Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/1

Ajuntament Ple

Pels motius exposats Bartomeu Cifre Ochogavia, en qualitat de Batle-President d’aquest òrgan,
DISPOSO
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria

Extraordinària

Data i hora

14 / de gener / 2021 a les 16.00 hores

Lloc

Sala de Plens
Admet participació a distància

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la
notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Expedient 4393/2020. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la resolució dels
recursos de reposició interposats contra l’acord adoptat per l'Ajuntament Ple en
sessió ordinària de dia 24.07.2020, d'aprovació definitiva de la desafectació d’un tram
del camí núm. 77 Camí Vell de Bòquer del catàleg de camins del terme municipal
2. Expedient 4147/2020. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la resolució
d'al·legacions i aprovació definitiva de l'estudi de detall de l’ampliació pretesa a
l’habitatge situat a la carretera de Formentor del Port de Pollença
3. Expedient 3682/2020. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la inadmissió a
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Vist que actualment ens trobam davant un nou estat d’alarma declarat a fi de contenir la
propagació d’infeccions causades per la COVID-19 i continuam, per tant, davant una situació
d’emergència sanitària excepcional, amb continus rebrots de contagis entre la població,
aquesta Batlia considera apreciada la concurrencia 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 la celebració i adopció de possibles acords es realitzarà a distància per mitjans
electrònics i telemàtics, els quals hauran d’assegurar la comunicació entre els membres durant
la sessió segons procedeixi legalment en cada cas.
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En l'exercici de les competències establertes en l’article 21.1 c) i l’article 46.2 a) de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL); l’article 81.1 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, i atenent a la relació d’expedients conclosos la
resolució dels quals no es pot demorar fins a la propera sessió ordinària.
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tràmit del recurs de reposició presentat contra l'acord de designació del jutge de pau
titular del municipi de Pollença
4. Expedient 24/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial, si procedeix, de la modificació
de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals
5. Expedient 4100/2020. Resolució d’al·legacions i aprovació, si procedeix, de la nova
documentació gràfica i escrita modificada relativa a la modificació puntual del PGOU
local per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no
programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi, en què sesitua el bé immoble
catalogat de la Fàbrica de Can Morató, prèvia ratificació de la seva inclussió a l'ordre
del dia
6. Precs i preguntes de l’anterior sessió pendents de resposta
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2021-0012 Data: 11/01/2021

QUART. En la sessió objecte de la present convocatòria, la participació individual de cadascun
dels membres integrants d’aquest òrgan, es podrà efectuar de forma presencial o per
videoconferència, a la seva elecció.

