PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

153.61950

Accès rotonda carretera
MA2220 des del carrer Xarxa

58.201,07
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CRÈDIT EXTRAORDINARI
PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT

870,00

Romanent de Tresoreria per a
despeses generals

58.201,07

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.”

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (7 vots a favor: Junts Avançam i Unió Mollera
Pollencina; 8 abstencions: Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit; i 2 vots en
contra: Alternativa per Pollença) acorden aprovar íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

29/05/2018 BATLE

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 02:07:47 a 02:34:36).

9.- Aprovació, si procedeix, de la delegació de competències municipals en matèria de
disciplina urbanística a l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca (Núm. Exp.
2018/4/CONV)
Seguidament es dona lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General
de dia 20 d’abril de 2018:

Vist que l’Agència de Defensa del Territori és un organisme autònom, de caràcter
administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressupostos propis, depenent del
Consell de Mallorca que té com a finalitat exercir, dins l’àmbit de l’illa de Mallorca, les
competències insulars en matèria de protecció de la legalitat urbanística i les competències
municipals en aquesta matèria que li cedeixin els ajuntaments, mitjançant els corresponents
convenis de delegació, així com totes aquelles que li assignin els seus estatuts, aprovats pel Ple
de la institució insular dia 12 de gener de 2017 (BOIB núm. 9, de 21 de gener del mateix any).

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

“PROPOSTA DE BATLIA

Atès que, una vegada realitzades les consultes amb els responsables polítics i administratius de
l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, considera necessari dur a terme la delegació
de competències de la disciplina urbanística en sòl rústic, amb l'objecte d'impulsar les
actuacions en aquesta matèria i davant la falta de mitjans tècnics i de personal municipal per
dur a terme un adequat seguiment de tots els tràmits que determina la legislació vigent en
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aquesta matèria, així com a futures modificacions normatives, tal com consta exposat en la
memòria justificativa elaborada en data 27.03.2018 pel Regidor delegat d’Urbanisme, senyor
Bartomeu Cifre Bennàsar, sobre la necessitat d’adhesió de l'Ajuntament de Pollença a
l’Agència de Defensa del Territori comprensiva de la pertinent proposta de gestió en matèria
de disciplina urbanística.
L’Ajuntament de Pollença té atribuïdes competències en matèria de disciplina urbanística, en
virtut del que disposen els articles 25.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i 29.2 c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears. Així, doncs, li corresponen les competències originàries en dita matèria ,
tant pel que fa a la inspecció i vigilància de les obres realitzades en el seu terme municipal,
com a la incoació d'expedients sancionadors i de restitució de la legalitat. Aquestes darreres
facultats, això no obstant, poden ser assumides en determinades circumstàncies pels consells
insulars, ja sigui mitjançant subrogació (en els casos de passivitat legalment prevists) o
delegació (quan s'hagi signat un conveni) de les competències municipals.

Miquel Angel March Cerdà

L’article 7 dels estatuts de l’Agència de defensa del territori de Mallorca disposa que, de
conformitat amb els articles 58 i 64.1 in fine de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, els municipis de l’Illa de Mallorca podran delegar les
competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el
Consell de Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l’Agència de defensa del territori de
Mallorca, en els termes i condicions establerts en els seus estatuts i en els corresponents
convenis de delegació, en concordança amb l’article 15.5 de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears.
Considerant que conforme l’article 3.2 dels estatuts de l’Agència és funció d’aquesta l’exercici
de les competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que
els municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que es determinin en els
corresponents convenis de delegació, l’article 8.2 disposa que tal delegació produirà
necessàriament l’atribució a l’Agència de les competències d’inspecció, supervisió, sanció i
restabliment de la legalitat urbanística que corresponguin al municipi, en relació amb les
obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d’execució o sense
ajustar-se a les seves condicions en sòl rústic del seu terme municipal.
Vist l’informe previ emès per Secretaria en data 18.04.2018 en compliment d’allò disposat a
l’article 3.3 c) del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, d’acord amb el que
estableix l’article 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i l’article 94.3 h) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears serà necessari el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres de
la Corporació.

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

29/05/2018 BATLE

Així mateix, el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat pel
Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 69, estableix que les competències
compartides o concurrents podran ser exercides conjuntament per l’Administració de l’Estat o
de la Comunitat Autònoma i la Local, mitjançant la constitució d’ens instrumentals de caràcter
públic o privat.

Atès que, com a fonaments de dret processal, les disposicions legals i reglamentàries aplicables
són els articles 4.1 c) i e); 10; 20.1 c); 22.2 c); 25.2 a) i 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
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reguladora de les bases de règim local; els articles 29.2 c); 58 i 64 in fine i 94.3 h) la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears; l’article 15.5 de la
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears; l’article 69 del text refós de
les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat pel Decret legislatiu 781/1986, de
18 d’abril; i els articles 82, 123, 126 del reglament d’organització, funcionament i règim
Jurídic de les entitats locals (ROF) questa Batlia sotmet la present Proposta a la consideració
de la Comissió Informativa Permanent General perquè, si és procedent, s’elevi la seva
aprovació a l’Ajuntament Ple, òrgan competent per resoldre, la següent proposta d’ACORD:
Primer.- Aprovar la delegació de competències de disciplina urbanística en sòl rústic a
l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, d’acord amb els termes del conveni que
s’adjunta a la present proposta com annex.
Segon.- Facultar al Sr. Batle-President per a la signatura del conveni i quants documents
siguin necessaris.

MODEL DE CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS A
L’AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA.
Palma, xx de xyz de 201x

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

29/05/2018 BATLE

Tercer.- Notificar el present acord a l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca, als efectes
oportuns
.
Quart.- Donar trasllat del present acord al servei de disciplina urbanística de l’àrea
d’Urbanisme, als efectes pertinents.
ANNEX

REUNITS
D’una banda, la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, Presidenta de l’Agència de defensa del
territori de Mallorca, que actua en nom i representació del Consell de Mallorca, corporació
amb domicili al carrer Palau Reial, 1, de Palma, amb el núm. d’identificació fiscal S0711002F,
en virtut de la delegació de signatura de la presidència del Consell de Mallorca feta per Decret
de data xx de xyz de 201X, i amb fonament en l’acord del Ple del Consell de Mallorca de dia xx
de xyz de 201X.

EXPOSEN

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària
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I d'altra part, el Sr. XYZ, Batle de ABC, que actua en nom i representació del municipi de ABC,
amb domicili a XYZ, 07XXX, amb el número d’identificació fiscal XXX, amb fonament en
l’acord de ple de l’Ajuntament de ABC adoptat en sessió de xx de xyz de 201X.

I.- Els Estatuts de l’Agència de defensa del territori de Mallorca foren aprovats per l’acord del
Ple del Consell de Mallorca de dia 12 de gener de 2017, publicat en el BOIB núm. 9, de 21 de
gener del mateix any.
D’acord amb el seu article primer, L’Agència de defensa del territori de Mallorca és un
organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i
pressuposts propis, amb capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions, per al
desenvolupament, per part de l’administració del Consell de Mallorca, de les tasques
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d’inspecció, restauració de la legalitat i sanció en materia d’urbanisme i litoral, així com de
totes les altres competències que li assignen els seus Estatuts.
L’article 7, per la seva banda, disposa que, de conformitat amb els articles 58 i 64.1 in fine de
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, els
municipis de l’Illa de Mallorca podrán delegar les competències d’inspecció, supervisió, sanció
i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de Mallorca, el qual les exercirà
mitjançant l’Agència de defensa del territori de Mallorca, en els termes i condicions establerts
en els seus Estatuts i en els corresponents convenis de delegació.
II.- L’Ajuntament de ABC té atribuïdes competències en matèria de disciplina urbanística en
virtut del que disposen els articles 29.2.c) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears, i 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.

Signatura 2 de 2
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L’avantdita Llei 7/1985, en el seu article 10, determina que l’Administració local i les restants
Administracions públiques ajustaran les seves relacions recíproques als deures d’informació
mútua, col·laboració, coordinació i respecte als àmbits competencials respectius; i que
procedirà la coordinació de les competències de les entitats locals entre sí i, especialment, amb
les de les restants Administracions públiques, quan les activitats o els serveis locals
transcendeixin l’interès propi de les corresponents entitats, incideixin o condicionin
rellevantment els de les dites Administracions o siguin concurrents o complementaris dels
d’aquestes.
Per un altre costat, el Text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat
pel Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en el seu article 69, estableix que les
competències compartides o concurrents podran ser exercides conjuntament per
l’Administració de l’Estat o de la Comunitat Autònoma i la Local, mitjançant la constitució
d’ens instrumentals de caràcter públic o privat.
III.- En virtut del que expressa l’article 70.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la
redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, són competències pròpies dels
consells insulars les matèries d’urbanisme i habitabilitat. A la vegada, l’article 15.5 de la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, recull que, d’acord amb la
normativa específica, es poden crear entitats urbanístiques especials dependents de les
administracions de base territorial esmentades en els apartats anteriors del mateix precepte,
que poden assumir o rebre dels municipis delegacions de competències en matèria de
planificació i gestió, en els casos en què actuen com a administració, com també en matèria
d’intervenció en l’edificació i l’ús del sòl, disciplina urbanística i altres fins anàlegs. Les
delegacions de competències municipals es poden realitzar directament a les entitats
urbanístiques especials, o també a les administracions matriu de base territorial, que poden
desconcentrar o descentralitzar el seu exercici en les entitats urbanístiques especials
dependents, i correspon a cada administració decidir si participa amb altres administracions
públiques, d’acord amb la legislació pròpia d’organització, procediment i règim jurídic.
Conformement amb l’article 3.2 dels Estatuts de l’Agència, és funció d’aquesta l’exercici de les
competències d’inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que els
municipis voluntàriament li deleguin, en les condicions que es determinin en els corresponents
convenis de delegació.
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En aquest sentit, l’article 8.2 disposa que tal delegació produirà necessàriament l’atribució a
l’Agència de les competències d’inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que
corresponguin al municipi, en els supòsits d’obres executades sense llicència o ordre
d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions, segons s’estableixi en el corresponent
conveni.
IV.- El present conveni de delegació ha tengut la prèvia aprovació del Ple de l’Ajuntament de
ABC, mitjançant acord de data xx de xyz de 201X, amb el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb els articles 94.3.h) de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i 47.2.h) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Igualment, i previ informe preceptiu del Consell de Direcció de l’Agència de data xx de xyz de
201X, aquest conveni ha estat aprovat pel Ple del Consell de Mallorca, mitjançant acord de
data xx de xyz de 201X, adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació, en atenció al que disposa l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985 abans
esmentat.

ESTIPULACIONS
Primera.- Delegació de competències

Miquel Angel March Cerdà

1.- L’Ajuntament de ABC delega en el Consell de Mallorca, per al seu exercici mitjançant
l’Agència de defensa del territori de Mallorca, les competències municipals d’inspecció, sanció
i restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que
es desenvolupin sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les seves condicions en
les diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal, excepte en les recollides en
l’article 166.3 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB).
2.- La delegació de competències s'entén efectuada sense perjudici que per part de l'Ajuntament
es puguin adoptar a sòl rústic les mesures cautelars prèvies a l'inici de l'expedient previstes en
l'article 187 de la LUIB.
3.- Aquesta delegació de competències no inclou la de les potestats sancionadora i de restitució
de la legalitat urbanística relatives als procediments ja incoats per l’Ajuntament i que es
trobassin en tramitació en el moment de l’entrada en vigor del present conveni, ni respecte a
infraccions ja denunciades davant l’Ajuntament, que seran exercides per la corporació
municipal.

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària
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Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat suficient per
formalitzar aquest conveni, per la qual cosa, i atesos tots els anteriors antecedents, convenen
les següents

4.- La resolució dels recursos administratius i de les sol·licituds de revisió d’ofici contra els
actes dictats per l’Agència en exercici de les competències municipals delegades correspondrà
als òrgans competents d’aquesta. En canvi, correspondrà als òrgans de l’Ajuntament tant
respecte als actes adoptats abans de l’entrada en vigor d’aquest conveni, com en relació amb
els dictats amb posterioritat a aquesta data dins d’expedients que aleshores es trobassin en
tramitació.
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5.- La delegació de competències podrà ser revocada en qualsevol moment mitjançant acord
del Ple de l’Ajuntament adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació. La revocació serà efectiva un cop comunicada al Consell de Direcció de l’Agència
i publicada per aquesta en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Segona.- Condicions financeres
1.- L’Ajuntament no ha d’abonar cap aportació econòmica al Consell de Mallorca pel cost de
l’exercici de les competències delegades.
2.- L’Agència ha de facilitar finançament a l’Ajuntament perquè aquest el destini a qualsevol de
les següents finalitats, sense que cap d’elles hagi de ser preferent:
- L’adquisició de sòl destinat a habitatges de protecció oficial o altres règims de protecció
pública.
- La conservació, millora, ampliació, urbanització i, en general, gestió urbanística dels propis
béns del patrimoni públic de sòl corresponent.

- Altres usos d’interès social. S’entenen per usos d’interès social els definits a l’article 313.3
RLOUSM (els relatius a l’execució d’actuacions que tenguin per finalitat la millora, la
conservació, el manteniment i la rehabilitació de la ciutat existent, preferentment de zones
degradades, així com la implantació de dotacions o les
millores d’espais naturals, el paisatge o els béns immobles del patrimoni cultural) o els que
siguin definits per la normativa urbanística d’aplicació en cada moment.

Miquel Angel March Cerdà
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- La promoció d’habitatges de protecció oficial o altres règims de protecció pública.

- Excepcionalment, la reducció del deute comercial i financer de l’Ajuntament, sempre que es
compleixin tots els requisits de l’article 313.4 RLOUSM.
3.- Aquest finançament ha de provenir dels excedents dels ingressos de l’Agència respecte a les
seves necessitats de manteniment, que són, en tot cas, el cost de l’activitat administrativa per
les despeses recollides en l’article 178.3 LUIB. Cada cop que l’Agència emeti l’informe
tècnicoeconomic establert a l’article 178.3 LUIB per determinar el cost de l’activitat
administrativa, en remetrà còpia a l’Ajuntament.

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària
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4.- Els excedents s’han de distribuir entre els municipis adherits en proporció a la quantia de
les sancions imposades per l’Agència dins el terme municipal de cada ajuntament adherit, a
comptar des del darrer exercici en què s’hagin repartit excedents.
Tercera.- Obligacions assumides per l’Ajuntament
1.- L’Ajuntament assumeix en tot cas les següents obligacions:
a) Prestar la cooperació i assistència activa que l’Agència pogués sol·licitar per a l’eficaç
compliment de les seves competències.
b) Facilitar al personal de l’Agència tota la informació, documentació i ajuda material que
hagin de menester per a l’adequat compliment de les seves funcions.
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c) Complir la resta de condicions i compromisos assumits en aquest conveni de delegació.
2.- Més concretament, l’Ajuntament es compromet a:
a) Prestar l’auxili de la policia local per facilitar les inspeccions, per vigilar l’eficàcia de les
ordres de suspensió d’obres, per identificar als responsables de les infraccions, i per assistir a
l’execució per part de l’Agència de les ordres de restitució de la legalitat
urbanística infringida.
b) Trametre a l’Agència les denúncies i tota l’altra documentació que es rebi a l’Ajuntament en
relació amb les infraccions objecte de delegació.
c) En els casos en què sigui presentada una denúncia per infracció urbanística a l’Ajuntament,
trametre-la immediatament a l’Agència per via telemàtica, juntament amb les dades de què
disposi sobre la mateixa, especialment les dades fotogràfiques i planimètriques que tengui
l’Ajuntament que permetin identificar el lloc de la presumpta infracció.
29/05/2018 BATLE

d) Sol·licitar a l’Agència l’emissió d’informe durant la tramitació de les sol·licituds de
llicències de legalització relatives als expedients de disciplina urbanística que aquesta tramiti,
d’acord amb el que
disposa l’article 189.3 LUIB.
Quarta.- Obligacions assumides per l’Agència

Miquel Angel March Cerdà
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El Consell de Mallorca, a través de l’Agència, assumeix les següents obligacions:
a) Tramitar i resoldre els expedients incoats amb motiu de la delegació de competències, així
com els recursos administratius i jurisdiccionals que se’n derivassin, i executar els actes
administratius a què donassin lloc.
b) Comunicar a l’Ajuntament els actes d’inici i de resolució dels expedients tramitats a causa
de la delegació de competències.
c) Exercir la funció inspectora dins l’àmbit de la delegació de competències.
d) Prestar assessorament jurídic i tècnic a l’Ajuntament respecte a les sol·licituds de llicències
de legalització formulades com a conseqüència de les infraccions objecte de delegació.
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Signatura 1 de 2

e) Trametre a l’Ajuntament la memòria anual de la gestió de l’Agència.
Cinquena.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació per part de l’Agència en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i el seu termini de vigència és de vint anys, d’acord amb
l’article 15.5 LUIB.
Sisena.- Resolució del conveni
1.- Seran causes de resolució del present conveni:
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a) La revocació de la delegació per part de l’Ajuntament, tal com recull el punt 5 de
l’estipulació primera.
b) La revocació de la delegació per part del Consell de Mallorca, per incompliment greu i
reiterat de les obligacions assumides per l’Ajuntament en la estipulació tercera. En aquest cas,
es requerirà acord del Ple del Consell de Mallorca, a proposta de la Presidència de l’Agència,
un cop escoltat el Consell de Direcció, i prèvia audiència de l’administració municipal
afectada.
c) Per mutu acord de les parts.
2.- Un cop resolt el conveni, es procedirà, en el seu cas, a la corresponent liquidació, en els
termes prevists a l’article 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.

Setena.- Interpretació i aplicació del conveni
Les controvèrsies que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni seran
resoltes pel Consell de Direcció de l’Agència, tal com preveu l’article 9.2 dels seus Estatuts,
amb audiència prèvia a l’Ajuntament.
I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni, per triplicat i a un sol efecte,
en el lloc i la data assenyalades a l’encapçalament.

Miquel Angel March Cerdà
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En cap cas això afectarà a les obligacions contretes amb l’Agència, ni a la competència per a
la tramitació i resolució dels procediments de reposició de la legalitat urbanística i
sancionadors iniciats abans de la revocació de la delegació.

La Presidenta de l’Agència de
defensa del territori de Mallorca
Mercedes Garrido Rodríguez

El batle de l’Ajuntament de ABC
XYZ

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (9 vots a favor: Junts Avançam,
Unió Mollera Pollencina i Alternativa per Pollença i 8 vots en contra: Tots per Pollença, Partit
Popular i el Regidor no adscrit) - que representen el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció del present acord- acorden
aprovar íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària
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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 02:40:13 a 03:58:48).

Respectant el principi d’unitat d’acte el Sr. Batle, essent les 00:11 h, aixeca la sessió, de la qual
com a secretària, estenc aquesta acta, fent constar que els assumptes no debatuts s’hauran
d’incloure en l’ordre del dia de la següent sessió (article 87 ROF).
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La Secretària
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Vist i plau,
El Batle
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Ordinària núm. 04/2018
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 26 d’abril de 2018

Ordre del dia

Miquel Angel March Cerdà
Francisca M. Adrover Cànaves 28/05/2018 Secretària

de

I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 28 De: 00:00:19
de març de 2018
A: 00:02:59
12.- Moció de la Batlia per unes pensions dignes
De: 00:03:01
A: 00:25:42
2.-Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement De: 00:25:46
extrajudicial de crèdits núm. 2-2018(Exp. electrònic ABS núm. A: 00:41:46
2018/1507)
3.-Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les De: 00:41:50
objeccions formulades així com de les principals anomalies en A: 01:10:07
matèria d’ingressos de conformitat amb el disposat a l’article 218
del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en
redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local(LRSAL)
4.- Informació sobre l’execució pressupostària del primer trimestre De: 01:10.16
de l’exercici 2018 de l’Ajuntament i Organismes Autonòms de A: 01:16:41
conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost
5.- Ratificació de la Resolució de Batlia núm. 2018/304/ De: 01:16:42
Actuacions Judicials PA 86/2018(Núm. Exp. ABSe 2018/1554)
A: 01:28:15
6.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Promoció del Producte De: 01:30:16
Local 2017-2019(Núm. Exp ABSe 2018/1558)
A: 02:02:40
7.- Determinació de les festes locals en l’àmbit municipal De: 02:03:23
2019(Núm. Exp. ABSe 2018/1556)
A: 02:05:24
8.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de De: 02:05:28
crèdit núm. 8-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari(Exp. A: 02:35:12
electrònic ABS núm. 2018/1601)
9.- Aprovació, si procedeix, de la delegació de competències De: 02:35:14
municipals en matèria de disciplina urbanística a l’Agència de A: 03:59:09
Defensa del Territori de Mallorca(Núm. Exp. 2018/4/CONV)

29/05/2018 BATLE
Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

Situació
minutatge
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