ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 2/2020
Caràcter: extraordinària urgent
Data: 5 de març de 2020
Convocatòria: primera
Horari: de 13.46 h a 14.08 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents

Bartomeu Cifre Ochogavia
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24/03/2020 Batle

Batle-President
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença)
Regidors i Regidores
Sra. Francisca Cerdà Nadal (Tots per Pollença)
Sra. Maria P. Buades Cifre (Tots per Pollença)
Sr. Miquel Llobeta Vives (Tots per Pollença)
Sr. Josep Lluís Pons Cifre (Tots per Pollença)
Sr. Andrés Nevado Rodríguez (Unió Mollera Pollencina)
Sra. Bianca 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)
Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam)
Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)
Sr. Michael L. Muller Flury (Unides Podem)
Sr. Josep Marquet Cerdà (El Pi – Proposta per les Illes Balears)

Francisca M. Adrover Cànaves 23/03/2020 Secretària
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Interventor
Sr. Albert Valicourt Genzor
Secretària
Sra. Francisca M. Adrover Cànaves
No assisteixen (amb excusa)
Regidor Sr. Mateu Soler Estrany (Tots per Pollença)
Regidora Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença)
Ordre del dia
1.- Ratificació de la urgència de la sessió.
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2.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de la distinció Reconeixement Clara Hammerl 2020
(Exp. Batlia núm. 2020/3 – Exp. Elec. ABS núm. 2020/387).

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Ratificació, si procedeix, de la urgència de la sessió
De conformitat amb l’establert a l’article 81.4 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) i a l’article 46.2 b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, el Sr. Batle justifica la urgència de la
sessió la qual ve motivada, fonamentalment, per a la celebració del lliurament de la
distinció que es proposa concedir, si procedeix, en el següent punt de l’ordre del dia en
el proper dia 15 de març.

Bartomeu Cifre Ochogavia

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 00:00:31 a 00:00:37).
2.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de la distinció Reconeixement Clara
Hammerl 2020 (Exp. Batlia núm. 2020/3 – Exp. Elec. ABS núm. 2020/387).
Seguidament es dóna lectura a la Proposta de Batlia – Presidència del Jurat per al
lliurament del reconeixement Clara Hammerl 2020 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA – PRESIDÈNCIA DEL JURAT
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 27 de febrer de 2019, va aprovar
definitivament la modificació puntual, concretament els articles 3, 6 i 7, del reglament especial
d’honors i distincions de l’Ajuntament de Pollença (BOIB núm. 173/2012, de 22 de novembre)
amb l’objecte i la finalitat d’introduir una nova distinció a conferir, el reconeixement Clara
Hammerl, a lliurar el 15 de març de cada any, modificació que fou publicada en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 28/2019, de 5 de març.
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Efectuada la votació, els reunits, per UNANIMITAT – assolint el quòrum legal de
majoria absoluta que es requereix conforme l’article 81.4 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB)-, acorden ratificar
la urgència de la sessió.

Vist l’informe jurídic sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir respecte la distinció
reconeixement Clara Hammerl, a concedir en el dia 15 de març de 2020, emès per Secretaria
en data 13/02/2020 en compliment de la Provisió de Batlia dictada en la mateixa data
Atès que, des de l’Àrea d’Igualtat, es va sol·licitar als diversos grups polítics municipals que
formulessin propostes, tant a nivell individual com a col·lectiu, per tal que siguin traslladades
als tècnics pertinents a l’objecte d’efectuar un estudi/informe sobre les mateixes per a
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determinar, alhora, els mèrits o les circumstàncies que aconsellin aquesta distinció per al
present any 2020.
Considerant l’estudi tècnic emès pel bibliotecari – arxiver municipal Pere Salas Vives en data
20/02/2020 respecte les propostes formulades per optar a la concessió del reconeixement
Clara Hammerl 2020, de conformitat amb el que disposa l’article 6 del reglament municipal
especial d’honors i distincions (BOIB núm. 173/2012, de 22 de novembre; BOIB núm. 28/2019,
de 5 de març), i vista la constitució del Jurat, en sessió de dia 4 de març de 2020, per a la
deliberació i la determinació dels mèrits o les circumstàncies que aconsellen aquestes
distincions després que s’hagi efectuat el pertinent estudi tècnic.
Pels motius abans exposats i de conformitat amb els articles 3 h) i 6è del Reglament Especial
d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Pollença, de conformitat amb la modificació
aprovada definitivament en sessió plenària del dia 27 de febrer de 2019 (BOIB núm. 28/2019,
de 5 de març) com així es recull a l’acta de la sessió celebrada en aquest sentit, es proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:

Les Sanitàries. Fins a la l’obertura del PAC a Pollença als anys 90, les dones tingueren un
paper molt important en el camp de la sanitat, ja que la major part de l’atenció i serveis
sanitaris eren donats per aquestes. A més d’aquests, es responsabilitzaven d’altres feines de
cures i acompanyaments realitzant una labor que va anar més enllà de les pròpies obligacions
professionals. Es tracta de les comares, les infermeres o les practicants, a més de les germanes
de la caritat que també es dedicaren a tasques sanitàries a Pollença des de mitjans del segle
XIX. Dins aquest col·lectiu trobem: Matilde León, Antonia Amengual, Antonia Vallespir,
Magdalena Cerdà Cerdà, Isabel Trullols i d’altres com Magdalena Bauçà Serra, Antònia Salas
Cànaves “Tossera”, Maria Mairata Bibiloni i Sor Antonia que a pesar d’haver mort, en tenim
especial consideració.
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Primer.- Atorgar, a l’acte institucional que se celebrarà el proper dia 15 de març, la següent
distinció Reconeixement Clara Hammerl 2020 a:

Segon.- Lliurar el present honor i distinció en acte solemne i públic que se celebrarà el proper
15 de març, amb assistència dels membres de la Corporació Municipal i d’aquelles autoritats i
representacions que s’estimin convenients, d’acord amb l’establert a l’article 7 del Reglament
Especial d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Pollença.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a les distingides, en consideració a la concreció del
reconeixement de forma institucional, als efectes oportuns.
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No obstant això, l’Ajuntament Ple adoptarà l’acord que cregui oportú.”

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 00:00:38 a 00:18:12).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT,- assolint el quòrum legal de majoria
absoluta que es requereix conforme l’article 6 del Reglament Especial d’Honors i
Distincions de l’Ajuntament de Pollença (BOIB núm. 173/2012, de 22 de novembre, en
relació BOIB núm. 28/2019, de 5 de març)-, acorden aprovar íntegrament la Proposta
precedent i els acords continguts en la mateixa.
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Pren la paraula el Sr. March per posar de manifest que pensava que aquest Ple
extraordinari seria una bona ocasió per donar una explicació dels fets lamentables que
tingueren lloc al carnaval del Port de Pollença, tot i que va ser objecte d’una nota de
premsa, i espera que a la primera sessió plenària que hi hagi, es puguin donar
explicacions extenses sobre aquests fets.
Respon el Sr. Batle que si esperava una explicació s’hagués pogut demanar en temps i
forma, que aquest mes hi ha el Ple ordinari i, entre altres temes, hi ha l’opció de Precs i
Preguntes per part de l’oposició, tot i que creu que ja hi va haver una manifestació
pública per part de l’equip de govern on es varen donar totes les explicacions que
s’havien de donar, però si en vol més, l’oposició està legitimada totalment per fer les
preguntes que cregui convenient pel que fa a aquest i molts altres aspectes.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
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Vist i plau,
El Batle

La Secretària
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AJUNTAMENT PLE / Sessió extraordinària i urgent núm. 2/2020
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 5 de març de 2020
Situació de
minutatge
De: 00:00:31
A: 00:00:37

Ordre del dia

1.- Ratificació de la urgència de la sessió

De: 00:00:38
A: 00:18:12
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2.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de la distinció
Reconeixement Clara Hammerl 2020 (Exp. Batlia núm. 2020/3 –
Exp. Elec. ABS núm. 2020/387)
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