ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 05/2018
Caràcter: ordinària
Data: 31 de maig de 2018
Convocatòria: primera
Horari: de 20:06 h a 23:34 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

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

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, si procedeix, de l'acta de la sessió anterior de dia 26 d’abril de 2018.
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2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 15-2018 sota la
modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals(Exp.
electrònic ABS 2018/1832)
3.- Aprovació inicial , si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16-2018 sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals(Exp.
electrònic ABS 2018/2000)
4.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17-2018 sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals(Exp.
electrònic ABS 2018/2099)
5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18-2018 sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals(Exp.
electrònic ABS 2018/2107)
6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3-2018(Exp.
Electrònic ABS 2018/2112)

8.- Moció a favor de les subvencions de l’àrea de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Pollença
(Núm. Exp. ABSe 2018/2115)
9.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença de solidaritat i suport als bombers
sevillans de la ONG PROEM-AID(RGE núm. 2814/2018)
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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7.- Aprovació, si procedeix, de la comptabilitat de la Sra. Maria dels Àngels Hernández Estelrich, tècnica
locutora ràdio(Exp. Electrònic ABS 2018/1966)

11.- Moció presentada pels grup municipal Alternativa per Pollença en defensa dels drets humans a
Palestina(RGE núm. 3856/2018)
12.- Propostes / Mocions d'Urgència
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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3.- Precs i preguntes

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 26 d’abril de 2018.
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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 26 d’abril de
2018.

3
Vist que no n’hi ha cap, s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
15-2018 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de
Tresoreria per a despeses generals(Exp. electrònic ABS 2018/1832)
Seguidament 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 BATLIA

Vistes les certificacions d’obra aprovades i abonades fins a la data per import igual a
l’adjudicació.

Miquel Angel March Cerdà
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Vist que mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2016, es
va resoldre adjudicar definitivament el contracte de les obres de “REHABILITACIÓ I
ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE LA URBANITZACIÓ DE
GOTMAR FASE III”, a l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.,
pel preu de 843.799,11 euros, IVA inclòs.

Vista la certificació núm. 9 i final d’obra de data 19 de març de 2018 per import de
79.863,34 euros, IVA inclòs, que suposa un increment respecte a l’import d’adjudicació de
l’obra d’un 9,4647%.
Vist l’informe emès per part del director d’obra, el Sr. Alfonso Martín Pascual, en data 12
d’abril de 2018 indicant que la totalitat de la desviació es deu a un excés d’amidaments
pels motius expressats a l’esmentat informe.
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Atenent que l’esmentada obra va ser considerada a l’exercici 2016 com a inversió
financerament sostenible i el pressupost prorrogat de l’exercici 2017 no disposa de crèdit
adequat i suficient per atendre aquesta despesa.
Per tot l’anterior, 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 i que regulen les inversions financerament sostenibles es considera adient fer ús
del superàvit pressupostari per aprovar la certificació núm. 9 i final de les obres
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“REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE LA
URBANITZACIÓ DE GOTMAR FASE III”, per import total de 79.863,34 euros, IVA
inclòs
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 destinarho 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.
Vista la Memòria de Batlia de data 02 de maig de 2018.
Vist els informes d’Intervenció favorables a la tramitació de l’expedient de modificació
de crèdit 15/2018.

Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 15/2018, sota
la modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el següent detall:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE DESPESES

Miquel Angel March Cerdà
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Miquel Àngel March Cerdà, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD

APLICACIÓ
933 61937

DENOMINACIÓ

IMPORT

Dotació Serveis Urbanització Gotmar
79.863,34
Fase III

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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PRESSUPOST D’INGRESSOS

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT

870,00

Romanent de Tresoreria per a despeses
generals

79.863,34
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Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauló d’edicte de la
Corporació i en el BOIB per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plenari. El present expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat reclamacions, en cas
contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.
No obstant això, el Ple acordarà.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:03:47 a 00:13:33).

3.- Aprovació inicial , si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
16-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de
Tresoreria per a despeses generals(Exp. electrònic ABS 2018/2000)
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:

Miquel Angel March Cerdà
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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.

“PROPOSTA DE BATLIA
Vist l’informe de condicions ambientals presentat per part de l’entitat SONTER en relació a les
piscines Municipals del Port de Pollença a juny de 2017 on estableix que als vestuaris de
dones, homes i nins, la temperatura ambiental no es troba dins els nivells establerts pel RD
486/1997 essent necessari per tant la instal·lació d’un sistema de climatització per aquests tres
vestuaris per aportar fred a les dependències i així evitar les temperatures extremes.

Vist que 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 i que regulen les inversions financerament sostenibles
es considera adient fer ús del superàvit pressupostari per aprovar l’esmentada actuació.
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
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Vist el pressupost de subministrament i muntatge presentat per part de l’entitat
REFRIGERACION Y CONFORT S.A. per import total de 20.391,48 euros.
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4.096.556,41 euros, no té endeutament bancari i el període mitjà de pagament del darrer
trimestre ha estat de 2,37 dies.
Vista la Memòria de Batlia de data 14 de maig de 2018.
Vist els informes d’Intervenció favorables a la tramitació de l’expedient de modificació de
crèdit 16/2018.
Miquel Àngel March Cerdà, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 16-2018, sota la
modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI

APLICACIÓ

342 62252

Miquel Angel March Cerdà
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PRESSUPOST DE DESPESES

Climatització
vestuaris
municipals Port Pollença

IMPORT
piscines
22.000

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE

870,00

DENOMINACIÓ

IMPORT

Romanent de Tresoreria per a despeses
generals
22.000

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.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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DENOMINACIÓ

No obstant això, el Ple acordarà.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:15:44 a 00:23:49).
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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 el Dictamen
precedent i els acords continguts en el mateix.
4.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
17-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de
Tresoreria per a despeses Generals(Exp. electrònic ABS 2018/2099)
Acte seguit 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 BATLIA
Vista la necessitat de dur a terme millores a les dependències del casal de can Llobera, seu de
la biblioteca municipal i de l’arxiu històric municipal.

1- Intervenció a la sala menjador.
La sala menjador presenta humitats que surten constantment i que necessiten d’una intervenció
específica. La sala menjador és una sala en la qual s’hi realitzen exposicions, presentacions de
llibres, conferències, conta contes, entre d’altres.
2- Intervenció a la cúpula.

Miquel Angel March Cerdà
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Atenent que aquestes millores consisteixen en:

La cúpula és un espai que connecta la planta baixa i l’escala principal amb la segona planta,
zona de la biblioteca expressament dedicada al treball i a l’estudi. Aquest espai actualment es
veu pertorbat pels renous que es generen a l’entrada, ja sigui pel trànsit ordinari de gent com
per les activitats que s’hi realitzen, tals com contacontes, presentacions, muntatge
d’exposicions... Per això necessita augmentar el seu grau d’aïllament col·locant una altra
separació a la cúpula.
Alhora, es podrà aprofitar per millorar la il·luminació de la l’escala principal i del segon
aiguavés de l’entrada, actualment quasi a la penombra en absència de llum solar.

La “portassa” és un espai que connecta l’entrada principal de can Llobera amb el pati i
l’ascensor d’accés a la primera i segona planta (zona d’estudi i d’ubicació de la major part del
fons de la biblioteca); al mateix temps que suposa una sortida a la plaça vella. Es el corredor
pel qual passa la major part dels adults que acudeixen a la biblioteca. Actualment, es un espai
cobert, però amb les dues sortides esmentades del pati i de la plaça vella obertes (només estan
tancades per unes reixes de ferro).
L’objectiu de la intervenció és convertir aquest espai de pas en una zona tancada amb
vidrieres. D’aquesta forma es reconvertirà en un espai intern de la biblioteca i s’evitaran els
canvis bruscs de temperatura en aquesta zona, habilitant-la per a diverses funcions i activitats
de la biblioteca. Al mateix temps i cosa molt important, es convertirà en el mostrador principal

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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3- Tancament amb vidrieres a la zona de la “portassa”.
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de la biblioteca de cara a l’exterior, visible des de tota la plaça Vella gràcies a la vidriera
d’entrada.
Atenent als càlculs efectuats pels Serveis Tècnics Municipals el pressupost total de les
actuacions és de 37.628 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
1- Pressupost intervenció a la sala menjador 18.666,57 €
2- Pressupost intervenció a la cúpula 15.359,74 €
3- Pressupost tancament amb vidrieres a la portassa 3.601,75
Per tot l’anterior, 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 i que regulen les inversions financerament
sostenibles es considera adient fer ús del superàvit pressupostari per dur a terme l’adequació
de les dependències del Casal Ca’n Llobera per import total de 37.628 euros, IVA inclòs.

Vista la Memòria de Batlia de data 18 de maig de 2018.
Vist els informes d’Intervenció favorables a la tramitació de l’expedient de modificació de
crèdit 17/2018.

Miquel Angel March Cerdà
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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 Àngel March Cerdà, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 17-2018, sota la
modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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CRÈDIT EXTRAORDINARI
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

933 62253

Adequació dependències municipals Casal
Ca'n Llobera

38.000

PRESSUPOST D’INGRESSOS
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CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT

870,00

Romanent de Tresoreria per a despeses
generals

38.000

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.
5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm.
18-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de
Tresoreria per a despeses Generals(Exp. electrònic ABS 2018/2107)

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

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 00:25:49 a 00:43:37).

Seguidament es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General de data 25 de maig de 2018 que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA

1.- Accés a la finca annexa al centre (Polígon 6 parcel·la 537 Ca’n Gallardo) degut a
la implementació de la nova metodologia pedagògica denominada “d’Ambients” per
tal d’habilitar un accés des de l’escola a l’esmentada finca per tal que els alumnes
puguin emprar-la com a pati. L’import d’aquesta actuació és de 27.101,87 euros.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Vistes les memòries justificatives presentades per part del tècnic d’educació en data 18
de maig de 2018 relativa a la necessitat de realitzar unes obres al CEIP Costa i
Llobera consistent en dues actuacions que són:

2.- Rampa accés entrada CEIP degut a la implementació de la nova metodologia
pedagògica denominada “d’Ambients” que ha provocat canviar la porta d’accés al
centre essent necessari habilitar una nova entrada mitjançant la construcció d’una
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rampa d’accés al centre d’Educació Infantil. L’Import d’aquesta actuació és de
16.269,12 euros.
Vist que existeix romanent de tresoreria suficient per dur a terme l’esmentada actuació.
Vistes les Providència i Memòria de Batlia de data 18 de maig de 2018.
Vist els informes d’Intervenció favorables a la tramitació de l’expedient de modificació
de crèdit 18-2018.
Miquel Àngel March Cerdà, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD

CRÈDIT EXTRAORDINARI
PRESSUPOST DE DESPESES

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 18-2018, sota
la modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:

APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

323 61945

Accés CEIP costa i Llobera a Finca Ca'n
Gallardo

28.000

323 61948

Rampa accés CEIP Costa i Llobera zona
EI

17.000

TOTAL

45.000

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT

870,00

Romanent de Tresoreria per a despeses
generals

45.000

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
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definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat reclamacions, en cas
contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.
No obstant això, el Ple acordarà.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:46:05 a 01:24:22).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA(7 vots a favor: Junts Avançam i Unió
Mollera Pollencina; 1 abstenció: el Regidor no adscrit; i 9 vots en contra: Tots per
Pollença, Alternativa per Pollença i Partit Popular) acorden rebutjar íntegrament el
Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 3-2018(Exp. Electrònic ABS 2018/2112)

“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 i a l’Organisme Autònom Residència Social Sant
Domingo, cal reconèixer les obligacions econòmiques i efectuar el seu pagament amb la major
brevetat possible.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

A continuació es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General de dia 25 de maig de 2018 que es transcriu literalment:

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.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

El pagament de les mateixes es realitzarà d’acord amb les disponibilitats de Tresoreria, tenint
en tot cas preferència al tractar-se de serveis o subministraments prestats en exercicis anteriors
a l’any en curs.
Les Factures les quals es proposen a aprovació, han estat conformades pels membres de la
Corporació.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquestes despeses al nivell de la bossa
de vinculació corresponent al pressupost prorrogat de l’exercici 2017 de l’Ajuntament i
Organisme Autònom Residència Social Sant Domingo
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Per tot l’anterior, el Batle, el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, vist l’informe d’Intervenció de
data 21 de maig de 2018 formula al PLE DE L’AJUNTAMENT la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar la despesa derivada de la relació de factures adjunta, reconeixent
extrajudicialment els deutes que de les mateixes es derivin per un import total pressupostari de
8.053,68 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost prorrogat de
l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Pollença.
Segon.- Aprovar la despesa derivada de la relació de factures adjunta, reconeixent
extrajudicialment els deutes que de les mateixes es derivin per un import total pressupostari de
6.186,63 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost prorrogat de
l’exercici 2017 de l’Organisme Autònom Residència Social Sant Domingo
No obstant, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.

Miquel Angel March Cerdà
Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 3-2018
AJUNTAMENT

Factura

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

C.
Programa

C.
Econòmica

Import
(Eur) D. Registre

D.
Conforme Descripció

1001

13/09/2017 B07730179

TRES SETZE 35, 330
S.L.

226061

1.400,01 21/02/2018

22/04/2018 2 PROJECCIONS CINEMA
A LA FRESCA ESTIU
2017.

1100

02/03/2018 18223410

XIMELIS
ADROVER,
GUILLERMO

226061

1.414,73 05/03/2018

22/04/2018 MONTATGE SO I LLUM
"STERLING" 27/10/2017.

1330

31/10/2017 B07654015

TALLER PEDRO 132
I XISCO, S.L.

21400

196,29 15/03/2018

10/05/2018 RECANVIS
I
REPARACIONS VEHICLE
POLICIA 0438HCH.

1491

17/10/2017 B57202855

ARTS
GRAFIQUES
PINYA, S.L.

330

226020

156,85 26/03/2018

27/04/2018 300
DIPTICS
1ER
CONCERT CAMBRA DE
MALLORCA, 2017.

1492

15/12/2017 B57202855

ARTS
GRAFIQUES
PINYA, S.L.

330

226020

94,02 26/03/2018

27/04/2018 150 DIPTICS CONCERT
ENSEMBLE 1550 ANY
2017.

1646

30/09/2017 B07577349

AGENCIA
DE 332
TRANSPORTES
PARRUS
UNION,S.L.

2200014

91,48 09/04/2018

10/05/2018 SERVEI
TRANSPORT
LLIBRES
BIBLIOTECA
05/09/2017.

1647

31/10/2017 B07577349

AGENCIA
DE 332
TRANSPORTES
PARRUS
UNION,S.L.

2200014

52,27 09/04/2018

10/05/2018 SERVEI
TRANSPORT
LLIBRES
BIBLIOTECA,
OCTUBRE 2017.

330
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Miquel Angel March Cerdà
Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

Factura

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

C.
Programa

C.
Econòmica

Import
(Eur) D. Registre

D.
Conforme Descripció

1648

30/11/2017 B07577349

AGENCIA
DE 332
TRANSPORTES
PARRUS
UNION,S.L.

2200014

98,01 09/04/2018

10/05/2018 SERVEI
TRANSPORT
LLIBRES
BIBLIOTECA,
23/11/2017.

1650

31/12/2017 B07577349

AGENCIA
DE 332
TRANSPORTES
PARRUS
UNION,S.L.

2200014

98,01 09/04/2018

10/05/2018 SERVEI
TRANSPORT
LLIBRES
BIBLIOTECA
12/12/2017.

1806

09/11/2017 A85258549

AUDAX
ENERGIA, SA

340

221006

475,98 16/04/2018

18/04/2018 FLUID
ESPORTS
CRTA MA 10

1836

17/04/2018 B57275190

S'ALGAR
FORMACIO, S.L.

920

16200

458,57 17/04/2018

24/04/2018 CURS
CERTIFICAT
APTITUT PROFESSIONAL
2017.

1837

17/04/2018 B57275190

S'ALGAR
FORMACIO, S.L.

920

16200

57,76 17/04/2018

1885

07/12/2016 A79102331

UNIDAD
EDITORIAL, S.A.

332

220015

421,98 20/04/2018

16/05/2018 SUSCRIP.EL
MUNDO
2015 CODIGO 7000464/1
BIBLIOTECA.

1886

07/12/2016 A79102331

UNIDAD
EDITORIAL, S.A.

920

220010

616,57 20/04/2018

16/05/2018 SUSCRIP.EL
MUNDO
2016 CODIGO 3627036/1,
AJUNTAMENT

1887

07/12/2016 A79102331

UNIDAD
EDITORIAL, S.A.

332

220015

585,21 20/04/2018

16/05/2018 SUSCRIP.EL
MUNDO
2016
CODIGO
7000464/1,BIBLIOTECA.

1889

07/12/2016 A79102331

UNIDAD
EDITORIAL, S.A.

920

220010

444,60 20/04/2018

16/05/2018 SUSCRIP.EL
MUNDO
2015 CODIGO 3627036/1
AJUNTAMENT.

1890

05/04/2017 A79102331

UNIDAD
EDITORIAL, S.A.

920

220010

155,60 20/04/2018

16/05/2018 EL MUNDO 3627036/1
RENOV.SUSCRIP.1ER
TRIM.17 AJUNT

1891

17/10/2017 A79102331

UNIDAD
EDITORIAL, S.A.

920

220010

147,69 21/04/2018

16/05/2018 EL
MUNDO
7000464/1.SUSCRIP.03/10
/17 A 17/02/18 AJU

1892

01/08/2017 A79102331

UNIDAD
EDITORIAL, S.A.

920

220010

147,69 21/04/2018

16/05/2018 EL MUNDO 7000464/1
SUSCRIP.03/07/17
A
17/02/17 AJU

1943

24/04/2018 A85258549

AUDAX
ENERGIA, SA

151

221003

779,34 26/04/2018

07/05/2018 FLUID
ELECTRIC
ENLLUMENAT CREUS

2046

09/11/2017 43073569

TRUYOL
AMENGUAL,
FRANCISCA

4311

226092

79,20 02/05/2018

02/05/2018 QUEVIURES RECEPCIO
LA FIRA 2017.

2137

28/12/2017 A80907397

VODAFONE
ESPAÑA, S.A.

132

22200

81,82 04/05/2018

10/05/2018 ICOMTEL SEU POLICIA
DESEMBRE 2017

TOTAL

24/04/2018 TAXES
EXPEDICIO
C.A.P.2017.

8.053,68
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ELECTRIC
PAVELLO

MOBILITATTARJETA

RESIDÈNCIA SOCIAL SANT DOMINGO

Factura

Doc.
D. Factura Acred.

Nom tercer

C.
C.
Econòmic
Programa a

D.
Conforme Descripció

141

12/01/2018 A85258549 AUDAX
ENERGIA, SA

231

22100

2.728,74 07/03/2018 16/04/2018 FLUID ELECTRIC DEL 20-11-2017
A 21-12-2017 SANT DOMINGO

150

18/03/2018 B57942468 MIJODA 5, S.L.

231

22105

1.545,70 20/03/2018 24/04/2018 MANUTENCIO
OCTUBRE 2017.

151

18/03/2018 B57942468 MIJODA 5, S.L.

231

22105

831,64 20/03/2018 24/04/2018 MANUTENCIO
NOVEMBRE 2017.

RESIDENTS,

152

18/03/2018 B57942468 MIJODA 5, S.L.

231

22105

1.080,55 20/03/2018 24/04/2018 MANUTENCIO
DESEMBRE 2017.

RESIDENTS,

23/07/2018 BATLE

TOTAL

6.186,63

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 01:26:43 a 01:32:22).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA(7 vots a favor: Junts Avançam i Unió
Mollera Pollencina; 9 abstencions: Tots per Pollença, Alternativa per Pollença i el
Regidor no adscrit; i 1 vot en contra: Partit Popular) acorden aprovar íntegrament el
Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

Import
(Eur) D. Registre

7.-Aprovació, si procedeix, de la compatibilitat de la Sra. Maria dels Àngels
Hernández Estelrich, tècnica locutora ràdio (Exp. Electrònic ABS 2018/1966)
Acte seguit es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 25 de maig de 2018 que es transcriu literalment:

Vista la sol·licitud (RGE núm.: 3476, de 8.05.18) presentada per la Sra. Maria Àngels
Hernández Estelrich, personal laboral interí de l’Institut Municipal de Ràdio Pollença d’aquest
Ajuntament, tècnica locutora de ràdio, en la qual formula el reconeixement de compatibilitat
del referit lloc de feina amb l’exercici de l’activitat privada com a professional en règim
d’autònoms.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

“PROPOSTA DEL PRESIDENT DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE RÀDIO

Considerant que respecte a la compatibilitat per a les activitats privades, l’article 11 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions
Públiques (LI), fixa que no es podrà exercir, per ell mateix o per substitució, activitats
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RESIDENTS,

privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o
al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi a
l’organisme públic on faci feina.
I que l’article 12 de l’esmentada LI estableix, entre d’altres, que “no podrá ejercer las
actividades siguientes:
a) El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta
propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que
este interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón
del puesto público.
Se incluyen en especial en esta incompatibilidad las actividades profesionales prestadas a
personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.”
Resultant que consta en l’expedient l’informe jurídic de la TAG del departament de Personal
emès en data de 22 de maig de 2018 que assenyala entre d’altres:

“2. Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia
efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal
ordinaria de trabajo en las administraciones publicas solo podrán autorizarse cuando la
actividad pública sea una de las enunciadas en esta ley como de prestación a tiempo parcial.“
Atès que la Sra. Hernández Estelrich té un contracte a temps parcial, realitzant una jornada de
16’15 a 20 hores, com a tècnica locutora de la ràdio, personal laboral interí.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

“Segon.- L’article 12.2 de la Llei 53/1984 d’Incompatibilitats del Personal al servei de les
Administracions Públiques fixa:

Pels motius abans exposats i considerant que la compatibilitat sol·licitada s’ajusta a lo exigit
per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al servei de les
Administracions Públiques, especialment en el seu article 12, per la Presidència de l’Institut
Municipal de Ràdio proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:

Segon.- En cap cas l’autorització suposarà modificació de jornada de treball i horari dels llocs
de treball que resulten afectats, condicionant-se l’autorització de compatibilitat a l’estricte
compliment en ambdós.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Primer.- Autoritzar la compatibilitat de la Sra. Maria Àngels Hernández Estelrich, personal
laboral interí de l’Institut Municipal de Ràdio Pollença d’aquest Ajuntament, tècnica locutora
de ràdio, amb l’exercici de l’activitat privada com a professional en règim d’autònoms, amb les
limitacions i pels motius anteriorment exposats i que es tenen aquí per reproduïts a tots els seus
efectes.

Tercer.- L’exercici del segon lloc de treball no podrà menyscabar, en cap cas, l’assistència al
lloc de treball principal, ni suposar retard, negligència o descuit en l’exercici del mateix.
Quart.- Notificar aquest acord a la interessada, i donar trasllat al Departament de Personal.
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Cinquè.- Donar compte al Consell Rector de l’Institut Municipal de Ràdio als efectes
pertinents.
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:34:28 a 01:35:51).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
8.-Moció a favor de les subvencions de l’àrea de Normalització Lingüística de
l’Ajuntament de Pollença(Núm. Exp. ABSe 2018/2115)

“2. Defensar la legalitat de les bases aprovades fins el dia d’avui per subvencionar l’ús del
català a les empreses i establiments comercials del seu municipi.
3. Reiterar el seu compromís en la defensa de l’organització d’activitats encaminades a la
normalització de l’ús del català en el marc legal de la comunitat autònoma i de l’estat, atès que
normalitzar l’ús d’una llengua consisteix a fer-la servir en qualsevol àmbit, i mentre en
determinades circumstàncies aquest ús no sigui possible, aquesta llengua estarà en una situació
d’anormalitat.”

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

Abans de donar lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa dia 25 de maig
de 2018 envers aquest punt de l’ordre del dia, el grup polític municipal Partit Popular
formula la següent esmena en la redacció dels punts 2 i 3ª de l’acord:

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 01:36:56 a 01:40:32).

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

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 l’esmena formulada pel grup
polític municipal Partit Popular, consistent en modificar la redacció dels punts 2 i 3º de
l’acord tal com consta transcrit.
A continuació es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General dia 25 de maig de 2018, amb l’esmena introduïda al mateix en la
present sessió, que es transcriu literalment a continuació:
“MOCIÓ A FAVOR DE LES SUBVENCIONS DE L'ÀREA DE NORMALITZACIÓ
LINGÚISTICA DE L'AJUNTAMENT DE POLLENÇA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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El foment de la llengua catalana és una obligació que deriva de l'Estatut d'Autonomia de 2007
i, sobretot, de la Llei de Normalització Lingüística aprovada el 1986. Precisament sobre
aquestes dues normes se sustenten aquestes subvencions que es convocaren per primera vegada
el 1999, fa denou anys.
Aquestes subvencions han tingut al llarg dels anys el suport dels diferents partits amb
representació municipal i cal esmentar que la darrera edició de la convocatòria s’aprovà per
unanimitat en el ple ordinari de febrer de 2018.
La promoció de la llengua catalana és també la raó de ser del Reglament per a l’ús de la
llengua catalana aprovat pel Ple de dia 23 de febrer de 1988 amb modificacions aprovades pel
Ple de dia 24 de febrer de 2000.
Cal recordar igualment que la Llei de Normalització Lingüística va obtenir el vistiplau del
Tribunal Constitucional (STC 123/1998, de 23 de juny), i els seus articles 33 i 37 diuen
textualment:

Article 37
1. Els poders públics de la comunitat autònoma han de fomentar l’ús de la llengua catalana a
la
publicitat.
2. Així mateix, s’ha d’impulsar l’ús ambiental del català i, de manera especial, la retolació en
llengua catalana en tot tipus d’entitats socials i culturals, mercantils i recreatives.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

Article 33
Els poders públics de la comunitat autònoma adoptaran les mesures pertinents i proveiran dels
mitjans necessaris per al coneixement i ús de la llengua catalana en tots els àmbits i activitats
de la vida social.

És dins aquest context que l’Ajuntament de Pollença, per tal de donar un nou impuls a l’ús de
la llengua catalana, estableix amb aquestes bases els criteris que se seguiran per a la concessió
de subvencions a les entitats que ho sol·licitin; d’aquesta manera les empreses que s’acullin a
aquest pla de subvencions ajudaran a fomentar la normalitat lingüística alhora que cobriran
una mancança sobre la qual la societat en segueix exigint actuacions.
Les esmentades ajudes concorden amb l'Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització
Lingüística.

1.-Demanar a la Sra. Maria Salom, delegada del Govern a les Illes Balears, que ordeni la
retirada del recurs contra l'Ajuntament de Pollença per subvencionar l’ús del català a les
empreses i establiments comercials del municipi de Pollença.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Per la qual cosa l’Ajuntament de Pollença acorda:

2.-Defensar la legalitat de les bases aprovades fins el dia d’avui per subvencionar l’ús del
català a les empreses i establiments comercials del seu municipi.
3.- Reiterar el seu compromís en la defensa de l’organització d’activitats encaminades a la
normalització de l’ús del català en el marc legal de la comunitat autònoma i de l’estat,, atès
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que normalitzar l’ús d’una llengua consisteix a fer-la servir en qualsevol àmbit, i mentre en
determinades circumstàncies aquest ús no sigui possible, aquesta llengua estarà en una situació
de anormalitat.”

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 01:44:09 fins a 01:48:37)
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (16 vots a favor: Junts Avançam, Tots
per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, el Regidor no adscrit i
Alternativa per Pollença i 1 abstenció: la Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre-Tots
per Pollença-), acorden aprovar íntegrament la Moció precedent amb l’esmena
introduïda, i els acords continguts en la mateixa.

9.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença de solidaritat i
suport als bombers sevillans de la ONG PROEM-AID (RGE núm. 2814/2018)
Abans de començar amb la lectura del Dictamen formulat per la Comissió Informativa
Permanent General dia 20 d’abril de 2018 respecte aquest punt de l’ordre del dia pren la
paraula la Regidora Sra. Llobera Vicens (Alternativa per Pollença) i manifesta, en
primer terme, que tot tenint en compte que aquesta moció no va poder ser tractada en
l’anterior ple ordinari i ha estat incorporada en l’ordre del dia del present ple (article 87
ROF) i, en segon terme, que els bombers sevillans han estat absolts dels delictes que
se’ls imputa a principis de maig, proposa la retirada de la moció presentada reconeixent
la tasca humanitària que realitza l’ONG PROEM-AID amb operacions de rescat i
salvament a l’illa de Lebos (Grècia).

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

Diligència.- Per fer constar que, als efectes de la votació anterior, es considera que la Regidora Sra.
Maria P. Buades Cifre (Tots per Pollença) s’abstén, al haver-se absentat de la sala de sessions (a les
21:57 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.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Els reunits, per assentiment unànime, acorden retirar el present punt de l’ordre del dia
de conformitat amb els motius exposats i 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.
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)
A continuació es dona lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 20 d’abril de 2018 que es transcriu literalment, passant a defensar el
contingut de la moció el Regidor Sr. Cifre Ochogavia (Tots per Pollença) :

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

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

6a6d7be00e364e4a9a74a8502ccac624001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS TOTS PER POLLENÇA,
PARTIT POPULAR DE POLLENÇA I EL REGIDOR NO ADSCRIT MARTÍ ROCA
OLIVIERI A FAVOR D’UN CANVI LEGAL QUE PERMETI AMPLIAR ELS
HABITATGES LEGALS EN SÒL RÚSTIC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Disposició Transitòria Segona de la Llei 6/1997 de Sòl Rústic a la seva versió original
establia:
2. El habitatges unifamiliars existents en sòl rústic, construïts legalment a l’empar
d’autorització que no haguessin esgotat els paràmetres de superfície construïble aplicables en
el moment de la concessió de la llicència, podran ser objecte d’ampliacions les quals,
respectant la resta de condicions establertes en el títol IV de la llei present, superin els límits
establerts als punts 1 i 2 de l’article 28 d’aquesta llei.
En aquests casos, la superfície total construïda resultant no podrà superar la que s’hauria
derivat si s’haguessin esgotat els paràmetres esmentats, amb un màxim de 450 m2.

Miquel Angel March Cerdà

Així, hem passat d’un règim jurídic que permetia fer ampliacions dels habitatges legals
existents a sòl rústic a un règim en que es prohibeix ampliar aquells que es troben a parcel·les
inferiors a la mínima(en general 14.000 metres quadrats i 50.000 metres quadrats als sols
qualificats com ARIB).
La prohibició s’ha implantat sense establir un règim transitori específic que evitàs que les
sol·licituds ja presentades es veiessin afectades pel canvi legal.
Al municipi de Pollença, hi ha moltes vivendes en sòl rústic implantades legalment dins
parcel·les inferiors a la parcel·la mínima, sigui per reformes i ampliacions dins habitatges
existents anteriors a l’entrada en vigor de la superfície mínima establerta actualment, sigui en
vivendes legalitzades per la disposició addicional 14 de la llei del sol anterior, la majoria
d’aquestes vivendes es dediquen a l’explotació turística com a habitatges turístiques de
vacances, per el que l’entrada en vigor d’aquesta prohibició no permetrà adaptar-se a les
noves demandes de mercat, sigui per ampliacions necessàries de piscines, porxades, garatges,
etc.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

Aquesta Disposició ha estat modificat per la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme
quedant el precepte amb la redacció següent:
2. Els habitatges existents en sòl rústic, implantats legalment d’acord amb el planejament
urbanístic aplicable en el moment de l’autorització, però que no s’ajustin a les determinacions
sobre el paràmetre de parcel·la mínima d’acord amb la legislació i el planejament d’ordenació
territorial i urbanístic en vigor, no poden ser objecte d’actuacions que en comportin
l’ampliació.

Entenem que la prohibició de tota nova ampliació no té justificació territorial, ni econòmica, ni
social, sinó que és una decisió que perjudica a molts petits propietaris d’una forma injusta i
desproporcionada.
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Per tot lo anteriorment exposat, els grups municipals i el Regidor no adscrit sotasignants
proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Rebutjar la modificació de la Disposició Transitòria Segona de la Llei 6/1997 de Sól
Rústic operada pe la Llei 12/2017 d’urbanisme que prohibeix qualsevol tipus d’ampliació als
habitatges legals existents en sól rústic que estiguin implantats en parcel·les inferiors a la
mínima exigible per un nou habitatge.
Segon.- Instar al Govern Balear i al Parlament de les Illes Balears a impulsar les reformes
legals per tal que s’introdueixi un nou règim legal que permeti les ampliacions dels habitatges
legals existents en sól rústic sempre que es compleixin a la vegada les dues condicions
següents:
a)es respectin els paràmetres urbanístics(edificabilitat i ocupació) vigents en el moment de la
sol·licitud de la llicència d’ampliació;

Tercer.- Remetre els presents acords a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del
Govern de les Illes Balears.”
Diligència.- Per fer constar que quan són les 22.12 hores s’incorpora a la sala de sessions la
Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre(Tots per Pollença).

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2
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b) Que l’ampliació no superi el límit del 50% de la superfície ja realitzada legalment en el
moment que la parcel·la va quedar per davall de la mínima exigible sempre amb el màxim del
450 metres quadrats, o que l’ampliació no doni lloc a edificacions que superin els 250 metres
quadrats.

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 01:48:38 a 02:01:08).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA( 9 vots a favor: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular i el Regidor no adscrit; i 8 vots en contra: Junts
Avançam i Alternativa per Pollença) acorden aprovar íntegrament la Moció precedent i
els acords continguts en la mateixa.

11.- Moció presentada pels grup municipal Alternativa per Pollença en defensa dels
drets humans a Palestina (RGE núm. 3856/2018)

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Diligència.- Per fer constar que quan són les 22.27 hores s’absenta de la sala de sessions el
Regidor Sr. David Alonso García (Partit Popular), excusant-se.

Acte seguit es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 25 de maig de 2018 que es transcriu literalment passant a defensar el
contingut de la moció la Regidora Sra. Llobera Vicens (Alternativa per Pollença) :
“MOCIÓ EN DEFENSA DELS DRETS HUMANS A PALESTINA
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Atès que des de l’any 1948 Israel ha annexionat més del 78% de la Palestina Històrica
facilitant la immigració i nacionalització de persones de religió jueva, mentre ha anat expulsant
la població autòctona palestina negant el dret a l’autodeterminació i el retorn de més de 7
milions de refugiades i refugiats palestins.
Atès que Israel ha sotmès els territoris ocupats a una jurisdicció militar i a un sistema
d’apartheid.
Atès que al llarg dels anys aquesta situació ha comportat la vulneració dels drets més bàsics de
la població palestina i càstigs col·lectius contra aquesta població, incloses massacres
periòdiques, considerades crims de guerra per diverses organitzacions i fins i tot per les
Nacions Unides.
Atès que amb el pas del temps la pressió colonitzadora i la judeització de Palestina ha anat en
augment, propiciant-se nous assentaments, alhora que els mètodes repressius s’han anat
endurint.

Atès que el poble palestí es troba avui davant un nou esclat de violència i d’incompliment de les
resolucions de les Nacions Unides i veu com Israel ha decidit convertir Jerusalem/ Al-Quds en
la capital del seu estat, avalat i suportat pels Estats Units, que ha decidit traslladar-hi la seva
ambaixada.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2
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Atès que les actuacions de l’estat d’Israel vulneren totalment el Dret i la pràctica totalitat de
tractats i acords internacionals, la Carta de les Nacions Unides així com nombroses
resolucions de la seva Assamblea General, i sobretot, la Declaració Universal dels Drets
Humans.

Atès els darreres fets ocorreguts, en els quals l’estat d’Israel ha reprimit brutalment amb foc
real la vaga general del poble palestí, les seves protestes i la Gran Marxa de Retorn provocant
prop de 80 morts i milers de ferits, entre ells infants.
Atès que l’Ajuntament de Pollença ja ha declarat per unanimitat en anteriors ocasions la seva
solidaritat amb el poble palestí, i ha defensat una sortida dialogada i pacífica al conflicte.

1.- L’Ajuntament de Pollença condemna totes les violacions i agressions que s’estan realitzant
a Palestina, especialment a Jerusalem i als assentaments de colons israelians a territoris
palestins, en suposar una violació greu del dret internacional i els drets humans.
Així mateix, condemna les darreres actuacions contra les persones que es manifestaren el
dissabte 30 de març a Gaza, que provocaren desenes de morts i milers de ferits, sumant-se a
l’exigència de l’Alt Comissionat de la ONU per als Drets Humans que l’Estat d’Israel rendeixi
comptes per aquestes actuacions, així com les produïdes amb l’apertura de l’Ambaixada
d’Estats Units a Jerusalem dia 14 de maig.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Pels motius exposats, es proposen els següents ACORDS:

2.-L’Ajuntament de Pollença insta el Govern Balear i el Govern de l’Estat Espanyol a
incrementar l’aportació a l’Agència de les Nacions Unides per a les persones refugiades de
Palestina.
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3.-L’Ajuntament de Pollença es compromet a prioritzar acords, convenis i contractacions amb
empreses que respecten els drets humans i que no obtenen beneficis de violacions del dret
internacional o drets humans. Així mateix insta al Govern de les Illes Balears i al de l’Estat
espanyol a fer el mateix.
4.- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern Espanyol a que aturi el comerç d’armes amb
l’Estat d’Israel i a la suspensió de relacions diplomàtiques mentre es mantinguin les agressions
i violacions del dret internacional i dels drets humans.”

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 02:05:20 a 02:12:04).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA( 9 vots a favor: Junts Avançam,
Alternativa per Pollença i Unió Mollera Pollencina; i 7 abstencions: Tots per Pollença
i el Regidor no adscrit) acorden aprovar íntegrament la Moció precedent i els acords
continguts en la mateixa.

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.
No se’n presenta cap.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2
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12.- Propostes / Mocions d’urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
Per part del Sr. Batle no s’informa de cap assumpte.
2.- Dacions de compte de Resolucions de Batlia

*Del Decret de Batlia núm. 125 de dia 15 de febrer de 2018 mitjançant el qual es
nomena Lletrat i Procurador en relació al recurs contenciós administratiu interposat pel
Sr. Luis Mª Petinal de Córdoba contra la desestimació per silenci administratiu negatiu
del Recurs de Reposició de 27 de gener de 2017, interposat contra l’autoliquidació núm.
1671000273 i 15120000599 efectuada per l’Oficina Liquidadora de l’Ajuntament de
Pollença.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

A continuació per part del Sr. Batle es dona compte de les següents resolucions:

*Del Decret de Batlia núm. 135 de dia 21 de febrer de 2018 mitjançant el qual es
nomena Lletrat i Procurador en relació al recurs contenciós administratiu interposat per
l’entitat Amer e Hijos S.A. contra la resolució adoptada en la sessió ordinària de la
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Junta de Govern Local de 20 de juny de 2017, que desestima el recurs de reposició, que
posa fi a l’expedient administratiu 2017/1100 mitjançant el qual es reclama a la
recurrent 5.010, 90 € corresponents a la liquidació de l’ICIO(Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres) de l’obra “Rehabilitació del conjunt de la zona
del Calvari”.
*Del Decret de Batlia núm. 293 de 05 d’abril de 2018 pel qual es notifica a la Sala
Contenciosa Administrativa del TSJIB que l’òrgan competent de l’execució de la
Sentència núm. 701/2017 de dia 24 d’abril (dictada en grau de cassació i recaiguda en el
recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat Menani S.A. contra la
desestimació pressumpta, en virtut de silenci administratiu, de la sol·licitud d’adaptació
del Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença a l’exigit pel Pla d’Ordenació de
Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana) és el Ple de la Corporació i que l’òrgan
responsable de la tramitació de l’avantdit procediment és el Regidor delegat
d’Urbanisme, Medi Ambient i Noves Tecnologies, Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar.

Miquel Angel March Cerdà

*Decret de Batlia núm. 805 de dia 09 d’octubre de 2017 mitjançant el qual s’aprova els
pagaments a justificar per acudir a la Presentació Regata Bahia Pollença al Saló Nàutic
de Barcelona i que es lliurin per part de la tresoreria de la corporació al Regidor delegat
de Turisme Sr. Antoni Cànaves Capllonch fons a justificar en concepte de despeses
d’allotjament, dietes i trasllats per acudir-hi per import de 200 €.
*Del Decret de Batlia núm. 815 de dia 11 d’octubre de 2017 mitjançant el qual s’aprova
la modificació de crèdit núm. 21 del pressupost prorrogat de l’exercici 2017 per un
import de 12.790,59 euros en consignació de despesa amb crèdit en baixa i alta.
*Del Decret de Batlia núm. 873 de data 23 d’octubre de 2017 mitjançant el qual
s’aprova el pagament a justificar per import líquid de 322, 63 euros per dur a terme la
inscripció en el Registre de la Propietat de la porció de terreny situat al Carrer Cecili
Metel núm. 69 denominada Ca’n Conill per a la seva cessió a l’Ibsalut.
*Del Decret de Batlia núm. 908 de dia 30 d’octubre de 2017 mitjançant el qual s’aprova
la modificació núm. 22 del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Pollença
per un import de 9.000,00 euros amb consignació de despesa amb crèdit en baixa i alta.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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*Del Decret de Batlia núm. 771 de data 29 de setembre de 2017 pel qual s’aprova la
modificació núm. 20 del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Pollença per
un import de 39.620 euros en consignació de despesa amb crèdit en baixa i alta.

*Del Decret de Batlia núm. 973 de data 22 de novembre de 2017 mitjançant el qual
s’aprova la modificació núm. 27 del pressupost de 2017 per generació de crèdit per
import de 14.000 euros.
*Del Decret de Batlia núm. 926 de dia 08 de novembre de 2017 mitjançant el qual
s’aprova la modificació núm. 23 del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de
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Pollença per un import de 23.000 euros amb consignació de despesa amb crèdit en baixa
i alta.
*Del Decret de Batlia núm. 980 de data 23 de novembre de 2017 mitjançant el qual
s’aprova la modificació núm. 28 del pressupost de 2017 per generació de crèdit per
import de 19.901,71 euros.
*Del Decret de Batlia núm. 1010 de dia 04 de desembre de 2017 mitjançant el qual
s’aprova la modificació núm. 29 del pressupost de 2017 per generació de crèdit per
import de 29.540, 20 euros.
*Del Decret de Batlia núm. 1032 de dia 14 de desembre de 2017 mitjançant el qual
s’aprova la modificació núm. 30 del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de
Pollença per un import de 209.666, 73 euros amb consignació de despesa amb crèdit en
baixa i alta.

Miquel Angel March Cerdà

*Del Decret de Batlia núm.1048 de data 22 de desembre de 2017 pel qual s’aprova la
modificació núm. 34 del pressupost de 2017 per generació de crèdit per import de
67.534,31 euros.
*Del Decret de Batlia núm. 1049 de dia 22 de desembre de 2017 pel qual s’aprova la
modificació núm. 35 del pressupost de 2017 per ampliació de crèdit per import de
15.198, 20 euros.
*Del Decret de Batlia núm. 1054 de data 27 de desembre de 2017 pel qual s’aprova la
modificació núm. 36 del pressupost de l’exercici 2017 per import de 12.000 euros amb
consignació de despesa amb crèdit en baixa i alta.
*Del Decret de la Presidència de l’Institut Municipal de la Ràdio núm. 30 de 22 de
desembre de 2017 pel qual s’aprova la modificació núm. 32-2017(1-2017 Ràdio) del
pressupost de l’exercici 2017 de l’Organisme Autònom Institut Municipal de la Ràdio
per un import de 18.000 euros amb consignació de despesa amb alta i baixa de crèdit.
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*Del Decret de Batlia núm. 1041 de dia 19 de desembre de 2017 pel qual es lliura per
part de la tresoreria de la corporació a la Sra. Carmen Luis Torres fons a justificar per
import màxim de 950 € en concepte de despeses d’allotjament, dietes i trasllats per
acudir al a fira de Turisme de Stuttgart.

*Del Decret de la Presidència de la Fundació Escola de Música núm. 33 de 22 de
desembre de 2017 pel qual s’aprova la modificació núm. 31-2017(1-2017 Música) del
pressupost de l’exercici 2017 de l’organisme autònom Fundació Escola de Música per
un import de 25.000 euros amb consignació de despesa amb crèdit en baixa i alta.
*Del Decret de la Presidència del Patronat de la Residència Social de Sant Domingo
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2017 Residència) del pressupost de 2017 de l’organisme autònom Residència Social
Sant Domingo per generació de crèdit per import de 16.303,21 euros.
*Del Decret de Batlia núm. 1056 de dia 28 de desembre de 2017 pel qual s’aprova la
modificació núm. 37 del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Pollença per
un import de 112.000 euros amb consignació de despesa amb crèdit en baixa i alta.
*Del Decret de Batlia núm. 4 de data 02 de gener de 2018 pel qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 1 del pressupost prorrogat de l’exercici 2017 per
incorporació de romanents de crèdit de l’exercici anterior per import de 2.303.714,10
euros(dotació serveis de l’urbanització Gommar Fase III; infraestructures urbanes dels
carrers de la Cala Sant Vicenç i obres del Passeig Port de Pollença Fase II).
*Del Decret de Batlia núm. 84 de 05 de febrer de 2018 pel qual s’aprova el pagament a
justificar per la Fira d’Hamburg i que es lliurin per part de la tresoreria de la corporació
a la Sra. Carmen Luis fons a justificar per import màxim de 1.000 euros.

Miquel Angel March Cerdà

*Del Decret de Batlia núm. 131 de dia 19 de febrer de 2018 pel qual s’aprova el
pagament a justificar per la Fira de Munich i que es lliurin per part de la tresoreria de la
corporació a la Sra. Carmen Luis fons a justificar per import màxim de 1.500 euros.
*Del Decret de Batlia núm. 134 de data 20 de febrer de 2018 pel qual s’aprova la
modificació núm. 5-2018 del vigent pressupost prorrogat de 2017 per generació de
crèdit per import de 138. 600 euros.
*Del Decret de Batlia núm. 147 de dia 27 de febrer de 2018 pel qual s’aprova el
pagament a justificar per la Fira de Berlín a realitzar durant els dies 07 a 11 de març de
2018 i que es lliurin per part de la tresoreria de la corporació a la Sra. Carmen Luis fons
a justificar per import màxim de 2.300 euros.
*Del Decret de Batlia núm. 150 de data 27 de febrer de 2018 pel qual s’aprova el
pagament a justificar per acudir el dia 12 de març a Còrdova a la III Convenció
d’Agents Tutors i que es lliurin per part de la tresoreria de la corporació al Sr. Carlos M.
Ferrer Juan fons a justificar per import màxim de 250 €.
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*Del Decret de Batlia núm. 109 de data 13 de febrer de 2018 pel qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 4 del pressupost prorrogat de l’exercici 2017 per
incorporació de romanents de crèdit de l’exercici anterior per import de 186.396, 90
euros.

*Del Decret de Batlia núm. 196 de dia 13 de març de 2018 pel qual s’aprova el
pagament a justificar per la Fira de París i que es lliurin per part de la tresoreria de la
corporació a la Sra. Carmen Luis fons a justificar per un import màxim de 3.000 euros.
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*Del Decret de Batlia núm. 200 de data 13 de març de 2018 pel qual s’aprova la
modificació núm. 6-2018 del pressupost prorrogat de l’exercici 2017 de l’Ajuntament
de Pollença per un import de 91.682, 03 euros amb consignació de despesa amb crèdit
en baixa i alta.
*Del Decret de Batlia núm. 243 de dia 26 de març de 2018 pel qual s’aprova l’expedient
de liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença corresponent a
l’exercici 2017 i que a continuació es transcriu literalment:
“Vist que en data 23 de març de 2018, es va incoar el procediment per aprovar la liquidació del
Pressupost General de Pollença corresponent a l’exercici 2017.
Vist que en data 26 de març de 2018, es va emetre Informe d’Intervenció respecte a l’avaluació
del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
Vist que en data 26 de març de 2018 es va emetre Informe d’Intervenció, de conformitat amb
l’article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de Hisendes Locals.

RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 2017 amb
els següents Resultats:

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

De conformitat amb l’article 191.3 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i amb l’article 90.1 del Reial Decret
500/1990, sobre matèria pressupostària.

A)Patronat Residència Social Santo Domingo
Resultat pressupostari ajustat: 129.430,34 €
Romanent de tresoreria: 496.336,13 €.
Deutors pendents de cobrament a 31/12/17: 492.970,24 €.
Creditors pendents de pagament a 31/12/17: 35.841,58 €.

Resultat pressupostari ajustat: 18.048,08 €
Romanent de tresoreria: 48.641,68 €.
Deutors pendents de cobrament a 31/12/17: 82.814,26 €.
Creditors pendents de pagament a 31/12/17: 48.980,92 €.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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B) Patronat Fundació Pública Escola de Música

C) Institut Municipal Ràdio Pollença
Resultat pressupostari ajustat: 24.875,10 €
Romanent de tresoreria: 40.920,74 €.
Deutors pendents de cobrament a 31/12/17: 40.918,51 €.
Creditors pendents de pagament a 31/12/17: 11.798,63 €.
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D) Ajuntament de Pollença
Resultat pressupostari ajustat: 5.321.965,02 €
Romanent de tresoreria: 25.582.136,74 €.
Deutors pendents de cobrament a 31/12/17: 9.843.559,46 €.
Creditors pendents de pagament a 31/12/17: 3.780.374,21 €.
Superàvit pressupostari consolidat: 4.238.586,42 €.
Regla despesa: Compliment amb taxa de creixement del 2,05 % amb un màxim permès de 2,1
%.
Deute públic: Compliment, no hi ha deute amb entitats de crèdit.
Resultat pressupostari consolidat: 5.494.318,54 €.
Romanent de Tresoreria consolidat: 26.168.035,29 €.
Segon.-Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquesta celebri, d’acord
amb l’establert als articles 193.4 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de
20 d’abril.

*Del Decret de la Presidència de la Residència Social de Sant Domingo núm. 15 de dia
19 de març de 2018 pel qual s’aprova la modificació de crèdit núm. 7-2018(1-2018
Residència) del pressupost prorrogat de l’exercici 2017 per incorporació de romanents
de crèdit de l’exercici anterior per import de 8.752,36 euros.

Miquel Angel March Cerdà
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Tercer.- Ordenar la remissió de còpia d’aquesta Liquidació al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública.”

*Del Decret de Batlia núm. 308 de data 11 d’abril de 2018 pel qual s’aprova el
pagament a justificar en concepte de motlles de llaunes per impulsar el projecte de
producte local del municipi, concretament la Formatjada i que es lliurin per part de la
tresoreria de la corporació al regidor delegat de Turisme, Comerç, Fires, Esports i
Educació, Sr. Antoni Cànaves Capllonch fons a justificar per import màxim de 113,14
euros.

*Del Decret de Batlia núm. 324 de data 17 d’abril de 2018 pel qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 9 del pressupost prorrogat de l’exercici 2017 per
incorporació de romanents de crèdit de l’exercici anterior per import de 441.211,74
euros.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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*Del Decret de Batlia núm. 312 de dia 12 d’abril de 2018 pel qual s’aprova el pagament
a justificar per retirar l’escriptura de lliurament de llegat del Sr. Zaforteza elaborada per
part del notari Andreu Monserrat per import de 550, 87 euros.

*Del Decret de la Presidència del Patronat de la Residència Social de Sant Domingo
núm. 20 de 23 d’abril de 2018 pel qual s’aprova la modificació de crèdit núm. 10-
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2018(2-2018 Residència) del pressupost prorrogat de l’exercici 2017 per incorporació
de romanents de crèdit de l’exercici anterior per import de 16.303,21 euros.
*Del Decret de Batlia núm. 437 de data 29 de maig de 2018 mitjançant el qual es
nomena Lletrat i Procurador en relació al recurs contenciós administratiu interposat per
l’entitat mercantil Isleña de Mármoles S.L. contra la resolució del Batle de l’Ajuntament
de Pollença de 30 de gener de 2017 recaiguda a l’expedient d’infracció urbanística,
38/2010, tal i com apareix publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat en data 16 de gener
de 2018.

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà
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*Del Decret de Batlia núm. 356 de dia 25 d’abril de 2018 mitjançant el qual es nomena
Lletrat i Procurador en relació al recurs contenciós administratiu interposat per la
Delegació del Govern a les Illes Balears i del Ministeri de Presidència i Administracions
Territorials contra l’acord del Ple de data 22 de febrer de 2018 mitjançant el qual
s’aproven les bases reguladores de les subvencions a les empreses que emprin el català
com a llengua habitual.
3.-Precs i Preguntes
En primer terme, es dóna lectura als precs i es contesten les preguntes pendents
corresponents a la sessió plenària ordinària del mes de febrer de 2018, presentades
per escrit (RGE núm. 1388 de 20.02.18) 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 Sr. Batle que tant l’Ibanat com el Seprona van dur a terme una
investigació i varen concloure que la responsable de l’incendi va ser una espurna en el
transformador o en els cables d’alta tensió del transformador de Gesa. Gesa va
encarregar un informe a un enginyer i va concloure que l’incendi de Síller no tenia res a
veure amb cap espurna en el cablejat d’alta tensió. Aquest tema ara ha entrat dins la via
judicial, s’ha judicialitzat. Per tant, hi ha un informe que ja ha reclamat un parell de
vegades a Gesa que de qualque manera s’exculpa de la responsabilitat d’aquest incendi
a ell. En tot cas, ha entrat per la via judicial, i l’informe de Gesa contradiu l’informe del
Seprona i de l’Ibanat. Ha reclamat aquest informe unes quantes vegades, i li han dit que
està en via judicial.
R2: Respon el Sr. Batle que el Jutjat d’Inca el mes de març va arxivar les diligències
de la causa contra dos guàrdies civils investigats després de l’accident de Lucia Patrascu
per omissió del deure de perseguir delictes. Això va reactivar l’expedient intern
sancionador obert contra aquests dos guàrdies civils per part de la Guàrdia Civil, i que
ha quedat en stand by perquè fa uns dies la Sala Segona de l’Audiència ha reobert la
investigació contra aquests dos guàrdies civils i l’ha ampliada a dos guàrdies civils més.
S’ha considerat que va ser prematur i precipitat el sobreseïment de l’exculpació
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d’aquests dos guàrdies civils per part del Jutjat d’Inca. Això és el que se sap en aquests
moments. S’havia arxivat, per tant, ha seguit l’expedient intern i ara s’ha paralitzat
mentre es resol l’altre.
R3 I R5: Contesta el Sr. Batle que d’ençà que hi va haver aquesta pregunta i fins ara, hi
ha hagut la famosa interlocutòria del Jutjat que ha vingut a dir que el qui ha d’atorgar
les autoritzacions per anar a Ternelles és l’Ajuntament d’acord amb el que es va
acordar, fins que com a mínim l’Ajuntament adapti el Pla General d’Ordenació de
Recursos Naturals. En aquests moments la gent que accedeix a Ternelles ho fa amb
autorització municipal tots els dies de la setmana de les 8.00 del matí a les 18.00 de
l’horabaixa.

Miquel Angel March Cerdà

R7: Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que es va fer una visita a Can Morató amb
tècnics i responsables del Departament de Patrimoni, i ara mateix estan fent aquest
informe. Per tant, la resposta seria que no hi ha un nou informe, i que esperam en no
massa temps rebre aquest informe sobre l’estat de la fàbrica per preveure qualque
actuació.
Respecte a la qüestió de si l’equip de govern a les seves reunions amb els propietaris i
compradors ha deixat clar aquest tema, el Regidor Sr. Cifre Bennàsar respon que sí,
sempre se’ls ha dit que aquest era un edifici catalogat, que hi havia unes consideracions
de caire patrimonial, que és el Consell de Mallorca qui té la potestat i que qualsevol
actuació s’ha de consensuar amb aquest Departament.
R8: Contesta el Sr. Batle que aquesta reunió es va fer arran d’unes queixes, denúncies i
polèmiques sobre les fotografies de la casa de Fartàritx del Racó. Bàsicament la reunió
venia també a col·lació perquè des de fa un cert temps el excursionistes han anat creant
nous camins i s’han deixat d’utilitzar camins que habitualment s’utilitzaven per transitar
dins Fartàritx del Racó. Aleshores hi havia un intent per part de la propietat de
consensuar aquests camins, alguns que ja s’utilitzen i que són públics, i d’altres camins
que no són públics i que s’utilitzen més. Bàsicament era intentar consensuar un pas per
Fartàritx del Racó, amb la senyalització corresponent i posteriorment la propietat de
Fartàritx del Racó va remetre a l’Ajuntament una proposta per modificar el trànsit o els
traçats dels camins que passin per Fartàritx del Racó amb la idea, en primer lloc, que hi
hagués un consens amb tots els sectors i que pogués ser pràctic per als excursionistes.
La conclusió de la reunió és que presentin una proposta concreta, hi havia l’afany per
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R6: Respon el Sr. Batle que a la primera reunió de la zonificació es va convidar a una
llista que s’havia establert prèviament; en aquesta reunió es va acordar afegir nous
membres que no constaven a la llista de correus electrònics on es convocaren les
reunions, i a darrera hora es varen convocar en la forma que es va poder, per correu
electrònic i per whatsapp, els sindicats i el Gob, i també a Podemos perquè no havia
estat inclòs dins la llista que inicialment s’havia fet per convocar els membres de la
comissió que havia de debatre sobre la zonificació. Evidentment, es cometé una
equivocació.
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part dels grups d’excursionistes de consensuar el traçat dels camins, si implica una
modificació evidentment és un altra cosa, però en tot cas, ells han fet arribar una
proposta concreta de camins.
Les intervencions en el present punt també 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 02:22:14 a 02:30:59).
Seguidament es dóna lectura als precs i es contesten les preguntes pendents
corresponents a la sessió plenària ordinària del mes d’abril de 2018, presentades per
escrit (RGE núm. 3137 de 24.04.18) 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:
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R1: Respon la Regidora Sra. Seguí Cerdà que la treballadora social del Port de
Pollença dedica un dia per setmana a rebre primeres visites, i els altres dies la feina que
es fa, entre d’altres, és el seguiment d’aquestes visites. Per exemplificar el grau
d’atenció que estam donant, el mes de gener es varen atendre quaranta-un casos a
l’oficina del Port de Pollença, en el mes de febrer cinquanta-quatre casos, en el mes de
març quaranta-un i en el mes d’abril quaranta-cinc. Es fa d’aquesta manera perquè les
visites necessiten tot un seguiment: gestions dels casos, enregistrament d’aquestes
entrevistes, els registres pertinents, reunions amb familiars i altres membres de la
família afectada. Per tant, això requereix molta atenció i un seguiment adequat.
Pel que fa als motius de que no s’incrementen els dies d’atenció setmanals, la Regidora
Sra. Seguí Cerdà contesta que es vol donar el seguiment que pertoca a cada cas i també
perquè té una sèrie de feines, com per exemple la tramitació de la sol·licitud de la
Residència Social de Sant Domingo; informació relativa a les subvencions individuals
per a persones majors i discapacitades; informes socials per a la Residència Social de
Sant Domingo; derivacions a prioritats socials; informació, orientació i tramitació de les
pensions no contributives per a persones majors de seixanta cinc anys; informació,
orientació i tramitació de les pensions contributives per a persones amb un seixanta-cinc
per cent o més de discapacitat; sol·licitud del certificat de discapacitat; informació,
orientació i tramitació de les targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat
reduïda; derivacions a recursos específics per orientació laboral (Deixalles, SOIB,
programa Combina, Fundació Diagrama; SOIB dones, Càritas, derivacions Escola
d’Adults, etc.); informació, orientació i tramitació d’ajudes econòmiques, abonament
social, derivacions a INSS per prestacions de fills a càrrec; derivacions per renda social
garantida; informació i tramitació d’ajudes econòmiques pròpies de l’Ajuntament;
informació i tramitació per rebre l’ajuda d’aliments bàsics; derivacions a l’IBAVI, tant
per promocions com per ajudes al lloguer; orientació i assessorament en general a
dones; derivacions a IBDONA pels casos de violència de gènere; sol·licitud i seguiment
de les alarmes pels casos de violència de gènere; orientació i assessorament d’ajudes
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econòmiques per a les víctimes de violència de gènere; renda activa d’inserció; IMAS;
derivació, valoració i seguiment de dones beneficiàries de casals d’ajudes a dones;
derivació al servei psicosocial municipal; informació i orientació en general a persones
immigrants; informes de reglaments per a immigrants; seguiment i assessorament a
persones amb trastorn mental; derivacions de les persones amb trastorn mental; casos
d’urgent necessitat; visites a domicili; coordinació amb altres professionals com policies
locals i centres de salut; menors i família; dependències i estrangeria.

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

23/07/2018 BATLE

Aquestes tasques més individualitzades s’ajunten amb el que és pròpiament la gestió
dels serveis socials com per exemple la licitació i seguiment del contracte d’Escola
Viva; licitació i seguiment del contracte de Teleassistència; licitació i seguiment del
contracte de Servei d’atenció domiciliària; reunions de suport territorial de l’IMAS;
coordinació amb el Servei d’ajuda domiciliària; coordinació d’Escola Viva; coordinació
de serveis psicosocials; suport a la Residència Social de Sant Domingo; memòries
anuals; gestió del local de Colonya; coordinació d’activitats i jornades com el Dia
Internacional de la Dona, el Dia Internacional Contra la Violència Masclista; les
Jornades Socials i suport a l’Àrea d’Igualtat; activitats en genèrica, dia LGTBI; cloenda
del taller de memòria.
Aquests són alguns dels motius, de les feines que tenen les treballadores socials i fan de
moment impossible donar més dies d’atenció. També aprofitar per dir que estam
començant a tramitar la contractació d’una nova treballadora social per, precisament,
donar més atenció particular.
Respecte a la qüestió de que per quin motiu la treballadora social de Pollença només pot
dedicar un dia setmanal a l’atenció al públic i quin és el temps d’espera per ser atès, la
Regidora Sra. Seguí Cerdà respon que el cas de la treballadora social de Pollença és
exactament el mateix. Si que és veritat que el temps d’espera és menor perquè no hi ha
tants de casos, però la situació és la mateixa: un dia per a l’atenció a primeres visites i la
resta dels dies per totes les feines que ja ha explicat.
R2: Contesta el Sr. Batle que cada certs mesos la Creu Roja du aliments, entre ells
palets de llet, i en aquest cas concret no va ser llet caducada el que va provocar aquesta
olor, que efectivament en feia, sinó el mal maneig d’aquests palets que ja venien
romputs. El cert és que la llet que s’havia vessada va començar a fer olor, però en aquell
cas no perquè la llet que havia duit la Creu Roja estigués caducada. Altres vegades ens
han comentat que han duit llet a punt de caducar i moltes vegades caduca. En aquest cas
no va ser així, va ser per un mal maneig, el cert és que es va rompre part d’un palet i va
fer vessar llet. Es va fer net, es va tirar tot el que s’havia de tirar i s’ha reclamat als
responsables d’aquest petit banc d’aliments que estiguin més atents perquè no passin
coses com aquestes.
R3: Respon el Regidor Sr. Sureda Massanet que les preguntes tres i quatre estan
relacionades perquè parla del nombre d’expedients que s’han anat obrint al llarg de
2017 i 2018. Totes les actes que s’han anat obrint acaben a l’expedient corresponent.
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Aleshores ara a la resposta següent en Tomeu Cifre Bennàsar dirà exactament el nombre
d’expedients a partir de les preguntes que s’han fet, de diferents tipus de denúncies i que
corresponen a les actes aixecades.
R4: Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que totes les actes que ens arriben després
tenen la seva tramitació, en concret en aquests casos que es diuen aquí, són expedients
que després tramita l’Àrea de Medi Ambient. Per tant, ha de negar aquesta afirmació
que diu que es palpable la deixadesa i que es fa tant la feina d’aixecar actes com de
tramitar els expedients i posar les pertinents sancions.
L’any 2017 hi va haver nou expedients sancionadors per residus, és a dir, objectes mal
tirats, per tant s’ha de localitzar qui és qui ha deixat aquells elements fora del contenidor
o en mala situació, cosa que no sempre és fàcil de localitzar qui és el culpable d’una
manera evident, que es pugui fer una acta indiscutible.

Miquel Angel March Cerdà

Intervé la Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre (Tots per Pollença) i diu al Regidor Sr.
Sureda que li hem demanat quantes actes va aixecar la Policia Local. Si no ho entès
malament, vostè ens diu que el Regidor Sr. Cifre Bennàsar ens contestarà ja que vostè
no ens contesta. Ens contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que tots els expedients que
s’han obert a l’Àrea de Medi Ambient són les actes que ha aixecat la Policia Local.
Només en el 2017 nou expedients per residus; quaranta-dos expedients per cans
amollats; cap expedient per excrement i vuitanta-tres expedients per vehicles
abandonats. Per tant, tot els expedients que el Regidor Sr. Cifre Bennàsar ha obert són
les actes que ha aixecat la Policia. Consider que és molt poca feina.
R5: Respon el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que no és una excusa, se li pot donar una
explicació si vol. S’està fent un plec per adquirir una sèrie d’elements necessaris que
són els poalets específics, després el sistema programari de seguiment de la recollida i el
pesatge, i el servei d’informació ambiental que són els informadors per la campanya de
sensibilització, que és bastant important. Bona part d’aquests elements han estat
inclosos a la convocatòria de subvencions de la Comunitat Autònoma per inversions
relatives a la prevenció, reducció de residus.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària
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Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

Hi ha haver vuitanta-tres expedients de retirada de vehicles abandonats. Hi va haver
quaranta-dos expedients sancionadors per cans que estaven amollats i tenien propietaris,
circulaven amollats per la via pública, cosa que no està permesa, i el 2017 per
excrements de cans no n’hi va haver cap. Es veu, ho hem dit moltes vegades, la
dificultat que hi ha de trobar el ca en el moment que està generant l’excrement i poder
sancionar l’amo. Enguany d’expedients sancionadors de residus se n’han fet dos;
d’expedients de retirada de vehicles se n’han fet vint-i-quatre; després hi va haver un
cas curiós de residus que eren embarcacions a la via pública, que foren deu; denou
expedients sancionadors per animals amollats i enguany sí que hi ha hagut dos
expedients sancionadors per excrements d’animals. Això és el que hi ha de 2017 i 2018.
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Després hi ha altres elements que s’estan posant progressivament en marxa: vehicles de
recollida; les compactadores; la pròpia Deixalleria, i això són elements que s’havien de
posar en marxa pel Pla de Residus i també un reforç significatiu de les recollides
selectives en detriment del rebuig. I les deixalleries, les mini-deixalleries sí que són un
element important en tot aquest Pla de Residus. Se’ns ha d’entregar el treball de la
modificació urbanística puntual que s’ha de fer per poder implantar aquestes minideixalleries. Efectivament el canvi d’ordenança és necessari per tirar endavant el Pla de
Residus, un element que és bastant important com és la Llei de Residus i Sòls
Contaminants de les Illes Balears que ara està en fase d’exposició pública i que és
important adoptar-la perquè suposa canvis importants, i la nostra normativa municipal
s’hi hauria d’adaptar. Tots aquests elements han fet que a dia d’avui no s’hagi pogut
avançar més per la complexitat de la implantació del Pla de Residus.
R6: Contesta el Regidor Sr. Sureda Massanet que està permesa la circulació vint-iquatre hores al dia, els tres-cents seixanta-cinc dies de l’any amb una limitació de
velocitat a vint quilòmetres per hora.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

R7: Respon el Sr. Batle que el Ple es va celebrar dia 22 de febrer, l’endemà d‘aquest
Ple ja es va trametre l’acord del Ple per correu electrònic a la Conselleria de Salut, a la
consellera i al director general de Salut del Govern Balear. Dia 26 de febrer, dilluns, es
va trametre l’ofici formal de remissió a la Conselleria de Salut de la moció aprovada pel
Ple, i dia 9 de març es va fer una provisió de batlia adreçada als serveis tècnics
municipals d’acord amb el contingut de la moció. Dia 21 de febrer, abans d’aprovar-se
la moció en el Ple, hi va haver una resolució del director general del servei de Salut pel
qual acceptava la cessió gratuïta que fa l’Ajuntament de Pollença del solar de 2.030 m2
ubicat al carrer de Cecili Metel i que havia estat cedit per l’Ajuntament per acord del
Ple.
I així està el que correspon a l’equip de govern fer d’aquesta moció, que és trametre a la
Conselleria el contingut de la moció i encarregar als serveis tècnics l’informe tècnic, tal
com es diu al punt primer de la moció. A hores d’ara, no es disposa de l’informe dels
serveis tècnics municipals. Pot estar fet però no haver- me arribat.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

R8: Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que pel que fa a les licitacions pendents, la
redacció dels plecs tècnics està preparada, espera que pugui sortir la licitació com més
aviat millor.
Respecte de les ocupacions dels comerços en el passeig d’Anglada Camarasa, el
Regidor Sr. Cifre Bennàsar respon que l’ocupació és exactament la mateixa de la
temporada 2017, això està damunt el projecte de domini públic marítim-terrestre 20162019.
Si hi ha qualque establiment que se sobreocupi quedaran les actes al respecte, tant sigui
l’Ajuntament com de la Demarcació de Costes.
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Sobre la qüestió de si hi haurà parc aquàtic, el Sr. Cifre Bennàsar contesta que no n’hi
haurà, no va ser sol·licitat per part de l’Ajuntament en el projecte, ni s’ha demanat ni es
va donar cap pròrroga perquè no hi havia pròrroga per donar.
Respecte del darrer tram de la platja, la disponibilitat de l’arena fa que la platja variï
d’un any a l’altre, per la qual cosa a principi de temporada, l’inspector de Costes
juntament amb els serveis tècnics municipals determinen i fan un acte de replanteig per
ajustar la implantació a la situació real d’aquell any, mirant les distàncies a la línia
d’aigua i els espais entre les ocupacions; ateses les dimensions que té la platja enguany,
es va adaptar l’ocupació en això i els elements damunt l’arena són els mateixos que les
anteriors temporades que són els autoritzats per Costes.

R10: Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que la temporada de bany potser es deu
referir a la implantació del servei de platges. Es va implantar per Pasqua i crec que està
determinat fins a finals d’octubre, i el servei de socorristes està redactat al plec; es va
haver d’adaptar a la nova Llei de Contractes que com se sap ha modificat molts
d’elements, i ha estat la tramitació de la contractació de la nova Llei que ha canviat
bastant, ha generat bastanta confusió, lògicament pels nous sistemes que implanta en els
diferents Ajuntaments. Aquest plec està preparat i s’espera que pugui sortir el més aviat
possible.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

R9: Respon el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que dins el solar municipal de Llenaire no
s’hi guarden enderrocs. Els enderrocs se’n van a mac insular, que és l’únic abocador
autoritzat. Dins el solar municipal el que s’hi guarda és material de reutilització, que són
coses que es poden anar llevant de diverses obres municipals, no només les de primera
línia, i que estan en estoc fins que es puguin aprofitar per una altra obra.

Els socorristes varen començar quan pertocava, que era dia 15, estan fent el mateix
servei que aquests darrers anys i el continuaran fent d’aquesta manera fins que
s’adjudiqui el nou servei. Amb una contractació amb objeccions, com hi ha hagut en
altres serveis municipals.

Les intervencions en el present punt també 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 02:31:04 a 02:54:46).

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

R11: Respon el Regidor Sr. Nevado Rodríguez que el projecte tècnic ha estat en
exposició pública sense que hi hagi hagut cap al·legació, per la qual cosa ja s’iniciarà la
redacció del plec administratiu per poder procedir a la licitació de l’obra.

Finalment es dóna lectura i es contesten les preguntes corresponents a la sessió
plenària ordinària del mes de maig de 2018, presentades per escrit (RGE núm. 4090 de
29.05.18) per part de la Regidora Sra. Marina Llobera Vicens del grup polític
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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 Sr. Batle que la sentència no condemna el gerent, ni el regidor, ni el
president de l’empresa, ni cap encarregat, condemna l’empresa, i les accions que s’ha
previst emprendre és que després de la reunió que es mantindrà amb la cúpula de
Comissions Obreres i que s’ha fitxat per mitjans del mes de juny, es durà al Consell
d’Administració una proposta d’obertura d’un expedient informatiu per aclarir si hi ha
responsabilitats concretes derivades d’aquesta sentència.
R2: Respon el Sr. Batle que la sentència no condemna cap persona, condemna
l’empresa. En tot cas l’any passat ja es varen depositar a la caixa de depòsits dels jutjats
deu mil euros i, evidentment, si s’ha de reclamar res serà en funció de l’expedient
d’informació que ha destacat en el punt anterior.

Miquel Angel March Cerdà

Intervé el Sr. Batle per afirmar que la responsable de seguretat, n’Aina Albertí, que des
del primer moment va fer tancar la placeta per qüestions de seguretat, ja considera que
després de les obres que s’han fet, el bastiment i les xarxes, ja és possible obrir la
placeta a certes hores i així s’ha fet i es continuarà fent aquest cap de setmana.
R4 i R5: Respon el Sr. Batle que arran de la denúncia feta per una associació, la
Conselleria va obrir un expedient per la utilització del menet a la processió del Corpus i
va remetre a l’Ajuntament un escrit prohibint la utilització del menet.
Com sabeu, la nova Llei de protecció animal ja no fa excepcions en la utilització
d’animals per l’antiguitat. Abans una festa amb utilització d’animals amb més de cent
anys d’antiguitat es podia considerar una excepció, la nova Llei ja no parla
d’excepcions, hi ha altres excepcions: animals domats, el llistat de festes, però
evidentment ja no hi ha l’excepció dels cent anys. Parla bàsicament de tractaments
antinaturals. La denúncia posava que botejar durant una hora i mitja o dues, és un
tractament antinatural i es considerava, per tant, que no s’havia d’utilitzar el menet a la
processó del Corpus.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2
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23/07/2018 BATLE

R3: Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que d’aquesta obra hi va haver un
despreniment del referit de la façana. El motiu és que es tracta d’un referit de pòrtland
un poc antic, és de mitjan segle vint, per tant no és tan antic i com que aquests tipus de
referit quan hi ha situacions determinades poden arribar a saltar, les obres a realitzar les
han determinades els tècnics del Bisbat atès que aquestes obres les estan duent a terme
entre la Parròquia i el col·legi de Monti-sion. Finalment això s’allargarà una sèrie de
setmanes.

Lògicament nosaltres vàrem remetre aquest informe o acord de la Conselleria
d’Agricultura i Medi Ambient a la Parròquia, la qual va presentar unes al·legacions que
es varen trametre a la Conselleria; encara no s’ha rebut la contestació oficial de la
resposta a aquestes al·legacions, s’ha sabut per altres vies, per altres conductes, que la
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Conselleria no autoritza enguany utilitzar el menet a la processó del Corpus.
Lògicament el que ha de fer l’Ajuntament és fer complir el que la Conselleria ha
acordat.

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 1 de 2
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R6: Contesta el Regidor Sr. Sureda Massanet que de reunions per parlar del bus
llançadora cap a Formentor n’hi ha hagudes diverses: n’hi va haver una al Palau Reial i
n’hi va haver al Departament de Carreteres al carrer del General Riera, que eren
reunions a tres bandes: per una banda, hi havia el Departament de Carreteres, que és el
competent en les carreteres; per altra banda, el Consorci de Transports de Mallorca,
perquè si hi ha una limitació de vehicles, és l’organisme que pot posar transport públic
per tal de garantir que la gent pugui accedir amb transport públic col·lectiu a la
península de Formentor, i l’Ajuntament de Pollença que, tot i no hi té cap competència
directa, sí que li interessa que aquest bus llançadora cap a la península de Formentor
pugui arribar al far de Formentor.
Hi va haver una reunió en el Port de Pollença a proposta de l’Ajuntament on no només
s’hi va convidar el Departament de Carreteres i el Consorci de Transports, sinó que
també s’hi va convocar l’autoritat portuària, perquè qualsevol actuació que es vulgui fer
per tal que el bus arribi fins al far, qui l’ha de autoritzar és l’autoritat portuària que és la
titular dels terrenys del far.
Per altra banda, es va convocar la Direcció General de Trànsit atès que és la que té
competències en la vigilància de la carretera. És a dir, si hi ha una administració que té
interès en el fet que això sigui una realitat és l’Ajuntament, ara, competència directa
sobre restriccions de trànsit, vigilància i obligar que al far només hi pugui arribar
transport públic col·lectiu, l’Ajuntament no en té cap ni una. Per aquesta raó es va fer
aquesta reunió per tal que les diferents administracions coneguessin quina era la
voluntat de l’Ajuntament de Pollença, a més a més, en aquells moments es va posar en
funcionament la nova parada central d’autobusos.
El Departament de Carreteres, a més, a partir del mostreig que va fer l’any passat, ara
no fa un mostreig sinó que compta els vehicles que accedeixen des de la platja cap al far
i podrà tenir una informació precisa del nombre de vehicles, turismes, motos, bicicletes,
i a més, per franja horària. Això és una informació molt important perquè el Consorci de
Transports a l’hora d’aplicar una solució necessita aquestes dades. A més a més, es
varen fer uns plànols des del Consorci de Transports de Mallorca que es feren arribar a
l’autoritat portuària, la qual se’ls havia de mirar aquesta setmana, i hi ha una nova
reunió la setmana que ve, dimarts a les 9.00 del matí, convocada pel Departament de
Carreteres i on s’ha convocat totes les administracions que tenen competència: la
Direcció General de Trànsit i l’autoritat portuària, atès que si se cerca una solució per
tal que el bus pugui arribar al far, és necessari el vistiplau de l’autoritat portuària perquè
si no és inviable que el bus pugui arribar allà i pugui girar.
Hi ha una proposta ben definida on s’intentaria que el 2018, durant almenys dos mesos,
es fes com una prova pilot, però sempre pensant de cara a l’any que ve, de cara als
propers anys; hi haurà unes restriccions a diferents indrets de la península de Formentor
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per tal que aquesta saturació de vehicles que hi ha, sobretot a dos punts molt concrets,
un al mirador del Colomer i l’altre al far, dels vehicles que arriben al far, aquests han de
donar mitja volta i tornar enrere; el Consorci posarà busos, però necessita aquesta
garantia: d’una banda que el Departament de Carreteres pugui tancar, que la Direcció
General de Trànsit pugui fer un control d’aquest espai i que l’autoritat portuària
autoritzi que dins uns terrenys de la seva competència només hi puguin aparcar alguns
vehicles del concessionari del bar perquè el bus que arribi, i han de ser busos en
principi de cinquanta-cinc places, puguin girar i puguin fer aquest camí d’anada i de
tornada. S’anirà avançant en aquest tema i s’ha de veure si aquest estiu almenys hi pot
haver durant uns mesos una prova pilot, que és l’objectiu que s’ha marcat l’Ajuntament.

R7: Respon el Sr. Batle que és cert, baldament ja a les bases es va fixar la setmana en
què hi hauria la defensa pública d’aquestes propostes, la data final la va establir la
Comissió Permanent; és veritat que es va remetre tard i anunciar tard, i efectivament no
hi va haver massa gent, tot i que pels comentaris i experiències d’altres pobles, en
algunes hi participa gent i en altres una minoria que assisteix a les reunions de
presentació pública dels projectes perquè avui en dia, a través d'Internet, a través de les
xarxes socials, ses solen assabentar d’aquests projectes. És cert que es va avisar amb
poca antelació i s’espera que la propera edició sigui millor.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

Intervé el Sr. Batle per afirmar que en relació amb el que diu el Regidor Sr. Sureda,
recordar que demà, dia primer de juny, entra en funcionament la nova parada central de
busos del Moll de Pollença, i que dia 4 creu que a les 12.30, hi haurà la inauguració més
formal de la nova parada de bus del Moll de Pollença, i que demà deixarà d’estar en
funcionament la parada del carrer de Roger de Flor, així es podran arreglar tots els clots
que ha generat durant aquest període.

R8: Contesta el Sr. Batle que s’ha comunicat a les persones que han proposat els
projectes no validats tècnicament el motiu pel qual no han estat admesos mitjançant un
enllaç de l’informe de validació.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Les intervencions en el present punt també 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 02:54:47 a 03:08:11).

I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta, i s’estableix, seguidament, un torn de consultes pel
públic assistent sobre temes concrets d’interés municipal (article 88.3 ROF).
Vist i plau,
El Batle

La Secretària
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Ordinària núm. 05/2018
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 31 de maig
de 2018
Ordre del dia

Miquel Angel March Cerdà
Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/07/2018 BATLE

I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior de dia 26
d’abril de 2018
2.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 15-2018 sota la modalitat de suplement de crèdit
finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses Generals(Exp.
Electrònic ABS 2018/1832)
3.-Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 16-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari
finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals(Exp.
electrònic ABS 2018/2000)
4.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 17-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari
finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals(Exp.
electrònic ABS 2018/2099)
5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de modificació de
crèdit núm. 18-2018 sota la modalitat de crèdit extraordinari
finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals(Exp.
electrònic ABS 2018/2107)
6.-Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 3-2018(Exp. Electrònic ABS
2018/2112)
7.-Aprovació, si procedeix, de la compatibilitat de la Sra. Maria
dels Àngels Hernández Estelrich, tècnica locutora ràdio(Exp.
electrònic ABS 2018/1966)
8.- Moció a favor de les subvencions de l’àrea de Normalització
Lingüística de l’Ajuntament de Pollença(Núm. Exp. ABSe
2018/2115)
9.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença
de solidaritat i suport als bombers sevillans de la ONG PROEMAID(RGE núm. 2814/2018)

Situació
minutatge

de

De: 00:01:01
A: 00:01:12
De: 00:01:14
A: 00:13:57
De: 00:14:00
A: 00:24:17
De: 00:24:20
A: 00:44:00
De: 00:44.02
A: 01:25:00
De: 01:25:03
A: 01:32:42
De: 01:32:47
A: 01:36:11
De: 01:36:17
A: 01:48:37
----------------
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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)
11.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença
en defensa dels drets humans a Palestina(RGE núm. 3856/2018)
12.- Propostes/Mocions d’urgència
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i Preguntes

De: 02:01:45
A: 02:12:20
----------------De: 02:12:27
A: 02:21:57
De: 02:22:14
A: 03:08:11
De: 03:08:25
A: 03:23:24

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/07/2018 Secretària

23/07/2018 BATLE

Intervencions públic assistent a la sessió

De: 01:48:38
A: 02:01:38
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