ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 06/2018
Caràcter: ordinària
Data: 28 de juny de 2018
Convocatòria: primera
Horari: de 17:08 h a 19:50 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Junts Avançam)

Miquel Angel March Cerdà
Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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Regidors i Regidores
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)
Secretària

Sra. Francisca M. Adrover Cànaves

Interventor

Sr. Albert Valicourt Genzor

Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici
2018(Exp. Electrònic ABS 2018/1005)
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2.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Pollença per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències al municipi de Pollença (Exp.
Núm. 2018/6/CONV)
3.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2018-2021 de
l’Ajuntament de Pollença(Exp. ABS núm. 2018/2595)
4.- Moció presentada pels grups municipals Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina de suport al
desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual i gènere, fent palesa l’aprovació de la
Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la lgtbi fòbia.
5.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades així com de les
principals anomalies detectades en matèria 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)
6.- Propostes/Mocions d’urgència
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Miquel Angel March Cerdà

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de l’Ajuntament de
Pollença per a l’exercici 2018(Exp. Electrònic ABS 2018/1005)
Abans de començar amb la lectura del Dictamen formulat per la Comissió Informativa
Permanent General dia 22 de juny de 2018 respecte el primer punt de l’ordre del dia
pren la paraula el Sr. Batle i agraeix, en primer terme, l’assistència de públic a la present
sessió ordinària i els convida a assistir més vegades; en segon terme exposa que l’equip
de govern proposarà la retirada d’aquest assumpte inclòs en l’ordre del dia
fonamentalment per assegurar-se la seva aprovació inicial atès que, a dia d’avui,
continuen les gestions i les actuacions pertinents de l’equip de govern davant les
peticions realitzades pel grup municipal Alternativa per Pollença consistents, en termes
generals, en l’adopció de diverses mesures de protecció a la fàbrica de ca’n Morató i en
la tramitació, mitjançant l’emissió dels pertinents informes, del procediment de
remunicipalització del servei de neteja viària.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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1.- Informació de Batlia
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A continuació es promou debat, en el què les intervencions realitzades 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 00:04:04 a
00:40:23).
Conclòs el debat, els reunits, per assentiment unànime, acorden retirar el present
expedient inclòs en l’ordre del dia, quedant sobre la taula, conforme el disposat en
l’article 92.1 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Corporacions
Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
2.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre el Consell de
Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants
per a emergències al municipi de Pollença (Exp. Núm. 2018/6/CONV)
Seguidament es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General de dia 22 de juny de 2018 que es transcriu a continuació:

Vist que l’article 36.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre) atribueix als consells insulars la
competència de prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis en els municipis de
menys de 20.000 habitants.

Miquel Angel March Cerdà

Atès que s’ha detectat la necessitat d’instal·lar i/o adequar en aquests municipis de Mallorca de
població inferior a 20.000 habitants hidrants (aparells hidràulics connectats a xarxes
d’abastament, destinats a subministrar aigua en cas d’incendi o emergència que ho requereixi)
a les xarxes d’aigua potable municipals (xarxes que són de competència dels municipis segons
l’article 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local) per
resoldre qualsevol tipus d’emergència en els nuclis de població, prioritzant com a punts
d’instal·lació les entrades a les poblacions i nuclis urbanitzats de titularitat municipal, les zones
i polígons industrials, i el cas urbà.
Resultant que el Consell Executiu del Consell de Mallorca, en sessió que va tenir lloc el dia 18
d’abril de 2018, va adoptar l’acord relatiu a l’aprovació del conveni tipus de col·laboració
entre el Consell de Mallorca i els ajuntaments de població superior a 12.000 habitants i
inferior a 20.000 habitants i l’Entitat Local Menor de Palmanyola per a la instal·lació i/o
adequació d’hidrants en el seu terme municipal per atendre qualsevol tipus d’emergència, així
com la proposta de distribució de les quantitats màximes, posant a disposició de l’Ajuntament
de Pollença la dotació econòmica que seguidament es relaciona. (RGE núm. 3302 de data
02/05/2018) per a l’execució del projecte d'obra d'instal·lació i/o adequació i manteniment
d'hidrants a la xarxa d'aigua municipal per fer front a qualsevol tipus d'emergència:

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT SERVEIS

Ajuntament
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senyalització
Pollença

29

23/07/2018 BATLE

Vist que de conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local -LRSAL-, la cooperació econòmica,
tècnica i administrativa entre l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les
Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis,
podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els convenis administratius que subscriguin, i la
subscripció del conveni haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats
administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
i vist el disposat als articles 67 i 68 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de
Règim Local de les Illes Balears envers els principis de col·laboració, cooperació i coordinació
i la subscripció de convenis interadministratius amb altres administracions per a la millor
prestació dels serveis públics, aquesta Regidoria 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 el conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Pollença per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències al municipi de
Pollença, d’acord amb els termes de l’avantdit conveni que s’adjunta a la present proposta
com annex.

Miquel Angel March Cerdà
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138.600,00 €

soterrat) i la redacció
seva
projecte
i
senyalització
direcció obra
19
5.000 €

Segon.- Facultar al Sr. Batle-President per a la signatura del conveni i quants documents
siguin necessaris.
Tercer.- Notificar el present acord al departament de Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat del present acord a l’empresa municipal de serveis (EMSER 2002 SLU);
a l’àrea d’Intervenció i a la Policia Local, als efectes pertinents.

Palma, _____ de ___________ de 2018

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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ANNEX: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA PER A LA INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ
D’HIDRANTS PER A EMERGÈNCIES AL MUNICIPI DE POLLENÇA.

REUNITS
D’una banda, el Sr. Joan Font Massot, conseller executiu del Departament de
Desenvolupament Local del consell de Mallorca, amb fonament a l’acord del consell Executiu
de dia __________.
I d’altra part el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, batle president de l’Ajuntament de Pollença.
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Amdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i
MANIFESTEN
Que l’article 36.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre) atribueix als consells insulars la
competència de prestació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis en els municipis de
menys de 20.000 habitants.
Que s’ha detectat la necessitat d’instal·lar i/o adequar en aquests municipis de Mallorca de
població inferior a 20.000 habitants i a l’Entitat Local Menor de Palmanyola hidrants a les
xarxes d’aigua potable municipals, (xarxes que són de competència dels municipis segons els
articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril) per resoldre qualsevol tipus d’emergència en els
nuclis de població. Es prioritzarà com a punts d’instal·lació les entrades a les poblacions i
nuclis urbanitzats de titularitat municipal, les zones i polígons industrials, i el casc urbà.

Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d’abastament, destinat a
subministrar aigua en cas d’incendi o emergència que ho requereixi.

Miquel Angel March Cerdà
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La necessitat d’instal·lació d’hidrants en els municipis de població superior a 12.000 habitants
i inferior a 20.000 habitants i a l’Entitat Local Menor de Palmanyola i la seva ubicació queda
reflectida a l’estudi dels tècnics del Departament de Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca de data 7 de març de 2018; també cal tenir en compte l’informe de la necessitat de
l’actuació de la secretària tècnica del Departament de data 12 de març de 2018. A l’annex dels
convenis s’inclouen un seguit de característiques tècniques dels hidrants que s’han d’instal·lar
i/o adequar en els municipis.

Que el Consell Executiu del Consell de Mallorca de data _____ de _______ de 2018 va
aprovar aquest conveni tipus a subscriure amb els municipis de població superior a 12.000
habitants i inferior a 20.000 habitants i a l’Entitat Local Menor de Palmanyola com a quinta
fase d’un programa que ha arribat a tots els municipis de menys de 20.000 habitants.
Que l’Ajuntament de Pollença, mitjançant acord de Ple de dia ____ de ______ de 2018 va
aprovar el text d’aquest conveni.

Primera.- Aquest conveni té per objecte la instal·lació i/o adequació i el manteniment
d’hidrants per a emergències al municipi de Pollença.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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Per tot el que s’ha exposar ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb els
següents
CLÀUSULES

Els hidrants que s’ instal·lin o s’adeqüin en virtut del present conveni seran destinats
exclusivament a atendre emergències.
L’Ajuntament de Pollença cedirà l’ús dels hidrants que s’ instal·lin i/o s’adeqüin en virtut
d’aquest conveni al Servei de Bombers del Consell de Mallorca, durant un termini de 10 anys.
Amb caràcter general, els hidrants seran exteriors. Excepcionalment, prèvia autorització del
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Consell de Mallorca poden ser soterrats.
Segona.- Els hidrants, la seva adequació, i la resta d’elements a instal·lar al municipi de
Pollença seran els següents, d’acord amb les especificacions que figuren com annex I d’aquest
conveni:
Nombre d’hidrants columna i la seva senyalització: ___________
Nombre d’hidrants soterrats i la seva senyalització: ___________
Nombre d’adequació d’hidrants columna i la seva senyalització: ___________
Nombre d’adequació d’hidrants soterrats i la seva senyalització: ___________
Les màximes que aportarà el Consell de Mallorca a l’Ajuntament de Pollença seran les
següents:

23/07/2018 BATLE

Tercera.- Per la instal·lació i/o adequació d’aquet5s hidrants l’Ajuntament de Pollença rebrà
del consell de Mallorca una aportació econòmica total màxima de ______________. D’acord
amb el que es preveu a la clàusula anterior. Aquesta quantitat màxima a aportar quedarà
reduïda, si s’escau, de forma automàtica a l’import de l’adjudicació de les obres d’ instal·lació
i/o adequació dels hidrants a una empresa contractista i a l’import de la factura pel que fa als
honoraris de redacció i de direcció dels projectes.

Miquel Angel March Cerdà
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Per cada nou hidrant columna o soterrat i la seva senyalització: 3.600 euros.
Per cada adequació d’hidrant existent (columna o soterrat) i la seva senyalització: 1800 euros.
Per la redacció del projecte d’hidrants: _______
Per la direcció de les obres del projecte d’hidrants: _______

En el cas que l’import de les obres o dels honoraris sigui superior a l’aportació econòmica
màxima del Consell de Mallorca, la diferència anirà a càrrec de l’Ajuntament de Pollença.
Quarta.- Per a l’obtenció de l’aportació econòmica prevista a la clàusula anterior i el seu
abonament per part del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Pollença ha de presentar al
consell de Mallorca la documentació prevista a l’acord del consell Executiu del Consell de
Mallorca d’aprovació de l’aportació econòmica. Així mateix, en haver acabat l’obra, també ha
de presentar la documentació prevista a l’acord esmentat.

Sexta.- Els ajuntaments/entitat local menor es faran càrrec dels tràmits per a la contractació de
les obres d’ instal·lació i/o adequació dels hidrants en el seu terme municipal i del seu
manteniment durant un termini de 10 anys.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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Quinta.- De la quantitat total a aportar a l’Ajuntament de Pollença per a obres el Consell de
Mallorca, prèvia sol·licitud de l’Ajuntament, una vegada firmat el present conveni, podrà fer
bestretes a compte fins a un màxim del 50% d’acord amb les condicions establertes a les bases
d’execució del pressupost del consell de Mallorca per a l’any 2018.

Sèptima.- La supervisió de les obres d’ instal·lació i/o adequació dels hidrants i del seu
manteniment durant la vigència del present conveni es durà a terme pels tècnics del
Departament de Desenvolupament Local del consell de Mallorca.
Octava.- L’adjudicació de les obres i, també, la presentació del certificat d’adjudicació al
Consell de Mallorca s’ha de fer en el termini de tres mesos següents a la data de la firma del
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present conveni, i la finalització de les obres i, a la vegada, la presentació al Consell de
Mallorca de la documentació prevista al punt 5 de l’acord del Consell Executiu del Consell
d’aprovació de l’aportació econòmica, en el termini de set mesos comptadors també de de la
data de la firma d’aquest conveni.
Novena.- La ubicació dels hidrants serà el que determini l’estudi de necessitats dels tècnics del
Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca. En el cas que l’Ajuntament
de Pollença volgués canviar la ubicació dels hidrants de la que està prevista a l’estudi de
necessitats, haurà de comptar amb l’autorització prèvia del Consell de Mallorca.
Desena.- Aquest conveni tendrà una vigència inicial de deu anys, comptadors des de la seva
firma. Podrà ser denunciat per alguna de les parts amb un termini de preavís de tres mesos en
cas d’incompliment greu de les obligacions previstes en aquest conveni per l’altra part.

23/07/2018 BATLE

I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la
data abans expressats.
Per part del consell de Mallorca
El Conseller Executiu de
Desenvolupament Local

Per part de l’Ajuntament de Pollença
El Batle

Joan Font Massot

Miquel Àngel March Cerdà

Miquel Angel March Cerdà
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ANNEX I DEL CONVENI
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PER A LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ I/O ADEQUACIÓ
DEL SISTEMA D'HIDRANTS D'INCENDIS I EMERGÈNCIES
La instal·lació del nombre total d'hidrants, els criteris de priorització quant a la seva
instal·lació, la seva ubicació concreta en vies i espais públics, en cadascun dels municipis
atendrà als criteris definits i indicacions assenyalades a l'informe emès pels tècnics del Consell
de Mallorca.

Els hidrants s'ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d'emergències, degudament
senyalitzats i disposaran d'un sistema de protecció mecànica adequada per evitar danys
produïts per l'impacte dels vehicles o altres objectes sobre l'hidrant.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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Es prioritzarà com a punts d'instal·lació, complint les indicacions en el paràgraf anterior, les
entrades a les poblacions i urbanitzacions rebudes, el nucli urbà i les zones i polígons
industrials.

Els hidrants han d'ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades en el RD 1942/1993, de 5
de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, o
norma que el substitueixi.
Els hidrants seran de superfície, del tipus de columna seca a l'exterior, compliran la norma
UNE-NE 14384 (hidrants de columna), o norma que la substitueixi i disposaran el marcatge
CE. Les característiques tècniques de l'hidrant tipus estarà basada en hidrant de columna seca,
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drenatge automàtic, sistema d'antiruptura que es tanqui automàticament el cabal d'aigua
davant d'un fort impacte, del tipus C segons la norma UNE EN 14384: 2006 de 4”, amb dues
boques ràcord barcelona de 70 mm de diàmetre i una boca central de 100 mm amb rosca ,les 3
boques estaran inclinades i disposaran d'un sistema de seguretat antirobatori que evitin el
robatori d'aigua i dels taps.
Excepcionalment, en casos degudament justificats i prèvia autorització expressa per part dels
tècnics competents del Consell de Mallorca, es podrà instal·lar un hidrant sota nivell de terra
amb 2 sortides barcelona de 70 mm de diàmetre.
L'alimentació de xarxa que suporti la instal·lació d'hidrants es realitzarà com a mínim sobre
una canonada de 90 mm de diàmetre i s'ha de considerar el cabal de 500 litres/minut en l'hora i
època de l'any mes desfavorable, la pressió mínima del cabal d'aigua ha de ser superior a un
bar. La situació òptima és un cabal de 400 l/min per hidrant, 2 hidrants simultàniament durant
2 hores. S'instal·larà una clau de pas del diàmetre de la canonada en el qual es connecti
l'hidrant, l'esmentada clau s'haurà de poder accionar des de l'exterior. Es realitzarà una prova
del cabal obtingut a la sortida de l'hidrant mitjançant un mesurador de cabal una vegada
instal·lat el mateix. D'aquesta prova s'estendrà un document acreditatiu.

El manteniment de les condicions hidràuliques i del funcionament dels hidrants correspondrà al
municipi on estiguin instal·lats.
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Respecte als hidrants existents, considerant que no és pot avaluar el cost de la reparació per tal
de garantir la seva operativitat i senyalització, caldrà preceptivament aportar una descripció
de les actuacions a realitzar amb un pressupost detallat i en tot cas s'estima que el cost màxim
d'adequació d'un hidrant existent no podrà superar el 50% de l'import d'instal·lació d'un nou
hidrant.

Es durà un registre almenys trimestral del manteniment dels hidrants, que comprengui,
almenys, els següents punts:
 Correcte estat de les canonades.
 Correcte estat i funcionament de la vàlvula de pas.
 Correcte estat i funcionament de l'hidrant.
 Cabal de prou aigua.
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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 00:43:47 a 00:47:24).
Diligència.- Per fer constar que quan són les 17:53 hores s’absenta de la sala de sessions el
Regidor no adscrit Sr. Martí J. Roca Olivieri.

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (16 vots a favor: Junts Avançam, Unió
Mollera Pollencina, Alternativa per Pollença, Tots per Pollença i Partit Popular i 1
abstenció: el Regidor no adscrit) acorden aprovar íntegrament el Dictamen precedent i
els acords continguts en el mateix.
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Diligència.- Per fer constar que, als efectes de la votació anterior, es considera que el Regidor Sr. Martí
J. Roca Olivieri (no adscrit) s’abstén, al haver-se absentat de la sala de sessions (a les 17:53 h) una
vegada iniciada la deliberació de l’assumpte i no estar present en el moment de la votació, conformement
estableix l’article 92.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears (LMRLIB) en concordança amb l’article 100.1 del ROF.

3.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i
dones 2018-2021 de l’Ajuntament de Pollença(Exp. ABS núm. 2018/2595)
A continuació es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General de dia 25 de maig de 2018 que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D’IGUALTAT, OFICINA D’ATENCIÓ
CIUTADANA, BENESTAR SOCIAL I PERSONAL

Per tant, partint de la premissa que la igualtat de tracte i oportunitats enter dones i homes s’ha
de materialitzar en les administracions públiques, sorgeix la necessitat d’elaboració d’un Pla
d’Igualtat d’Oportunitats per al personal de l’Ajuntament de Pollença.

Miquel Angel March Cerdà

Per això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, en la sessió de 8 de juliol de 2016, va adoptar la decisió d´impulsar la implantació
de mesures dirigides al foment de la igualtat entre dones i homes en les entitats que conformen
el sector públic autonòmic i s´ha valorat la conveniència d´aprovar una primera fase
d´elaboració i implantació de plans d´igualtat a tots els municipis i ajuntaments de les Illes
Balears.
Per a l´elaboració d´aquest pla d´igualtat s´ha realitzat un exhaustiu diagnòstic de la situació i
posició de les dones i homes dins d´aquest Ajuntament, per detectar la possible presència de
discriminacions i desigualtats que puguin existir, en referència a la igualtat de gènere i que
requereixin adoptar una sèrie de mesures destinades a la seva eliminació i correcció.
Vist el Pla d´Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2018-2021 de l’Ajuntament de
Pollença i que s’estructura en els següents apartats: en primer lloc, un diagnòstic de la situació
de partida de dones i homes a l’Ajuntament de Pollença, que s’ha realitzat a partir de l’anàlisi
de la informació quantitativa i qualitativa aportada per l’Ajuntament en matèria de
característiques de la plantilla, accés, contractació i condicions de treball, promoció,
conciliació de la vida personal, familiar i laboral, assetjament sexual, política de comunicació i
sensibilització en igualtat i formació. En segon lloc, un programa d’actuació elaborat a partir
de les conclusions del diagnòstic i de les mancances detectades en matèria de gènere, en el que
s’estableixen els objectius a assolir per fer efectiva la igualtat, les mesures i accions positives
necessàries per aconseguir els objectius, un calendari d’implantació i indicadors o criteris de
seguiment de les accions. En tercer lloc, el seguiment i avaluació del compliment del pla a
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Atès que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes,
estableix que el principi d’ igualtat d’oportunitats ha d’informar, amb caràcter transversal
l’actuació de tots els poders públics, explicitant que les administracions l’han d’integrar, de
manera activa, en l’adopció i execució de les disposicions normatives, en la definició i
pressupostació de les polítiques públiques en tots els àmbits i en el desenvolupament del
conjunt de totes les activitats.
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través de les persones designades per cada part que recullin informació sobre el seu grau de
realització, els seus resultats i el seu impacte a l’Ajuntament.
Pels motius abans exposats, la Regidora delegada d´Igualtat, Oficina d´Atenció Ciutadana,
Benestar Social i Personal, Sra. Magdalena Seguí Cerdà proposa al Ple de l´Ajuntament
l´adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d´Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2018-2021 de
l’Ajuntament de Pollença, que s’adjunta al present acord.
Segon.- Disposar l’obertura d’un període d’informació pública i audiència a les persones
interessades, directament o a través de les organitzacions i associacions reconegudes, per un
termini de 20 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació del pertinent anunci al BOIB,
al tauler d’edictes i a la pàgina web municipal, per a la formulació d’al·legacions i/o
suggeriments.

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà.”
Diligència.- Per fer constar que quan són les 17:58 hores s’incorpora a la sala de sessions el
Regidor no adscrit Sr. Martí J. Roca Olivieri.

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 00:50:05 a 01:08:11).
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Tercer. El present Pla s’entendrà definitivament aprovat en cas que no es presenti cap
al·legació i/o suggeriment en temps i forma.

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 el Dictamen
precedent i els acords continguts en el mateix.
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4.- Moció presentada pels grups municipals Junts Avançam i Unió Mollera
Pollencina de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat
sexual i gènere, fent palesa l’aprovació de la Llei per a garantir els drets de
lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la lgtbi fòbia.
Acte seguit es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 22 de juny de 2018 que es transcriu a continuació:
“MOCIÓ CONJUNTA QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS JUNTS AVANÇAM
I UNIÓ MOLLERA POLLENCINA DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT, RESPECTE
I VISIBILITZACIÓ DE LA DIVERSITAT SEXUAL I GÈNERE, FENT PALESA
L’APROVACIÓ DE LA LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS,
TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER ERADICAR LA LGTBI FÒBIA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El 28 de juny, en record als disturbis de Stonewall(Nova York) celebrem el reconeixement
formal dels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals i queers
fonamentat en valors universals i democràtics com la igualtat, el respecte, la diversitat i la
llibertat. Aquesta commemoració es troba present en tot un seguit d’actes que cada any, els
col·lectius LGTBIQ celebren de forma pública per tal d’afavorir la tolerància i la igualtat de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i queers. Per tant, esdevé una data
d’expressió pública de drets, de fer present i visible un camí de normalització i respecte que,
cada cop més, exampla el seu ventall i cerca aprofundir en el compromís social sense cap tipus
de barrera.
Als darrers anys ha crescut una major consciència i un posicionament positiu en tots aquells
aspectes que tenen a veure amb el respecte i la inclusió dels drets de les persones que tenen,
com a forma de vida, tota expressió afectiva-sexual basada en la diversitat. Per tant, la societat
ha vist créixer la seva acceptació, la seva tolerància i el seu respecte. Així, s’han anat
assimilant els diferents posicionaments fruits també de les diverses normatives legals que han
ajudat i han estat efectives en tot l’Estat, fent-se palès un procés que significava una demanda
social fortament vinculada amb les exigències de la nostra ciutadania.

Miquel Angel March Cerdà

Es necessari mencionar que l’Assemblea General de la Organització Mundial de la Salut(OMS)
va ratificar l’eliminació de l’homosexualitat com a malaltia, el 17 de maig de l’any 1990. Això
va determinar una confirmació i unes garanties que han de continuar amb la lluita per la
normalització, per la visibilització de la realitat derivada de totes les perspectives
d’homosexualitat, lesbianisme i per la resta d’expressions de les diferents vivències de totes les
persones que senten com a pròpies les diverses vides afectives-sexuals tant des del seu àmbit
personal com també del social.
L’Ajuntament de Pollença juntament amb molts altres Ajuntaments del territori espanyol està
compromès amb el desenvolupament i la implementació de polítiques i serveis públics vetllant
per una garantia d’igualtat efectiva amb independència de la seva orientació sexual i identitat
de gènere, com element essencial per a la convivència, el progrés i el desenvolupament social i
econòmic sostenible tal com recull la Declaració institucional de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies.
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No obstant, en el marc del desenvolupament normatiu encara es fa precís continuar avançant.
Una mostra d’aquest progrés es manifesta en el Parlament de les Illes Balears on va ser
aprovada el passat 17 de maig, la LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES,
GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER ERADICAR LA LGTBI FÒBIA. Així, una
de les conquestes dels moviments LGTBIQ va ser cercar en tot moment, la visibilització de totes
les formes de convivència dutes a termes des de l’àmbit de les diversitats afectives-sexuals
perquè esdevinguin totalment inclusives, a la vegada que pugui permetre amb la regulació
adient, al mateix temps, protectora de tots els marcs de les situacions amb les que els col·lectius
afectats per la proposta de llei, i puguin sostenir amb garanties efectives els drets i també les
diverses situacions de riscs.

Es per tot això que l’equip de govern municipal(Junts Avançam i Unió Mollera Pollencina)
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.-Adherir-se a la Declaració Institucional proposada per la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies que recull els següents acords:

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

b61dc7f122a049fd85d7c9a62262f280001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

1. Convidar a tots els Ajuntaments a adherir-se a aquesta Declaració i sumar-nos a totes les
veus que clamen per un futur en igualtat de totes les persones al marge de la seva identitat
sexual i/o de gènere i de la seva orientació sexual.
2. Reafirmar el nostre compromís amb els drets humans i, en conseqüència, amb la diversitat
sexual, així com de la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat
de gènere, reconeixent els valors en aquest marc, al temps que reiteram la nostra ferma
determinació d’avançar en la superació de les barreres que encara avui perduren.
3. Reclamar el reconeixement a l’alt grau de compromís assumit en l’organització i prestació
de serveis essencials i als canvis e innovacions, noves metodologies que continuem incorporant
per assegurar l’excelència, disponibilitat i qualitat que els ciutadans i ciutadanes demanen i
requereixen.

5. Condemnar qualsevol tipus d’agressió, incloent tant la violència física com la verbal, la
humiliació i el menyspreu cap a persones LGTBIQ en el nostre país i ens comprometem a
continuar treballant en la informació i formació de la Policia Local.

Miquel Angel March Cerdà

6. Afirmar que no són possibles les polítiques d’igualtat sense els Ajuntaments. Per aquest
motiu, reivindica’m la necessitat de dotar als Ajuntaments de les competències en aquesta
matèria així com de suficients mitjans i recursos per a , en col·laboració amb el Govern Central
i les CCAA, assegurar la implantació adequada de totes les polítiques e iniciatives necessàries
per a garantir la igualtat efectiva de les persones en tots els pobles i ciutats.
-Segon.- Adherir-se també a la Moció proposada per l’Associació Benamics la qual recull els
següents acords:
1. Expressar el seu compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ en el marc de
la política municipal. Una tasca inclusiva i d’íntegre respecte als drets i les reivindicacions de
les postres associacions.
2. Manifestar el compromís de l’Ajuntament en el desenvolupament del que s’exposa a la Llei
per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals per eradicar la
homofòbia, transfòbia i bifòbia construint un camí d’inclusivitat i de normalització per poder
rebutjar en el municipi: l’HOMOFÒBIA, la TRANSFÒBIA i la BIFÒBIA.
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4. Constatem que la necessitat d’invertir en polítiques en favor de la diversitat sexual i la no
discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere a través del
desenvolupament de programes i projectes d’atenció, informació, formació i sensibilització i
conscienciació, que fessin del nostre municipi un espai segur per la diversitat sexual en totes les
manifestacions.

3.Donar suport, i promoure, pràctiques educatives, formatives, de sensibilització dins les àrees
de l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals.
Tercer.-Com a representació simbòlica, en aquesta moció es proposa que en el temps dels dies
corresponents a la celebració de l’Orgull, sigui integrada a les balconades de l’Ajuntament la
bandera que caracteritza a la comunitat LGTBIQ, expressió pública del compromís que la
corporació municipal aprova amb aquesta moció. Un compromís que genera vincles amb les
diversitats i un compromís que desperta la inclusivitat i el respecte, tenint present les situacions
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de dificultat i manca de llibertats, des del passat, fent palesa una aposta ferma i transparent
amb el present i futur vers tota la comunitat.”

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 01:15:53 a 01:26:56).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA(15 vots a favor: Junts Avançam, Unió
Mollera Pollencina, Alternativa per Pollença i Tots per Pollença; i 2 abstencions:
Partit Popular i el Regidor no adscrit ) acorden aprovar íntegrament la Moció
precedent i els acords continguts en la mateixa.

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 matèria d'ingressos.

Miquel Angel March Cerdà
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5.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions
formulades així com de les principals anomalies detectades en matèria 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 01:28:37 a 01:40:04).
6.- Propostes / Mocions d’urgència
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Seguidament, abans de començar la part de control i seguiment, el Sr. Batle demana si
algun grup polític municipal vol sotmetre a la consideració del Ple alguna
moció/proposta d’urgència.
Per part del Regidor del grup municipal Partit Popular, Sr. David Alonso García es
presenta una proposta d’urgència relativa al descompte de resident al 75% per als vols
amb la Península, de la que justifica la seva inclusió per urgència.
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 01:43:25 a 01:46:01).
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Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (9 vots a favor: Partit
Popular, Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina i el Regidor no adscrit; 2 vots en
contra: Alternativa per Pollença; i 6 abstencions: Junts Avançam) acorden procedir al
seu tractament al assolir-ne el quòrum de majoria absoluta necessari que n’apreciï la
urgència (article 83 ROF).
A continuació es dona lectura a la Moció, del següent tenor literal:
“MOCIÓ EN RELACIÓ AL DESCOMPTE DE RESIDENT AL 75 % PER ALS VOLS AMB
LA PENÍNSULA
El GRUP POPULAR de l’Ajuntament de Pollença, d’acord amb el que preveu el Reglament
d’Organització i Funcionament de les Corporacions Locals presenta, per al seu debat i
aprovació al PLE de l’Ajuntament la següent MOCIÓ.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La condició territorials dels arxipèlags i ciutats extra peninsular fa que els residents només
tinguin l’avió com a mitjà de transport efectiu i d’ús real per a comunicar-nos amb la
península. En aquests moments, les rutes ofereixen freqüències i places escasses a preus
desorbitats. A més a més, en dates determinades com ponts, alguns caps de setmana, Nadal o
vacances no només és molt difícil trobar una plaça, sinó que en cas d’aconseguir-la, els preus
són prohibitius per a una família de classe mitja i impossibles per a la immensa majoria de la
ciutadania. Aquestes són les circumstàncies objectives amb les quals han de conviure un
important número de ciutadans que tenen la necessitat de viatjar a territori peninsular per
raons obligades, ja sigui metges, d’estudis, administratives, familiars o econòmiques.
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L’article 138 de la Constitució Espanyola indica que “l’Estat garanteix la realització efectiva
del principi de solidaritat consagrat en l’article 2 de la Constitució, vetllant per l’establiment
d’un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyola i atenent
en particular a les circumstàncies del fet insular”.

Existeix unanimitat política a l’hora de garantir la connectivitat dels residents a les Comunitats
Autònomes allunyades de la resta del territori espanyol, en termes de freqüències, qualitats i
tarifes adequades, que salvin la barrera de la mar com a mínim en termes tarifaris.

1-L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de l’Estat Espanyol a implantar una subvenció del
100 % de les taxes aeroportuàries al passatger, als residents per trajectes amb
origen/destinació Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.
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Per tot això, el Grup Municipal Popular de l’Ajuntament de Pollença presenta al Ple per a la
seva consideració i acceptació si escau, els SEGÜENTS ACORDS:

2.-L’Ajuntament de Pollença insta al Govern de l’Estat Espanyol què la bonificació del preu
dels bitllets aeris en tots els trajectes en ambdós sentits entre les Illes Balears, Canàries, Ceuta
i Melilla amb la resta del territori nacional, què es varen consensuar per part dels diferents
Grups Polítics, a l’aprovació inicial dels Pressuposts Generals de l’Estat, s’apliquin a partir
del primer de juliol, així com havien acordat.”
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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 01:49:17 a 01:58:17).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA(15 vots a favor: Junts Avançam, Unió
Mollera Pollencina, Tots per Pollença; Partit Popular i el Regidor no adscrit i 2
abstencions: Alternativa per Pollença ) acorden aprovar íntegrament la Moció
precedent i els acords continguts en la mateixa.
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
Per part del Sr. Batle s’informa dels següents assumptes:

Miquel Angel March Cerdà

-El desestiment per part de l’entitat recurrent- sindicat UGT- respecte en el recurs
contenciós que havia interposat contra l’acord Plenari de l’Ajuntament de dia 27 de
desembre de 2017 de modificació de la plantilla dels llocs de treball de Secretaria i
Intervenció, i en conseqüència, l’auto d’arxiu de l’actuació per part del Jutjat de Palma.
2.- Dacions de compte de Resolucions de Batlia
A continuació per part del Sr. Batle es dona compte de les següents resolucions:
*Del Decret de Batlia núm. 360 de dia 27 d’abril de 2018 mitjançant el qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 11-2018 del pressupost prorrogat de 2017 per generació de
crèdit per un import de 28.290,80 € per dur a terme actuacions d’estalvi i d’eficiència
energètica consistent en la “Rehabilitació i millora de l’enllumenat del Pinaret al Port de
Pollença” gràcies a una ajuda del Consell Insular de Mallorca per import de 28.290,80
euros dins el marc del Pla especial d’ajudes 2018 a favor de tots els ajuntaments.
*Del Decret de Batlia núm. 361 de dia 27 d’abril de 2018 mitjançant el qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 12-2018 del pressupost prorrogat de l’exercici 2017 de
l’Ajuntament de Pollença quedant fixades les aplicacions afectades de la forma següent:
consignació de despesa amb crèdit en baixa per import de 1.045,93 euros per dur a
terme projectes d’actuacions urbanístiques i consignació de despesa amb alta de crèdit
per import de 1.045, 93 euros per obra nova d’habitació i bany del Centre de Dia.
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-Es va fer un trasllat al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de la pertinent
documentació en compliment de la calendarització establerta en l’Auto dictat per la
mateixa Sala en execució de la Sentència d’adaptació al Pla General del Pla
d’Ordenació dels Recursos Naturals, en el cas concret de Ternelles.

*Del Decret de Batlia núm. 363 de dia 27 d’abril de 2018 mitjançant el qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 13-2018 del pressupost de 2017 per ampliació de crèdit per
import de 13.520, 29 euros.
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*Del Decret de Batlia núm. 365 de dia 27 d’abril de 2018 mitjançant el qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 14-2018 del pressupost prorrogat de 2017 per generació de
crèdit, quedant fixades les aplicacions d’ingressos i de despeses de la forma següent: el
pressupost de despeses per import de 30.456 euros per la instal·lació solar fotovoltaica a
la piscina municipal del Port de Pollença, i el pressupost d’ingressos per un import de
30.456 euros per la qual es concedeix una subvenció per la instal·lació solar
fotovoltaica per a autoconsum de 25,38 kwp a la piscina municipal del Port de Pollença
en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions
d’energia solar fotovoltaica.
3.-Precs i Preguntes
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En primer terme, es dóna lectura al prec i es contesten les preguntes corresponents a la sessió
plenària ordinària del mes de juny de 2018, presentades per escrit (RGE núm. 4887 de
26.06.18) per part del Regidor Sr. Pere Josep Coll Torrendell del grup polític municipal
Alternativa per Pollença restant unides com annex a la present acta, respecte dels quals es
donen les següents respostes a les preguntes formulades:
R1: Contesta el Regidor Sr. Nevado Rodríguez que primer de tot, els pins són arbres que no
haurien de ser a les voreres dels nuclis urbans. Els pins han de ser a zones verdes àmplies o a la
muntanya. Tots aquests problemes que tenim es deuen al fet que quan s’urbanitzaren les
urbanitzacions es deixaren els pins, que eren petits per no tallar-los i han quedat a les voreres o
als carrers, deixant aquesta herència que ara tenim de voreres curtes, aixecades per culpa dels
pins. Per arreglar les voreres o el paviment, si no es tallen les arrels no es pot arreglar. Per tant,
per no córrer perill, quan s’arreglen les voreres o el paviment s’haurien de tallar, i si tallam els
pins es queixen que hem tallat els pins. En fi, és complicat, o tenim voreres sense pins i
transitables, o voreres amb pins amb el consegüent perill que això pugui portar.
R2: Respon el Regidor Sr. Nevado Rodríguez que l’Ajuntament fa ja molts d’anys que va
prendre la decisió de deixar les restes de poda i jardineria en el solar de Llenaira i dos pics a
l’any fer una crema controlada. En aquest solar només estan autoritzats a portar-hi restes
vegetals els serveis municipals i les empreses de jardineria que treballen en zones o jardins
municipals. En el seu moment es prengué aquesta decisió per abaratir els costs de l’Ajuntament.
Les empreses privades no cobren el mateix per un viatge fins al solar que per un viatge fins a
l’abocador de la Pobla. Per tant, quan es fa un plec, quan es fa una contractació, el desplaçament
és molt menor i el pressupost baixa. Per als serveis municipals, amb la falta de recursos que
tenen, seria inviable portar a l‘abocador cada viatge de restes vegetals. S’hauria d’estudiar la
possibilitat de triturar les restes vegetals en el solar de Llenaira, però en aquests moments no
tenim ni personal ni possibilitats d’adquirir maquinària per dur a terme aquestes feines.
R3: Contesta el Regidor Sr. Nevado Rodríguez que efectivament, a l’inici de la temporada
estival surten els problemes que s’han descrit. L’estiu passat EMSER repartí uns fullets per les
cases d’aquests carrers detallant el dia i fracció a recollir. Tot i així, el problema no se
solucionà. Les cases que tenen una alta rotació del seus ocupants, segueixen donant problemes.
L’única solució és obrir expedients sancionadors als propietaris dels habitatges o a les empreses
de lloguer turístic que les gestionen, que són els qui han d’informar els seus inquilins i
paral·lelament EMSER tornarà a fer una tramesa dels fulls informatius.
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R4: Respon el Regidor Sr. Nevado Rodríguez que és ver que aquest camí està en mal estat i
fer apedaçaments (bacheo) no és la solució, però com aquest hi ha diversos camins més, que
s’haurien d’analitzar i veure si necessiten un altre tipus de paviment. S’hauria de fer un projecte
ambiciós, i dotar una partida específica per arreglar els camins municipals que estan en mal estat
per deixar-los en bones condicions.
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R5: Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que la consulta pública prèvia de qualsevol
ordenança és una consulta dirigida als ciutadans. Per tant, sobre l’Ordenança d’ocupació de via
pública, els diferents grups polítics hem fet diverses reunions, crec que mitja dotzena, per anar
discutint els diferents punts. El que s’havia de fer abans de tancar una proposta d’esborrany era
fer aquesta consulta pública prèvia que es fa sense document encara i, per tant, no era lògic
tancar un document sense haver escoltat l’opinió dels ciutadans que han de poder dir fins que el
document estigui tancat. En el moment en què es va fer la darrera reunió, a la qual ja es va
esbossar més o menys la postura de tots els grups, i s’havia fet la proposta per part nostra de
quin era el punt més conflictiu com és la repartició dels percentatges de taules als exteriors, que
es va fer llavors una proposta i es varen fer també unes aportacions per part dels qui hi varen
assistir. A tot això s’incorporà, i es va demanar a Secretaria, que es fes la consulta pública
prèvia, que es posàs en marxa per agafar aquests elements que els ciutadans han d’aportar. A
partir d’aquí, una vegada s’ha fet aquesta consulta pública prèvia, s’ha posat en exposició
aquesta consulta pública prèvia, la idea és anar cobrint els terminis que cada fase estableix. La
pròxima fase ja és un esborrany que avui veureu vosaltres per acabar-lo de definir, segurament
no serà perfecte, no estarà tancat, no serà ideal, però crec que ha arribat a un punt en què les
diferents aportacions que s’han fet s’han pogut incorporar d’una manera més o manco
satisfactòria i que fa que tinguem una ordenança actualitzada i posada al dia d’avui. El calendari
és aquest, anar cobrint els terminis que la consulta pública prèvia estableix per les diferents
fases.
R6 i R7: Respon el Regidor Sr. Sureda Massanet que ahir hi va haver una nova reunió amb el
Departament de Carreteres del Consell de Mallorca. En aquesta nova reunió hi havia convocats
les diferents administracions que tenen competència sobre el que és la península de Formentor o
el far, i el Consorci de Transports, que és la institució que s’encarregarà de gestionar el que són
els busos de línia; per altra banda, també hi havia l’Autoritat Portuària, que és la titular del far i
de tot el que són els accessos al far. Hi havia la Direcció General de Trànsit i la Guàrdia Civil,
que seran competents per vigilar i comprovar que la circulació entre les deu i les set que es faci
a tot aquest tram de carretera entre la platja de Formentor fins en el far, només hi hagi
autoritzats i que es pugui, en certa manera, donar aquest servei de bus llançadora que arribarà
fins al far de Formentor. A més a més, hi havia el que convocava la reunió, el Departament de
Carreteres, i ens varen convidar a nosaltres com a Ajuntament, no només ahir sinó a totes les
reunions que s’han duit a terme perquè, en certa manera, aquesta proposta de regular el trànsit a
la península de Formentor és dins el municipi de Pollença, i l’Ajuntament, malgrat sigui
indirecta, també té alguna competència i alguna cosa a dir. Pel que fa al Butlletí Oficial de les
Illes Balears, es va publicar que la restricció podria ser efectiva a partir del 9 de juliol fins al 31
d’agost. El Consorci de Transports fa feina per dur uns busos de la península destinats a
transport escolar i ara en l’estiu han pogut aconseguir una sèrie de busos amb el personal per tal
de poder posar en marxa aquestes línies. Si no és dia 9 serà entre dia 9 i dia 16 que es preveu
que es posarà en funcionament. Hi ha dues zones: una zona on no es podrà circular, només
autoritzats, que és des de la platja fins al far; i l’altra zona, que sí que es podrà circular de
manera oberta, que és des del Port de Pollença fins a la platja de Formentor. L’índex més alt de
freqüència serà en aquella zona que està restringida, que és de des la platja fins al far. La
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Intervé la Regidora Sra. Llobera Vicens (Alternativa per Pollença) i demana: entre quina hora
i quina hora passen els busos?
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freqüència és de cada trenta minuts, els càlculs són que al voltant de mil persones podran
accedir entre les deu i les set al far de Formentor, la capacitat que tenen els busos és de
cinquanta-cinc places amb freqüències de cada mitja hora, amb aturades a Cala Murta i a Cala
Figuera. Tots aquests busos s’aturaran a Cala Murta i a Cala Figuera. El Consorci aplicarà un
preu d’1,55 euros per trajecte, és a dir, anar a la platja i tornar, 1,55 euros més 1,55 euros, amb
els descomptes també per a estudiants o jubilats, hi ha una sèrie de descomptes. També hi ha
aquestes targetes de vint o quaranta viatges, que inclòs surt més econòmic. A partir de la
setmana que ve es dissenyarà una campanya per explicar a tothom, mallorquins, residents, gent
que visita, etc., les opcions que tenen per poder visitar la península de Formentor, la platja, a
Cala Murta i fins en el far. El que es fa enguany, tothom n’és conscient, des de la Direcció
General de Trànsit hi haurà presència de Guàrdia Civil en aquesta zona; des de l’Ajuntament
també ens vàrem demanar si d’alguna manera o una altra podríem col·laborar amb informadors
per tal de poder informar de les restriccions que hi haurà a partir de la platja, però tothom té clar
que és una prova per una sèrie de setmanes, entre sis o set setmanes, perquè l’objectiu que tenen
les diferents administracions és que la circulació dins la península de Formentor de cara a l’any
que ve, en propers anys sigui cada vegada que es faciliti el que és el transport públic col·lectiu
per poder anar al mirador del Colomer, a la platja, a Cala Murta i fins al far. El que tothom posa
de manifest per primera vegada durant unes setmanes és que l’accés al far de Formentor es
podrà fer d’una forma segura. En aquests moments i durant tots aquests anys d’inèrcia que duim
no hi ha una limitació de vehicles que puguin accedir al far de Formentor. Per l’espai que hi ha
en el far de Formentor, és un espai molt limitat i això produeix unes coes de cotxes que arriben
a un final de trajecte que no dona cabuda a l’estacionament per a tant de volum. Aleshores,
almanco dins aquestes setmanes el es pretén és aconseguir un accés cap al far de Formentor de
forma segura.

Respon el Regidor Sr. Sureda Massanet Des de les deu del matí fins a les set de l’horabaixa.
A partir de les set de l’horabaixa i fins a les deu del matí següent l’entrada és lliure. És a dir, si
una persona a les nou i mitja hi vol accedir, podrà accedir al far. De totes formes,
l’estacionament en el far és limitat, i no es podrà aturar en línia groga, allà també hi haurà
vigilància. La recomanació que es farà és que la gent utilitzi el transport públic col·lectiu per tal
que la gent pugui arribar tranquil·lament i còmodament al far.

Contesta el Regidor Sr. Sureda Massanet que ells ho tenen en compte, per aquesta raó tenen
un bus de reforç és a dir, podrien incrementar més freqüències però prefereixen no incrementar
més freqüències, i poder tenir busos de reforç / retén. És a dir, jo no som tècnic i els
responsables són els tècnics del Consorci. Hi haurà busos que partiran des del Port de Pollença i
faran tot el trajecte fins al far. N’hi haurà d’altres que ho faran des de la platja fins far però
tindran un bus de reforç per no deixar ningú a dins la península, que tothom que vagi en
transport públic es pugui garantir la tornada. En això ho tenen en compte i així és com ens ho
varen explicar els tècnics del Consorci. A més a més, també els vàrem demanar, en resposta a la
propera pregunta, si els busos estarien adaptats, i varen dir que sí, que estarien adaptats per a
persones amb mobilitat reduïda. Una altra cosa és que les bicicletes tendran també llibertat de
circulació des de la platja fins al far, però no les motos, perquè si arriben cinquanta motos al far
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Intervé la Regidora Sra. Llobera Vicens (Alternativa per Pollença) i diu que existeix
possibilitat que vagis a Cala Murta, et passi cada mitja hora un autobús ple i no hi puguis pujar.
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el problema és el mateix. Entre dia 9 i dia 16 està autoritzat per part de la Direcció General de
Trànsit, a partir de dia 9, òbviament el que és tallar el trànsit ha de venir acompanyat de busos.
El Consorci fa feina perquè a partir de dia 9, aquests busos, que són a la Península, busos que
han fet servei escolar, els duen cap a Mallorca amb els xofers que han pogut aconseguir, són
busos adaptats. Si poden començar dia 9, serà dia 9 però potser es planteja començar el proper
dilluns dia 16 de juliol.
Intervé la Regidora Sra. Buades Cifre (Tots per Pollença) i diu: Només un aclariment, segons
la informació que ens dona, el servei discrecional estarà restringit, no podran passar. És a dir,
aquestes excursions que els visitants feien i que compraven fins al Far de Formentor, ja no es
podrà fer. El servei discrecional també estarà restringit?

Intervé el Sr. Batle i manifesta que pel que varen dir, crec que hi ha un sol bus que hi va a la
setmana, no sé si els dimecres. Per tant, crec que des del Consorci es varen posar en contacte
amb l’empresa per explicar-los com seran les restriccions.

Miquel Angel March Cerdà

R8: Contesta el Regidor Sr. Nevado Rodríguez que té raó, vaig dir quan acabàs la segona fase.
Avui hem presentat la finalització de la segona fase a la qual vostès estaven convidats i no han
vengut. A partir d’avui i una vegada aprovats els pressuposts tenim una comanda preparada per
a bancs, aparca-bicis i más jardineres.
R9: Respon el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que el tema de Ternelles, en el qual nosaltres ara
estam fent feina, és defensar aquesta servitud que estam utilitzant per donar accés a Ternelles, i
l’estam defensant seguint el full de ruta que ens ha marcat el jutjat per anar adaptant el Pla
General al PORN de la Serra. Estam complint aquests terminis i mentre els complim, tal i com
nosaltres hem defensat sempre, en aquest accés qui l’administra és l’Ajuntament. Per tant,
aquesta és la línia de feina. Si s’arriba a la conclusió que la manera de defensar l’accés ha de ser
l’expropiació, doncs que es faci l’expropiació. A dia d’avui, el full de ruta marcat judicialment
és aquest i és el que nosaltres estam seguint de la manera més diligent possible, amb molta de
feina que du perquè els terminis són estrictes, la feina a fer és important a nivell tècnic.
R10: Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que des de l’Ajuntament quan vàrem veure
aquesta notícia a la premsa primer i després un e-mail que va enviar aquesta persona, que ho
havia fet públic a una xarxa social, vàrem voler saber l’abast d’això. Perquè una cosa és a
vegades la realitat i una altra com surt reflectida en els mitjans. Vàrem voler sabre quin abast
tenia. Al final el problema era que aquesta senyora havia trobat dues llosques a l’arena.
Desgraciadament, tot i que posam cendrers perquè la gent no tiri les llosques, a vegades hi ha
gent que tira les llosques. Efectivament aquestes dues llosques hi eren. L’element més
sorprenent o que cridava més l’atenció era una xeringa que es va trobar damunt l’arena. No hi
havia hagut notícies d’aparició de xeringues abans, no n’hi ha hagut fins ara després. D’on venia
aquesta xeringa, desgraciadament dins la mar hi ha molts de plàstics. Per tant, podria haver
arribat en qualsevol moment. Es va fer una inspecció per veure si era un fet més generalitzat, i a
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Respon el Regidor Sr. Sureda Massanet que en teoria la Direcció General de Trànsit tampoc
no permetrà que hi hagi busos discrecionals dins l’horari restringit perquè allà dalt el que es vol
garantir és una sèrie d’estacionaments pels treballadors, pels camions que proveeixen, però allà
dalt dos busos tenen dificultats per girar, aleshores hi pot haver un bus. Si un bus discrecional hi
va a les nou i mitja del camí, quan arribi el bus de línia, aquest bus discrecional ja ha d’haver
sortit. Segons em vàren comentar l’Autoritat Portuària, els busos hi solen anar perquè a partir
d’algunes hores ja tenen dificultats en poder girar.
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la platja no ho era. Per tant, el que s’ha fet és constatar que tengués un nivell de neteja adequat,
tot i que hi ha tres elements que va trobar aquesta senyora: dues llosques i una xeringa. No s’ha
obert expedient, s’hauria obert si s’hagués constatat que aquest adjudicatari, per culpa d’una
negligència seva, la platja tengués un deficient estat de neteja, però per aquests tres elements
puntuals no es pot deduir d’una manera directa una mala gestió de tot el que és una platja, la
deficiència de neteja de tota una platja i, per tant, l’adjudicatari de la platja de Formentor també
neteja cales verges i no hem constatat les deficiències de neteja ni el procés de certificació; els
certificats que tenim tampoc en cap moment han constatat aquesta falta de neteja, tot el contrari.
Si constatam que això és una cosa recurrent, evidentment s’obriran els expedients que toca.
R11: Respon el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que desgraciadament en els darrers contactes que
hem volgut tenir hem notat una manca d’interès per part dels representants de la propietat. Hem
demanat ajuda al Consell de Mallorca perquè ens ajudi a fer aquestes gestions, i des del Consell
ens varen dir que es posarien en contacte i al capdavant, i que ells dirigirien les negociacions
perquè, a més, són part interessada, perquè per part de l’Ajuntament no hem notat gaire interès
en continuar aquestes negociacions.

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

23/07/2018 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 02:00:51 a 02:27:08).

Finalment, es dóna lectura i es contesten les preguntes corresponents a la sessió
plenària ordinària del mes de juny de 2018, presentades per escrit (RGE núm. 4921 de
27.06.18) per part de la Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre del grup polític
municipal Tots per Pollença restant unides com annex a la present acta, respecte dels
quals es donen les següents respostes a les preguntes formulades:
R1: Contesta el Regidor Sr. Sureda Massanet que en qualsevol cas per part del regidor
no hi ha cap inconvenient en reunir-me i a partir de dilluns em posaré en contacte amb
ells per saber quines són les peticions del que volien fer. La veritat és que enguany el
mercat nocturn s’ha incrementat de dotze a setze, és a dir, eren dotze l’any passat i
enguany són setze, hem incrementat en quatre llocs nous. Les bases eren exactament les
mateixes que l’any passat, i per part meva no tinc cap inconvenient, i la veritat és que si
no m’hi he reunit abans és perquè no en tenia constància. Sabia que el batle havia tingut
una reunió, però a mi personalment no se m’ha demanat cap reunió, però em compromet
la setmana que ve a parlar amb la persona que gestiona el mercat nocturn i em posaré en
contacte amb aquestes persones per poder escoltar quines són les demandes.
R4: Respon el Sr. Batle que cap problema de passar-los la informació de 2017,
balanços econòmics, d’assistència, etc., que crec que està feta la memòria i de la
primera qüestió no hi ha cap motiu especial. És a dir, vàrem fer com l’any passat, per
primera vegada, una presentació pública per part del Festival, per part de la comissió
tècnica que dona totes les explicacions del món, al mateix temps que abans de
presentar-lo a la premsa i abans que estigui ja visible a la web en català, castellà i
anglès. No hi ha cap motiu especial i, en tot cas, si hi ha interès podem fer una reunió
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amb el comitè artístic per reclamar més informació sobre els concerts que enguany es
fan al Festival.

Miquel Angel March Cerdà

R6: Respon el Regidor Sr. Sureda Massanet que fa aproximadament uns dos mesos,
oficials de la Policia Local varen realitzar un informe, o varen agafar un plànol,
col·locaren tota una sèrie de discs a la zona del Pinaret per tal que el Pinaret amb una
zona residencial, amb un índex de circulació molt baix perquè pràcticament és una zona
de circulació només de veïnats. A partir del tancament de la primera línia, ha tingut un
increment de circulació que ja es preveia. Per aquesta raó, es va fer un plànol amb una
nova senyalització. Aquest plànol va ser analitzat per part del regidor de l’equip de
govern amb el vistiplau també de l’inspector en cap de la Policia Local, i
automàticament es va procedir que tots aquests carrers que fins a dia d’avui tenien doble
sentit de circulació, alguns d’ells passassin a ser de sentit únic de circulació. També es
compraren els discs. Aquesta setmana s’aniran col·locant i una vegada estiguin tots
col·locats, es posarà en marxa aquesta nova circulació. Ahir també hi va haver una
reunió a partir de la demanda dels veïnats del Pinaret expressant també opinions
diverses sobre la circulació a la zona del Pinaret, i es va decidir que la circulació dins el

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

R5: Contesta el Regidor Sr. Sureda Massanet que en primer lloc, no hi ha un informe
escrit, per tant no puc llegir un informe que no s’ha fet per escrit. El que sí (???) la
decisió es va prendre a partir de l’experiència que hem tingut aquests dos mesos
aproximadament des de la posada en funcionament de la primera línia. Hem vist que el
tancament a les sis, era un tancament que anava bé però la demanda o els imputs que
s’havien rebut era que fins i tot podíem anar més enllà i el tancament podria ser de més
hores. Aleshores, a partir de converses mantingudes amb el cap de la Policia Local i
altres policies, es va considerar que es podia tancar a les dues i mitja perquè sobretot la
circulació a la primera línia era per facilitar la càrrega i descàrrega de vehicles de
mercaderia. Aleshores al càrrega i descàrrega que hi ha, per exemple, en el carrer de La
Gola s’hi accedeix també des de la primera línia; aleshores aquest càrrega i descàrrega
acaba a la una i mitja, es va considerar que es podia fer aquest tancament a les dues i
mitja i es podia donar aquest bon servei i facilitar la càrrega i descàrrega. A partir de les
dues i mitja, la circulació entre el carrer París fins al carrer Elcano???? queda tancat,
només és per a vianants i per a bicicletes, però el tram d’Elcano fins a la rotonda de
l’Enginyer Roca es manté obert precisament per poder garantir la sortida dels busos que
van a la zona de Ports i que duen turistes que van a les golondrines de Formentor. A
part de si hi ha algun camió a dins la zona de Ports, també poden sortir en direcció
Enginyer Roca. Aquest doble sentit de circulació en el primer tram d’Elcano per a
turistes va bé, però no és possible per a busos. Aleshores, la proposta d’enguany és
mantenir aquesta circulació oberta fins a les dues i mitja, un tancament de les dues i
mitja del capvespre fins a les cinc de la matinada, i el tram del carrer Elcano fins a
Enginyer Roca, el tancament és a partir de les sis de l’horabaixa. Anam vigilant també
aquests punts febles o aquestes mancances o necessitats a millorar, supòs que si aquí
està és perquè fa falta millorar el que és la zona d’aparcament, la zona de Ports i demà
mateix ho comunicaré als oficials de la Policia Local per tal que es pugui millorar la
informació des de Joan XXIII en direcció Elcano, el que és l’accés de l’apartament
tarifat de la zona de Ports.
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Pinaret sigui a trenta quilòmetres per hora; i a més també es va prendre nota de diferents
propostes que es varen fer arribar. L’objectiu és que en les properes setmanes en una
gran part del Pinaret, els carrers tenguin un sentit únic de circulació, trenta quilòmetres
per hora i, a més, en aquest pi en concret del carrer ??? també es farà alguna intervenció
per tal de facilitar que la gent no topi. Alguns proposaven que es tallàs, d’altres
proposaven tot el contrari i que aquest pi es preservàs. Així i tot, des de la Policia Local
es mirarà i alguna intervenció es farà perquè sigui més visible.
R7: Contesta el Regidor Sr. Nevado Rodríguez que els plecs de jardineria, camins i
podes s’han hagut d’externalitzar a una empresa de fora perquè aquí no es poden fer, i
una vegada ho tenguin acabat ho portarem a licitació. No ens han dit el temps, ahir vaig
parlar amb el tècnic de Medi Ambient i em digué que no sabia el temps.
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El Regidor Sr. Cifre Bennàsar contesta, respecte el plec de socorristes, que el darrer
que sé és que avui no he pogut consultar amb el tècnic de Medi Ambient atès que per
causes de força major no ha estat a l’Ajuntament i que s’havia entregat a Contractació
per aprovar els plecs, i si és correcte esper que a la propera Junta es puguin aprovar.
R8: Respon el Regidor Sr. Nevado Rodríguez que els arbres situats a la plaça Major i
a Via Pollentia s’han vist afectats pe r un fong, un fong molt habitual en aquesta època
de l’any i que es repeteix any rere any. Per tractar de controlar aquesta plaga, que és
difícil de controlar, es fan actuacions sistemàtiques amb amb fungicides als arbres
afectats per així intentar eradicar la plaga. Segons es va veient quan surt el fong
s’injecta i ja està. L’herba del terra, l’anam llevant on podem, no es pot fumigar. Els
doblers per poder desbrossar no són suficients.
R9: Contesta el Sr. Batle que aquesta pregunta ja s’ha contestat.
R10: Respon el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que jo no public res perquè no tinc camp
impremta encara però els diaris posen el que consideren oportú. Cada any es fan les
inspeccions d’ocupació de via pública, quan es diu una inspecció exhaustiva, ens
referim que a vegades hi ha situacions en què part de l’ocupació és competència
municipal, també és competència de Costes de les Illes Balears i, per tant, hi han d’anar
diverses persones a fer aquestes revisions i s’han fet cada any també enguany i ja se
n’han fet dos dies de revisions d’aquestes conjuntes apart de les habituals que fan el
nostre inspector de l’Ajuntament.
R11: Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que el conveni em consta que el va
aprovar el Consell Rector de l’Agència de Disciplina, crec que no hi va haver cap vot en
contra, i ara es passarà al Ple del Consell que aprovarà aquesta proposta, i entrarà en
vigor immediatament que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
R12: Respon el Regidor Sr. Nevado Rodríguez que la veritat és que l’índex és baix,
baixíssim, i això es deu al fet que els vehicles troben aparcament i no és necessari anar
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cap a l’aparcament. Això significa que no hi ha tanta falta d’aparcament com es pensava
i el contracte acaba dia 31 d’octubre.
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 02:27:10 a 02:41:46).

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

La Secretària
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Vist i plau,
El Batle

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

b61dc7f122a049fd85d7c9a62262f280001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

AJUNTAMENT PLE / Sessió Ordinària núm. 06/2018
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 22 de juny
de 2018
Ordre del dia
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I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de
l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2018 (Exp. Electrònic
ABS 2018/1005)
2.- Aprovació inicial, si procedeix, del conveni de col·laboració
entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per a la
instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències al municipi
de Pollença(Exp. Núm. 2018/6/CONV)
3.-Aprovació inicial, si procedeix, del Pla d’Igualtat d’oportunitats
entre homes i dones 2018-2021 de l’Ajuntament de Pollença(Exp.
ABS núm. 2018/2595)
4.-Moció presentada pels grups municipals Junts Avançam i Unió
Mollera Pollencina de suport al desenvolupament, respecte i
visibilització de la diversitat sexual i gènere, fent palesa l’aprovació
de la Llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals
i intersexuals i per eradicar la lgtbi fòbia
5.-Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les
objeccions formulades així com de les principals anomalies
detectades en matèria 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 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)
6.-Propostes/Mocions d’urgència
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II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i Preguntes

Situació
minutatge
De: 00:00:01
A: 00:40:42
De: 00:40:43
A: 00:47:43
De: 00:47:45
A: 01:08:26
De: 01:08:29
A: 01:28:16

De: 01:28.17
A: 01:40:04

De: 01:40:05
A: 01:58:32
De: 01:58:36
A: 01:59:31
De: 01:59:35
A: 02:00:41
De: 02:00:47
A: 02:41:46
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