ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 5/2019
Caràcter: ordinària
Data: 28 de març de 2019
Convocatòria: primera
Horari: de 20:15 h a 23:43 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 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

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

Sr. Albert Valicourt Genzor

Secretària

Sra. Francisca M. Adrover Cànaves

Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors
2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 22019 (Expedient electrònic ABS 2019/960)
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3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local
(Expedient electrònic ABS 2019/762)
4.- Aprovació, si procedeix, de les Bases reguladores per a la concessió d’ajudes als particulars
afectats per les pluges intenses del 19 d’octubre de 2018 al municipi de Pollença per tal de
pal·liar i minimitzar les pèrdues i els danys produïts(Expedient electrònic ABS núm. 2019/969)
5.-Aprovació, si procedeix, del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Pollença i el
Consell Insular de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris
públics del municipi(Expedient electrònic ABS 2019/21)
6.-Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per facilitar l’accés a
les ajudes dels serveis socials(RGE núm. 2200 de 15.03.2019)
7.-Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per declarar Pollença
antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat(RGE núm. 2201 de 15.03.2019)

9.- Propostes/Mocions d'Urgència
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

8.-Aprovació, si procedeix, de la creació de la Comissió d’Igualtat del distintiu SG City 5050(Exp. Llibre General núm. 2019/70- Exp. ABS núm. 2019/1096)

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

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors
1

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 27 de febrer de
2019 i a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent de dia 11 de
març de 2019.

2
Vist que no n’hi ha cap, s’aproven per UNANIMITAT dels assistents
2
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2.-Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
núm. 2-2019 (Expedient electrònic ABS 2019/960)
A continuació a dona lectura del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 22 de març de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2-2019
(Expedient electrònic ABS 2019/960)
Vist que en aquest exercici 2019, consten en la Intervenció Municipal factures relatives a
prestació de serveis i subministraments corresponents a exercicis anteriors essent impossible la
seva imputació pressupostària a l’exercici d’origen com a conseqüència de rebre i/o conformar
la factura en aquest exercici; en qualsevol cas, al tractar-se de serveis i subministraments
efectivament prestats a l’Ajuntament, cal reconèixer les obligacions econòmiques i efectuar el
seu pagament amb la major brevetat possible.

Miquel Angel March Cerdà

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 2018 de l’Ajuntament.
Per tot l’anterior, el Batle, el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, vist l’informe d’Intervenció de
data 18 de març de 2019 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
120.087,55 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost prorrogat de
l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Pollença.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2
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30/04/2019 Batle

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.

No obstant, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 2-2019
AJUNTAMENT
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C.
Programa
430

C.
Econòmica
2260212

VIAJES ALCUDIA
TOURS SLU

430

2260212

190,57 20/12/2018

14/12/2018 B07475791

VIAJES ALCUDIA
TOURS SLU

430

2260212

218,23 20/12/2018

29

14/12/2018 B07475791

VIAJES ALCUDIA
TOURS SLU

430

2260212

164,01 20/12/2018

30

14/12/2018 B07475791

VIAJES ALCUDIA
TOURS SLU

430

2260212

203,51 20/12/2018

31

19/12/2018 B07475791

VIAJES ALCUDIA
TOURS SLU

430

2260212

215,15 20/12/2018

32

21/12/2018 B07475791

VIAJES ALCUDIA
TOURS SLU

333

226011

120,12 26/12/2018

37

30/11/2018 F07077183

COOPERATIVA
PAGESA
POLLENÇA, S.C.L.

170

22700

30,93 04/12/2018

37

30/11/2018 F07077183

COOPERATIVA
PAGESA
POLLENÇA, S.C.L.

320

21203

14,50 04/12/2018

39

28/11/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

-289,25 24/12/2018

40

28/11/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

-228,34 24/12/2018

41

28/11/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

-433,56 24/12/2018

42

28/11/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

-424,55 24/12/2018

43

28/11/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

-491,82 24/12/2018

44

28/11/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

-450,42 24/12/2018

145

20/12/2018 A85258549

AUDAX ENERGIA,
SA

151

221003

178,00 21/12/2018

154

04/12/2018 B57839003

REDO S.L.

459

21005

Factura D. Factura Doc. Acred.
26
14/12/2018 B07475791

Nom tercer
VIAJES ALCUDIA
TOURS SLU

27

14/12/2018 B07475791

28

Import (Eur) D. Registre
181,07 20/12/2018

1.062,38 05/12/2018

D.
Conforme Descripció
11/01/2019 VOL PMI-VIE-PMI
09-01-19 VIRGINIA
PERELLO,
TURISME
11/01/2019 VOL PMI-VIE-PMI
11-01-19 CARME
LUIS, TURISME.
11/01/2019 VOL PMI STR PMI
11-04-19 JOSEP
VILA, ÀREA
TURISME.
11/01/2019 VOL PMI MUC PMI
22-02-19 CARME
LUIS, TURISME.
11/01/2019 VOL PMI MUC PMI
19-02-19 J.VILA
AMER, ÀREA
TURISME
11/01/2019 VOL PMI HAM PMI
05-02-19 J.VILA
AMER, ÀREA
TURISME
11/01/2019 VOL MAD PMI MAD
09-01-19 EVA
LOOTS, ÀREA
MUSEU.
29/01/2019 QUEVIURES
ANIMALS
RECOLLITS I
TERRA CEIP
M.CAPLLON
29/01/2019 QUEVIURES
ANIMALS
RECOLLITS I
TERRA CEIP
M.CAPLLON
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CODONYER SN
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CODONYER SN
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CODONYER SN
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CODONYER SN
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CODONYER SN
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CODONYER SN
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
POLIGONO 10
AP.JT
19/02/2019 HORES MAQUINA
NETEJA SOLAR
ENTRADA CAMP
DE L'OM.
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C.
Programa
459

C.
Econòmica
21005

ANTONIO REUS E
HIJOS, S.L.

338

226090

34,28 28/12/2018

28/12/2018 A85258549

AUDAX ENERGIA,
SA

151

221003

316,47 31/12/2018

281

30/11/2018 A07067002

CUXACH S.A.

150

21311

5,06 01/01/2019

282

30/11/2018 A07067002

CUXACH S.A.

459

21005

30,18 01/01/2019

283

30/11/2018 A07067002

CUXACH S.A.

150

221042

60,00 01/01/2019

284

30/11/2018 A07067002

CUXACH S.A.

150

21311

103,15 01/01/2019

285

15/12/2018 A07067002

CUXACH S.A.

150

221042

115,25 01/01/2019

286

15/12/2018 A07067002

CUXACH S.A.

150

21204

39,55 01/01/2019

287

15/12/2018 A07067002

CUXACH S.A.

459

21005

260,16 01/01/2019

288

15/12/2018 A07067002

CUXACH S.A.

150

221042

60,00 01/01/2019

300

15/11/2018 A43501352

T.Q. TECNOL, S.A.U.

459

21005

76,98 01/01/2019

303

22/11/2018 B57799074

459

227007

3.342,02 01/01/2019

304

22/11/2018 B57799074

459

227007

2.603,92 01/01/2019

04/01/2019 TREBALLS PODA
C/C.METELO I VIA
ARGENTINA.

305

20/12/2018 B57799074

459

227007

580,80 01/01/2019

04/01/2019 TALA PI C/
BOCCHORIS (PER
TEMPORAL).

307

06/08/2018 E57618266

SERVEIS
FORESTALS I DE
JARDINERIA
FORCAT S.L.U.
SERVEIS
FORESTALS I DE
JARDINERIA
FORCAT S.L.U.
SERVEIS
FORESTALS I DE
JARDINERIA
FORCAT S.L.U.
MM GLOBAL CB

338

226090

3.025,00 01/01/2019

308

22/11/2018 B57748782

H202 SPORT
GLOBAL, S.L.

150

21006

169,40 01/01/2019

310

04/12/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

179,04 05/01/2019

312

10/12/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

327,31 05/01/2019

12/02/2019 CONCERT
"OCULTS" 01/08
FESTES PATRONA
04/01/2019 MONTATGE
RECANVI PEÇA
CARRIL PARC
MIQUEL
CAPLLONCH
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
PINSA SN
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT

Factura D. Factura Doc. Acred.
155
04/12/2018 B57839003

Nom tercer
REDO S.L.

185

28/12/2018 B07717333

214

Import (Eur) D. Registre
765,33 05/12/2018

D.
Conforme Descripció
20/02/2019 HORES MAQUINA
NETEJA SOLAR
ENTRADA CAMP
DE L'OM.
23/01/2019 6 BOSSES
GUARDA ROBA
VESTITS REIS I
PATGES 2019.
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
JOAN BABTISTA
CAB.33
04/01/2019 CINTA FORADADA
FLEJE 17.
04/01/2019 MATERIALS VARIS
CONSERVACIO.
04/01/2019 JOC BOTES
HAMMER (MANUEL
ANOCA).
04/01/2019 MATERIALS
DIVERSOS
CONSERVACIO.
04/01/2019 VESTUARI
PERSONAL
SERVEIS
04/01/2019 4 CINTES DE 200
M. I 2 SACS
CIMENT RAPID.
04/01/2019 MATERIALS
CONSERVACIO
VIES PUBLIQUES.
04/01/2019 JOC SABATES
(JAUME
LLOMPART).
04/01/2019 TQ DESCANET
ASFALT DE 5 LTS +
TRANSPORT.
04/01/2019 ARREGLAR
PALMERES PORT
DE POLLENÇA.
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Factura

D. Factura Doc. Acred.

Nom tercer

C.
Programa

C.
Econòmica

Import (Eur) D. Registre

D.
Conforme Descripció
BISBE DESBACH
SN
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT CRA
MA-10 KM 49
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
FORMENTOR 64
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
METGE LLOPIS 5
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
PINSA SN
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
POLIG. 4-12 003
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
ROSES
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CODONYER SN
09/01/2019 SOPAR
COL·LABORADORS
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT NAU
VICTORIA PORT
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
URB. CAN
BOTANA, CALA
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT CAS
XINO
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT CAN
BOTANA, CALA
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT FAR
5 PORT
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
MERCAT 2
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
JUAN XXIII

313

10/12/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

226,89 05/01/2019

315

14/12/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

77,34 05/01/2019

316

14/12/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

20,04 05/01/2019

318

14/12/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

252,36 05/01/2019

321

12/12/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

216,89 06/01/2019

323

11/12/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

327,10 06/01/2019

328

11/12/2018 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

151

221003

241,76 06/01/2019

360

19/09/2018 43029757

912

226010

82,40 09/01/2019

385

12/12/2018 B82846825

CAPO MAYOL,
MATEO
ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.

151

221003

290,52 09/01/2019

386

07/12/2018 B82846825

ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.

151

221003

41,39 09/01/2019

388

03/01/2019 B82846825

ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.

151

221003

5,70 09/01/2019

389

07/01/2019 B82846825

ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.

151

221003

44,30 09/01/2019

393

10/12/2018 B82846825

ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U.

151

221003

25,18 09/01/2019

414

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

853,45 09/01/2019

416

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

474,95 09/01/2019

420

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

347,82 09/01/2019

28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CECILI METEL

421

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

338,87 09/01/2019

28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
MUNAR 17

422

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

616,50 09/01/2019

28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
BARTOMEU ALOY

425

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

352,48 09/01/2019

28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT PL.
CA LES
MUNNARES
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C.
Programa
151

C.
Econòmica
221003

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

609,54 09/01/2019

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

929,64 09/01/2019

430

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

135,39 09/01/2019

431

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

421,21 09/01/2019

432

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

181,31 09/01/2019

433

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

257,28 09/01/2019

434

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

553,30 09/01/2019

436

08/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

316,07 09/01/2019

468

31/12/2018 B57663106

FONAESPORT, S.L.

340

226094

898,43 11/01/2019

474

26/12/2018 44325505

BONNIN CIFRE,
MIQUEL A.

340

21207

1.786,83 11/01/2019

475

16/11/2018 78199449

VIVES CERDA, JUAN 340

21306

144,06 11/01/2019

490

10/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

432,89 11/01/2019

492

10/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

192,95 11/01/2019

494

10/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

41,68 11/01/2019

495

10/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

327,32 11/01/2019

498

31/12/2018 B57663106

FONAESPORT, S.L.

340

226096

2.947,56 11/01/2019

513

11/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

457,83 14/01/2019

Factura D. Factura Doc. Acred.
427
08/01/2019 A62338827

Nom tercer
AUDAX
RENOVABLES SA

428

08/01/2019 A62338827

429

Import (Eur) D. Registre
417,97 09/01/2019

D.
Conforme Descripció
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
POLL
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT ES
PINARET
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CREUS
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CALA MOLINS
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
ROGER DE FLOR
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
VICENÇ BUADES
26
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
BRUIXOLA
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
ALMIRALL
CERVERA 35
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
ROGER DE FLOR
22/02/2019 EXTRA PISCINA,
DESEMBRE 2018.
22/02/2019 REVISAR
CALDERA I
NETEJAR FILTRES,
PAVELLO POLLEN
22/02/2019 RECANVIS,
UTILLATGE
POLIESPORTIU,
SETEMBRE
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
CECILI METEL 0
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
GUILLEM COLOM 0
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
ESCANDALL 6
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
APARC.PAVELLO
POLLENÇA
22/02/2019 MATERIAL,
COORDINACIO I
MONITORS PARC
DE NADAL.
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
MENENDEZ Y
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Factura
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Nom tercer

C.
Programa

C.
Econòmica

Import (Eur) D. Registre

514

11/01/2019 A62338827

AUDAX
RENOVABLES SA

151

221003

845,17 14/01/2019

663

31/03/2018 B07726797

FERRETERIA
PLOMER, S.L.

340

21207

557,96 21/01/2019

665

30/11/2018 B07726797

FERRETERIA
PLOMER, S.L.

340

21207

219,94 21/01/2019

667

30/11/2018 B07726797

FERRETERIA
PLOMER, S.L.

320

226993

27,35 21/01/2019

710

31/12/2018 B57763757

H20MICROLAB, S.L.

340

2211086

239,58 23/01/2019

718

19/01/2019 43022609

2311

22105

436,88 24/01/2019

880

26/11/2018 A28076420

AMENGUAL CERDA,
LORENZO - CAN
BISQUERRA
REPSOL BUTANO,
S.A.

320

221031

40,05 27/11/2018

881

24/12/2018 A28076420

REPSOL BUTANO,
S.A.

320

221031

40,05 25/12/2018

882

26/11/2018 B07807670

CANAVES ENSEÑAT
S.L.

337

2279932

106,09 28/11/2018

883

13/11/2018 B07807670

CANAVES ENSEÑAT
S.L.

4311

226092

465,87 28/11/2018

884

30/11/2018 B07807670

320

226060

18,79 30/11/2018

885

30/11/2018 B07807670

CANAVES ENSEÑAT
S.L.
CANAVES ENSEÑAT
S.L.

430

2260210

25,99 30/11/2018

886

30/11/2018 B07530926

ELECTRONICA
CUADRADO, S.L.

338

226090

89,00 04/12/2018

887

30/11/2018 B36028991

SAGRES, S.L.

132

221040

293,12 30/11/2018

888

23/11/2018 A82227786

CONTRATAS
AMBULANCIAS
EMERGENCIAS, S.A.

340

226093

875,00 30/11/2018

889

30/11/2018 B07791676

491

21600

156,09 30/11/2018

890

17/12/2018 B07791676

A5 ACADEMIA
D'INFORMATICA I
COMPTABILITAT
A5 ACADEMIA

491

21600

16,90 17/12/2018

D.
Conforme Descripció
PELAYO 23
28/02/2019 FLUID ELECTRIC
ENLLUMENAT
JOAQUIM
SOROLLA
22/02/2019 MATERIAL
CONSERVACIO
POLIESPORTIU
PORT, MARÇ 18.
22/02/2019 MATERIAL
CONSERVACIO
POLIESPORTIU,
NOV. 18.
22/02/2019 MATERIAL
CONSERVACIO
ESCOLETA LA
GOLA NOV. 18.
22/02/2019 4 ANALITIQUES
AIGUA
POLIESPORTIU
PORT, DEBRE.18.
12/02/2019 QUEVIURES
RESIDENCIA
DESEMBRE 2018
11/01/2019 QUOTA SERVEI
BASIC C.P.PORT
25-10/24-11-18.
11/01/2019 QUOTA SERVEI
BASIC C.P·PORT
25-11/24-12-18.
07/01/2019 QUEVIURES
TALLLER DE
CUINA AREA
JUVENTUT NOV.18.
11/01/2019 QUEVIURES
SOPAR
FIRAD'ARTESANIA
2018.
11/01/2019 QUEVIURES
ESCOLA ADULTS.
23/01/2019 QUEVIURES
RECEPCIO
TROBADA DE
GUIES.
07/01/2019 FREGIDORA JATA
(SOPARS FESTES I
ESDEVENIMENTS).
05/01/2019 BOSSA
TRANSPORT
POLICIAL + 5
MOTXILES MILTEC.
23/01/2019 SERVEI
AMBULANCIA
RALLY I PROVA
PUJADA
POLLENÇA.
07/01/2019 MATERIAL
INFORMATIC.
07/01/2019 TARJA DE SO USB
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Nom tercer
D'INFORMATICA I
COMPTABILITAT
RECAMBIOS
CENTRO, S.A.

C.
Programa

C.
Econòmica

132

21400

Import (Eur) D. Registre

891

28/11/2018 A07084684

202,65 28/11/2018

892

31/10/2018 B07577349

AGENCIA DE
TRANSPORTES
PARRUS UNION,S.L.

332

2200014

893

30/11/2018 B57111528

FEIM ESPORT, SL

340

21910

924,19 30/11/2018

894

30/11/2018 B57111528

FEIM ESPORT, SL

340

21910

133,00 30/11/2018

895

31/05/2018 B07640717

AUTOMATICS
MIQUEL'S 2000, S.L.

340

21910

62,40 28/11/2018

896

30/06/2018 B07640717

AUTOMATICS
MIQUEL'S 2000, S.L.

340

21910

39,00 29/11/2018

897

31/07/2018 B07640717

AUTOMATICS
MIQUEL'S 2000, S.L.

132

220001

145,64 29/11/2018

898

20/11/2018 A07169261

FOTO MICER, S.A.

430

2260210

326,70 23/11/2018

899

29/11/2018 B57894347

TOT FUSTA
POLLENÇA, S.L.

4311

226092

167,46 29/11/2018

900

29/11/2018 B57797177

337

21912

459,59 29/11/2018

902

01/02/2019 B07470537

POLLENÇA
SHOPPING CENTER
BON PREU, S.L.
COLIS S.L.

160

21305

2.384,25 05/02/2019

949

31/12/2018 U57680621

U.T.E. NETEJA
VIARIA POLLENÇA

163

227004

76.865,90 06/02/2019

1033

01/01/2019 43100670

OCHOGAVIA
GONZALEZ, MARIA

132

20007

490,05 11/02/2019

1034

01/01/2019 43100671

OCHOGAVIA
GONZALEZ JUAN

132

20007

490,05 11/02/2019

1035

01/01/2019 43139465

OCHOGAVIA
GONZALEZ,
ANDRES

132

20007

490,05 11/02/2019

1036

02/01/2019 43139841

OCHOGAVIA
GONZALEZ,
GUILLERMO

132

20007

490,05 11/02/2019

1042

31/12/2018 78215344

CANAVES VALLS,
JOANA

330

220014

71,87 23/11/2018

1,60 11/02/2019

D.
Conforme Descripció
5.1 AUDIO, RADIO
POLLENÇA.
05/01/2019 PIL IZ, TRAS,
S/PORTALAM (G.O
), VEHICLE
POLICIA.
07/01/2019 SERVEI
TRANSPORT
LLIBRES
BIBLIOTECA,
OCTUBRE.
11/01/2019 6 XARXES FUTBOL
+ 1 JOC DE
XARXES HOCKEY.
11/01/2019 24 M2. XARXA
TRENÇADA
ESPECIAL.
11/01/2019 8 GARRAFES
AIGUA MAIGPOLIESPORTIU
11/01/2019 5 GARRAFES
AIGUA 18/06/18POLIESPORTIU
05/01/2019 21 GARRAFES
AIGUA JULIOLPOLICIA LOCAL
11/01/2019 30 IMATGES ARXIU
MICER CALVARI
FESTIVAL
11/01/2019 4TAULERS
AGLOMERAT
122X244X19 (FIRA
ARTESANIA).
07/01/2019 MATERIAL
TALLERS, AREA
JOVENTUT.
25/02/2019 DESOBTURACIO
CANONADES
AIGÜES BRUTES,
DES. 18.
12/03/2019 SERVEI NETEJA
VIARIA,
DESEMBRE 2018.
13/02/2019 LLOGUER SOLAR
"CAMP DEN
BRULL", 4rt
TRIMESTRE 2018
13/02/2019 LLOGUER SOLAR
"CAMP DEN
BRULL", 4rt
TRIMESTRE 2018
13/02/2019 LLOGUER SOLAR
"CAMP DEN
BRULL", 4rt
TRIMESTRE 2018
13/02/2019 LLOGUER SOLAR
"CAMP DEN
BRULL", 4rt
TRIMESTRE 2018
12/03/2019 8 SUBCARPETA,
AREA CULTURA
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1104
01/01/2019 G57755803

Nom tercer
TROPA DE
CORNETES I
TAMBORS DEL
SOLDA
AUTOMATICS
MIQUEL'S 2000, S.L.

C.
Programa
338

C.
Econòmica
226090

2311

22105

90,94 17/02/2019

Import (Eur) D. Registre
650,00 13/02/2019

1144

31/01/2018 B07640717

1159

18/02/2019 B57797177

POLLENÇA
SHOPPING CENTER
BON PREU, S.L.

330

220014

73,25 18/02/2019

1160

18/02/2019 B57797177

920

220000

17,94 18/02/2019

1164

18/02/2019 B57797177

337

2279932

100,96 18/02/2019

1257

14/01/2019 A08431090

POLLENÇA
SHOPPING CENTER
BON PREU, S.L.
POLLENÇA
SHOPPING CENTER
BON PREU, S.L.
GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

150

221002

553,70 20/02/2019

1270

07/01/2019 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

150

221002

924,66 20/02/2019

1276

04/01/2019 A08431090

GAS NATURAL
SERVICIOS SDG, SA

160

221004

46,46 21/02/2019

1292

22/02/2019 B57456394

MP MUSIC EIVISSA
ESPECTACLES I SO
S.L.

338

226090

1.089,00 22/02/2019

1366

31/07/2018 B07108244

PESCADOS OLIVER,
S.A.

330

226061

59,71 28/02/2019

1373

31/01/2019 B07246077

CA'L BUSSO, S.L.

132

21302

41,02 28/02/2019

TOTAL

D.
Conforme Descripció
11/03/2019 INSTRUCCIIO I
FORMACIO
MUSICAL
DESEMBRE 2018
19/02/2019 8 GARRAFES
AIGUA
RESIDENCIA 20
DES 2017
05/03/2019 ARTICLES
TROBADA RACO
DE TRAMUNTANA,
NOVEMBRE.
05/03/2019 1 CAIXA PLASTIC
SAIG.
11/03/2019 ARTICLES VARIS
SOPAR ESTIU
2018.
21/02/2019 FLUID ELECTRIC
EDIFICIS PL.
VELLA 7
25/02/2019 FLUID ELECTRIC
EDIFICIS PL. CA
LES MONNARES
25/02/2019 FLUID ELECTRIC
CLAVEGUERAM
CALA MOLINS
11/03/2019 ACTUACIO
BLUESMAFIA I
SALIGARDOS
PL.MAJOR 30-07-18
12/03/2019 QUEVIURES DINAR
TROBADA AIRES
DE LA CALA 21-0718.
12/03/2019 MATERIAL I
RECANVIS
CONSERVACIO,
POLICIA.

120.087,55

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (7 vots a favor: Junts Avançam i Unió
Mollera Pollencina i 10 abstencions: Tots per Pollença, Alternativa per Pollença,
Partit Popular i el Regidor no adscrit), acorden aprovar íntegrament el dictamen
precedent i els acords continguts en el mateix.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

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 00:03:40 a 00:25:56).

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis
funeraris de caràcter local (Expedient electrònic ABS 2019/762)
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A continuació es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General dia 22 de març de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vista la necessitat de dur a terme la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter
local.
Vist l’informe tècnic-econòmic de data 07 de març de2019. a què es refereix l´art.25 del
R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals .
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 08 de març de 2019
Vist l’informe emès per part de la Secretària en data 18 de març de 2019.

El Batle, el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
dels següent acord:
Primer.-Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l´Ordenança Fiscal
Reguladora de la taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis
funeraris de caràcter local, de conformitat amb el següent detall:

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

Vist que la proposta de modificació de l’ordenança s´adequa a la vigent normativa
fiscal.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI LOCAL, CONDUCCIÓ
DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL
CAPÍTOL I
FONAMENT I NATURALESA

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i d'acord amb el
que disposen els articles 15 i 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament seguirà
aplicant la taxa del Cementeri Local i altres serveis funeraris de caràcter local, que es regirà per
la present ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que preveu l'article 57 de
l'esmentat text refós.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

ARTICLE 1

CAPÍTOL II
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2
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Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis del cementiri
municipal: concessions de nínxols i sepultures, assignació d'espais per a enterraments,
permisos de construcció de panteons o sepultures, la seva ocupació, reducció, incineració,
moviment de làpides, col·locació de làpides, reixats i ornaments, conservació dels espais
destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que, d'acord amb el que preveu el Decret
11/2018, de 27 d’abril, pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears,
siguin procedents o s'autoritzin a instància de part, així com altres serveis funeraris.
CAPÍTOL III
SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3
Són subjectes passius contribuents les persones sol·licitants de la concessió de l'autorització o
de la prestació del servei i, en el seu cas, els titulars de l'autorització concedida.
CAPÍTOL IV
RESPONSABLES

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

ARTICLE 4

CAPÍTOL V
EXEMPCIONS SUBJECTIVES
ARTICLE 5
Estaran exempts del pagament de la taxa els serveis que es prestin per:
a) Enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la conducció es
verifiqui a compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre que sigui
pagada per la família dels morts.
b) Enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat, prèvia acreditació.
c) Inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn a la fossa comuna.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

CAPÍTOL VI
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 6
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
Epígraf primer.- Assignació de sepultures, nínxols i columbaris.
A-1) Sepultures perpètues de vuit prestatges

15.966,50
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A-2) Sepultures perpètues de deu prestatges

20.131,10

B) Nínxols perpetus

2.014,10

C) Columbaris perpetus

1.260,00

D-1) Nínxols temporals fins a deu anys i trasllat a columbari

396,00

D-2) Nínxols temporals fins a cinc anys i trasllat a columbari

198,00

Epígraf segon.- Permisos de construcció de mausoleus i panteons.
A) Permís per construir i reparar panteons

275,00

B) Permís per construir i reparar sepultures

166,10

30/04/2019 Batle

Epígraf tercer.- Col·locació de làpides, reixats i ornaments.
A) Per cada làpida en nínxol o sepultura

12,10

B) Per cada creu de qualsevol mida o matèria, excepte fusta
C) Per la col·locació d'ornaments, jardineres, marcs, etc., en nínxols, per
unitat

22,00

D) Per cada revestiment de sepultures a ciment, granit o material

22,00

22,00

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

Epígraf quart.- Registre de permutes i transmissions.

A) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de les concessions a
perpetuïtat de tota classe de sepultures, nínxols o columbaris a títol d'herència entre
pares, cònjuges i fills

115,50
231,00

B) Per inscripció de les altres transmissions de les concessions a perpetuïtat
Epígraf cinquè.- Inhumacions .
Concepte

De cadàvers De restes
133,10

110,00

B) A un panteó

72,60

60,50

C) A una sepultura o nínxol perpetus

66,00

55,00

D) A una sepultura o nínxol temporal

66,00

55,00

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

A) A un mausoleu

-

E) A un columbari
F) A una sepultura o nínxol de pàrvuls, fetus i cendres

5,00
55,00

40,70

Epígraf sisè.- Exhumacions.
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Concepte

De cadàvers De restes
133,10

110,00

B) A una sepultura o nínxol perpetus

72,60

60,50

C) A una sepultura o nínxol temporal

66,00

55,00

D) A una sepultura o nínxol de pàrvuls i fetus

66,00

55,00

A) A un mausoleu o panteó

Epígraf setè.- Incineració, reducció i trasllat.
Trasllat de cadàvers i restes

56,10

A) A un mausoleu

56,10

B) A un panteó

56,10

C) A sepultures perpètues

45,10

D) A nínxols perpetus i columbaris

45,10

Epígraf novè.- Cànon anual per conservar i cuidar el cementiri.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

Epígraf vuitè.- Moviment de làpides i tapes.

A) Per mausoleu

78,00

B) Per panteó

31,00

C) Per sepultura

15,00

D) Per nínxol

10,00

E) Per columbaris

6,00

Epígraf desè.- Conservació i neteja.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Per retirar terra i escombraries per netejar les sepultures dels panteons a perpetuïtat, a
sol·licitud del seu concessionari
Per efectuar reparacions d'urgència o treballs de conservació i neteja, ja sigui a instància de
part o d'ofici, quan el particular, requerit per fer-ho, no atengui el requeriment en el termini
concedit a tal efecte, a més del valor dels materials emprats, s'exigirà per cada operari i hora

56,10

34,10

Epígraf dotzè.- Dipòsit de cadàvers.
Per cada dipòsit d'un cadàver o restes, durant 24 hores o fracció, en els locals destinats a
dipòsit individual

37,00

Per cada dipòsit d'un cadàver o restes, durant 24 hores o fracció, en els locals destinats a
dipòsit general

37,00

Per utilització del dipòsit per efectuar l'embalsamament de cadàvers

74,00
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Epígraf tretzè.- Caixetes
Per cessió de les caixetes de restes mortals

35,00

CAPÍTOL VII
MERITACIÓ
ARTICLE 7
Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia la prestació dels serveis subjectes a
gravamen, i a aquests efectes s'entén que aquesta iniciació es produeix amb la sol·licitud
d'aquests serveis.
CAPÍTOL VIII
DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
ARTICLE 8

2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, un cop hagi
estat prestat aquest servei, per al seu ingrés directe a les arques municipals en la forma i
terminis assenyalats en el Reglament general de recaptació.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. La sol·licitud de
permís per construir mausoleus i panteons anirà acompanyada del corresponent projecte i
memòria, autoritzats pel facultatiu competent.

CAPÍTOL IX
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 9
Tot el que faci referència a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que
corresponguin a cada cas, es regirà pel que disposen els articles 178 i següents de la Llei
general tributària.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

La present ordenança deroga l’ordenança fiscal publicada en el BOIB núm. 178 de 27 de
desembre de 2003.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2020. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 TRLRHL, al BOIB,
al tauler d´anuncis municipal i a un diari de l´illa, el present acord provisional , per
15
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termini de 30 dies per tal que els interessats puguin examinar l´expedient i presentar les
reclamacions que creguin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions,
l´ordenança es considerarà aprovada definitivament i s´haurà de publicar el text
íntegre al BOIB per a la seva entrada en vigor.
No obstant, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:27:37 a 00:40:47).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (7 vots a favor: Junts Avançam i Unió
Mollera Pollencina; 8 abstencions: Tots per Pollença, Partit Popular i el Regidor no
adscrit i 2 vots en contra: Alternativa per Pollença), acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Miquel Angel March Cerdà

Seguidament es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General dia 22 de març de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Pollença de mesures per reparar les pèrdues i els danys produïts per
les pluges intenses del 19 d’octubre de 2018 al municipi de Pollença, signat dia 27 de
desembre de 2018, el qual té per objecte establir un mecanisme de col·laboració econòmica
entre les parts signants a l’efecte que l’Ajuntament pugui fer front a les actuacions adients per
tal de pal·liar, corregir i minimitzar les pèrdues i els danys produïts per les esmentades pluges,
tant pel que fa a la rehabilitació de les infraestructures publiques com també, si escau,
mitjançant l’atorgament d’ajudes als particulars afectats.
Vist que es considera prioritari atorgar ajudes per tal de pal·liar, corregir i minimitzar les
pèrdues i els danys produïts a habitatges i/o finques de particulars afectats per les pluges
intenses del 19 d’octubre al municipi de Pollença, en desplegament del conveni de
col·laboració abans esmentat.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

4.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per a la concessió d’ajudes als
particulars afectats per les pluges intenses del 19 d’octubre de 2018 al municipi de
Pollença per tal de pal·liar i minimitzar les pèrdues i els danys produïts (Expedient
electrònic ABS núm. 2019/969)

Atès que el procediment que ordinàriament s’ha de seguir per atorgar subvencions és en règim
de concurrència competitiva, essent l’excepció les atorgades de forma directe.
Atesa la necessitat d’aprovació plenària amb caràcter previ a l’atorgament de la subvenció de
les bases reguladores de la concessió de conformitat amb els articles 9 i 17 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
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Atès que les regles que han de regir la convocatòria s’han de contenir en unes Bases
Específiques, que també s’han d’aprovar prèviament a la convocatòria.
Vistes les bases reguladores de les ajudes als particulars afectats per les pluges intenses del 19
d’octubre de 2018 al municipi de Pollença.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 18 de març de 2019.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 151 78001 per import de
200.000 euros del vigent pressupost prorrogat de l’exercici 2018.
Per tot l’anterior, el Batle, el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, formula al Ple de l’Ajuntament la
següent proposta d’acord:

“BASES REGULADORES DE LES AJUDES ALS PARTICULARS AFECTATS PER LES PLUGES
INTENSES DEL 19 D’OCTUBRE DE 2018 AL MUNICIPI DE POLLENÇA PER TAL DE PAL·LIAR I
MINIMITZAR LES PÈRDUES I ELS DANYS PRODUÏTS
Base primera.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases reguladores és establir les condicions i el procediment per atorgar
ajudes per tal de pal·liar, corregir i minimitzar les pèrdues i els danys produïts a particulars
afectats per les pluges intenses del 19 d’octubre al municipi de Pollença, en desplegament de la
clàusula primera i l’apartat 2a de la clàusula tercera del conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença de
mesures per reparar les pèrdues i els danys produïts per les esmentades pluges torrencials.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a la concessió d’ajudes als particulars afectats per
les pluges intenses del 19 d’octubre de 2018 al municipi de Pollença per tal de pal·liar i
minimitzar les pèrdues i els danys produïts que s’annexen:

L’import màxim que es destina a aquestes ajudes és de 200.000 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària 151 78001 del vigent pressupost prorrogat de l’Ajuntament per a l’exercici
2019, atès que hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de contingut
econòmic que es derivin de la concessió de les ajudes.

Les persones beneficiàries de les ajudes han de complir els requisits següents:

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Base segona.- Requisits de les persones beneficiàries

a) Acreditar els danys produïts a l’habitatge i/o elements annexos en els conceptes
indicats a la base tercera d’aquesta convocatòria com a conseqüència de les pluges
intenses del dia 19 d’octubre de 2018 i el cost de reparació, restitució o rehabilitació,
sense perjudici de la verificació posterior dels serveis tècnics de l’Administració
municipal.
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b) No trobar-se sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiàries de les
subvencions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
c) Ser propietàries o arrendatàries d’immobles situats en l’àmbit d’afectació de les pluges.
Base tercera.- Modalitats d’ajudes per pal·liar i reparar els danys produïts
1. Per a les ajudes per pal·liar i reparar les pèrdues i els danys materials soferts s’estableixen les
modalitats i els imports màxims que contenen els apartats següents per a cada concepte:
1.1 Ajudes per danys produïts a l’habitatge i els seus annexos:

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

30/04/2019 Batle

CONCEPTES
Reparació, restitució i/o rehabilitació
Neteja fang/pluges
Pintura
Mur/paret de pedra
Mur/paret de bloc
Mur/paret de marès
Tancaments reixeta / Malla electrosoldada

QUANTITAT DE L’AJUDA

Altura 2,2 m
Altura 1,0 m

Parquet
Vidrieres
Instal·lacions elèctriques
Instal·lacions d’aire condicionat i calefacció
Maquinària
Motor piscina
Bomba aigua pous
Caldera gasoil
Grup electrogen
Segadora
Generador
Formigonera
Moto serra
Compressor
Altres motors
Encalentidor elèctric
Electrodomèstics
Gelera
Rentadora
Rentaplats
Forn
Congelador
Aparells elèctrics
TV
Ordinador

650,00 €
1.000,00 €
244,60 €/m3
35,00 €/m2
120,00 €/m2
20,39 €/m
10,00 €/m
29,00 €/m2
146,00 €
1.600,00 €
1.600,00 €
350,00 €
180,00 €
800,00 €
800,00 €
180,00 €
200,00 €
500,00 €
200,00 €
250,00 €
500,00 €
300,00 €
300,00 €
250,00 €
280,00 €
180,00 €
292,00 €
390,40 €
703,00 €
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Impressora
Torradora
Aspirador
Mobiliari
Llit (amb matalàs)
Tauleta de nit
Armari
Coixins
Mobles de cuina (conjunt)
Sofà (conjunt)
Butaca
Taules i cadires (conjunt)
Mobles de saló TV (conjunt)

131,00 €
67,00 €
287,00 €
1.200,00 €
332,00 €
1.382,00 €
55,00 €
1.295,00 €
1.041,00 €
430,00 €
645,00 €
1.084,00 €

1.2 Ajudes per danys produïts a vehicles

30/04/2019 Batle

Per a les ajudes per pal·liar danys de vehicles s’estableix la quantitat màxima de 6.000,00 € per
als automòbils. Quan es tracti d’una motocicleta, la quantia màxima serà de 2.000,00 €, i quan
es tracti d’un ciclomotor, serà de 1.500,00 €.
Poden sol·licitar aquesta ajuda les persones físiques que hagin sofert la pèrdua i/o danys
materials del seu vehicle terrestre de motor.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

No es pot sol·licitar més d’una ajuda a l’Ajuntament per aquest concepte.
2. En tot cas, quan es tracti d’ajudes per a qualsevol de les modalitats previstes en els punts 1.1
i 1.2 d’aquesta base tercera, i l’habitatge, l’edificació o els elements maquinària, eines/estris o
vehicles estiguin coberts per una assegurança per danys, l’import de l’ajuda a concedir, dins els
imports màxims establerts en cada supòsit, arribarà, si escau, a la quantitat no coberta per
l’assegurança.
Així mateix, l’import dels ajuts a concedir que són compatibles amb qualsevol altre que amb el
mateix objecte puguin concedir altres administracions públiques, no pot excedir, de forma
aïllada o en concurrència amb els que puguin atorgar altres administracions públiques i les
assegurances privades, el cost total del dany produït.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

3. Quan l’habitatge o edificació tingui més d’un propietari, usufructuari o titular, l’import de
l’ajuda que li correspon serà l’equivalent al percentatge de participació.
Base quarta.- Presentació de sol·licituds
1. Les persones interessades que compleixen els requisits que disposa la base segona anterior
poden presentar les sol·licituds d’ajudes (annex I) adreçades al batle de l’Ajuntament de
Pollença en el Registre general de l’Ajuntament (carrer del Calvari, 2, Pollença), en el registre
auxiliar del general a la delegació del Port de Pollença (carrer del Metge Llopis, s/n) o en
qualsevol dels llocs que estableixi l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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2. La sol·licitud d’ajuda ha d’anar acompanyada de la documentació acreditativa dels aspectes
següents:

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

30/04/2019 Batle

a) Acreditació de la personalitat jurídica i dades personals.
b) Acreditació dels danys produïts com a conseqüència de les pluges intenses del dia 19
d’octubre de 2018 i el cost de reparació, restitució o rehabilitació.
c) Acreditació de la condició de propietari o usufructuari, i el percentatge que
correspongui, si escau, com també la d’arrendatari o precarista de l’habitatge.
d) En el supòsit que se sol·licitin els ajuts a què es refereix la modalitat corresponent a
l’apartat 1.1 de la base tercera, que l’habitatge afectat constitueix el domicili habitual i
permanent del sol·licitant amb anterioritat a l’episodi de pluges.
e) Declaració responsable que l’habitatge o immoble afectat no té assegurança o, en el
cas que estigui assegurat, una còpia de la pòlissa, i de les subvencions o ajudes
procedents d’altres administracions públiques pel mateix objecte/concepte (annex II).
f) Autorització a l’Ajuntament de Pollença per tal que pugui sol·licitar en el seu nom
informació i vista dels expedients administratius que, en el seu cas, estan en tramitació
o liquidació davant el Consorci de compensació d’assegurances, el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya.
g) En el supòsit que se sol·licitin els ajuts a què es refereix la modalitat corresponent a
l’apartat 1.2 de la base tercera relativa a danys produïts a vehicles, la sol·licitud
d’ajuda ha d’anar acompanyada de la documentació següent: document acreditatiu de
la propietat del vehicle (permís de circulació) i còpia de la pòlissa d’assegurança, amb
el darrer rebut de pagament. Si l’ajuda sol·licitada és per la pèrdua de vehicle sinistrat,
la sol·licitud d’ajuda ha d’anar acompanyada de la documentació següent: document
acreditatiu de la propietat del vehicle (permís de circulació) i còpia de la pòlissa
d’assegurança, darrer rebut de pagament i baixa de la pòlissa; declaració de baixa
definitiva de vehicle sinistrat i documentació acreditativa de l’adquisició d’un nou
vehicle.
h) Declaració jurada o promesa d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb
l’Ajuntament de Pollença i les altres obligacions tributàries i de la Seguretat Social que
vinguin imposades per la normativa vigent, i de no trobar-se sotmès a cap dels supòsits
de prohibició per ser beneficiari de subvencions.
i) Certificació bancària en la qual es farà constar el número de compte i el seu titular, on
se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la subvenció que es pugui concedir (annex III).
j) L’autorització expressa a favor de l’Ajuntament de Pollença i l’Administració
autonòmica per obtenir les dades necessàries per a la verificació o la comprovació de la
concurrència dels requisits necessaris per a l’obtenció de les ajudes.
k) En el supòsit que se sol·licitin els ajuts per a la demolició i/o reconstrucció d’estructures,
façanes o particions interiors d’edificis afectats per danys produïts per les inundacions,
s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud la cèdula d’habitabilitat o el certificat de no
infracció urbanística.
No serà necessari presentar la documentació que ja estigui a disposició de l’Ajuntament.
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3. El termini de presentació de sol·licituds és de deu (10) dies hàbils comptadors des de
l’endemà de la publicació de la convocatòria i de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i als taulers d’anuncis de l’Ajuntament.
D’acord amb el que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud no compleix els requisits
que s’indiquen o no inclou la documentació que pertoca, es requerirà a la persona interessada
perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la mancança o aporti els documents preceptius,
amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.
Base cinquena.- Criteris d’atorgament de les ajudes
1. L’import total de les ajudes serà objecte de repartiment entre els afectats, mitjançant
procediment de concurrència, és a dir, a través de la comparació en únic procediment de les
sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir una prelació entre aquestes, amb el límit del
crèdit pressupostari disponible per a aquesta convocatòria.

2. En el supòsit que se sol·licitin els ajuts a què es refereix la modalitat corresponent a l’apartat
1.1 de la base tercera i l’habitatge afectat constitueixi el domicili habitual i permanent del
beneficiari amb anterioritat a l’episodi de pluges, l’import del pressupost subvencionable
objecte de l’ajut es multiplicarà pel següent coeficient corrector: 1,2.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

L’import dels ajuts a concedir, a l’efecte del càlcul de la subvenció, està constituït pel
pressupost/cost material corresponent als danys produïts que afectin els conceptes definits a la
base tercera.

Base sisena.- Procediment de concessió: inici, instrucció i resolució
1. La iniciació del procediment d’atorgament d’ajuts es produeix d’ofici, mitjançant acord de
l’Ajuntament Ple d’aprovació d’aquestes bases, que després seran publicades en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB), a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, per tal que es puguin presentar les sol·licituds
durant el termini establert a la base quarta una vegada aprovada la pertinent convocatòria
mitjançant resolució de batlia.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

2. La instrucció del procediment correspon a la regidoria delegada de l’Àrea d’Urbanisme la
qual ha de dur a terme totes les comprovacions necessàries per tramitar la sol·licitud i formular
la proposta de resolució.
3. Una comissió avaluadora, integrada pel batle/batlessa i dos funcionaris públics (Àrea
d’Intervenció i Serveis Tècnics Municipals (STM)), es reunirà per examinar les sol·licituds
presentades, i si es compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les ajudes, i avaluar les
sol·licituds d’acord amb els criteris de valoració i els requisits establerts en aquestes bases. De
tot l’actuat en aquesta reunió se n’aixecarà acta. Actuarà de secretari/ària de la comissió, un
funcionari/ària públic adscrit a Secretaria.
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La Comissió Avaluadora podrà dur a terme les actuacions de comprovació que consideri
necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s’hagi de
pronunciar, i sol·licitar tots els informes i la documentació que consideri pertinents.
4. L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta de la reunió de la Comissió Avaluadora,
formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es publicarà al web de
l’Ajuntament, i s’obrirà un termini de cinc (5) dies hàbils per presentar al·legacions, a comptar
des de l’esmentada publicació.
Si no es presenten al·legacions dins el termini concedit, la proposta de resolució formulada
tindrà caràcter de definitiva. En altre cas, una vegada examinades les al·legacions presentades
pels interessats, l’òrgan instructor formularà la proposta de resolució definitiva, que haurà
d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa l’atorgament de
l’ajuda i la seva quantia, tot especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per
efectuar-la.

5. Correspon a la Junta de Govern resoldre el procediment i concedir o denegar les ajudes, que
adoptarà aquest acord una vegada dictada la proposta de resolució definitiva i emès l’informe
de fiscalització per la Intervenció municipal.
La resolució es notificarà a tots els sol·licitants i es publicarà al web de l’Ajuntament, a més,
comportarà el compromís de la despesa corresponent.

Miquel Angel March Cerdà
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30/04/2019 Batle

La proposta de resolució definitiva es publicarà al web de l’Ajuntament, i atorgarà a les
persones beneficiàries un termini de cinc (5) dies hàbils perquè comuniquin la seva acceptació.
S’entendrà acceptada si dins aquest termini no s’expressa el contrari.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el
termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Base setena.- Obligacions de les persones beneficiàries

-

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Són obligacions de les persones beneficiàries:

-

Destinar les ajudes econòmiques a pal·liar, corregir i minimitzar les pèrdues i els danys
produïts per les pluges intenses del 19 d’octubre de 2018 en el municipi de Pollença.
Aportar les factures justificatives dels ajuts atorgats, amb els documents que acreditin
el seu pagament.
Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui dur a terme l’Ajuntament de
Pollença i a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció municipal, i
col·laborar i facilitar tota la documentació que se’ls requereixi en l’exercici d’aquestes
funcions de control que efectuï.
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-

-

Comunicar a l’Ajuntament de Pollença, en qualsevol moment, la petició i/o l’obtenció
de qualsevol altra indemnització, subvenció o ajuda pública o privada per a la mateixa
finalitat que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists.
Qualsevol altra en aplicació de la normativa vigent.

Base vuitena.- Justificació de despeses i forma de pagament
Les persones beneficiàries/perceptores resten obligades a justificar les despeses efectuades
amb càrrec a l’ajuda econòmica concedida dins l’exercici econòmic en el qual s’hagi concedit. El
termini per justificar la subvenció finalitzarà dia 30 de juliol de 2019.

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es
procedirà a la reducció proporcional de l’ajuda econòmica atorgada.
Es retrà compte justificatiu, que haurà d’incloure justificants de despesa o qualsevol document,
vàlid jurídicament, que permeti acreditar el compliment de l’objecte d’ajuda pública. Aquest
compte justificatiu haurà d’incloure una declaració dels danys materials que han estat objecte
de subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cada una de les despeses ocasionades
(annex IV).

Miquel Angel March Cerdà
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30/04/2019 Batle

El pagament de les ajudes es farà després que la persona beneficiària hagi justificat les
despeses efectuades. No es podrà efectuar cap pagament si no s’acredita de manera fefaent la
despesa objecte d’ajuda econòmica, la qual cosa es farà per escrit juntament amb la
presentació de les factures justificatives, amb els documents que acreditin el seu pagament, de
la totalitat de la despesa que figuri en el pressupost / cost de despeses adjunt amb la sol·licitud
d’ajuda econòmica.

Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent
en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar. Si
s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de la persona beneficiària, s’hi ha
de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció així com l’import del justificant
que s’imputa a la subvenció.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de la
persona beneficiària i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:


Data d’emissió, que haurà de correspondre a una data posterior a l’episodi de les
pluges (19 d’octubre de 2018).



Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat pagadora.



Número de la factura.



Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.



Import, tot desglossant la part que correspon a l’IVA, si escau. Si l’operació està
exempta d’IVA s’ha d’esmentar a la factura.
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En el cas de no haver autoritzat a l’Ajuntament de Pollença la verificació o consulta d’alguna de
les dades recollides a l’apartat 2 de la base quarta respecte de la sol·licitud, l’Ajuntament podrà
tornar requerir a la persona sol·licitant aquests documents actualitzats, necessaris per poder
fer els pagaments.
Base novena.- Reintegrament dels ajuts concedits
L’incompliment de les obligacions establertes per als beneficiaris en aquesta convocatòria
donarà lloc a l’obligació del reintegrament de les quantitats abonades. Respecte de les causes
de reintegrament dels ajuts serà d’aplicació l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
El procediment de reintegrament es regirà per les disposicions contingudes a la Llei 30/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
El dret de reconèixer o liquidar el reintegrament prescriu als quatre anys, de conformitat amb
l’article 39 de la Llei 30/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Base desena.- Protecció de dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones beneficiàries o els seus representants a l’Ajuntament de
Pollença seran tractades per l’Ajuntament de Pollença amb la finalitat de la gestió i
fiscalització.

Miquel Angel March Cerdà
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Les persones beneficiàries facilitaran les dades necessàries per tramitar les ajudes en els termes
prevists en aquesta convocatòria i règim regulador i en faran cessió a l’Ajuntament de Pollença
per a la concessió, seguiment i control dels ajuts concedits. En qualsevol cas, les dades
personals facilitades compliran amb el principi de qualitat de les dades i no seran excessives per
al compliment de la finalitat de concessió, seguiment i control dels ajuts.

ANNEX I SOL·LICITUD D’AJUDA ECONÒMICA PER TAL DE PAL·LIAR I MINIMITZAR LES PÈRDUES I
ELS DANYS PRODUÏTS PER LES PLUGES DEL 19 D’OCTUBRE DE 2018
ANNEX II DECLARACIÓ SOBRE ASSEGURANÇA O ALTRES AJUDES O SUBVENCIONS PER A LA
MATEIXA FINALITAT
ANNEX III SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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ANNEX IV MODEL DE COMPTE JUSTIFICATIU”
Segon.- Autoritzar una despesa per import de 200.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 151 78001 del vigent pressupost prorrogat de l’exercici 2018.
Tercer.- Ordenar la publicació de les Bases Específiques en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al tauler d’anuncis i al web de
l’Ajuntament.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.”
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:43:32 a 01:16:50).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (9 vots a favor: Junts Avançam, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular i el Regidor no adscrit; 6 abstencions: Tots per
Pollença i 2 vots en contra Alternativa per Pollença), acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
5.- Aprovació, si procedeix, del conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de
Pollença i el Consell Insular de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels
serveis bibliotecaris públics del municipi(Expedient electrònic ABS 2019/21)
Acte seguit es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 22 de març de 2019 que es transcriu literalment:

Miquel Angel March Cerdà

Vist que el Ple del Consell insular de Mallorca de dia 8 de novembre de 2018 va aprovar el
reglament del sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca (BOIB núm. 146 de 22 de
novembre de 2018) que desplega la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari
de les Illes Balears i vist que, per la seva banda, el consell executiu del Consell de Mallorca, en
sessió de dia 5 de desembre de 2018, va aprovar el model de conveni i els annexos que
l’acompanyen entre el Consell insular de Mallorca i els diferents ajuntaments de l’illa per
desenvolupar i ordenar els serveis bibliotecaris municipals per a poder començar a treballar
conjuntament amb l’objectiu d’oferir uns serveis bibliotecaris més bons a tota la població
mallorquina (RGE núms. 48 i 57, de data 03.01.2019).
Vist l’esborrany del conveni entre l’Ajuntament de Pollença i el Consell Insular de Mallorca
per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi, el qual té
per objecte regular les funcions d’assistència i cooperació que el Consell insular ofereix als
serveis bibliotecaris municipals, integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques de Mallorca
que el Consell gestiona concertadament amb els ajuntaments de l’illa.
Resultant que la subscripció de dit conveni interadministratiu redundarà en benefici dels
ciutadans que reben els serveis bibliotecaris atès que el seu objecte, així com els compromisos
a assumir per ambdues parts, és contemplar les fórmules de cooperació econòmica, tècnica i
administrativa de l’Administració insular i aquest Ajuntament de Pollença, tot considerant allò
previst a l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) i, en aquest sentit, disposa que el els municipis, amb població superior a cinc mil
habitants, hauran de prestar, en tot cas, els servei de biblioteca pública i, per altra banda, la
Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears estableix
l’obligatorietat de mantenir una biblioteca pública a tots els municipis de més de dos mil
habitants, i dona competències als consells insulars per donar suport a aquests serveis
bibliotecaris.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE MERCATS, CULTURA I MEDIACIÓ
CULTURAL, POLICIA LOCAL,
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA,
MUSEU I
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS
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Considerant l’establert en els articles 6, 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local (LRBRL) i en els articles 67 i 68 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) pels que la cooperació
econòmica, tècnica i administrativa entre Administracions tant en serveis locals com en
assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els
termes previstos en les lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els convenis administratius
que subscriguin, i la subscripció del conveni haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública
per a la millor prestació dels serveis públics, eliminar duplicitats administratives i complir amb
la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist l’establert en els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic (LRJSP), i que l’expedient ha complit la tramitació establerta incorporant-se al
mateix la memòria justificativa de la regidoria delegada i el bibliotecari municipal en data
26/02/2019; al no tenir dotació econòmica el conveni no esdevé necessària la fiscalització per
la Intervenció; i vist l’informe emès per Secretaria en data 19/03/2019.

Primer.- Aprovar el conveni interadministratiu entre l’Ajuntament de Pollença i el Consell
Insular de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del
municipi, amb l’objecte de regular les funcions d’assistència i de cooperació que el Consell
Insular ofereix als serveis bibliotecaris municipals que es transcriu literalment:
“Conveni entre l’Ajuntament de ............. i el Consell Insular de Mallorca per al
desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi

Miquel Angel March Cerdà
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Pels motius abans exposats i de conformitat amb l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), aquesta Regidoria delegada proposa
a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:

Parts
Francesc Miralles Mascaró, vicepresident primer i conseller executiu del Departament de
Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (NIF S0711002F), que actua en nom i
representació del Consell de Mallorca.
..........................................., batle president / batlessa presidenta de l’Ajuntament de ..................
(NIF .......), que actua en nom i representació d’aquest ajuntament.

1. En la societat de la informació i del coneixement en la qual estam immersos, les
administracions públiques tenen l’obligació de facilitar la igualtat d’oportunitats a tota la
ciutadania i possibilitar l’accés a tot tipus d’informació posant-la a disposició de tothom i
creant tots els mitjans necessaris perquè aquesta informació es converteixi amb
coneixement.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Antecedents

2. La biblioteca pública d’àmbit municipal és actualment el centre local d’informació de la
comunitat que assegura l’accés igualitari a la informació i al coneixement.
3. La Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears és el marc
en el qual s’han de desenvolupar els sistemes insulars de biblioteques que conformen el
sistema bibliotecari de les Illes Balears.
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4. L’esmentada llei estableix l’obligatorietat municipal de mantenir una biblioteca pública a
tots els municipis de les Balears de més de dos mil habitants o un punt de biblioteca als
municipis de menys de dos mil habitants i dona competències als consells insulars per
donar suport a aquests serveis bibliotecaris.
5. L’Acord del Consell de Govern de 21 de gener de 2011 (BOIB núm. 17, de 3 de febrer)
aprovà els paràmetres bàsics de biblioteca pública entesos com les bases per aconseguir un
sistema bibliotecari coherent i eficient. Aquests paràmetres fixen les pautes bàsiques de
planificació de les biblioteques públiques.
6. El Consell Executiu del Consell de Mallorca aprovà el Mapa Insular de la Lectura Pública
en la sessió del 9 de febrer de 2011 (BOIB núm. 38, de 15 de març), instrument de
planificació que defineix els tipus de centres bibliogràfics necessaris a cada població i les
seves funcions.

8. El Ple del Consell de Mallorca del dia 8 de novembre de 2018 aprovà el Reglament del
sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca que desplega la Llei 19/2006, de 23
de novembre, i regula el conveni com a figura que estableix el suport que rebrà cada
tipologia de biblioteca.
9. El Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, en la sessió duta a terme el 5 de
desembre de 2018, va acordar, entre d’altres, el model del Conveni i annexes entre el CIM i
els diferents ajuntaments de l’illa per al desenvolupament i ordenació dels servis
bibliotecaris públics del municipis.

Miquel Angel March Cerdà
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7. La Comissió Tècnica Insular de Biblioteques de Mallorca el 31 de gener de 2017 va emetre
dictamen favorable sobre els “Paràmetres bàsics dels punts de biblioteca fixos de
Mallorca”.

10. Dia ..................... el Ple de l’Ajuntament de ............... va aprovar el Conveni entre el
Consell Insular de Mallorca i la corporació per al desenvolupament i ordenació dels
serveis bibliotecaris públics del municipis.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament plena capacitat jurídica i d’obrar per formalitzar
aquest conveni d’acord amb les següents

1.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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Clàusules
Objecte

L’objecte d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència i de cooperació que el Consell
Insular de Mallorca ofereix als serveis bibliotecaris municipals, els actuals i els que
eventualment es puguin crear, de l’Ajuntament de............................... En l’Annex I, es
relacionen els serveis actuals afectats per aquest conveni.
Aquests serveis bibliotecaris s’integren en la Xarxa de Biblioteques Públiques de Mallorca que
el Consell de Mallorca gestiona concertadament amb els ajuntaments de l’illa.
2.

Compromisos
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2.1. De l’Ajuntament
L’Ajuntament d................................ s’obliga a:
2.1.1.

Elaborar el pla director municipal del servei de biblioteca pública d’acord amb els
paràmetres vigents a les Illes Balears en matèria de biblioteques, en un termini de dos
anys comptadors a partir de la signatura del present conveni. El pla director ha
d’incloure tant les estratègies i actuacions per crear o millorar les biblioteques i/o
punts de biblioteca del municipi, com també les estratègies de gestió pròpies del servei
(tipus de serveis que s’oferiran, gestió interna dels serveis, política de col·lecció,
coordinació i gestió de la xarxa, gestió econòmica, etc.). Per elaborar el pla,
disposaran de l’assessorament del personal dels serveis tècnics bibliotecaris del
departament en matèria de Cultura del Consell Insular de Mallorca.

Miquel Angel March Cerdà
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2.1.2. En cas de lloguer, pagar la renda i les despeses de manteniment i conservació dels
locals destinats al servei de Biblioteca i fer-se càrrec de les assegurances tant de
l’edifici com del contingut.
2.1.3.

Sol·licitar un informe previ al Consell Insular de Mallorca per traslladar la biblioteca
i/o punt de biblioteca a un altre edifici o local i qualsevol modificació de l’equipament
o dels serveis, tant temporal com definitiu, s’ha de fer de comú acord entre
l’Ajuntament i el Consell Insular de Mallorca.

2.1.4.

Crear, en la plantilla del personal de la corporació, els llocs de treball necessaris per
a l’atenció de la biblioteca i/o punt de biblioteca, de retribució i categoria que
corresponguin, segons els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears
vigents (Annex II) o els paràmetres bàsics dels punts de biblioteca fixos (Annex III).

2.1.5.

Designar una persona que s’encarregui de la coordinació dels serveis bibliotecaris del
municipi i que depengui de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa.
Aquest coordinador o coordinadora podrà disposar de l’assessorament i del suport
tècnic del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de Mallorca.
Aquesta persona, funcionària o laboral, ha d’estar adscrita als serveis bibliotecaris del
municipi.

2.1.6.

Incloure un o una vocal representant del Consell Insular de Mallorca en les proves
selectives del personal destinat al servei de biblioteques.

2.1.7.

Facilitar als serveis tècnics del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell
Insular de Mallorca la informació general i tècnica que els sigui sol·licitada sobre la
seva situació i activitats, tant amb finalitats estadístiques com de coordinació.

2.1.8.

Mantenir oberta al públic la biblioteca i/o punt de biblioteca un mínim d’hores
setmanals segons els paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears
(Annex II) o els paràmetres bàsics dels punts de biblioteca fixos (Annex III).

2.1.9.

Fer accessibles les biblioteques i/o punts de biblioteca i disposar d’un pla
d’emergències adequat a la normativa vigent en la matèria.
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2.1.10. Adequar la biblioteca i/o punt de biblioteca a la normativa tècnica del Centre
Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de Mallorca, a la Llei 19/2006, de 23
de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears i al Reglament del sistema
insular de biblioteques públiques de Mallorca.
2.1.11. Sotmetre la biblioteca i/o punt de biblioteca a la inspecció tècnica del Consell Insular
de Mallorca.
2.1.12. Garantir una senyalització correcta de la biblioteca i/o punt de biblioteca, tant a
l’entrada, amb la indicació de l’horari del servei, com en la senyalització viària del
municipi.
2.1.13. Recollir la denominació de tots els establiments acollits a aquest conveni en una placa
exterior, en què ha de constar el nom de la biblioteca o del punt de biblioteca,
l’emblema de l’Ajuntament i l’emblema del Consell Insular de Mallorca. El disseny del
rètol ha de seguir el model del Consell o bé un model específic, si l’Ajuntament disposa
d’un disseny propi per a les retolacions.

Miquel Angel March Cerdà

El Consell Insular de Mallorca, a través del Centre Coordinador de Biblioteques de Mallorca,
s’obliga a:

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

2.2. Del Consell Insular de Mallorca

2.2.1.

Cedir a les biblioteques o punts de biblioteca de creació nova, en qualitat d’usdefruit
per trenta anys, un lot fundacional. Si abans dels trenta anys, aquests documents són
esporgats s’han de tornar al Consell Insular de Mallorca perquè els tracti com a fons
deteriorats o obsolets d’acord amb el que estableix el Reglament del sistema insular de
biblioteques públiques de Mallorca.

2.2.2.

Adquirir fons per a les biblioteques o punts de biblioteca. Incrementar anualment els
fons bibliogràfics amb adquisicions noves de llibres, de revistes i d’altres materials
bibliogràfics, en qualitat d’usdefruit per trenta anys, de conformitat amb la distribució
a la qual es fa referència a l’Annex IV, sempre que no entri en col·lisió amb la política
de col·lecció vigent. Si abans dels trenta anys, aquests documents són objecte
d’esporgada, s’han de tornar al Consell Insular de Mallorca.

2.2.3.

Donar el tractament catalogràfic oportú als fons documentals que s’incorporin i
coordinar la catalogació de la resta de biblioteques del sistema insular.

2.2.4.

Aportar regularment dotacions del material tècnic de gestió bibliotecària en un
plantejament de treball en xarxa.

2.2.5.

Oferir assessorament tècnic en la redacció del pla director municipal de biblioteques i
en el seu funcionament posterior.

2.2.6. Establir línies d’ajudes per executar els plans directors municipals, una vegada
transcorregut el termini d’elaboració, d’acord amb la política pressupostària del
Consell Insular de Mallorca.
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2.2.7.

Mantenir el catàleg col·lectiu del sistema insular de biblioteques, amb el
subministrament i instal·lació del programari informàtic necessari per a la gestió
bibliotecària en un plantejament de treball en xarxa.

2.2.8.

Gestionar l’esporgada dels materials adquirits i cedits en usdefruit a les biblioteques
i/o punts de biblioteca.

2.2.9.

Coordinar el préstec interbibliotecari a l’àmbit insular.

2.2.10. Proporcionar al personal de la biblioteca i/o punts de biblioteca la formació
professional adequada per al desenvolupament de la seva funció.
2.2.11. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i/o punts de biblioteca i elaborar
estudis d’avaluació.
2.2.12. Promocionar la lectura pública i les biblioteques d’àmbit insular planificant i
subministrant activitats de foment de la lectura.
Comissió de seguiment

El personal del sistema insular de biblioteques públiques de Mallorca farà un seguiment de
l’aplicació del conveni. Es constituirà una comissió de seguiment de l’aplicació. En formaran
part: el coordinador o coordinadora de les biblioteques del municipi, un o una representant
polític de l’Ajuntament i una persona representant tècnica del Consell Insular de Mallorca. La
Comissió de Seguiment s’ha de reunir, com a mínim, una vegada a l’any.
4.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

3.

Resolució

Són causes de resolució del present conveni, les següents:
- Per mutu acord de les parts.
- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les
previsions.

seves

- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
5.

Vigència

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

La vigència d’aquest conveni s’inicia el dia de la signatura amb una durada de quatre anys,
prorrogables per quatre anys més.
Com a mostra de conformitat, signem aquest conveni en dos exemplars.
Palma, .... de ...... de 201
Pel Departament de Cultura, Patrimoni i

Esports del Consell de Mallorca

Per la batlia de l’Ajuntament de .....................
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Annex I. Relació dels serveis bibliotecaris municipals de l’Ajuntament de..................................
afectats pel present conveni
Annex II. Paràmetres bàsics de biblioteca pública de les Illes Balears (BOIB núm. 17, de 3 de
febrer de 2011)
Annex III. Paràmetres dels punts de biblioteca fixos
Annex IV. Distribució dels fons bibliogràfics”
Segon.- Donar trasllat del present acord al departament de cultura, patrimoni i esports del
Consell de Mallorca i facultar al senyor Batle per a la signatura del referit Conveni, als efectes
oportuns.

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 01:20:57 a 01:31:33).

Miquel Angel March Cerdà
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30/04/2019 Batle

Tercer.- Donar trasllat del present acord al servei promotor (àrea de cultura i biblioteques
municipals) i a la regidoria delegada de biblioteques municipals per a la gestió i per a quants
actes i tràmits siguin necessaris per a dur a terme l’ objecte del conveni, als efectes pertinents.

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
6.-Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per
facilitar l’accés a les ajudes dels serveis social (RGE núm. 2200 de 15.03.2019)
Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 22 de març de 2019 que es transcriu literalment:

Atès que la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases del Règim Local en el seu article 25.2 estableix
que es competència municipal la prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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“MOCIÓ PER FACILITAR L’ACCÉS A LES AJUDES DELS SERVEIS SOCIALS

Atès que la Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears en el seu article 4 estableix com
un dels principis rectors dels serveis socials el respecte pels drets de la persona. I que les
actuacions en matèria de serveis socials respectaran sempre la dignitat de la persona i llurs
drets fonamentals.
Atès que la mateixa llei en el seu article 34 estableix que correspon al municipi, d’acord amb
allò establert normativament, exercir les competències en matèria de serveis socials de manera
que s’asseguri el correcte funcionament del sistema públic de serveis socials.
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Atès que si ens fixam en les dades de l’informe AROPE 2018 sobre l’estat de pobresa a les Illes
Balears trobam que un 25 % de la població(unes 270.000 persones) estan en risc de probresa o
exclusió; el 7% es troba en condicions de privació material severa, i si atenem als ítems de
privació material ens trobam en què un 37% no té capacitat per afrontar despeses imprevistes,
un 18% no pot permetre’s tenir la vivenda a temperatura adequada i un 15% té retrasos en el
pagament de la vivenda. L’informe destaca que un 34% de la població cobra menys de 1000 €
al mes i que moltes persones en situació de pobresa o exclusió tenen feina.
Atès que el procediment de concessió d’ajudes econòmiques en el municipi de Pollença per tal
de donar suport a aquelles persones i famílies que no tenen recursos econòmics per afrontar les
necessitats bàsiques en relació amb l’alimentació allotjament, vestimenta, educació i formació,
atenció sanitària no cobertes pels diferents sistemes públics, així com evitar les conseqüències
físiques, psíquiques i socials que la manca de recursos suficients provoca i que afecten el
normal desenvolupament de les persones a la societat està regulat pel Reglament regulador
d’ajudes dels serveis socials de l’Ajuntament de Pollença.

Pels motius abans exposats, es proposa el següent ACORD:
-Modificar el Reglament regulador d’ajudes dels serveis socials de l’Ajuntament de Pollença
per tal de rebaixar els barems econòmics i qualsevol altre respecte que dificulti l’accés a les
ajudes a persones en situació de necessitat.”

Miquel Angel March Cerdà
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30/04/2019 Batle

Atès que els criteris econòmics que s’estableixen per a la concessió d’ajudes són massa
estrictes, fet que provoca que persones en situació de necessitat no puguin ser beneficiàries
d’una ajuda, cosa que explica també perquè no s’esgota la partida pressupostària destinada a
tal finalitat.

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 01:35:47 a 01:49:34).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

A continuació es dona compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General dia 22 de març de 2019 que es transcriu literalment:

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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7.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença per
declarar Pollença antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat (RGE
núm. 2201 de 15.03.2019)

“MOCIÓ PER DECLARAR POLLENÇA ANTIFEIXISTA I EN FAVOR DE LA
CONVIVÈNCIA EN LA DIVERSITAT
Atès que 80 anys després del final oficial de la guerra civil, que acabà amb el sistema
democràtic republicà i donà inici al franquisme, el qual a l’estat espanyol suposà una pèrdua
de drets i llibertats, la repressió i execució de milers de dissidents republicans i antiautoritaris,
així com la persecució i la pressió social cap als familiars dels dissidents.
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Atès l’augment d’actes d’enaltiment del franquisme arreu de l’Estat, així com d’agressions i
atacs feixistes, racistes, homòfobs i masclistes.
Atès que aquestes agressions són sempre unidireccionals i motivades per una ideologia d’odi a
la diferència política i ideològica, o per motius d’origen, sexe, ètnia, religió, condició social o
orientació sexual.
Atès que entenem que hi ha recursos per expressar totes les idees legítimes de manera
democràtica i sense ús de violències i d’imposicions autoritàries, però sempre partint de la
defensa dels Drets Humans.
Pels motius abans exposats, es proposen els següents ACORDS:
1.-Que Pollença es declari formalment Municipi contra el feixisme i en favor de la convivència
en la diversitat.

3.-Que es modifiquin les ordenances municipals pertinents per no autoritzar l’ocupació de la
via pública, la cessió d’espais municipals i distribució de publicitat, per tal de dificultar la
propaganda i activitats a aquells actes i/o col·lectius que facin apologia del franquisme, el
nazisme o que incitin a la violència o a la discriminació per raó de l’origen, la nacionalitat, el
sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual.

Miquel Angel March Cerdà
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30/04/2019 Batle

2.-Que l’Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i defensi els valors
de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i laborals, així com els valors
de la diversitat que disposam al nostre municipi.

4.-Que mentre dites modificacions no es duguin a terme, l’Ajuntament denegui l’ús
d’equipaments públics, l’ocupació de la via pública i la distribució de publicitat, a persones,
col·lectius o formacions polítiques que facin apologia del franquisme, el nazisme o que incitin a
la violència o a la discriminació per raó de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió,
la condició social o l’orientació sexual.
5.-Que l’Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que facin
apologia del racisme, de la xenofòbia, el masclisme, l’LGBTIfòbia o el feixisme.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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6.-Que l’Ajuntament davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica,
faci una denúncia pública i pesroanl de suport a les persones agredides i facilit els mitjans a
l’abast pel suport i reparació de danys físics i morals causats a la persona agredida, valorant
la possibilitat de personar-se com a acusació popular en aquests tipus de casos.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:52:34 a 02:08:53).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (16 vots a favor: Junts Avançam, Tots per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, 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.
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8.- Aprovació, si procedeix, de la creació de la Comissió d’Igualtat del distintiu SG
City 50-50 (Exp. Llibre General núm. 2019/70- Exp. ABS núm. 2019/1096)
Seguidament, atesa la inclusió d’aquest assumpte en el punt 8è de l’ordre del dia de la
present sessió a iniciativa del Sr. Batle, per part d’aquest es sotmet a votació del Ple la
ratificació la seva inclusió.
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 procedir al seu tractament al assolir-ne
el quòrum de majoria simple necessari que ratifiqui la seva inclusió (article 82.3 ROF).
A continuació es dona lectura a la Proposta de Batlia de dia 25 de març de 2019 que es
transcriu literalment:

30/04/2019 Batle

Atès que és voluntat d’aquest equip de govern apostar per la major transparència i la igualtat
de gènere durant la present legislatura, per tal de dotar les accions polítiques de la perspectiva
de gènere necessària per aconseguir un entorn més igualitari i inclusiu en el nostre municipi.

Miquel Angel March Cerdà

Atès que en aquesta legislatura s’ha creat l’Àrea d’Igualtat per vetllar per tots els aspectes
relacionats amb igualtat tant a nivell d’administració com de la totalitat del municipi.

Vist que l’Ajuntament ha iniciat el procés d’obtenció del distintiu d’igualtat relatiu a la norma
SG City 50-50 i els requisits que s’han de complir per a aquesta finalitat.

Atesa la intenció de fer transversal la perspectiva de gènere a les actuacions i accions empreses
des de les diferents àrees i amb el propòsit de cohesionar les diferents polítiques sota una
perspectiva de gènere.
Vista la necessitat de crear un espai per promocionar i impulsar la presa de decisions i
actuacions que incloguin la perspectiva de gènere en el marc de la norma SG City 50- 50, on
posar en comú les idees i dificultats sorgides al respecte així com de revisar les accions
empreses.
Vist que la Comissió d’Igualtat actualment existent al municipi no respon a les funcions i als
requisits de composició que estableix la norma SG City 50-50.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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Signatura 2 de 2

“PROPOSTA DE BATLIA

Atesa la voluntat política d’aquest equip de govern per millorar l’àmbit social mitjançant la
disminució del conjunt de barreres i discriminacions per raó de gènere que pateix un sector
ampli de la població de Pollença en les diferents esferes de la vida quotidiana.
Pels motius abans exposats, aquesta Batlia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORD:
Primer.- Aprovar la creació de la Comissió d’Igualtat del distintiu SG City 50-50.
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Segon.- La Comissió d’Igualtat del distintiu SG CITY 50-50, assumeix les funcions següents:
- Formular un Pla de Compromisos en matèria d’igualtat de gènere en el marc de la norma SG
City 50-50 amb la participació de totes les àrees municipals, en base a l’autodiagnosi
realitzada anteriorment.
- Vetlar pel compliment del Pla de Compromisos de la Norma SG City 50-50 mitjançant les
reunions periòdiques de seguiment que s’estableixin.
- Avaluar el compliment del Pla de Compromisos de la Norma SG City 50-50 als dos anys
d’haver-se aprovat per l’Ajuntament.
-Estudiar les recomanacions emeses per l’entitat certificadora en relació a l’obtenció del
distintiu i el seu manteniment.
- Fer les recomanacions emanades del procés de certificació que es considerin oportunes, a la
Comissió d’Igualtat i a l’equip de govern municipal, per tal d’aconseguir un entorn més
igualitari, lliure de violències i discriminacions.

-President titular: Sr. Miquel Àngel March Cerdà, Batle
-President suplent: Sr. Antoni Cànaves Capllonch, Regidor delegat de Turisme, Comerç, Fires,
Esports i Educació.

Miquel Angel March Cerdà
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Tercer.- La Comissió d’Igualtat del distintiu SG City 50-50 estarà integrada pels següents
membres:

-Vocal titular: Sra. Magdalena Seguí Cerdà, Regidora delegat d’Igualtat, Oficina d’Atenció
Ciutadana, Benestar Social i Personal, en funció de direcció tècnica i responsable del
procediment de la certificació, en nom de la Comissió.
-Vocal suplent: Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet, Regidor delegat de Biblioteques municipals,
Cultura i Mediació Cultural, Mercats, Museu, Normalització Lingüística, Policia Local.
-Vocal titular: Sra. Marina Llobera Vicens, Regidora del grup polític municipal Alterantiva per
Pollença.

-El personal tècnic que en cada cas es consderi oportú que hi assisteixi, el qual tendrá veu però
no vot.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

-Vocal suplent: Regidor/a del grup polític municipal Tots per Pollença.

Quart.-La Comissió no comptarà amb la representació d’associacions de dones i/o feministes,
en no haver-ne de constituïdes al municipi en el moment de proposar-ne el present acord. Si
alguna associació es donàs d’alta, se la convidaria a prendre part en aquesta Comissió.
No obstant això, l’AJUNTAMENT PLE acordarà.”
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:14:22 a 02:18:30).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (16 vots a favor: Junts Avançam, Tots per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, Alternativa per Pollença i el Regidor no adscrit; i 1
abstenció: Partit Popular), acorden aprovar íntegrament la Proposta precedent i els
acords continguts en la mateixa.
9.- Propostes/Mocions d’Urgència
Seguidament per part del Sr. Batle es presenta una proposta d’urgència de dia d’avui de
la Regidoria delegada d’Urbanisme i Medi ambient relativa a la resolució definitiva de
l’expedient d’investigació de camins reiniciat en virtut d’acord de l’Ajuntament Ple
de data 29.07.2015 (BOIB núm. 122 de data 13.08.2015) de la que es justifica la seva
inclusió per via de urgència per part del Regidor delegat Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar.

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (9 vots a favor: Junts
Avançam, Unió Mollera Pollencina i Alternativa per Pollença; i 8 vots en contra: Tots
per Pollença, Partit Popular i el Regidor no adscrit) acorden procedir al seu
tractament al assolir-ne el quòrum de majoria absoluta necessari que n’apreciï la
urgència (article 82 LMRLIB).

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:19:35 a 02:28:05).

9.- Resolució, si procedeix, de l’expedient d’investigació de camins reiniciat en virtut
de l’acord de l’Ajuntament Ple de data 29.07.2015 (BOIB núm. 122 de data
13.08.2015)

“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’URBANISME, MEDI AMBIENT I NOVES
TECNOLOGIES

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

A continuació es dona lectura a la Proposta del Regidor delegat d’Urbanisme, Medi
Ambient i Noves Tecnologies, Sr. Bartomeu Cifre Bennàsar de dia 28 de març de 2019
que es transcriu literalment:

Vist l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada en data 29.07.2015, en
relació al reinici de l’expedient d’investigació de béns respecte a la relació de camins que tot
seguit es transcriu, en motiu de la manca de constància de manera inequívoca de la titularitat
pública dels mateixos o bé perquè existia controvèrsia en els títols de domini, d’acord amb
l’informe remès en data 12.07.2006 pel departament de Medi Ambient i Natura del Consell de
Mallorca, en motiu de les al·legacions formulades en front de l’acord d’aprovació inicial del
catàleg de camins del t.m. de Pollença elaborat pel servei insular del FODESMA l’any 2001,
adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data 27.10.2005, i d’acord així mateix amb
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Identificació núm.:

Nom:

(89) traça 8
(114)
(125)
(135 i 148)
(126)
(84)
(85)
(53)
(61)
(64)
(66)
(77)
(78)
(87)
(130)
(140)

Camí Llarg
Camí vell de Pedruixella.
Camí de Can Cama-Roja/Camí de la Punta
Camí de Síller a la Cala Sant Vicenç
Camí Vell de Lluc (A)
Camí del Rafalet / camí de Can Barba
Camí de Can Picassa
Camí de Can Tirana
Camí a Son Brull
Camí del Moll del Patronet
Camí de Ca n’Alordes
Camí vell de Bóquer
Camí de Cal Peso
Camí de Can Botana
Camí Vell de Lluc pel Coll d’en Patró
Camí Vell d’Albercuix a Formentor

Miquel Angel March Cerdà

Atès que l’esmentat acord fou sotmès al preceptiu tràmit d’informació pública mitjançant
anunci inserit en el BOIB núm: 122 de data 13.08.2015, habilitant-se sengles terminis de 15
dies i un (1) mes immediatament posterior als efectes de general coneixement i perquè totes
aquelles persones considerades afectades per la reiniciació de l’expedient d’investigació
poguessin presentar les reclamacions que consideressin convenients, de conformitat i en
compliment d’allò establert en els articles 45 i 50 del Reglament de Béns de les Entitats Locals
(RD 1372/1986), respectivament, havent-se formulat en temps i forma un total de quinze
al·legacions, el conjunt de les quals va ser degudament contrastat en l’informe amb proposta de
resolució elaborat en data 13.03.2018 pel servei de Patrimoni etnològic del Departament de
Medi Ambient del Consell Insular de Mallorca, del què a l’hora se’n ha donat oportú trasllat
als afectats compareixents complimentant el tràmit d’audiència exigit en l’article 52 del RBEL,
en quan determina que, una vegada efectuades les proves pertinents, i valorades pels serveis
corresponents, es posarà de manifest l’expedient per termini de 10 dies a les persones als qui
afecti la investigació i haguessin comparegut en ell, perquè dins d’aquest termini al·leguin el
que creguin convenient al seu dret.
Vist l’informe jurídic emès pel tècnic de l’àrea d’urbanisme, llicències i activitats en data
22.03.2019 -que disposa de la conformitat de la Secretària de la Corporació de data
27.03.2019 que permet l’art. 3.4 del RD 128/18 de règim jur. dels funcionaris d’habilitació
nacional, per quan tant l’art. 3.3.d).2º del R.D. esmentat com l’art. 53 del RBEL exigeixen
informe de Secretaria prèvia la resolució dels expedients d’investigació- en relació a les
al·legacions formulades pels interessats en tràmit d’audiència atorgat a l’efecte, en quan, si bé
conclou a favor d’assumir i ratificar majoritàriament el contingut de la proposta de resolució
elaborada en data 13.03.2018 pel servei insular de Patrimoni etnològic, i conseqüentment
desestimar les al·legacions presentades en contra o elevar a l’òrgan municipal competent
perquè resolgui de conformitat, s’aparta per altra banda i de manera motivada del sentit de la
proposta del servei insular en relació a altres aspectes, bé en el sentit de sotmetre la qüestió a
superior consideració de l’òrgan municipal competent, bé en el sentit d’estimar les al·legacions

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

l’informe tècnic elaborat per l’arquitecte municipal en data 18.06.2008, en relació als següents
camins:
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formulades, en motiu d’entendre que la documentació arxivística, registral i gràfica és
aclaridora de l’aparença de demanialitat del camí i el seu traçat, tot incidint en que aquesta no
que no prejutja les accions davant l’ordre jurisdiccional civil, tota vegada que constant
jurisprudència ha establert que per a considerar correcta la inclusió d’un bé en l’Inventari
Municipal, igualment traslladable, per la seva naturalesa, al Catàleg de Camins Públics d’una
Corporació Local, és suficient la constància provada d’indicis que els béns tenen naturalesa
pública, sense que el fet d’haver practicat una prova extensa, valorada i contrastada, com
creiem és el cas, atribueixi tanmateix caràcter constitutiu a la inclusió d’un bé al catàleg, en
tant no determina la seva titularitat pública sinó tan sols la presumpció de la mateixa.

Miquel Angel March Cerdà

“Disposició transitòria tercera.
1. Els ajuntaments que, a l'entrada en vigor d'aquesta llei, ja tenen catàlegs de camins
aprovats, únicament els han d'adaptar al model de fitxa del seu annex I en el termini de dos
anys des de l'entrada en vigor de la llei.
2. Una vegada adaptat el catàleg a la fitxa de l'annex I, aquest es remetrà al consell insular
perquè emeti l'informe preceptiu i vinculant per un termini de tres mesos sobre el compliment
de l'article 13.1.a) d'aquesta llei. Una vegada que el consell insular doni el vistiplau, el catàleg
s'entén aprovat definitivament i s'inscriurà en el Registre insular de camins públics. En cas que
l'informe sigui negatiu, se seguiran els tràmits establerts en l'article 13 d'aquesta llei”.
Per l’exposat, en virtut de la delegació que legalment ostento, proposo a l’Ajuntament Ple,
òrgan municipal competent (art. 22.j de la Llei 7/85) l’adopció –en règim de majoria simple
d’acord amb l’art.47 de la LBRL- del següent ACORD:
PRIMER.- Resoldre l’expedient d’investigació de camins reiniciat en virtut d’acord de
l’ajuntament Ple de data 29.07.2015 (BOIB núm: 122 de data 13.08.2015), en el sentit
d’incloure en el catàleg de camins del t.m. aquells camins objecte d’investigació respecte els
que no s’ha plantejat controvèrsia i existir provada aparença de demanialitat a favor de
l’Ajuntament, i en el sentit que tot seguit s’assenyala en relació als camins següents:

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

Considerant, així per tant, la concreta legislació aplicable, determinada en els arts. 4.1a), 5 i
68 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), arts. 146 i
132 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les I.B., arts. 41 i
següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques
(LPAP), arts. 220 i 221 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), arts. 44 a 55 i 72
(RBEL), havent de fer menció expressa a la sobrevinguda aprovació en data del passat 28 de
desembre, de la Llei autonòmica 13/2018, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i
Menorca (BOIB núm.: 163, de data 29.12.2018), concretament a la seva Disposició transitòria
tercera, del tenor literal següent:

Identificació

Nom:

num.:
(114)

Camí Vell de Pedruixella
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Desestimar les al·legacions formulades amb Rge núm: 10.212 de data 18.12.2018 per l’entitat
mercantil Petruxella S.L. (representada per la Sra. E.Paterno Barrat) en referència a la no
inclusió al Catàleg del camí Vell de Pedruiexella (114), perquè el fet de no haver pogut entrar
el servei insular a comprovar in situ a la finca les manifestacions de la propietat afectada, no
enerva l’aparença demanial des de temps immemorial del camí a favor de la col·lectivitat,
degudament constatada ja en la documentació obrant dins l’expedient.
Incloure’l per tant en el Catàleg de camins del t.m.
(126), (66) i (130)

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

Desestimar les al·legacions formulades amb Rge núm: 10.264 de data 19.12.2018 de la Sra.
Carme Jaume Muñoz, en referència al camí d’Amunt, camí de Lluc, camí vell de Lluc, camí de
Vàritx, camí del coll del Patró (126) i desestimar les al·legacions formulades amb Rge núm:
406 de data 14.01.2019 de Sr. Joan Crespí Salas i Sr. Joan R. Bosch Cerdà, en nom propi i de
la Plataforma Pro camins públics, en referència al mateix camí (84), en base a l’informe jurídic
de data 18.03.2019 i conseqüentment assumir en la seva integritat l’informe-proposta del servei
insular de Patrimoni de data 13.03.2018, que consisteix en unificar en una sola fitxa,
reproduïda com a Camí núm.: 126 Doc.2 de la proposta, el Camí de Can Mos (45), Camí de
Can Alordes (66), part del camí Vell de Lluc pel Coll d’en Patró (130), part del camí de Can
Romí/camí de La Coma (9), part del camí del rafalet/ camí de can Barba (84), camí Vell de
Lluc (A-126), camí Vell de Lluc (B-131), camí de Can Cerdà (147), i assumir igualment les
fitxes modificades reproduïdes en els Documents Doc.1, Doc.2 i Doc. 3 de la proposta del
servei insular, i igualment la fitxa modificada adjunta com a document Doc.4 de dita proposta i
relativa a la inclusió del tram del camí de Can Romí/camí de La Coma (9), en el camí de
Fartàritx (80), i finalment també les fitxes reproduïdes en els Documents Doc. 5: cami de la
Vall d’en Marc/ camí Vell de Lluc (8) i Doc. 6 Camí d’Escorca.
Excloure, en conseqüència, del Catàleg del camins del t.m., el camí de Can Mos (45); cami de
Can Alordes (66), camí de Can Romí/camí de La Coma (9), camí vell de Lluc (B-131) i camí de
Can Cerdà, i modificar el camí de Fartàritx (80) d’acord amb la fitxa adjunta Doc.4 a la
proposta del servei insular.
(76)

Camí de Síller

Desestimar les al·legacions formulades amb Rge núm: 10.313 de data 21.12.2018 de Fernando
Ramis Morell, tota vegada que el conveni signat amb la propietat referent a l’execució de les
previsions del PGOU, no desvirtua la provada existència del camí en qüestió, que per altra
banda podria justificar fins i tot la modificació urbanística inicialment prevista cas de
considerar-se innecessària.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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Camí Vell de Lluc (A), Cami de ca n’Alordes, Camí vell de Lluc pel
Coll d’en Patró

Incloure’l per tant en el Catàleg de camins del t.m.
(130)

Camí vell de Lluc pel Col d’en Patró:

Estimar, en part, les al·legacions formulades amb Rge núm: 10.365 de data 26.12.2018 de Sra.
Maria Sastre Cifre i Sra. Jerònia Sastre Cifre, ja que si bé el camí objecte de la present
al·legació passa a formar part del nou camí proposat 126 d’acord amb la fitxa reproduïda en el
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Doc.2 de la proposta del servei insular de Patrimoni, procedeix modificar dita proposta en la
part relativa al darrer tram que discorre per la propietat de les Sres. Sastre Cifre ja que en
comprovació efectuada sobre el terreny pels ss.tt.mm s’ha pogut adverar que efectivament
aquest discorria per entre els dos portells abans existents, per dintre la finca veïna (Pc.149,
Pol.7), en la concreta forma reproduïda en el plànol elaborat a l’efecte pels ss.tt.mm en data
28.03.2019.
Incloure’l per tant en el Catàleg de camins del t.m. en els termes expressats.

(84)

Incloure’l per tant en el Catàleg de camins del t.m. en els termes expressats.
(77)

Camí vell de Bòquer:

Estimar les al·legacions presentades amb Rge núm: 134 de data 07.01.2019 de Sr. Joan Crespí
Salas i Sr. Joan R. Bosch Cerdà, en nom propi i de la Plataforma Pro camins públics, atès que
la documentació arxivística, registral i gràfica és aclaridora de l’aparença de demanialitat del
camí i el seu traçat fins a les cases de Bòquer Gran i Cala Bòquer.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

Assumir la proposta del servei insular de Patrimoni en el sentit d’incorporar part del traçat
d’aquest camí al nou camí proposat 126 d’acord amb la fitxa reproduïda en el Doc.2 de la
proposta, a l’hora que estimar les al·legacions presentades amb Rge núm: 133 de data
07.01.2019 de Sr. Joan Crespí Salas i Sr. Joan R. Bosch Cerdà, en nom propi i de la
Plataforma Pro camins públics, i mantenir la resta del camí en el Catàleg municipal, per
considerar que la insuficiència dels indicis cadastrals posada de manifest en la proposta del
servei insular no enerva la provada constància del camí en qüestió en el plànol geomètric de
l’any 1858 i la invocada afecció a l’ús general.

Incloure’l per tant en el Catàleg de camins del t.m.
(53)

Camí vell de can Tirana de d’Alt:

Estimar les al·legacions presentades amb Rge núm: 138 de data 07.01.2019 de Sr. Joan Crespí
Salas i Sr. Joan R. Bosch Cerdà, en nom propi i de la Plataforma Pro camins públics, en quan
proposen eliminar la fitxa tal com està actualment descrita i grafiada ja que en el seu parer
comet una errada l’equip redactor insular al confondre el vertader camí amb un altre de
naturalesa privada que serveix d’accés a les cases de la finca existent, proposta que sembla
coherent amb el fet posat de manifest per la Plataforma en que el propi indicador municipal de
Can Tirana està situat al camí que va a la parcel·lació i no al descrit a la fitxa, i que
efectivament una vegada contrastada la ruta prevista en la fitxa elaborada s’ha pogut
contrastar l’accés a una finca privada. Procedeix per tant estimar l’al·legació presentada i
confeccionar la fitxa del camí en qüestió de conformitat a l’expressada realitat física del camí.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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Camí del Rafalet/camí de Can Barba:

Incloure’l per tant en el Catàleg de camins del t.m. d’acord amb l’esmentada fitxa.
(87)

Camí vell de can Botana:
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Estimar les al·legacions presentades amb Rge núm: 139 de data 07.01.2019 de Sr. Joan Crespí
Salas i Sr. Joan R. Bosch Cerdà, en nom propi i de la Plataforma Pro camins públics, en quan
fonamenten la inclusió del camí en qüestió en el catàleg en base a la provada existència del
mateix en el Plan de caminos rurales de Baleares, esgrimint així mateix el seu ús immemorial
per a l’accés a Can Botana i a Cala Carbó, enllaçant a més amb el camí al Coll de Síller (135),
molt abans de l’actual traçat d’accés a Can Botana per Cala Molins, raó de ser del pont sobre
el torrent, arguments que sembla han de decantar la postura municipal en favor de la inclusió
del camí en el catàleg, idò els fets i circumstàncies concurrents constitueixen molt més que
simples indicis de l’afecció del camí a l’ús del servei general des d’antany.
Incloure’l per tant en el Catàleg de camins del t.m.
(135), (148)

Incloure’l per tant en el Catàleg de camins del t.m. en els termes expressats.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

Estimar les al·legacions presentades amb Rge núm: 140 de data 07.01.2019 de Sr. Joan Crespí
Salas i Sr. Joan R. Bosch Cerdà, en nom propi i de la Plataforma Pro camins públics, en quan
si bé concorden amb la proposta del servei insular en relació a la reconversió d’ambdós camins
en un de sòl, manifesta la seva disconformitat amb el traçat proposat del mateix en els concrets
trams 5 i 6, ja que en el seu parer el traçat històric del camí està clarament delimitat al terreny,
i així ho grafiaren ells en el seu escrit d’al·legacions, tot significant encara més si hi cap que el
succés del incendi ocorregut l’any passat ha deixat al descobert el traçat originari les peces de
marès que servien de fites, circumstància que ha pogut esser adverada en comprovació
efectuada sobre el terreny pels ss.tt.mm, havent plasmat en conseqüència el traçat en qüestió en
la concreta forma reproduïda en el plànol elaborat a l’efecte pels ss.tt.mm en data 28.03.2019.

Procedeix, per tant, actuar de conformitat i a la vista de la comprovació in situ l’Ajuntament
adoptar la resolució corresponent.
(78)

Camí vell de Cal Pesso:

Estimar les al·legacions presentades amb Rge núm: 141 de data 07.01.2019 de Sr. Joan Crespí
Salas i Sr. Joan R. Bosch Cerdà, en nom propi i de la Plataforma Pro camins públics, en quan
fonamenten la inclusió del camí en qüestió en el catàleg en base a les provades tasques de
manteniment i asfaltat a càrrec de l’Ajuntement i la seva reproducció en el Plànol de Red viaria
general y estructura orgánica del territorio del PGOU vigent.
(130) (126) (66)

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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Camí vell de Síller/ camí vell de Sant Vicenç:

Camí camí vell de Lluc pel Coll d’en Patró (130), Vell de Lluc
(126) i de Can Alordes (66):

Estimar, parcialment, les al·legacions presentades amb Rge núm: 142 de data 07.01.2019 de Sr.
Joan Crespí Salas i Sr. Joan R. Bosch Cerdà, en nom propi i de la Plataforma Pro camins
públics, en referència al camí vell de Lluc pel Coll d’en Patró (130), Vell de Lluc (126) i de Can
Alordes (66), en la part relativa a la suspensió del traçat del tram 5 del camí de Can Barba
mentre no es procedeixi a la comprovació sobre el terreny per part dels ss.tt.mm. abans
d’adoptar el pronunciament corresponent, atès la inclusió del tram en el plànol geomètric de
l’any 1858 i la invocada tasca de manteniment municipal.
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Procedeix, per tant, actuar de conformitat i a la vista de la comprovació in situ l’Ajuntament
adoptarà la resolució corresponent.
(89) (29)

(96) (108)

Camí de Lassarell/ camí de can Llobera a la Torreta:

Estimar les al·legacions presentades amb Rge núm: 406 de data 14.01.2019 de Sr. Joan Crespí
Salas i Sr. Joan R. Bosch Cerdà, en nom propi i de la Plataforma Pro camins públics, en quan
fonamenten la no exclusió dels camins en qüestió proposada pel servei insular de Patrimoni en
el fet de que no són objecte d’expedient d’investigació, i certament existeix un pronunciament
judicial reproduït en la sentència núm: 433/11 dictada pel Jutjat Contenciós/Adtiu. núm: 3 de
Palma en data 02.12.2011, que va desestimar el recurs de la propietat perquè aquesta pretenia
una declaració de titularitat del camí al seu favor, qüestió aquesta que ha de discernir la
jurisdicció civil ordinària competent, confirmant en conseqüència l’acord municipal d’inclusió
del tram en qüestió en el catàleg.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

Desestimar les al·legacions formulades amb Rge núm: 168 de data 08.01.2019 de Sr. Fausto
Morell Vivo, en quan manifesta la seva discrepància amb la proposta insular en base als fets i
consideracions posades de manifest en el seu escrit d’al·legacions precedent, al temps que
argumenta en front de la proposta del servei insular concretament la inexistència d’interès
constructiu en la majoria del recorregut del camí; la no constància en el historial registral de
la finca del camí en qüestió; la inexistència física dels suposats trams del camí identificats pel
servei insular i finalment la manca de cessió formal a l’Ajuntament per part dels propietaris pel
que discorre en part, arguments que tanmateix una vegada posats en degut contrast amb
l’extensa i detallada argumentació elaborada per part de l’equip multidisciplinar del servei
insular, la documentació arxivística, planigràfica i documental i comprovació sobre el terreny,
no desvirtuen el provat destí a favor de l’aprofitament comú, uti civis, del camí en qüestió,
perquè si bé és cert que la descripció registral no inclou el camí, no ho és menys que dita
mancança no pot enervar el fet provat de l’existència del mateix; la contribució municipal en la
seva ampliació d’antany i en el seu manteniment i adequació a les necessitats de pas
sobrevingudes i en definitiva la creença des d’antany del seu servei i afecció a la col·lectivitat.

SEGÓN.- Incorporar els camins esmentats en l’ordinal anterior a l’Inventari de béns de la
Corporació, prèvia taxació corresponent i amb adopció, en el seu cas, de les mesures tendents
a l’efectivitat dels drets de la Corporació.
TERCER.- Procedir, en compliment d’allò establert en la Disposició transitòria 3ª de la Llei
autonòmica 13/2018, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca, a adaptar la
totalitat de les fitxes del Catàleg de camins del t.m. de Pollença al model de fitxa reproduïda en
l’annex I de la Llei 13/2018 esmentada, en el termini de dos anys des de la seva entrada en
vigor a dia 30 de desembre de 2018, i remetre’l, una vegada adaptat, al consell insular perquè
emeti l’informe preceptiu i vinculant sobre el compliment de l’article 13.1.a) de la mateixa.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Camí camí Llarg/ camí de Can Bosch

QUART.- Notificar l’acord que s’adopti als interessats als efectes oportuns i amb expressió
dels recursos que els assisteixen, tot significant-los que el coneixement de les qüestions de
naturalesa civil que es suscitin en ocasió de la resolució de la investigació practicada
correspondrà a la jurisdicció ordinària competent.
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No obstant l’Ajuntament Ple, amb superior criteri, acordarà.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:33:45 a 02:59:47).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (8 vots a favor: Junts Avançam i
Alternativa per Pollença; i 9 abstencions: Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina,
Partit Popular i el Regidor no adscrit), acorden aprovar íntegrament la Proposta
precedent i els acords continguts en la mateixa.
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
Per part del Sr. Batle s’informa dels següents assumptes:

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

30/04/2019 Batle

-De la signatura del conveni de col·laboració entre l’Escola Balear d’Administració
Pública i l’Ajuntament de Pollença, per a la convocatòria i la gestió del procés selectiu
extraordinari pera l’ingrés en el col de policia local en la categoria de policia el passat
dia 13 de març de 2019. Es tracta fonamentalment de delegar en l’Escola Balear de
l’Administració Pública(EBAP) la competència per dur a terme el procés selectiu
extraordinari que estableix la disposició transitòria primera el Decret Llei 1/2017, de 13
de gener, per a la cobertura de places de la categoria de policia.
Aquesta delegació es realitza a l’empara de l’article 30.3 de la Llei 4/2013, de 17 de
juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i de l’article 174.1 del
Decret 28/2015, de 30 d’abril, per a la cobertura de nou places de la categoria de policia
vacants i dotades pressupostàriament ocupades per personal funcionaria interí,
corresponents a les ofertes d’ocupació pública dels anys 2017(Resolució núm.
772/2017, de 29 de setembre- BOIB núm. 122/2017, de 5 d’octubre) i 2018(Resolució
núm. 795/2018, de 24 d’octubre-BOIB núm. 134/2018, de 27 d’octubre),
respectivament, respectant els límits que disposa l’article 70.1 del TREBEP i complint
els requisits que estableix l’esmentada disposició transitòria primera, i no suposa
l’alteració de la competència atribuïda a l’Ajuntament de Pollença.
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
A continuació per part del Sr. Batle es dona compte de les següents resolucions:
-Resolució de Batlia núm. 206 de dia 13 de març de 2019 mitjançant el qual s’anomena
procurador al Sr. Juan J. Pascual Fiol i lletrats al Sr. Miquel Ripoll Torres i la Sra.
Maria Martina Plomer Cifre en el recurs contenciós administratiu(Actuacions Judicials
P.O. 661/2018), interposat pel procurador Sr. Juan Maria Cerdó Frias en nom i
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representació de la mercantil Sastre-Cifre S.L. contra la resolució municipal denegant
per la via del silenci de la sol·licitud de llicència de reforma i ampliació d’establiment
hoteler entre mitgeres, ubicat en el Passeig Anglada Camarasa, 39(...) formulada el
19/06/2015.
-Resolució de Batlia núm. 208 de data 13 de març de 2019 mitjançant el qual s’anomena
procuradora a la Sra. Beatriz Ferrer Mercadal i lletrat al Sr. Agustí Cerveró SánchezCapilla en el recurs contenciós administratiu(Actuacions Judicials P.O. 22/2019),
interposat per la procuradora Sra. Sara Coll Sabrafín, en nom i representació del Sr.
Alberto Orejuela Romero contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 23
d’octubre de 2018 la qual conté la proposta de resolució de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada en el seu dia pel Sr. Orejuela pels danys de
qualsevol naturalesa i seqüeles sofertes en motiu dels fets ocorreguts el dia 17 de gener
de 2018.
Diligència.-Per fer constar que quan són les 23:15 hores s’absenta de la Sala de Plens el
Regidor Sr. David Alonso García(Partit Popular)

-Resolució de Batlia núm. 251 de dia 28 de març de 2019 mitjançant la qual s’aprova la
liquidació del Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici 2018 i que es transcriu
literalment a continuació:

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

Diligència.-Per fer constar que quan són les 23:16 hores s’absenta de la Sala de Plens el
Regidor Sr Martí J. Roca Olivieri(Regidor no adscrit).

“DECRET ALCALDIA NÚM. 251: Vist que en data 27 de març de 2019, es va incoar el
procediment per aprovar la liquidació del Pressupost General de Pollença corresponent a
l’exercici 2018.
Vist que en data 28 de març de 2019, es va emetre Informe d’Intervenció respecte a l’avaluació
del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària, Sostenibilitat Financera i Regla de
la Despesa

De conformitat amb l’article 191.3 del Text Refós 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.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Vist que en data 28 de març de 2019 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 2018 amb
els següents Resultats:
A) Patronat Residència Social Santo Domingo
Resultat pressupostari ajustat: 67.071,20 €.
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Romanent de tresoreria: 554.688,49 €..
Deutors pendents de cobrament a 31/12/18: 550.144,27 €.
Creditors pendents de pagament a 31/12/18: 23.649,97 €.
B) Patronat Fundació Pública Escola de Música
Resultat pressupostari ajustat: 31.164,39 €.
Romanent de tresoreria: 79.751,09 €..
Deutors pendents de cobrament a 31/12/18: 88.176,89 €.
Creditors pendents de pagament a 31/12/18: 18.256,06 €.
C) Institut Municipal Ràdio Pollença
Resultat pressupostari ajustat: 2.074,64 €.
Romanent de tresoreria: 42.955,38 €..
Deutors pendents de cobrament a 31/12/18: 43.176,23 €.
Creditors pendents de pagament a 31/12/18: 4.492,40 €.

30/04/2019 Batle

D) Ajuntament de Pollença
Resultat pressupostari ajustat: 4.650.624,45 €.
Romanent de tresoreria: 28.138.956,95 €.
Deutors pendents de cobrament a 31/12/18: 14.835.683,06 €.
Creditors pendents de pagament a 31/12/18: 3.051.925,93 €.

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 2 de 2

-Superàvit pressupostari consolidat: 3.433.463,35 €
-Regla despesa: Compliment amb taxa de creixement del 2,38% amb un màxim permès de
2,4%.
-Deute públic: Compliment, no hi ha deute amb entitats de crèdit.
-Sostenibilitat financera: Compliment, període mitjà pagament 4 trimestre 18 de 12,56 dies.
-Resultat pressupostari consolidat: 4.750.934,68 €.

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 Refós 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.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

-Romanent de Tresoreria consolidat: 28.816.351,91 €.

Tercer: Ordenar la remissió de còpia d’aquesta Liquidació al Ministeri d’Hisenda i Funció
Pública.”

-Resolució de Batlia núm. 241 de 25 de març de 2019 mitjançant el qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 6 del pressupost prorrogat de 2018 per generació de crèdit
per un import màxim de 81.232,73 €.
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-Resolució de Batila núm. 176 de 4 de març de 2019 mitjançant el qual s’aprova el
pagament a justificar en concepte de despeses d’allotjament, dietes i trasllats per acudir
a la fira de de Berlin i que es lliuri per part de la tresoreria de la corporació al Regidor
delegat de Turisme fons a justificar per import màxim de 800 €.
3.-Precs i preguntes
A continuació i en primer terme es procedeix a contestar les preguntes formulades
oralment per part de la Regidora Sra. Buades Cifre, Portaveu suplent del grup polític
municipal Tots per Pollença en la darrera sessió plenària ordinària celebrada dia 27 de
febrer de 2019:

Miquel Angel March Cerdà

Per altra banda, estan assabentats de la quantitat de palmeres afectades pel becut que hi
ha en el municipi? Basta veure les zones públiques en què n’hi pugui haver i, sense anar
molt lluny per exemple, passada la Punta en direcció cap al Moll, allà on hi ha el camí
per a vianants. D’una no en queda res més que la soca, i totes les palmes ja estan en
terra, no hi ha res. Dir també que n’hi ha d’afectades dins l’àmbit privat, que es veuen
només fent una volta, pel que demana per què no s’estableixen els protocols que
s’havien fixat durant la legislatura passada, amb els quals es va fer una gran feina tant
els pollencins que tenien palmeres afectades com totes les palmeres municipals.
R: Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que efectivament aquests garballons estaven
afectats per la papallona que els acaba causant la mort; pel que fa als protocols
d’actuació, es fan a nivell de jardineria i pel que fa al becut, els protocols que hi ha
implantats són els mateixos que els de fa uns anys i no s’han modificat. Afegeix que és
possible hi pugui haver més afectació de la plaga però que les actuacions que se
segueixen al respecte en aquesta plaga són les mateixes.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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30/04/2019 Batle

1. Fa un grapat de plens vàrem formular una pregunta referent a l’estat dels garballons
de la rotonda de l’entrada del Port de Pollença, demanant si estaven afectats per la plaga
que es diu que afectava els garballons, i la resposta fou que no, argumentant que
simplement hi havia un parell de garballons que no havien arrelat bé i que en la propera
neteja que es fes a la zona s’eliminarien, però que, si ara es passegen per allà, hi ha un
grapat molt més extens de garballons morts. Estan aquests garballons afectats per la
plaga?

Intervé la Regidora Sra. Buades Cifre i demana expressament que consti en acta que no
dona la pregunta per contestada i que la reformularà en el proper ple dirigida
directament al Sr. Batle.
2. Referent a l’ocupació de la via pública en el carrer de Roger de Flor, varen fer una
pregunta relativa a l’ocupació de la via pública amb unes jardineres davant un local,
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demanant si tenien llicència d’ocupació i se’ns va contestar que no en tenia i que es
procediria a la seva retirada immediata. A data d’avui encara continua l’ocupació; les
jardineres continuen allà, fins i tot hi ha pissarres dins aquesta zona, i qualque dia hi ha
taules i cadires. Sol·licita que si no té permís d’ocupació que les facin llevar, i si no, que
els donin una explicació de per quin motiu no les varen llevar?
R: Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que es va enviar el zelador per tal que ho
controlés. D’això se’n va donar avís, desconeixent ara mateix si s’ha fet retirar o no,
però si no s’ha fet retirar i no tenen permís està donada la instrucció.

Miquel Angel March Cerdà

Seguidament es contesta el prec formulat oralment per part del Regidor Sr. Alonso
García, Portaveu del grup polític municipal Partit Popular en la darrera sessió
plenària ordinària celebrada dia 27 de febrer de 2019:
1: Seria un prec perquè li contestin una pregunta oral que va formular fa sis mesos, i
que encara no han contestat, en relació al lector de xips dels cans que té la Policia Local.
No funciona o ja funciona? Quin protocol segueixen?
R: Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que el lector funciona, el que passava era que
el col·legi de veterinaris per fer-lo servir va fer un canvi d’usuaris i contrasenyes i han
estat molt de temps en passar les noves claus, però això ja està solucionat i funciona
correctament.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 03:05:11 a 03:10:19).

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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Intervé la Regidora Sra. Buades Cifre i manifesta al Regidor Sr. Cifre Bennàsar que no
sap si no el sent bé perquè xerra un poc baix quan li contesta, però el que sí sap és que
en el mes de gener se li va formular la pregunta i ens va dir que no tenien ocupació; en
el mes de febrer se li va tornar a reformular la pregunta i no la va contestar perquè era
oral. Avui diu que encara no sap si l’han retirada o no l’han retirada, i el que li pot dir és
que avui dematí hi havia taules i cadires amb gent asseguda.

Acte seguit es dóna lectura al prec i a les preguntes presentades per escrit per part
de la Regidora Sra. Marina Llobera Vicens , Portaveu del grup polític municipal
Alternativa per Pollença (RGE núm. 2580 de 26.03.2019) corresponents a la present
sessió plenària ordinària, restant unides com annex a la present acta, respecte de
les quals es donen les següents respostes:
Preguntes:
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R1. -Contesta el Regidor Sr. Sureda Massanet que la Policia s’ha informat i posaran un
nou senyal de trànsit.
R2.- Respon el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que efectivament no s’ha aconseguit
avançar, per desgràcia, en aquesta qüestió, molt a pesar seu, però diu que no és una
competència municipal, i que no tenen les eines per aconseguir allò que no poden
aconseguir mitjançant l’acord amistós. Per tant, no està en la seva mà aquesta situació.
R3.- Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que sí, ho saben, i que va enviar els tècnics
a prendre mides, a fer la recomposició de còm estava la situació per a demanar
pressuposts i fer la reparació.

R5.-Contesta el Regidor Sr. Sureda Massanet que sí, s’ha obert una acta.

Miquel Angel March Cerdà

R6.-Respon el Sr. Batle que, si no ha arribat res en aquests darrers dies, hi havia
resposta de tres empreses subministradores elèctriques: Iberdrola, Endesa i una altre que
ara no recorda el nom. No s’ha fet cap altra gestió però vàrem comentar que ho
reiteraríem una vegada més. Tal com els hi varen dir, faran qualque actuació d’acord
amb la legislació aplicable.
R7.- Contesta el Sr. Batle que es va celebrar aquesta setmana la reunió relativa al
pressupost de 2019 i que convocarà una altra reunió.
R8.-Respon el Regidor Sr. Sureda Massanet que sí, després de la denúncia que ja es va
fer en el seu moment, l’objectiu és fer un acte pel dia internacional de les llengües que
és dia 26 de setembre, i aquesta és la data que tenen damunt la taula.
R9.- Contesta el Sr. Batle que el primer projecte que està enllestit i redactat és el de
rehabilitació dels patis d’infantil i primària del CEIP Joan Mas en el sentit de crear
espais de lleure amb taules, bancs i jardins, tractant-se d’un projecte arquitectònic de
renovació dels paviments, i s’estan enllestint els plecs tècnics.
Per altra banda, la instal·lació de papereres i de tres contenidors per a reciclar, ja s’han
adquirit i s’ha instal·lat tot el mobiliari, s’ha redactat el projecte de millora de paviments
dels patis. Respecte el relatiu a la llitera-canviador a la platja adaptada per canviar
persones no continents, sense bipedestació autònoma, ja es va adquirir i es col·locarà
aviat quan s’obrin les platges.
Continua responent respecte el projecte de instal·lar desfibril·lador al recinte del
santuari del Puig de Maria per fer servei al camí públic que hi arriba, del que diu que ja
es va adquirir i es va instal·lar.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària
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R4.- Respon el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que tan aviat com se’n varen donar compte
que s’estaven tallant les arrels d’un arbre es va enviar la policia local a aturar aquesta
intervenció agressiva contra un arbre de propietat pública – desconeixent si és de Costes
o de titularitat municipal-, però que l’estaven tallant, i es va aixecar una acta per part de
la policia; aquesta acta es tramitarà i se seguirà el procediment sancionador pertinent.
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Miquel Angel March Cerdà

R10.-Respon el Sr. Batle que s’han realitzat gestions i converses amb la conselleria per
veure quines passes s’haurien de fer per tirar endavant aquest pla d’emergències a fi de
prevenir les inundacions, i que se li va explicar; de totes maneres manifesta que no és un
tema de fàcil elaboració però que tot d’una que es pugui, des de la Conselleria estaran
en disposició de posar-lo en marxa.

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

Quant el projecte de màquines d’exercici i mobilitat per a la residència, centre de dia i
usuaris d’AFAMA, ja es va adquirir i instal·lar.
Els projecte de neteja del jaciment arqueològic de Bóquer, redacció del projecte de
consolidació i museïtzació, redacció del pla quinquennal d’intervenció arqueològica
indica que és un tema més complex, d’un cost elevat, i s’està preparant la documentació
per a l’elaboració del pla quinquennal d’excavació.
Respecte el de reforma i ampliació del parc de patinatge del poliesportiu de Pollença,
manifesta que es tracta d’un projecte que implica fer un projecte i una licitació, i que
s’han fet els plecs tècnics que estan pendents de licitar.
El projecte d’aportació d’arbres fruiters de varietats locals (figueres, pomeres, pruneres,
tarongers) manifesta que es va executar parcialment a distints llocs del municipi.
El projecte d’adequar l’espai situat devora el quiosc de gelats a la plaça Major amb
pavimentació, instal·lació de bancs i aparcament per a bicicletes i instal·lar també
aparcaments per a bicicletes la plaça dels Seglars, diu que es va iniciar l’actuació
començant per retirar el quiosc i encarregant el projecte de revaluació d’aquesta zona.
Respecte el projecte de papereres per a excrements de cans i dispensadors de bossetes
biodegradables als tres nuclis de població en general, anuncia que està en marxa; quant
el projecte de adequar la zona enjardinada contigua a l’edifici Miquel Capllonch i la
zona actual de parada provisional de bus, per posar parada de taxis, amb l’ús de
pèrgoles i llum, es va encomanar la redacció del projecte a una aparelladora externa i
després s’haurà de licitar.
Quant el projecte de millorar el senyal de l’antena per tal que les emissions de Ràdio
Pollença arribin millor al Moll, es va adquirir i acabar la instal·lació en el Puig de Maria
de la nova antena i els nous aparells.
Respecte el projecte reis d’Orient, accessibilitat per a infants amb mobilitat reduïda, tal
com s’havien previst, els patges es posaren en una situació més baixa en què no calia
rampa.
I per últim, respecte els engronsadors adaptats per a infants amb mobilitat reduïda,
manifesta que també està en procés de solució i abans de les eleccions estaran posats.

R11.-Contesta el Sr. Nevado Rodríguez que és un problema que s’arrastra i que s’han
posat càmeres per las canonades i no es localitza el possible problema. Pensa que pot ser
una col·lisió d’algun bloc, d’algun habitatge que tingui connectades aigües fecals i
pluvials, però no han estat capaços de trobar-la però que seguiran intentant cercar-la.
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 03:10:21 a 03:21:23).
Per part de la Regidora Sra. Buades Cifre, Portaveu suplent del grup polític
municipal Tots per Pollença es formula el següent prec:
1. Atès que el Regidor delegat de Medi Ambient i Urbanisme ha dit que la urgència del catàleg
de camins era perquè començava la temporada turística, li voldria fer el següent prec: ja que
alguns dels projectes, com ara, els aparcaments de bicicletes a la plaça dels Seglars i a la plaça
Major, que també són de molta importància turística perquè la temporada turística dels ciclistes
és aquí, que aquests es puguin agilitzar en la seva tramitació.

A continuació, per part del Regidor Sr. Cifre Ochogavia, Portaveu del grup polític
municipal Tots per Pollença es formulen les següents preguntes orals:

Contesta el Regidor Sr. Sureda Massanet que potser s’ha explicat malament atès que no és
tècnic però que la resposta a la pregunta formulada pel grup polític municipal Alternativa per
Pollença és sí.

Miquel Angel March Cerdà

2. Volia demanar pel tema de pintar els espais d’ocupació de la via pública: amb quins criteris
es fa? Si són en base a autoritzacions ja donades dins l’any 2019? Aquest servei ho
presta/realitza el propi personal municipal o es realitza a través d’una empresa externa? si és
una empresa externa quin tipus d’expedient de contractació s’ha tramitat? Si quan es fa això hi
ha una acta d’un funcionari que dona fe d’aquestes actuacions? I si aquestes autoritzacions són
de l’any 2019, estan notificades i ha passat el termini de recurs a què dona peu la mateixa
notificació de l’acord de concessió de llicència per ocupació de la via pública?
Contesta el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que la pintura de les ocupacions de via pública és una
determinació recollida damunt la vigent ordenança del 2002 i que, per tant, no estan fent cap
invenció sinó simplement seguint allò que marca l’ordenança d’ocupació de la via pública.
Indica que no és cap novetat, tot i que mai s’havia fet d’aquesta manera, però que és una manera
perfectament ajustada al que determina l’ordenança. Respecte els criteris que es segueixen diu
que es plasma damunt el terreny allò que les autoritzacions ja duen plasmat damunt el paper, és
a dir, fins ara es donava un paper a les persones que tenien una llicència d’ocupació de la via
pública que posava la zona que podien ocupar, ara els serà més fàcil fer-ho perquè no tan sols
ho tindran damunt el paper sinó que ho tindran marcat damunt el terreny. Manifesta que,
efectivament, són ocupacions que s’han concedit i sí que estan en període d’al·legacions, però al
cap i a la fi això és pintura, i l’autorització és el paper; amb això vol dir que l’ajuntament pot
pintar allò que consideri oportú damunt el trespol, i que el fet de pintar no dona un dret ni el
lleva atès que el que el dona i el lleva és la llicència d’ocupació de la via pública. Indica que la

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

1.- Me pot explicar el Regidor Sr. Sureda Massanet com se sanciona un cotxe mitjançant una
acta? Atès que ha dit/contestat que li havien obert una acta a un cotxe que havia baixat per
l’escalonada, resultant el més normal que se li posi una multa.
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pintura la fa l’empresa contractada, evidentment, perquè els serveis municipals no podien donar
a l’abast de fer aquesta feina, que s’ha de fer amb diligència i aviat, i aquesta no entrava dins el
seu pla de feina. Afegeix finalment que l’està pintant una empresa que es va contractar seguint
el procediment de contractació aprovat per la Junta de Govern Local per unanimitat de tots els
seus membres.

Per part de la Regidora Sra. Llobera Vicens, Portaveu del grup polític municipal
Alternativa per Pollença es formula la següent pregunta oral:
1. Sobre la pintura de les ocupacions en via pública, tots aquests anys que Alternativa per
Pollença dèiem per què no es marca en terra?, per què no es pinta en terra?, una de les excuses
que es posava era que això causaria un impacte, que no es podia fer qualsevol cosa, etc ... pel
que vol demanar per què de les diferents solucions possibles, de marcar en terra l’espai, si hi ha
qualque qüestió concreta perquè s’hagi optat per aquesta manera concreta de fer-ho: pintura
grisa, un traçat tan gros, etc.? És a dir, per què s’ha optat per aquesta solució estètica ja que
teòricament el que impedia fer-ho els anys passats era el gust estètic?

Miquel Angel March Cerdà

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 03:21:26 a 03:29:33).

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

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

Respon el Regidor Sr. Cifre Bennàsar que s’ha triat aquesta opció sospesant, per una banda, que
sigui visible per a la gent que ho ha de controlar, que al final és la policia local, sospesant la
facilitat de control i una certa integració. Manifesta que no s’ha pintat de groc ni de retxes
blanques, sinó d’un color que més o manco quedi integrat arreu del lloc on es posa, cercant un
color que anés bé per tot i que no fos massa cridaner, i que fos suficientment visible. Considera
que altres sistemes no han estat tan eficaços i la policia feia molt de temps que demanava que es
fes aquesta pintura. Així mateix assenyala que no feia falta cap autorització del consell insular a
nivell patrimonial, i que no s’ha pintat cap bé catalogat, ni cap bé d’interès cultural.

Vist i plau,
El Batle

La Secretària
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Ordinària núm. 5/2019
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 28 de març de 2019
Ordre del dia

Situació
minutatge

de

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

De: 00:01:20
A: 00:02:16
2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement De: 00:02:17
extrajudicial de crèdits núm. 2-2019 (Expedient electrònic ABS A: 00:26:08
2019/960)

Miquel Angel March Cerdà

De: 00:26:10
A: 00:41:06

De: 00:41:08
A: 01:17:20

5.- Aprovació, si procedeix, del conveni interadministratiu entre De: 01:17.24
l’Ajuntament de Pollença i el Consell Insular de Mallorca per al A: 01:31:52
desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del
municipi(Expedient electrònic ABS 2019/21)

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

30/04/2019 Batle

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri local,
conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local
(Expedient electrònic ABS 2019/762)
4.- Aprovació, si procedeix, de les Bases reguladores per a la
concessió d’ajudes als particulars afectats per les pluges intenses
del 19 d’octubre de 2018 al municipi de Pollença per tal de
pal·liar i minimitzar les pèrdues i els danys produïts(Expedient
electrònic ABS núm. 2019/969)

6.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per
Pollença per facilitar l’accés a les ajudes dels serveis socials(RGE
núm. 2200 de 15.03.2019)
7.- Moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per
Pollença per declarar Pollença antifeixista i en favor de la
convivència en la diversitat(RGE núm. 2201 de 15.03.2019)
8.- Aprovació, si procedeix, de la creació de la Comissió
d’Igualtat del distintiu SG City 50-50(Exp. Llibre General núm.
2019/70- Exp. ABS núm. 2019/1096)

De: 01:31.54
A: 01:49:41

9.- Propostes/Mocions d'Urgència

De: 02:18:57
A: 03:00:12

De: 01:49:44
A: 02:09:17
De: 02:09:19
A: 02:18:55

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

De: 03:00:15
A: 03:00:58
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2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

Signatura 2 de 2

Miquel Angel March Cerdà

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

30/04/2019 Batle

3.- Precs i Preguntes

De: 03:01:00
A: 03:05:05
De: 03:05:06
A: 03:29:33
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Miquel Angel March Cerdà
Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

30/04/2019 Batle
Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2
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Miquel Angel March Cerdà
Francisca M. Adrover Cànaves 30/04/2019 Secretària

30/04/2019 Batle
Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2
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