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          ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA 

Identificació de la sessió 
Sessió número: 19/2019  
Caràcter: extraordinària  
Data: 30 d’octubre de 2019 
Convocatòria: primera 
Horari: de 19:34 h a 21:14  h  
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2) 

Assistents 

Batle-President   
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía  (Tots per Pollença) 

Regidors i Regidores   
Sra. Francisca Cerdà Nadal  (Tots per Pollença)   
Sr.   Josep Lluís Pons Cifre  (Tots per Pollença) 
Sra. Maria P. Buades Cifre  (Tots per Pollença) 
Sr.   Mateu Soler Estrany  (Tots per Pollença) 
Sr.   Miquel Llobeta Vives  (Tots per Pollença) 
Sr.  Andrés Nevado Rodríguez  (Unió Mollera Pollencina) 
Sra. Bianca Maria Aguilar Ryan  (Unió Mollera Pollencina) 
Sr.  David Alonso García  (Partit Popular) 
Sr.  Miquel Àngel March Cerdà  (Junts Avançam)  
Sr.   Antoni Cànaves Capllonch  (Junts Avançam)   
Sra. Joana Aina Campomar Orell (Junts Avançam)  
Sr.  Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)  
Sra. Magdalena Seguí Cerdà  (Junts Avançam) 
Sra. Marina Llobera Vicens  (Alternativa per Pollença)  
Sr.  Michael L. Müller Flury  (Unides Podem)  
Sr.   Josep Marquet Cerdà  (El Pi – Proposta per les Illes Balears)  

Interventor 
Sr.   Albert Valicourt Genzor 

Secretària 
Sra. Francisca M. Adrover Cànaves 

Ordre del dia 

1.- Moció de ratificació de la declaració institucional de compromís d’elaborar el pla d’oci municipal 
(RGE núm. 7867/2019, d’11 d’octubre).  

2.- Moció per a la immediata aprovació del protocol municipal d’assetjament per raó de sexe (RGE núm. 
7868/2019, d’11 d’octubre).  
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3.- Precs i preguntes: 

3.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Müller Flury, portaveu del grup 
municipal Unides Podem (RGE núm. 7229 de 24 de setembre de 2019). 

3.2 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera Vicens, portaveu del grup 
municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 7248 de 24 de setembre de 2019). 

3.3 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Antoni Cànaves Capllonch, portaveu suplent 
del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 7263 de 24 de setembre de 2019). 

Excloure, en ús de les atribucions atorgades en l’article 81.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local (LMRLIB), l’assumpte proposat en l’esmentada sol· licitud de convocatòria 
(RGE núm. 7870/2019) relatiu a la “Moció instant a l’Ajuntament a licitar, abans de la finalització del 
2019, de les obres projectades a la taverna i al primer pis de l’edifici municipal del carotti “ (RGE núm. 
7869/2019, de 11 d’octubre) al no tractar-se d’un assumpte de competència del Ple, de conformitat amb el 
disposat en el punt 1 de la disposició addicional segona, en concordança amb l’article 231, de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) tot tenint en compte, alhora, que 
ambdós projectes d’obra resten pendents de la seva aprovació definitiva per part de l’òrgan competent.    

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

Desenvolupament de la sessió: 

Abans d’entrar a tractar el primer punt de l’ordre del dia, demana la paraula el Regidor 
Sr. March Cerdà i demana que es contestin per escrit les sol·licituds d’informació 
formulades pel grup municipal Junts Avançam (RGE núms. 6710; 6711; 7593/2019; de 
dies 12 d’agost, 3 de setembre i 4 d’octubre, respectivament); per altra banda manifesta 
la seva sorpresa respecte l’exclusió de l’assumpte proposat en la present sol·licitud de 
convocatòria de sessió extraordinària relatiu a la “Moció instant a l’Ajuntament a 
licitar, abans de la finalització del 2019, de les obres projectades a la taverna i al 
primer pis de l’edifici” assenyalant la presentació d’un recurs de reposició front la 
Resolució núm. 2019/929, de 25 d’octubre, de convocatòria de la present sessió 
plenària, fent referència als motius que esgrimeix en dit recurs. 

Contesta el Sr. Batle – President que, respecte les sol·licituds d’informació presentades 
davant el RGE, els va informar i respondre al respecte en el transcurs de la sessió de la 
Comissió Informativa celebrada dia 25 d’octubre de 2019 si bé no hi ha inconvenient en 
contestar per escrit; respecte l’exclusió de la moció de la qual es demanava la inclusió 
en l’ordre del dia de la present sessió torna indicar, tal com es motivà en la Resolució 
núm. 2019/929, de 25 d’octubre, que es tracta d’un assumpte que no es competència del 
Ple, fent referència als motius per a la seva exclusió als quals es remet, indicant que, en 
qualsevol cas, ja es contestarà el recurs.       

 

1.- Moció de ratificació de la declaració institucional de compromís d’elaborar el 
pla d’oci municipal (RGE núm. 7867/2019, d’11 d’octubre)  

Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent 
General de dia 25 d’octubre de 2019 que es transcriu literalment:  
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“MIQUEL ANGEL MARCH CERDA, ANTONI CANAVES CAPLLONCH, JOANA AINA 
CAMPOMAR ORELL, MIQUEL ANGEL SUREDA MASSANET, MAGDALENA SEGUI 
CERDA,  regidors i regidores d’aquest Ajuntament, del grup municipal de Junts Avançam, 
presenten aquesta moció per a ser tractada al ple municipal 

MOCIÓ DE RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE COMPROMÍS 
D’ELABORAR EL PLA D’OCI MUNICIPAL 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Al passat mandat es va redactar l’estudi sobre l’oferta d’oci per a joves a fi d’executar  Pla 
d’Oci Municipal, en el qual hi van participar AMIPAS, entitats de caire social i persones a títol 
individual amb l’objectiu  de donar resposta a la demanda de moltes famílies del municipi de 
Pollença, per tal de garantir un oci saludable per al jovent del nostre municipi. 

Al darrer Consell Escolar Municipal de l’anterior govern municipal es va sol·licitar que es 
presentes una declaració de compromís d’execució del Pla d’Oci Municipal  

Al Ple Ordinari d’abril es va aprovar per unanimitat la declaració institucional i es va adquirir 
el compromís d’executar el Pla d’Oci Municipal. 

En el present mandat el regidor de Joventut i Participació Ciutadana, en el Consell Escolar 
Municipal va manifestar de forma  despectiva i gens educada el seu desacord amb el Pla d’Oci 
Municipal. 

Per això es proposa el següent acord: 

1. El ple municipal ratifica la declaració institucional de dia 30 d’abril del 2019 i el 
compromís que l’equip de govern de l´Ajuntament de Pollença, de forma prioritària, 
iniciarà el procediment per a l’elaboració i posterior execució del Pla d’oci municipal 

Pollença, 10 d’octubre del 2019” 

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 00:06:06 a 00:25:45). 

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el 
dictamen precedent i els acords continguts en el  mateix. 

2.- Moció per a la immediata aprovació del protocol municipal d’assetjament per 
raó de sexe (RGE núm. 7868/2019, d’11 d’octubre)  

A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent 
General de dia 25 d’octubre de 2019 que es transcriu literalment:  

“MIQUEL ANGEL MARCH CERDA, ANTONI CANAVES CAPLLONCH, JOANA AINA 
CAMPOMAR ORELL, MIQUEL ANGEL SUREDA MASSANET, MAGDALENA SEGUI 
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CERDA,  regidors i regidores d’aquest Ajuntament, del grup municipal de Junts Avançam, 
presenten aquesta moció per a ser tractada al ple municipal 

MOCIÓ PER A LA INMEDIATA APROVACIÓ DEL PROTOCOL MUNICIPAL 
D´ASSETJAMENT PER RAO DE SEXE 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Atès que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, 
estableix que el principi d´igualtat d´oportunitats ha d´informar, amb caràcter transversal 
l´actuació de tots els poders públics, explicitant que les administracions l ´han d´integrar, de 
manera activa, en l´adopció i execució de les disposicions normatives, en la definició i 
pressupostació de les polítiques públiques en tots els àmbits i en el desenvolupament del 
conjunt de totes les activitats. 

Atès que partint de la premissa que la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes s´ha 
de materialitzar en les administracions públiques, i que aquest  Ajuntament, en el Ple del mes 
de juny de l´any 2018, va acordar l´elaboració d´un Pla d´Igualtat d´Oportunitats per al 
personal de l´Ajuntament de Pollença. 

Atès que aquest Pla es va elaborar i entre les accions de millora proposa l´elaboració d´un 
Protocol d´Assetjament Sexual i/o per raó de sexe, com a mesura de prevenció, conscienciació i 
sobretot per disposar d´una eina efectiva en el cas de que es produís alguna situació d´aquest 
caire. 

Atès que el Protocol es va deixar redactat i revisat pels tècnics en la passada legislatura i 
estava només pendent d´una darrera revisió amb el seu informe tècnic. 

Atès que fa uns mesos s´ha donat en aquest Ajuntament una situació de denúncia per 
assetjament sexual. 

Per això 

Es proposa el següent acord: 

L’Ajuntament durà a aprovació per part del Ple, abans que finalitzi el 2019, el Protocol 
municipal esmentat, un pic fetes  les tramitacions oportunes. 

Pollença, 10 d’octubre del 2019” 

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que 
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la 
corporació (minutatge de 00:25:46 a 00:24:52). 

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el 
dictamen precedent i els acords continguts en el  mateix. 

3.- Precs i preguntes: 
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3.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Müller 
Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 7229 de 24 de 
setembre de 2019) 

Seguidament es dóna lectura a les preguntes presentades per escrit per part del regidor 
Sr. Michael Lorenzo Müller Flury, portaveu del grup polític municipal Unides Podem 
(RGE núm. 7229 de 24 de setembre de 2019) corresponent a la passada sessió plenària 
ordinària, restant unides com ANNEX I a la present acta, respecte de les quals es donen 
les següents respostes:   

Preguntes: 

R1.- El Sr. Soler explica que a partir de l’Assemblea i de contactes que s’han anat fent 
s’està intentant cercar potencials joves. En aquest sentit, creu que es va per bon camí i 
espera poder-ho aconseguir entre tots. 

R2.- Com ja li va dir personalment, el Sr. Soler respon que el que des del Punt Jove es 
té  pressupostat són les activitats d’estiu. D’altra banda, també comenta que, més o 
menys, cada dues setmanes es fa una activitat a fora fent excursions a diferents llocs i 
que la gent s’hi pot anar apuntant, a més, els capvespres, es fa l’Escola Viva i Portes 
Obertes que té una afluència bastant important. 

R3.- El Sr. Batle respon que, sense tenir tota la informació que abans s’ha debatut, ho 
poden saber, creu que és factible, per això sempre ho han defensat, i que la relativitat en 
el retràs s’ha de  respondre amb una relativitat de quatre anys no d’una setmana o d’uns 
mesos, sinó que s’ha de fer en funció del temps, en aquest cas, que s’han fet o no les 
coses.   

R4.- Tot i que aquesta pregunta ja se li va respondre per escrit al Sr. Müller, la Sra. 
Aguilar explica que a l’anterior regidora d’Igualtat se li va notificar dia 20 de desembre 
de 2018 que hi havia una nova convocatòria de Joves Qualificats (SOIB) i que tenia un 
termini de 15 dies per presentar la sol·licitud, sol·licitud que, d’altra banda, no es va 
presentar. Davant aquest situació, comenta que no ha quedat altre remei que fer un 
contracte menor per contractar a qualcú, que aquest està quasi enllestit, i que espera que, 
com a molt, l’Àrea d’Igualtat quedi sense personal una o dues setmanes a partir de dia 
15 de novembre, que és quan acaba el contracte de la jove qualificada que ara hi ha.  

R5.- Respon el Sr. Soler que ara mateix s’intenten dur a execució els pressuposts i que 
els esborranys estan en marxa i que per això no pot dir, ara per ara, quina serà la partida 
pressupostària definitiva que s’hi destinarà.  

R6.- El Sr. Marquet respon que amb la moció anterior ja s’ha explicat, que s’està fent 
feina per poder llogar un local i ubicar-hi l’escoleta, alhora que també se’n miren 
d’altres, de locals, en cas que aquest no vagi bé. Finalment comenta que també es 
treballa amb la idea de trobar un altre lloc per poder-hi construir una escoleta. 

R7.- Contesta el Sr. Marquet que aquí diferències no n’hi ha, i posa l’exemple que 
Barcelona és una ciutat educadora i que Algaida és un municipi educador, que al final 
tots van a la Carta de Ciutats Educadores, que com va dir a l’entrevista és un tema que 
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no duia al seu programa, un tema que tampoc no coneixia molt, un tema que va 
proposar i que duia Unides Podem al seu programa, i que va trobar interessant perquè 
creu que s’ha de fer feina en aquest sentit. Per tant, la idea és durant l’hivern començar a 
fer-hi feina i que l’important no és tant adherir-se o no a la Carta sinó fer el que la Carta 
diu.  

R8.- El Sr. Marquet respon que més que sigui una Ciutat Educadora és que els punts 
que es recullen a la Carta com ara el de fer una educació més global, una educació més 
inclusiva, etc. és cap on s’ha d’anar i és el que s’ha d’aconseguir. Per tant, la prioritat, 
com ja ha comentat abans, no és tant adherir-s’hi o no sinó fer feina amb els principis 
que es recullen a la Carta de Ciutat Educadora.  

R9.- El Sr. Marquet comenta que aquest és un tema que va gestionar l’anterior equip de 
govern, que la competència és del Consorci de Transports i de la Conselleria 
d’Educació. D’altra banda, explica també que amb la posada en marxa del transport 
escolar des de la Cala Sant Vicenç, s’ha detectat una mancança que és que es disposa 
d’un autobús de 50 places que transporta uns 15 nins i nines però que hi ha un nombre 
determinat de nins i nines del Col·legi Monti-sion que no el poden utilitzar perquè es 
tracta d’un centre concertat. Al respecte d’això, el Sr. Marquet considera que no hauria 
de ser així i que s’està fent feina per aconseguir un Conveni amb la Conselleria perquè 
de qualque manera aquests nins i nines també puguin emprar aquest transport escolar. 

R10.- Respon el Sr. Marquet que no pot dir als seus companys d’equip de govern el que 
han de fer o no, que això és una decisió seva i que són ells que han de decidir si el volen 
publicar o no, que en això no hi poden entrar. D’altra banda també comenta que el seu 
partit sí que va publicar, a diferents xarxes socials, un resum bastant extens del que eren 
les seves peticions i per què havien entrat a formar part de l’equip de govern.  

R11.- Al respecte d’això el Sr. Batle respon que no tenen cap tipus de contracte de la 
gestió de les xarxes socials i que, en aquest cas, la responsabilitat és del regidor o 
regidora responsable de cada àrea. Per tant, qualsevol cosa que es publiqui en aquests 
moments, la responsabilitat  és única i exclusiva dels regidors fins que tot aquest tema 
és resolgui. 

R12.- El Sr. Batle explica que sí que s’ha avançat, que plantegen una ordenança en base 
a espais públics com ja s’havia plantejat en el seu moment, que se n’ha parlat amb els 
sectors implicats més ara es té l’Associació de Teixit Empresarial que agrupa també tot 
el sector de la restauració i espera a final d’any poder-la tenir, tot i que és veritat que és 
complicat perquè necessita una part de cartografia bastant més acurada, en aquest cas, 
amb anterioritat, no amb posterioritat a les llicències, però que s’està fent feina 
continuant un poc amb la base de l’ordenança que ja tenien, que no l’han tenguda en 
cent dies però tanmateix era impossible poder-la aplicar dins aquesta propera temporada 
perquè a part de les consultes prèvies després necessita d’una provisió inicial i s’ha de 
baremar a partir de l’1 de gener.    

R13.- Respon el Sr. Batle que sí que s’ha avançat, que, com ja va plantejar a la darrera 
Junta de Portaveus, la idea és poder arribar a un acord amb la propietat del capítol de 
baix per poder tirar endavant aquest projecte, cosa que facilitaria molt la seva execució 
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a més de la seva redacció. Per tant, s’està negociant i espera, passada la Fira, poder 
donar la informació definitiva en base a aquestes negociacions, a aquestes propostes 
que, d’altra banda, ara no vol fer públiques per una qüestió purament de prudència. 

R14.- Al respecte el Sr. Batle respon que a la Comissió Informativa ja se’ls hi va 
explicar quina era la proposta de la propietat, que s’estan fent càlculs per veure si és 
possible poder arribar a una compravenda per mutu acord perquè creu que és un espai 
que, des del punt de vista municipal, duu més de 70 anys emprant-se com a zona 
esportiva, que és veritat que la normativa mai ha estat acord amb el que ha estat la 
realitat de la normativa urbanística, però que tothom té clar que és un espai que ha 
tengut un ús determinat, d’una manera immemorial i, en aquest cas, s’ha d’arribar a un 
acord perquè aquest espai pugui arribar a ser públic. Conclou que, lògicament, això 
representa esforços per ambdues parts.    

R15.- Contesta el Sr. Pons que és veritat que es va canviar el parquet sense arreglar les 
goteres. En aquest sentit explica que una de les primeres actuacions que, des de la seva 
àrea es va fer, fou arreglar les goteres que hi havia al centre del pavelló. D’altra banda, 
també explica que es té previst arreglar les goteres de tot el perímetre, el que són canals 
i devora els murs, que s’està pendent de posar una línia de seguretat de vida amb una 
empresa especialitzada per anar acabant totes aquestes actuacions.  

R16.- En relació amb aquesta pregunta el Sr. Nevado explica que el col·lector que hi ha 
davant el Cafè 1919 al Port de Pollença, dóna mals olors, que no és de l’Ajuntament 
sinó que pertany al Club Nàutic, a Ports, i que, al respecte, té coneixement que s’ha de 
fer una adequació per modernitzar-lo i eliminar l’olor de clavegueram. 

R17.- El Sr. Batle respon que aquesta pregunta ja ha quedat contestada abans quan s’ha 
parlat del tema dels habitatges. En tot cas, espera poder donar-los unes explicacions 
també tècniques de les possibilitats que hi pot haver juntament amb els tècnics 
municipals. 

R18.- Matisa la Sra. Buades que la pregunta va dirigida a ella com a regidora delegada 
de l’Àrea de Medi Ambient quan la partida pressupostària està inclosa dins l’Àrea de 
Seguretat. Dit això, la Sra. Buades explica que amb l’aprovació definitiva del pressupost 
es va preveure aquesta partida, que, segurament, des de l’Àrea de Seguretat, ja els diran 
on o a quina àrea s’ha de fer aquest Pla i a partir d’aquí aniran fent feina, però sí que és 
farà un Pla de Mobilitat conjuntament amb l’Àrea de Seguretat.  

R19.- La Sra. Buades explica que hi va haver un vessament important a Cala Molins 
com a conseqüència de les obres d’envelliment que es feren a la Cala Sant Vicenç, per 
una canonada sense connectar. Quant a les mesures que es prendran explica que es faran 
unes obres al Passeig Voramar, d’una canonada que es farà nova, que s’ha trobat al 
passeig i que no se’n tenia constància. Finalment també comenta que la seva àrea no 
disposa de cap partida pressupostària per això.   

En relació amb les mesures que es prendran el Sr. Batle afegeix que aquest tema dels 
tubs és una substitució d’una canonada de primera línia que va directament a la bomba 
d’impulsió de Can Franch, que aquesta és molt antiga, que ja s’ha demanat 
l’autorització a Costes i que creu que, al tractar-se d’un projecte urgent, quedarà 
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enllestit aviat. Altrament, pel que fa al projecte que va des de l’estació impulsora de la 
Guàrdia Civil fins a l’estació impulsora general que hi ha devora la carretera, comenta 
que s’està pendent de l’autorització de Carreteres. Per tant, ambdues mesures és 
possible que si dóna temps vagin amb inversions sostenibles, que  si no van dins aquest 
exercici aniran tot d’una dins el pròxim però que són dues obres prioritàries. Quant a la 
Cala Sant Vicenç com bé ha dit la Sra. Buades és un problema de les obres que es varen 
fer i s’haurà d’arreglar. 

R20.- Respon la Sra. Buades que, tot i que no és responsabilitat de la seva Àrea, s’ha 
informat al respecte amb la policia local que li ha explicat que quan es troba una 
bicicleta es publica al facebook i també en el tauler d’anuncis i, més o menys, passats 
sis mesos, des de l’Àrea de Serveis Socials es contacta amb Deixalles o amb Creu Roja i 
les que són servibles les hi donen perquè en facin l’ús que ells creguin convenient i les 
que no serveixen per res o no es poden arreglar les porten a la deixalleria.  

R21.- El Sr. Batle respon que si se’n recorden el que es va aprovar no tenia res a veure, 
eren uns altres acords que era fer una línia regular, que era fer una zona d’ensenyament 
de pilots, etc. Aquí, el que s’ha fet, s’ha aprovat o el que està amb aquesta línia és 
d’hidroavions des de l‘àmbit purament recreatiu, que l’equip de govern ja ho ha 
manifestat, dóna aquesta conformitat tot i que és veritat que si s’ha de complir una 
normativa no són ells que ho han de dir perquè no són competencials, no tenen cap tipus 
de competència, per tant, les competència són de qui són i són qui han d’emetre les 
autoritzacions sigui Costes, sigui Medi Ambient, sigui Capitania Marítima, sigui la 
Guàrdia Civil o sigui l’Exèrcit. 

R22.- Contesta el Sr. Nevado que això ja ho ha explicat el batle a l’anterior pregunta, 
que abans s’havia votat una cosa totalment diferent que no és la mateixa que s’ha 
presentat ara: uns quatre vols mensuals, uns quaranta anuals sempre i quan no hi hagi 
peticiones. L’altra vegada, el que es va presentar era una línia regular privada també, un 
lloc d’entrenament per a pilots europeus i amb això no hi estàvem d’acord.  

R23.- Respon la Sra. Aguilar que no és correcte parlar de pujada de preus perquè de fet, 
hi ha molts de preus que s’han reduït, com ara les classes de natació en què, fins i tot, 
els preus dels no abonats han baixat. D’altra banda, també comenta que l’afluència 
d’usuaris és igual que abans de la implantació de la nova ordenança, que considera que 
s’ha de donar un temps per veure si els preus són adients, si funcionen i a partir d’aquí, 
ja prendran les mesures que pertoquin. Continua dient que és veritat que hi ha hagut 
queixes d’usuaris sobretot pel que fa al lloguer de les pistes de futbol, que es va reunir 
amb ells i que, al respecte, s’està estudiant la possibilitat de fer un abonament d’ús 
intensiu.  

R24.- La Sr. Aguilar comenta que efectivament es va reunir amb els escaladors, que li 
varen traslladar les seves opinions pel que fa a les mancances que tenen al rocòdrom 
d’espai, d’il·luminació, de ventilació, etc. i que n’és conscient d’aquestes, que és veritat 
que hi ha una necessitat de millora i de renovació bastant important, però també fa 
l’incís que hi ha molts pocs pobles que tenguin un rocòdrom públic, tal vegada no amb 
les condicions que es voldria, però, tot i això, és d’agrair. Explica també que es va 
plantejar la possibilitat de reubicar-lo, cosa que afectaria a altres instal·lacions i que, per 
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això, no hi està d’acord. Finalment conclou que els usuaris del rocòdrom li varen 
transmetre que la millor solució era quedar-se allà i que possiblement quan es dugui a 
terme l’obra de redistribució de tota la zona de grades, tal vegada, poder-lo ampliar i 
renovar-lo. 

R25.- La Sra. Aguilar explica, pels qui no ho saben, que el rocòdrom es va tancar com a 
conseqüència de les pluges que hi va haver, que com que es troba ubicat just després de 
la baixada que va des del bar del poliesportiu cap al camp del futbol i les grades, va 
entrar molta d’aigua i es banyaren els matalassos que empren que, d’altra banda, són 
molt gruixats i han tardat molts de dies a eixugar-se. Amb tot comenta que, poc després 
que se li passàs aquesta pregunta, el rocòdrom es va tornar a obrir.   

R26.- Respon la Sra. Aguilar que l’Ajuntament ja dóna suport econòmic i 
d’instal·lacions a diferents tornejos organitzats pels clubs esportius com ara bàsquet de 
dotze hores, campus de futbol, tornejos d’estiu de futbol 7, etc., a més que es paga la 
immensa majoria de les ambulàncies i dels trofeus de tots els esdeveniments esportius 
que es fan. En aquest sentit, considera que invertir temps i doblers amb aquests tipus de 
tornejos, únicament organitzats per l’Ajuntament, quan ja es dóna suport a 
esdeveniments que organitzen els diferents clubs esportius, no és que sigui perdre el 
temps, sinó que considera que és més eficient fer-ho de la manera que fins ara s’ha fet.  

R27.- El Sr. Batle respon que ja es veurà com quedarà la parada d’autobusos en funció 
de tot el debat que s’establirà en relació amb la ubicació del nou PAC. En aquest sentit 
recorda que al Pla General del 90, aquest solar era destinat a estació d’autobusos, que 
posteriorment es va fer una modificació puntual de planejament, es varen canviar els 
usos, quan va sorgir l’oportunitat de fer un auditori, i que, en aquests moments, no té 
l’ús directament de parada d’autobusos, però sí que està allà contigua la de busos i la de 
taxis, que realment és un aparcament, no un aparcament d’enllaç, perquè també és 
emprat per tota la ciutadania, però en part també sí. 

R28.- Contesta el Sr. Batle que, ara per ara, són preguntes que fan mal respondre. 
Primer de tot comenta que és veritat que entraran noves línies però que no es pot fer una 
parada d’autobusos en sòl rústic, a no ser que la llei ampliï aquestes possibilitats de 
poder-hi fer aparcaments, de poder-hi fer altres tipus d’equipaments com pugui ser una 
parada d’autobusos, que això no és decisió seva sinó que és el Parlament qui té 
possibilitat de legislar en aquests aspectes, però que, de moment, no es tenen massa més 
alternatives, s’hauran d’estudiar, a no ser que es faci en sòl rústic, en aquest cas, amb el 
risc que els sancioni  l’agència de disciplina urbanística. 

R29.- En primer lloc, el Sr. Marquet explica les problemàtiques, quant a les 
combinacions de freqüències horàries, que tenen els al·lots i al·lotes que utilitzen el 
transport públic, amb l’horari d’entrada i de sortida dels instituts. Al respecte d’això, el 
Sr. Marquet comenta que s’ha aconseguit, o almenys això és el que se’ls hi va traslladar 
després de reunir-se amb el gerent de Transbus, que hi haurà un bus a les 7.30 h per 
anar cap a l’institut i que es mantindrà el de les 14.15 h. D’altra banda, arran també 
d’una petició de la directora de l’Institut Pau Cases Noves d’Inca i de reunions amb 
mares d’alumnes que es troben amb una problemàtica similar, és a dir, no tenen temps 
d’arribar a la parada d’autobús en sortir de classe, el Sr. Marquet explica que ara hi 
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haurà 3 busos, un que serà a les 14 h, un altre que serà devers les 14.20 h o 14.25 h, que 
ve des de Palma, i un altre que serà devers a les 15 h. Amb tot això, pensa que s’ha 
ajudat a millorar la qualitat de vida dels estudiants i que els pares no hagin d’anar a 
recollir-los amb transport privat. 

R30.- El Sr. Batle respon que ho plantejaran perquè això té un cost, que cal estudiar-ho 
per si es pot tirar endavant, per si es pot assumir a nivell pressupostari.  

R31.- Respon el Sr. Batle que no tendria cap problema a organitzar, o que s’organitzàs, 
i a participar en una taula rodona d’aquestes característiques.  

R32.- Contesta el Sr. Batle que no només hi ha la necessitat d’una rotonda, en aquest 
cas, a la Punta, sinó que també hi ha una necessitat, igual o major, d’una rotonda a 
l’entrada del polígon o també se n’hauria de plantejar una, si s’arregla tot aquest tema 
de Can Bach, que totes són necessàries. Altrament, també explica que ha de tenir una 
reunió amb el director general de Carreteres per tractar el tema de la restricció de trànsit 
de Formentor, que aprofitarà també per saber quins projectes tenen prevists per aquesta 
legislatura i finalment també per tractar el tema de la carretera vella de Lluc. 

3.2 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera 
Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 7248 de 
24 de setembre de 2019) 

A continuació es dóna lectura 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. 7248 de 24 de setembre de 2019) corresponent a la passada 
sessió plenària ordinària, restant unides com ANNEX II a la present acta, respecte de les 
quals es donen les següents respostes: 

Preguntes: 

   

R1.- EL Sr. Nevado respon que el tractament es fa amb Garlon®, producte que no porta 
glifosat, com ja va explicar el seu partit a les xarxes socials, que aquest producte no està 
prohibit i que, en tot cas, seria el Consell el primer que ho hauria incomplit ja que ha 
estat el primer que ha començat a fumigar. D’altra banda, explica també que el nom de 
l’empresa adjudicatària d’un contracte menor fou  Jardines Yasuni que presentaren 
quaranta-set quilòmetres de camins municipals per un preu de catorze mil euros.   

R2. Explica el Sr. Batle que una part s’ha pagat amb el pressupost de la pròpia obra de 
la pescateria, que s’havia d’adequar perquè estava en una situació, primer delicada, des 
del punt de vista de seguretat, i també des del punt de vista estètic. Altrament també 
explica que els taulons els va subministrar EMSER, que són fustes que després es 
reciclen o que també s’empren per temes de contenidors,  i que les fotografies que  
s’han posat les han pagades des del Museu. 

R3.- El Sr. Batle respon que el tema de les fecals ja ho ha explicat, que s’han de renovar 
aquestes canonades i que el projecte està pràcticament tot redactat, que això se li va 
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encarregar la passada legislatura al Sr. Alfonso Martín, i que per tant, aquest tema s’ha 
de resoldre amb la nova canonada. Quant al tema de Gotmar i de Roger de Llúria per la 
paraula el Sr. Nevado que explica que l’obra de Roger de Llúria encara no està 
recepcionada, que és veritat que hi ha hagut algunes deficiències quan s’han fet les 
connexions, que aquestes no han tapat el suficient i que, per això, han sortit alguns cruis 
que s’han de reparar.  

R4.- El Sr. Nevado comenta que abans ja ho ha explicat i que creu que no és necessari 
tornar-ho a repetir. 

R5.- Respon el Sr. Batle que és un tema que ells no van votar en aquest sentit, a més 
creu que no té res a veure l’acord de plenari que es va prendre amb el que ara s’està 
parlant, i que considera que ells han estat coherents amb aquestes defenses. 

R6.- La Sra. Cerdà comenta que no cal ampliar les funcions d’EMSER, que en els 
estatuts vigents, a l’article 3.2 j) s’especifica que dins el seu objecte social està 
l’activitat de altres activitats de neteja, manteniment de camins rurals del terme 
municipal. Pel que fa a si els vials són públics, explica que es va rebre dia 30 de juliol 
de 2019, un requeriment per part de la Conselleria de Medi Ambient i Territori per a la 
retirada dels residus dipositats a la parcel·la 92-46 del polígon 1 del terme municipal de 
Pollença, de la qual n’és titular l’Ajuntament de Pollença. Atenent a l’exposat en el 
requeriment abans esmentat  i a la petició de l’Ajuntament de Pollença, EMSER va 
procedir a la retirada dels residus i a la seva correcta  gestió. Finalment també explica 
que a l’inici del camí hi ha dos suports cilíndrics però que no hi ha cap cadena que 
impedeixi el pas, que de fet, si n’hi hagués, no podrien accedir-hi els vehicles que van a 
abocar incívicament tal quantitat de residus, i que  aquest camí dóna accés a diversos 
habitatges. 

Al respecte, el Sr. Batle afegeix que hi havia una línia de subvencions per aquesta 
retirada i que l’anterior equip de govern no hi va accedir, a part també que hi havia 
denúncies per part del SEPRONA. 

R7.- El Sr. Batle respon que ja ho va explicar també a la Comissió, que creu que és una 
decisió que s’ha de prendre entre tots perquè, en certa manera, també ve limitada pel 
legat, que és important poder arribar a un consens per donar la finalitat al propi legat 
però també a aquest espai públic, i que ja hi hauria d’haver propostes clares per poder 
prendre una determinació. 

R8.- El Sr. Batle explica que el Comitè Artístic tenia una dura de tres anys, que va 
finalitzar i que, a partir d’aquí, ara s’ha de decidir quina línia es fa amb el Festival de 
Pollença, tot i que s’està en converses i amb reunions amb els membres del comitè 
perquè també en facin balanç. 

R9.- El Sr. Batle respon que a nivell artístic no vol opinar perquè creu que no està 
qualificat per qüestionar una feina que, al seu parer, s’ha fet ben feta, amb una línia que 
es va marcar al seu moment. Quant a nivell de gestió i organització, considera que hi ha 
molt per millorar del festival a efectes pràctics, que sap quins són els problemes que hi 
ha i és aquí on s’ha de començar a fer feina de cara al futur. D’altra banda, i pel que fa a 
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la repercussió i assistència, comenta que hi ha les estadístiques d’aquets anys, i que creu 
que hi podria haver hagut molta més assistència als concerts.  

R10.- El Sr. Batle comenta que s’està fent feina i que no s’ha tengut temps d’acabar-ho 
però sí que és una assignatura pendent.  

R11.- El Sr. Nevado respon que era un vehicle de l’Àrea de Serveis que tenia data i hora 
per passar l’ITV, que es trobava a la nau, però que un company va tenir una avaria amb 
el seu cotxe i, sense saber-ho, se’l va endur, i fou multat. 

R12.- El Sr. Soler explica que el reglament de Participació Ciutadana contempla que 
abans de la convocatòria, la primera vegada que es constitueix, s’han d’escollir les 
persones físiques i jurídiques inscrites en el registre ciutadà, tres setmanes abans de la 
constitució. En aquest sentit comenta que s’ha donat de marge de temps tot aquest mes 
d’octubre perquè la gent es pogués inscriure i que, amb tota seguretat, pot confirmar que 
la convocatòria serà per dia 12 de novembre.   

3.3 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Antoni Cànaves 
Capllonch, portaveu suplent del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 7263 
de 24 de setembre de 2019) 

Finalment es dóna lectura a les preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. 
Antoni Cànaves Capllonch, portaveu suplent del grup polític municipal Junts Avançam 
(RGE núm. 7263 de 24 de setembre de 2019) corresponent a l’anterior sessió plenària 
ordinària, restant unides com ANNEX III a la present acta, respecte de les quals es 
donen les següents respostes:   

Preguntes: 

R1.- Respon el Sr. Llobeta que dia 26 de setembre es va publicar al BOIB la concessió 
d’aquesta subvenció, que es varen demanar deu mil euros i se’ls va concedir una 
subvenció de nou mil nou-cents catorze euros.  

R2.- El Sr. Llobeta explica que l’anterior AODL va renunciar al lloc de treball i es va 
haver de fer la gestió per contractar-ne una altra, que es va incorporar dia 17 de 
setembre i que, a partir d’aquí, es va tornar a posar en marxa el que fins aleshores 
s’havia fet. Pel que fa a la marca Molt de Pollença, comenta que està a Secretaria i que 
es traurà a consulta aviat.  

R3.- El Sr. Lllobeta comenta que tot d’una després d’haver-se incorporat la nova AODL 
es posaren a fer feina amb el que fins ara s’havia posat en marxa, amb totes les ajudes i 
cursos que es poden donar, que la veritat és que s’ha fet molt bona feina, molt bona 
gestió, i, en aquest sentit, vol agrair públicament una de les grans tasques que va dur a 
terme l‘anterior AODL que fou la del teixit empresarial.  

R4.- La Sra. Aguilar explica que la pròrroga acabava dia 30 de setembre, dia que varen 
entregar la documentació i que, per tant, que es va entregar a temps. 
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Al respecte d’això, afegeix el Sr. Batle que la petició és va fer en termini, que, de fet, les 
cerificacions ja estaven presentades i aprovades perquè varen haver d’aixecar un reparo 
que hi havia per poder-les aprovar. 

R5.-  El Sr. Nevado respon que ell no és responsable del que parlin els altres líders 
polítics a la premsa. El que sí pot dir és que es varen dur a terme projectes que no 
estaven en el pacte de govern entre Junts Avançam i UMP però que també se’n varen 
quedar d’altres sense fer, que això és el que pot opinar però el que opinin els altres, com 
ha dit abans, no és cosa seva. 

R6.- El Sr. Batle respon que no els ha vist, que això són manifestacions, que el que ha 
vist és la documentació. 

R7.- Respon el Sr. Batle que no ho sap. 

R8.- El Sr. Batle contesta que tampoc ho sap perquè no són competències municipals. 

R9.- Respon el Sr. Batle que ja els hi ha dit que passaran la documentació que els hi han 
presentat.  

R10.- El Sr. Batle torna a reiterar que els hi passaran la informació, que, en aquest cas, 
el competent per demanar un estudi d’impacte ambiental no és l’Ajuntament, perquè no 
és una activitat que l’Ajuntament doni cap tipus d’autorització, i que, per tant, és la 
pròpia Conselleria amb la seva Comissió Balear de Medi Ambient que hauria de 
requerir, en qualsevol cas, d’estudis d’impacte d’aquestes característiques. 

R11.- Respon el Sr. Batle que aquesta pregunta ja s’ha contestat abans. D’altra banda, 
comenta també que li sorprèn la pregunta quan la convocatòria s’hauria d’haver fet dins 
l’anterior legislatura, que era totalment competència de l’anterior equip de govern, i 
que, per tant, no pot explicar que no s’ha fet, si de cas se li hauria de fer la pregunta i 
respondre-la a l’anterior equip de govern.  

R12.- El Sr. Batle respon que aquesta pregunta ja ha quedat contestada amb el que ha 
estat la moció.  

R13.- Respon el Sr. Batle que ja li contestarà al llarg d’aquests dies, que, de totes 
maneres, els projectes han estat en informació pública i es varen presentar dins la seva 
legislatura però que si no té còpia dels projectes dirà als serveis urbanístics que li’n 
facin una, tot i que es veritat que aquests no estan aprovats definitivament perquè hi va 
haver al·legacions i es va aportar documentació per esmenar-les, en part en el Carotti i, 
pel que fa al Projecte de la Taverna, encara no s’han presentat. 

R14.- La Sra. Buades explica que la Mesa de Turisme, com a tal, no està constituïda 
formalment per aquest Ajuntament, i que no li consta que a l’Administració Local hi 
hagi aquest tipus d’òrgan, que, d’altra banda,  va fer la consulta a Secretaria, que 
tampoc li consta, més enllà que pugui estar regulat dins un altre organisme autònom, 
publico-privat supramunicipal. No obstant això, no deixa que no hagi estat en contacte 
amb tot el sector des de que va entrar com a delegada de Turisme. 

R15.- La Sra. Buades comenta que la revisió del Pla, de totes les accions, es fa a finals 
d’any i que es té previst convocar, no una mesa de turisme que, com ha comentat abans 
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no està constituïda formalment, però sí que es farà una reunió amb tots els sectors 
implicats i amb tot el consistori perquè es pugui tractar aquest tema, i també si s’han de 
canviar accions, si s’han de modificar o si s’ha de continuar amb la mateixa línia. 

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

Vist i plau, 
 El batle                                                                                 La secretària 
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Extraordinària núm. 19/2019 

Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 30 d’octubre de 
2019  

Ordre del dia  Situació de 
minutatge 

1.- Moció de ratificació de la declaració institucional de 
compromís d’elaborar el pla d’oci municipal (RGE núm. 
7867/2019, d’11 d’octubre)  

De: 00:06:06 
A:   00:25:45 

2.- Moció per a la immediata aprovació del protocol municipal 
d’assetjament per raó de sexe (RGE núm. 7868/2019, d’11 
d’octubre)  

De: 00:25:46  
A:   00:34:52   

3.- Precs i preguntes: De: 00:34:56  
A:   01:34:40 

3.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. 
Michael L. Müller Flury, portaveu del grup municipal Unides 
Podem (RGE núm. 7229 de 24 de setembre de 2019) 

De: 00:36:16 
A:   01:13:56   

3.2 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. 
Marina Llobera Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa 
per Pollença (RGE núm. 7248 de 24 de setembre de 2019) 

De: 01:13:57 
A:   01:25:02   

3.3 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. 
Antoni Cànaves Capllonch, portaveu suplent del grup municipal 
Junts Avançam (RGE núm. 7263 de 24 de setembre de 2019) 

De: 01:25:09 
A:   01:34:40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


