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En l'exercici de les competències establertes en l’article 21.1 c) i l’article 46.2 a) i b) de
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); els articles
80.2 i 81.1.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears i articles concordants del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel present RESOLC:
Primer.- Convocar sessió extraordinària de l’AJUNTAMENT PLE, a sol·licitud dels
regidors i regidores adscrits al grup municipal Junts Avançam, la regidora del grup
municipal Alternativa per Pollença i el regidor del grup municipal Unides Podem -que
representen la quarta part del nombre legal de membres de la corporació – (RGE núm.
3623/2020, de 4 de juny) a celebrar dia 17 de juny de 2020, a les 11,00 hores a la Casa
Consistorial.
Segon.- ORDRE DEL DIA de la sessió:
1.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per una compra pública
responsable i compromesa amb el canvi climàtic i el compliment dels ODS de Nacions
Unides en el marc de l’Agenda 2030 (RGE núm. 2020/2261, de 13 de març)
2.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la publicitat activa dels
acords municipals (RGE núm. 2020/3145, 15 de maig)
3.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un acord social, econòmic i
polític per a la lluita contra els efectes de la pandèmia a Pollença i l’elaboració d’un Pla
municipal d’actuació per a la recuperació social, econòmica i ambiental (RGE núm.
2020/3146, de 15 de març)
4.- Precs i preguntes:
4.1.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Müller Flury,
portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 3380 de 26 de maig de 2020)
4.2.- Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera
Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 3389 de 26
de maig de 2020)
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4.3.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March
Cerdà, portaveu del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 3399 de 26 de maig de
2020)
Tercer.- Habilitar els mitjans electrònics pertinents per part dels serveis informàtics als
efectes de garantir adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació
política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels acords que s’adoptin,
apreciada la concurrència de la situació descrita en l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) en la modificació
introduïda per la disposició final segona del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març,
pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per
fer front al COVID-19 (BOE núm. 9/2020, d’1 d’abril).
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