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Abans de l’inici de la sessió plenària, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, es
dóna lectura al manifest en commemoració al mateix per part de les cinc regidores que
formen part d’aquesta Corporació.
Tot seguit el batle-president, i una vegada verificat per la secretària que hi ha el
quòrum legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre (ROF) per a la constitució vàlida de l’òrgan, declara oberta la sessió.

1.-

Expedient 482/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam
relativa al suport al sector de la restauració i el comerç

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

A continuació, abans d’entrar en el debat i discussió del Dictamen emès per la
Comissió Informativa Permanent General dia 25 de gener de 2021, el batle-president
manifesta que, com que fa temps que la Moció està feta i han sorgit una sèrie de
modificacions des del punt de vista legislatiu, d’ajudes, etc. i de comissions que han
dut a terme bàsicament des de la regidoria de Comerç, sobretot a través de l’AODL,
tot el que és la reactivació, proposa formular una esmena en el sentit de modificar el
contingut del primer punt dels Acords i suprimir-ne el punt tercer., amb la següent
redacció:
ESMENES al Dictamen:
Es proposa modificar la redacció del Primer acord i suprimir-ne el punt Tercer:
2
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Assisteix
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Nom i Cognoms

ACTA DEL PLE

Càrrec

ACTA

«Per tot això, el Grup Municipal de JUNT:S AVANÇAM proposa a aquest plenari
l’adopció dels següents acords:
Primer. El Ple de l’Ajuntament insta a l´equip de govern a la creació d´una mesa de
partits i d’agents socials i econòmics per dissenyar una Pla de Reactivació del
municipi de Pollença.
Segon. L’Ajuntament de Pollença contemplarà la incorporació de rebaixes fiscals,
d’ajudes directes a autònoms i a la restauració, així com la distribució de vals de
compra entre la ciutadania per a impulsar la compra al petit i mitjà comerç del
municipi de Pollença.

ACTA DEL PLE

«Per tot això, el Grup Municipal de JUNT:S AVANÇAM proposa a aquest plenari
l’adopció dels següents acords:
Primer. El Ple de l’Ajuntament insta a l´equip de govern a la creació d´unes meses
de partits i d’agents socials i econòmics per dissenyar una Pla de Reactivació del
municipi de Pollença i realitzar el seguiment per avaluar les meses acordades en
l’esmentat Pla..
Segon. L’Ajuntament de Pollença contemplarà la incorporació de rebaixes fiscals,
d’ajudes directes a autònoms i a la restauració, així com la distribució de vals de
compra entre la ciutadania per a impulsar la compra al petit i mitjà comerç del
municipi de Pollença.»
Seguidament se sotmet a votació l’esmena formulada de conformitat amb el que
disposa l’article 91.3 de la LMRLIB i l’article 97.5 del ROF, amb el resultat següent:
setze (15) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears i Junts
Avançam; i dos (2) vots d’abstenció dels membres dels grups municipals Unides
Podem i Alternativa per Pollença.
Tot seguit es transcriu el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General que, amb l’esmena introduïda, esdevé del següent tenor literal:
«MOCIÓ RELATIVA AL SUPORT AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ I EL
COMERÇ
L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar el brot
de coronavirus com a pandèmia global. Pocs dies més tard, el 14 de març, el
Govern de l’Estat va declarar l’Estat d’Alarma com a mitjà per confinar a la població i
restringir la seva mobilitat. Aquesta situació es va mantenir fins a finals d’abril, quan
es van preveure un seguit de condicions per poder avançar en un Pla de
Desescalada que, a través de quatre fases diferents, preveia la flexibilització de les
restriccions establertes. Finalment, el procés de desescalada va concloure, per a
3
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Per la següent redacció:

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

Tercer. L’Ajuntament de Pollença crearà un equip de seguiment per avaluar les
mesures acordades en el Pla de Reactivació del municipi de Pollença.»

ACTA

totes les Comunitats Autònomes, el 21 de juny, quan va finalitzar de l’Estat d’Alarma.

Ara bé, en aquests moments, l’elevada incidència del virus ha obligat a implementar
noves restriccions en l’àmbit de la restauració, comerç i gimnasos. De fet, des del
passat 13 de gener, no s’ha permès l’activitat dels locals de restauració i, per aquest
motiu, resulta imprescindible preveure noves ajudes per mantenir aquest sector. Per
això, el passat 15 de gener, la mesa que reuneix els signants del Pacte de
Reactivació va aprovar nous ajuts del Govern de 1.500€ per establiment i més
durant el primer trimestre de 2021 per aquest col·lectiu i la creació d’un fons mixt
amb els ajuntaments obert als tots els sectors econòmics de 20 millons d´euros. Si
més no, resulta cabdal la implicació de totes les institucions per afavorir el
manteniment del comerç i la restauració. I, a tal efecte, des dels ens municipals
també existeix un ampli camí per recórrer en el marc de les seves competències
com també es va comprometre la FELIB amb la suspensió de la taxa d’OVP i de
fems almenys durant el primer trimestre.
L’Ajuntament de Pollença conta amb un romanent de tresoreria d’uns 30 milions
d’euros dels quals pot disposar gràcies a l’aixecament de les regles fiscals per part
del govern de l´Estat i que són imprescindibles per reactivar l’economia local i ajudar
a persones i empreses del municipi que es veuen perjudicades per les restriccions
sanitàries i també per incentivar la recuperació un cop s’aixequi l’estat d’alarma.
Diferents Ajuntaments com el de Manacor o el d’Inca entre d’altres han posat en
marxa ajudes per a autònoms i empresaris com el reintegrament del rebut de fems,
amb descomptes per al temps que han hagut de tancar; La derogació de la taxa
d’ocupació de la via pública durant el 2021; Ajudes directes a autònoms i empresaris
per contribuir a la reactivació econòmica del municipi i a la recuperació de l’activitat
comercial i empresarial afectada per la crisi provocada pel covid-19; Així com
campanyes amb vals econòmics per a la ciutadania per a fomentar la compra entre
4
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ACTA DEL PLE

En aquest sentit, tant el Govern de les Illes Balears, a través del Pacte de
reactivació de les Illes Balears, i el Consell de Mallorca, en el marc del Pla de
Reactivació Econòmica i Social de Mallorca; han impulsat diferents tipus d’iniciatives
per afavorir la recuperació econòmica i pal·liar els efectes socials més severs lligats
al tancament de negocis i a la destrucció d’ocupació. De la mateixa manera, tots
aquells municipis governats per partits progressistes han impulsat diferents tipus
d’iniciatives relatives a la bonificació d’imposts i taxes municipals, les ajudes o
subvencions a empreses locals o altres tipus de mesures econòmiques de suport i
impuls del consum.

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

En qualsevol cas, el conjunt de restriccions establertes per rompre la cadena de
contagis va tenir, des del primer moment, un important impacte econòmic, donat
que, pràcticament, es va suspendre tota l’activitat no essencial. Aquest fet ha tengut
una incidència especial en determinats sectors productius, sobretot, en aquells
relatius, de manera directa o indirecta, al turisme, la restauració, el comerç, el
transport i l’oci, entre d’altres. Davant d’aquest fet, la majoria d’institucions, tant des
de l’àmbit comunitari, nacional, autonòmic, insular i local, van promoure amplis
pactes polítics i socials, amb mesures concretes, per revertir les conseqüències
produïdes per la pandèmia i posar les bases per a un futur post-Covid.

ACTA

el petit i el mitjà comerç del municipi.
Per tot això, el Grup Municipal de JUNT:S AVANÇAM proposa a aquest plenari
l’adopció dels següents acords:
Primer. El Ple de l’Ajuntament insta a l´equip de govern a la creació d´unes meses
de partits i d’agents socials i econòmics per dissenyar una Pla de Reactivació del
municipi de Pollença i realitzar el seguiment per avaluar les meses acordades en
l’esmentat Pla..

Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé
el resultat següent: unanimitat (17).
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció precedent i els acords
continguts en la mateixa.

2.-

Expedient 486/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem
sobre el control de preus de lloguers abusius, garanties per a persones
arrendatàries i petits propietaris/àries

Desfavorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 7 En contra: 10 Abstencions: 0 Absents: 0

Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:
«MOCIÓ SOBRE EL CONTROL DE PREUS DE LLOGUERS ABUSIUS,
GARANTIES
PER
A
PERSONES
ARRENDATÀRIES
I
PETITS
PROPIETARIS/ÀRIES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'especulació en el preu dels lloguers és una realitat que sofreixen actualment
centenars de ciutats a Europa i també a Espanya. Segons dades del Banc
d'Espanya, els lloguers han augmentat un 50 % en els últims deu anys a nivell
nacional, una pujada significativa sobretot en grans ciutats com Madrid, Barcelona o
València i en diversos enclavaments del turisme com les Illes Balears o les Illes
5
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ACTA DEL PLE

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma
part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació
(minutatge de 00:15:57 a 00:43:25).

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

Segon. L’Ajuntament de Pollença contemplarà la incorporació de rebaixes fiscals,
d’ajudes directes a autònoms i a la restauració, així com la distribució de vals de
compra entre la ciutadania per a impulsar la compra al petit i mitjà comerç del
municipi de Pollença.»

ACTA
Canàries. En paral·lel, els salaris no han seguit la mateixa senda i la precarietat és la
tònica general en el mercat laboral espanyol. L'OCDE assenyala que el 24,7 % de
les llars tenia una despesa en habitatge de lloguer superior al 40 % dels seus
ingressos nets en 2014, enfront del 13,1 % registrat en la mitjana de l'OCDE, per la
qual cosa aquesta proporció haurà augmentat amb l'escalada de preus actual. A
Pollença, la gran presència d’habitatges dedicats al lloguer turístic (22,27% sobre el
total del parc residencial), distorsiona també el mercat de l’habitatge, augmentant-ne
el preu (tant de venda com de lloguer) 1

Després de la crisi econòmica del 2008, la història es repeteix, i les famílies a
Espanya es tornen a enfrontar a problemes econòmics, aquesta vegada derivats
d'una pandèmia mundial provocada pel virus de la Covid-19. Una vegada més, les
famílies del nostre país han de fer un major esforç econòmic per a gaudir d'un
habitatge. La política de no intervenció pública sobre el mercat de l'habitatge ha
generat una tendència alcista dels preus i una crisi d'accessibilitat a aquest bé que
ha provocat l'expulsió dels sectors de la població amb menys recursos.
La crisi del coronavirus i el seu impacte sobre el mercat immobiliari ha de servir per a
reivindicar la necessitat de garantir el dret a un habitatge digne i adequat recollit en
l'article 47 de la Constitució Espanyola i també per a revertir les polítiques de
mercantilització, dibuixant un horitzó normatiu en el qual l'habitatge compleixi la seva
funció social i no sigui mera mercaderia o un actiu objecte d'especulació. És, ara,
quan se'ns presenta l'oportunitat d'articular un veritable sistema públic d'habitatge.
Mancant xifres oficials més actualitzades, segons l'Institut Nacional d'Estadística
(INE), en 2011 hi havia 3,5 milions d'habitatges buits. No obstant això, avui dia el
parc públic d'habitatge en lloguer no aconsegueix el 1,5 % del total del parc
d'habitatges segons dades de l'INE i Housing Europe; molt per sota dels
percentatges d'Holanda (32 %), Àustria (23 %) o França (17 %). Espanya compta
amb un dels percentatges d'habitatge social més baixos de la Unió Europea, un 1,1
% només superat per Grècia i lluny d'uns altres com Holanda (32 %), Àustria (23 %),
el Regne Unit (18 %) o França (17 %). A més, Espanya acumula el 30 % dels

1

https://www.arabalears.cat/societat/ine-delata-lloguer-turistic-distorsiona-mercat-habitatgebalears_0_2583941773.html
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ACTA DEL PLE

Existeixen centenars de famílies obligades a buscar un altre pis amb preus
inassumibles i amb el risc de ser expulsades de les seves cases perquè no poden
pagar el lloguer. Però no sols són expulsades dels seus habitatges, sinó també dels
seus barris, que perden a les seves veïnes i es transformen així en aparadors per al
turisme o en zones residencials només per a persones amb alt poder adquisitiu, el
que es diu gentrificació.

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

Segons dades d'Eurostat, a Espanya al voltant de quatre de cada deu persones que
viuen de lloguer destinen més del 40 % dels ingressos familiars al pagament del
lloguer, un dels índexs més alts de tota la Unió Europea (UE), solament superat per
Grècia i Lituània. Dedicar més del 40% de la renda familiar al pagament de
l'habitatge és considerat per la UE com un càrrec excessiu per a l'economia d'una
llar.

ACTA
habitatges buits d'Europa (més de 3,4 milions d'habitatges).

ACTA DEL PLE

La legislació i polítiques públiques en matèria de lloguer han tingut grans avanços.
En concret, l'última modificació legal efectuada mitjançant el Reial decret llei 7/2019,
de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, constitueix una resposta a les
demandes de centenars de col·lectius socials i associacions de veïns que estaven
sent sufocats per la reforma legislativa del Govern del Partit Popular, la Llei 4/2013,
de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer
d'habitatges, que suposava la precarització absoluta de les persones inquilines.
Sota el nou Reial decret llei 7/2019 es va aconseguir millorar la certitud i seguretat
jurídica dels arrendataris mitjançant l'ampliació de la pròrroga obligatòria dels
contractes d'arrendament de 3 a cinc 5 anys en cas que l'arrendador sigui una
persona física i a 7 anys en cas que sigui una persona jurídica. A més, es va ampliar
la pròrroga tàcita d'un a tres anys i es va prolongar el termini de preavís per a trencar
el contracte d'arrendament, havent d'informar l'inquilí amb 4 mesos d'antelació i amb
2 mesos a l'arrendador. Addicionalment es va establir que l'increment produït per
l'actualització anual de la renda no podrà excedir la variació percentual
experimentada per l'Índex de Preus al Consum, per la qual cosa l'actualització anual
del preu del lloguer va quedar lligada a l'IPC, que opera com a límit màxim de
l'augment.
És necessari comprendre que, la possibilitat de regulació dels preus de lloguer
assegura una rendibilitat econòmica proporcionada del lloguer a llarg termini per als
propietaris, equilibrant així el dret a la llibertat d'empresa i el dret a la propietat
privada amb relació al dret d'accés a un habitatge digne i el compliment de la funció
social de la propietat. L'existent desequilibri en la negociació de la renda entre la part
arrendadora i la part arrendatària, en escenaris d'escassetat d'oferta i tensió dels
preus, comporta que el preu es determini de manera unilateral per la part
arrendadora, sent la majoria de les vegades una càrrega desproporcionada en
relació amb els ingressos familiars. Tot això justifica que sigui possible la intervenció
dels poders públics en la regulació d'un element essencial en la relació contractual,
7
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Malgrat les mesures d'urgència preses fins ara pel Govern d'Espanya amb relació a
les rendes de lloguer, dirigides a esmorteir l'impacte de la crisi sanitària sobre els
arrendataris en situació de major vulnerabilitat socioeconòmica, es requereixen
reformes estructurals en matèria de regulació de l'accés a l'habitatge, encaminades
a considerar-la com un bé de primera necessitat abans que, com una inversió, en
línia amb el mandat contingut en l'article 47 de la Constitució Espanyola. Igual que
en la crisi de 2008, ens trobem davant un mercat especulatiu, amb forta presència
de capitals d'inversió internacionals, que fa previsible l'enfonsament dels preus i que
pot generar noves oportunitats per a la intervenció de fons voltors oportunistes que
sobrevolen el mercat espanyol.

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

Considerant que Espanya té un parc total d'habitatges de 25 milions, si volem un
parc públic d'habitatge equiparable als països del nostre entorn, és a dir, com a
mínim, d'un 10 %, necessitem 2,5 milions d'habitatges que el conformin. L'habitatge
és un bé de primera necessitat i la seva funció social ha de ser preservada per les
institucions públiques per sobre de qualsevol altra consideració.

ACTA
com és el preu. En aquests moments, acabar amb els preus abusius és urgent,
especialment en una situació de crisi sanitària, social i econòmica, on els ingressos
de les classes populars es poden reduir de manera significativa. I és necessari
adoptar mecanismes que garanteixin el compliment efectiu del dret a un habitatge
digne i adequat al nostre país.
Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença
presenta al Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els següents
ACORDS

Segon. Legislar per a regular el mercat del lloguer d'habitatges, impedint preus
abusius en els contractes d'arrendament d'habitatge mitjançant mecanismes de
control de preus i promovent baixades de preus tant en contractes en vigor com en
contractes futurs. A més, es garantirà un lloguer estable, segur i assequible,
augmentant el parc públic d'habitatge en lloguer social i assumible, adoptant
mecanismes per a la cessió obligatòria i temporal d'habitatge buit en mans de grans
tenidors d'habitatge (propietaris de més de 10 habitatges) a les administracions
públiques competents.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma
part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació
(minutatge de 00:53:50 a 01:16:40).
Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé
el resultat següent: set (7) vots a favor dels membres dels grups municipals Junts
Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença; i deu (10) vots en contra dels
membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit
Popular i El - Pi Proposta per les Illes Balears.
Atès el resultat de la votació, es declara no aprovada la Moció precedent i els acords
continguts en la mateixa.
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ACTA DEL PLE

Primer. Aprovar una llei estatal d'habitatge, que permeti el seu desenvolupament en
el marc de les competències de les comunitats autònomes i municipis, que blindi la
funció social de l'habitatge i asseguri el compliment efectiu i el respecte del dret a un
habitatge digne i adequat recollit en l'article 47 de la Constitució Espanyola, inclòs
l'accés als subministraments bàsics. I adoptar mecanismes que garanteixin el
compliment de les obligacions internacionals en matèria de dret a l'habitatge
contingudes en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals,
l'Observació generals Nº4 i Nº7 del Comitè DESC, i la Convenció sobre els Drets del
Nen, així com les resolucions i dictàmens del Comitè DESC en matèria d'habitatge i
garantir la seva aplicació immediata i vinculant en casos de desallotjament forçós
sense alternativa residencial.

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

L’Ajuntament de Pollença insta el Govern d’Espanya a:

ACTA

Tipus de votació: ordinària
A favor: 7 En contra: 10 Abstencions: 0 Absents: 0

ACTA DEL PLE

Tot seguit els reunits consideren la Moció de reprovació presentada, que transcrita
literalment diu:
«MOCIÓ DE REPROVACIÓ DEL BATLE, BARTOMEU CIFRE OCHOGAVIA I DE
LA REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL I RESIDÈNCIA SOCIAL, FRANCISCA
CERDÀ NADAL, PER ABÚS DE PODER DELS CÀRRECS QUE REPRESENTEN
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Durant el Ple ordinari de gener a petició de l’oposició, el batle de Pollença, Bartomeu
Cifre Ochogavia va reconèixer fer-se de forma habitual PCRs, afirmant alhora que
són a càrrec del sistema de sanitat públic. El batle i altres representants polítics de
l’equip de govern s’haurien anat fent proves PCRs durant mesos saltant-se la
normativa que regula aquestes proves, fet que demostra l’abús de poder per part del
màxim representant polític de l’Ajuntament de Pollença. Per això haurien de donar
explicacions públiques de forma immediata ell i els altres representants polítics que
s'hagin anat fent proves, sent una d'aquestes persones la Sra. Francisca Cerdà,
delegada de Benestar Social i Residència Social.
Sembla que el batle obvia que la immensa majoria de treballadors públics i de
treballadors de serveis essencials del sector privat, que estan a diari en contacte
amb gent molt diversa no han tengut mai accés a aquest tipus de proves. Els
treballadors, si s’han volgut realitzar una PCR o una prova d'antígens, han de
sufragar-la amb els seus propis recursos econòmics.
Per altra banda, el batle va manifestar que ell no s’ha vacunat (davant la pregunta
formulada per l’oposició durant el Ple). Ara bé, ni ell ni la regidora Francisca Cerdà
Nadal han volgut aclarir, ni respondre, a la pregunta si la regidora en qüestió s’ha
vacunat saltant-se el protocol de vacunació establert. Aquesta actitud de no voler
respondre a la pregunta formulada al Ple és inacceptable, ja que són els màxims
responsables de garantir el bon funcionament de les institucions i de respectar les
normatives i protocols vigents. A més, estan obligats a donar compte i a informar a
9

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

Desfavorable
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3.-

Expedient 1153/2021. Moció presentada pels grups municipals Junts
Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem de reprovació del
batle, Bartomeu Cifre Ochogavia, i de la regidora de Benestar Social i
Residència Social, Francisca Cerdà Nadal, per abús de poder dels càrrecs
que representen

ACTA
l’oposició i a la ciutadania.

Cessin immediatament la irregularitat de realitzar-se proves PCR a càrrec de
la sanitat pública (si se'n volen fer, que les paguin de la seva butxaca ja que
tenen bons sous per fer-ho).

-

Expliquin quantes PCRs s'han realitzat, des de quina data, quins càrrecs
públics se les han realitzat i qui els ha autoritzat a realitzar-les (càrrec públic
i/o tècnic de la Conselleria de Salut, si escau).

-

Responguin de forma clara a les preguntes de l’oposició de si han existit
vacunacions irregulars i fora de tot protocol

ACORD
Primer. Reprovar al batle, Bartomeu Cifre Ochogavia i a la regidora Francisca Cerdà
Nadal, regidora delegada de Benestar Social i Residència Social per la seva actitud
d’abús de poder dels càrrecs que representen (realització periòdica de PCRs a
càrrec de la sanitat pública), la falta de transparència i la negativa a voler respondre
a l’oposició durant el Ple .»
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma
part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació
(minutatge de 01:20:26 a 02:34:54).
Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé
el resultat següent: set (7) vots a favor dels membres dels grups municipals unts
Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença; i deu (10) vots en contra dels
membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit
Popular i El - Pi Proposta per les Illes Balears.
Atès el resultat de la votació, es declara no aprovada la Moció precedent i els acords
continguts en la mateixa.

4.-

Precs i preguntes

Diligència.- Per fer constar que quan són les 14.49 hores, per motius laborals, s’absenta de la sessió el
senyor Mateu Soler Estrany (Tots per Pollença).

10

ACTA DEL PLE

Per tot l’anterior, els Grups Municipals d’Unides Podem, Junts Avançam i Alternativa
per Pollença de l’Ajuntament de Pollença presenten al Ple per a la seva consideració
i acceptació si escau, el següent
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Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

És imprescindible, per responsabilitat i transparència que els representants polítics
implicats :

ACTA

4.1.-

Precs i preguntes presentats per part del portaveu del grup polític
municipal Unides Podem (RGE núm. 2021-E-RPLN-6 i núm. 2021-ERPLN-5, de 25 de gener de 2021) corresponents a la passada sessió
plenària ordinària

PRECS

PREGUNTES
SERVEIS SOCIALS
1. A novembre de 2020 varen respondre que la proposta de modificació del
Reglament regulador d'ajudes (prestacions econòmiques) dels Serveis Socials de
l'Ajuntament de Pollença que Unides Podem vos havia fet arribar a setembre estava
pendent d'un "reglament més gros d'àmbit molt més ampli" i que volíeu abans de
final d'any elevar-lo a consultes prèvies, i que la Sra. Francisca Cerdà cridaria al
portaveu d'Unides Podem... està passant l'hivern, i ni consulta prèvia, ni cridada de
la Sra. Francisca Cerdà. Podem donar com a última prioritat de l'equip de Govern i
l'Àrea de Serveis Socials modificar el reglament? [dirigida a la Sra. Francisca Cerdà,
Delegada de l’Àrea de Benestar Social]
R1.- Respon la senyora Cerdà que sí, és a dir, que hi ha un esborrany de reglament
fet per part de Serveis Socials, el que ja va dir a l’anterior ple, o al senyor Muler
personalment, no ho recorda bé, que ara el que es vol fer és un reglament de tota la
zona nord, és a dir, Muro, Sa Pobla, Santa Margalida, Alcúdia i Pollença, que les
treballadores ja han tengut dues reunions i estant fent feina amb aquest reglament
conjunt, que és el que sembla que interessa més. Altrament també comenta que si
veuen que en el transcurs del temps no hi ha un enteniment pel que fa a aquest
reglament conjunt, sí que posar en marxa el seu esborrany de reglament, però
sempre esperaran a veure si es pot arribar a un acord i fer-lo conjuntament.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
R2.- i R3.- Pel que fa a les preguntes 2 i 3, que fan referència a l’Àrea de
11
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3. Que es pengin al portal d’exposició pública els tràmits relatius a modificacions
d’Ordenances fiscals i també els expedients successius de Pressupost General de
l’Ajuntament de Pollença.

ACTA DEL PLE

2. Que es torni a la periodicitat de sessions plenàries ordinàries mensuals. No és
pràctic, àgil ni dona una bona imatge a la ciutadania (ni facilita que escolti/participi
en els plens) tenir sessions de 5 hores on a més el batle no compleix la seva funció
de moderador, sinó que exerceix de portaveu de tots els grups polítics de l’equip de
Govern.

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

1. Que, com ja es va demanar al Ple de juliol (24/07/2020), si es pot avisar als
portaveus dels grups de l’oposició quan es posi a la pàgina web de transparència
novetats referides a tràmits d’exposició pública, publicacions al perfil del contractant i
convocatòries referides a provisions de càrrecs / contractacions / borses de treball.

ACTA

Participació Ciutadana, la senyora Buades comenta que el regidor delegat de
Participació Ciutadana, senyor Soler, s’ha hagut d’absentar per motius laborals i que
com bé ha esmentat abans el senyor batle-president, ja els hi passarà les respostes
per escrit.

4. Per què segueix sense estar actualitzat a la pàgina web una informació que hauria
de ser pública i que res té a veure amb la protecció de dades, com són les
retribucions dels regidors i les regidores, l'assignació econòmica que correspon a
cada grup Municipal... [dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea
d’Administració Electrònica]
R4.- Respon la regidora delegada de l’Àrea d’Administració Electrònica, senyora
Buades, que ja ha contestat abans aquesta pregunta al Prec, i que si li sembla bé al
portaveu d’Unides Podem, es dóna aquesta ja per contestada.
COMERÇ
5. El Conveni signat entre l'Ajuntament de Pollença (on aquest aportava 150.000€)
la CAIB i el Consell Insular de Mallorca tenia, entre d'altres clàusules, la possibilitat
de sol·licitar informació estadística per part de l'Ajuntament. Quantes ajudes s'han
realitzat als negocis de Pollença? S'ha esgotat ja tot el pressupost destinat a
Pollença? De mitjana, quin import ha rebut cada negoci que ha sol·licitat i se li ha
concedit l'ajuda? [dirigida al Sr. Miquel Llobeta, Delegat de l’Àrea de Comerç]
R5.- Explica el senyor Llobeta que segons l’informe que els hi ha remès el Govern
Balear, es varen presentar cent vuitanta-una sol·licituds, i que d’aquestes se n’han
concedides cent cinquanta amb import cada una de mitjana de dos mil cent vuitanta
euros per sol·licitud, i que, de moment, s’han resolt i s’han gestionats tots aquests
imports.
6. Amb la situació actual existent (restriccions, probable endarreriment de l'inici de la
temporada turística, ...), no us replantegeu reprendre la iniciativa que vàreu iniciar de
12
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TRANSPARÈNCIA

ACTA DEL PLE

3. Pensa el regidor delegat de l'Àrea de Participació Ciutadana com el Sr. batle que
exposar una idea de projecte durant una fira per reformar la pescateria, sense cap
tipus de recull sistemàtic d'idees, opinions, vot, etc., té la mateixa validesa que unes
jornades o tallers prospectius realitzats a l'any 2018 on sí se varen definir per part de
la ciutadania uns usos concrets per l'edifici? Per què no es fa valer la participació
ciutadana i es fan respectar els acords d'aquelles jornades on ni es plantejava una
Oficina d'Atenció Turística ni traslladar Ràdio Pollença a l'edifici de la peixateria?
[dirigida al Sr. Mateu Soler, Delegat de l’Àrea de Participació Ciutadana]

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

2. En quin estat d'execució o redacció es troben els projectes que haurien de donar
sortida a les propostes dels tallers de participació ciutadana realitzats durant l'any
2016-2017, amb el títol Donem vida a Can Febus i a la Vinyeta del Pont Romà?
[dirigida al Sr. Mateu Soler, Delegat de l’Àrea de Participació Ciutadana]

ACTA

treure una línia de subvencions pròpia per comerços / autònoms des de l'Ajuntament
de Pollença? Les bases ja estan fetes i simplement s'haurien d'actualitzar. A més, la
partida de 150.000€ del pressupost, Ajudes emergència sanitària i ciutadana contra
la pandèmia està disponible ja que el pressupost de l'any 2020 es va prorrogar de
forma automàtica, pel que existeix crèdit suficient [dirigida al Sr. Miquel Llobeta,
Delegat de l’Àrea de Comerç]

R7.- El senyor Marquet passa la resposta d’aquesta pregunta al senyor batlepresident com a regidor delegat d’Urbanisme perquè és més un tema d’urbanístic
que no pas un tema educatiu.
Dit això pren la paraula el senyor batle-president que explica que ho tenen amb
converses amb la Conselleria, que lògicament aquesta no durà la declaració
d’interès autonòmic a Consell de Govern fins que no tenguin clar tota la
documentació. En aquest sentit explica que s’ha hagut de tirar de l’hemeroteca, de
tots els expedients dels acords perquè aquí hi havia una petita part que era urbana,
hi havia hagut unes compres de solars, hi havia una consolidació dels vials perquè,
com se sap, es va intentar negociar l'adquisició del solar del darrere i ficar-lo dins la
parcel·la, cosa que ha estat impossible perquè la propietat es va negar a cap tipus
de negociació, però sí que l’àmbit que és el carrer i tot el que és l’escola, ho tenen
en marxa. En aquest sentit explica que varen haver de fer un projecte associat a
aquesta declaració, un avantprojecte que han fet els serveis tècnics municipals, per
un tema de menjador que ja ho varen enviar, i ara estan amb tota la documentació
que només és purament jurídica, que confia que dins aquest mes tenguin tota la
documentació i que el Consell de Govern, dins aquestes setmanes, pugui aprovar
aquesta declaració d’interès autonòmic, que donaria el vistiplau al que és el centre i
a les possibilitats posteriors de legalitzacions i de possibles ampliacions.
MEDI AMBIENT
8. Vista la resposta donada a l'anterior plenari sobre les actuacions a dur a terme al
13
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7. En quin estat es troben les negociacions perquè es declari l'interès autonòmic a
l'àmbit urbanístic on es situa l'escola CEIP Costa i Llobera, per així regularitzar-ne la
seva situació i que es pugui condicionar, entre d'altres el carrer lateral que està en
condicions molt dolentes i que és on es situa la sortida d'emergència de l'escola?
[dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació]

ACTA DEL PLE

EDUCACIÓ

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

R6.- Comenta el senyor Llobeta que, com ja ha dit abans, a l’explicació de la moció
presentada relativa al suport al sector de la restauració i el comerç, que es té previst
fer aquesta subvenció dels autònoms, les bases de la qual estan pràcticament fetes i
que, en qualsevol moment, les hi presentaran perquè les puguin consensuar. D’altra
banda, també explica que tenen previst treure una subvenció, o unes bases, d’uns
cinquanta mil euros a ajudes per material de la Covid i d’uns vint mil euros per als
cupons, que hi estan fent feina i que així com vagin sortint, els hi ho anirà
comunicant.

ACTA

Bosquet de Bóquer, i que vostè va dir que el batle us havia comentat en una reunió
abans del Ple que "s'hi faria una actuació", de quina actuació parlem? Quines
mesures concretes teniu la intenció d'aplicar el Bosquet a part d'una revisió mensual
de si hi ha voluminosos i brutor? [dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea
de Medi Ambient]

R9.- Respon la regidora delegada de Medi Ambient, senyora Buades, que aquesta
pregunta la passa al senyor batle-president perquè la contesti, ja que ha tengut
vàries reunions pel que fa a aquest tema. Dit això, comenta el senyor batle-president
que, a nivell d’actuacions, estan fent feina amb el que és l’Institut Mediterrani
d’Estudis Avançats (IMEDEA), que ja varen tenir una reunió de coordinació per
explicar quina era un poc la idea que tenien, sobretot per poder gestionar i coordinar,
d’una banda, els fons europeus, que suposa que per iniciatives mediambientals -i
ara amb la nova conselleria de fons europeus- es reactivarà, i de l’altra per poder fer
un estudi global. En aquest sentit explica que l’IMEDEA ja els hi ha presentat una
proposta, tant econòmica com a nivell de conveni, però que ha de passar tota la part
de contractació, perquè no és un mitjà propi, per tant, ja ho tenen els serveis de
contractació per poder fer aquest estudi. Pel que fa a Demarcació de Costes, aquí sí
que és complicat perquè que no tenen cap tipus de reacció a la proposta que se’ls hi
va fer i que ja estan cansats de dir-los que és un tema que s’ha de resoldre, que no
aborden el tema i que creu que anirà una mica supeditat a l’estudi, i un poc a la
pressió també d’altres administracions, però que aquest tema, amb Costes, està
aturat.
10. A la sessió plenària de novembre va respondre exposant algunes actuacions a
fer, després d'una pregunta nostra sobre la problemàtica dels vessaments puntuals
d'aigües fecals i altres problemàtiques existents que afecten la qualitat de l'aigua...

14
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9. Estaríeu d'acord i donaríeu suport a iniciatives socials, ciutadanes i empresarials
que demanessin conjuntament una protecció marítima-terrestre per la Badia de
Pollença? Vista la situació actual, quines passes esteu fent amb la Demarcació de
Costes per sol·licitar que s'acabin tots els fondejos il·legals que tenim? [dirigida a la
Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient].
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Al respecte d’això intervé el senyor batle-president per explicar que, com ja els hi va
comentar, varen presentar una sol·licitud d’ajuda en relació amb el projecte de la
línia d’ajuda del Consell, i que s’ha presentat dins tots els projectes, un projecte
sobre el Bosquet de Bóquer, que ja s’ha presentat la memòria, i que, lògicament si
els hi concedeixen l’ajuda, en funció del percentatges i del nivell que es faci, després
es redactarà el projecte d’adequació i senyalització, però que això està dins les
darreres ajudes del Pla de Reactivació, que varen presentar unes ajudes, la
Comissió de les quals, creu que es va reunir la setmana passada per aprovar-les, en
la qual els ajuntaments i el Govern posa un percentatge.

ACTA DEL PLE

R8.- Respon la regidora delegada de Medi Ambient, senyora Buades, que l’actuació
és aquesta, cada cert temps passar-hi per per veure com està l’estat i anar-ho
retirant, que, de fet, ara n’hi torna haver i segurament aquesta setmana EMSER hi
anirà a tornar a fer net.

ACTA



Com està el contracte per fer una bateria d'analítiques regulars en el temps?



S'ha enviat la carta circular requerint als establiments i urbanitzacions perquè
revisin «tot el que són les seves conduccions de clavegueram»?



S'ha començat a pintar els embornals amb la frase «la mar comença aquí»?

URBANISME
11. Fa uns quants mesos li vàrem demanar sobre la possibilitat d'establir un
recorregut il·luminat amb faroles LED a la pista/passeig situat a la carretera MA2200, per facilitar la pràctica d'esport a hores on ja no hi ha llum solar. Vàrem
demanar al Consell Insular (ja que vostè va dir que era competència seva), i si es
volguessin posar faroles LED, l'Ajuntament ho podria fer com a projecte Municipal ja
que la competència és nostra, sempre i quan demani un informe a carreteres per la
no afectació de la seguretat viària. Segueix veient interessant aquest projecte?
[dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle]
R11.- Explica el senyor batle-president que aquí hi ha un tema de seguretat viària,
que el que primer varen demanar és si es podria fer, i no minoràs la seguretat dels
vehicles, que volen fer una reunió amb carreteres, tan aviat com sàpiguen com està
tota la part de les rotondes que tenen previstes fer, i dos aspectes més que volen
abordar com ara són les entrades al poble pel tema del busos, i a partir d’aquí
miraran si això és un projecte que sigui factible per tirar-ho endavant. Altrament
també comenta que, de totes maneres, el problema no és el tipus de faroles sinó
que també allà no hi ha xarxa de baixa tensió i tot això s’hauria de posar d’una
manera que fossin autosuficients.
12. Algunes persones ens han explicat que a un tram urbà de la primera línia del
Port de Pollença, concretament des de Via Alemanya (núm. 198 aproximadament)
fins la rotonda de la MA-2220, no hi ha cap tipus de farola (per tant, sense
15
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Al respecte d’això intervé el senyor batle-president per informar que també s’està
fent, a dia d’avui, tot el que és l’adequació de tot el pou de registre dels carreres que
s’han d’asfaltar al Port de Pollença, que ja estan arreglant tots els pous i
condicionant-los per tal que, quan es faci l’asfaltat, no s’hagi de tornar a actuar, que
estant fent feina ara, sobretot, al carrer Pescador i tota aquella zona.

ACTA DEL PLE

R10.- Pel que fa al contracte per fer una bateria d’analítiques, respon la senyora
Buades que el plec tècnic, està redactat per a un any d’analítiques i s’està redactant
el plec administratiu, i que, una vegada que estiguin tots els documents enllestits,
sortirà a licitació. Referent a si s’ha enviat la carta circular requerint als establiments i
urbanitzacions perquè revisin les seves conduccions de clavegueram, comenta la
senyora Buades, que la carta està feta i sols falta que des de Secretaria hi afegeixin
la part de reglament i la part de normativa i que, de seguida, sortirà. Finalment, i pel
que fa a la campanya «la mar comença aquí», respon que la campanya ja es va
iniciar i que si els hi sembla bé, no importa entrar-hi en detall.
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[dirigides a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient].

ACTA

il·luminació). Sent una zona amb pista ciclista i on persones fan voltes circulars,
contemplaríeu incorporar faroles LED de baix consum per il·luminar aquest punt del
nucli? (veure fotografies als annexos) [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle]
R12.- Respon el batle-president que sempre ho fan de baix consum, que miraran si
fan qualque projecte d’aquestes característiques i s’hi pot incorporar més
il·luminacions.

14. Quines són les principals accions que vol desenvolupar des de les seves Àrees
de gestió delegada durant l'any 2021? I quins eixos del seu programa electoral vol
desenvolupar? [dirigida al Sr. David Alonso, portaveu del grup Municipal PP i Delegat
de les Àrees d’Hisenda i Contractació]
R14.- Respon el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, senyor Alonso, que,
realment, amb la Covid a sobre i amb la pandèmia que es pateix, poca política es
pot fer des dels pressuposts generals de l’Ajuntament, i que, en tot cas, els eixos
polítics ja es varen marcar quan es va firmar el pacte de govern, que poc més pot
dir.
15. Quines són les principals accions que vol desenvolupar des de les seves Àrees
de gestió delegada durant l'any 2021? I quins eixos del seu programa electoral vol
desenvolupar? [dirigida al Sr. Josep Marquet, portaveu del grup Municipal El PI i
Delegat de les Àrees d’Educació, Cultura i Mediació Cultural]
R15.- Abans de tot comenta el senyor Marquet que li sorprèn que aquesta pregunta
només la faci a tres regidors, quan això creu que hauria de ser una pregunta per a
tot l’Equip de Govern perquè tots tenen una àrea de responsabilitat. Dit això explica
que, com bé ha dit el senyor Alonso, és complicat, en aquests moments, amb el
tema de la Covid, fer una programació de les accions a desenvolupar perquè, a
principis del 2020, tenien bastant clar les accions a desenvolupar de les àrees de
Cultura i d’Educació i que després, amb l’arribada de tot aquest tema de la Covid, de
la pandèmia, es va haver de canviar tot i anar sobre la marxa. Pel que fa a enguany,
comenta el senyor Marquet que pensen ser un poc continuistes, sobretot des de
l’Àrea de Cultura, intentar ajudar al sector cultural de Pollença i de Mallorca, que la
idea és mantenir, de cara a l’estiu, un poc el que és la programació cultural molt
16
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EQUIP DE GOVERN I ACCIONS

ACTA DEL PLE

R13.- Explica la senyora Buades que des de la Policia els hi han comunicat que tots
els camins que hi ha al municipi són prou perillosos i que tots tenen la mateixa
condició, que, per tant, aquest no és més perillós que tots els altres, és a dir, que no
hi ha necessitat de posar-ne llum.

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

13. Hem anat demanant sobre l'entrada al Camí de Cuixac des de la carretera
Pollença-Port de Pollença que sense il·luminació és prou perillós de nit, responentnos que es volia posar un tipus de farola com les ja posades a Síller. Vàreu
respondre que estàveu pendents d'un informe de Policia per fer-ho. Ja es té
l'informe? Quan es posaria la o les faroles? [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle]

ACTA

R16.- Explica el senyor Nevado que aquest és un projecte de quatre anys, que totes
les àrees van entrellaçades per tots els projectes que es fan. En aquest sentit
explica que estan adequant una àrea al cementiri per poder fer un tanatori, que
s’han fet canonades al passeig Voramar per solucionar-ne deficiències, la plaça
Miquel Capllonch i el carrer Formentor, ja està en marxa, la impulsora de la Guàrdia
Civil també, el sembrat d’arbres, etc., que, en definitiva és un projecte de quatre
anys i que, de moment, es va avançant.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma
part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació
(minutatge de 02:36:24 a 03:03:30).
ANNEXOS
Fotografies que es corresponen amb la pregunta núm. 12. Es pot veure la última
farola existent de tot el tram que hi ha, encara, per arribar a la rotonda de la MA2220.

17
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16. Quines són les principals accions que vol desenvolupar des de les seves Àrees
de gestió delegada durant l'any 2021? I quins eixos del seu programa electoral vol
desenvolupar? [dirigida al Sr. Andrés Nevado, portaveu del grup Municipal UMP i
Delegat de les Àrees de Serveis Generals, Cementiri Municipal, Mercat Port de
Pollença i Festes Port de Pollença i Delegació especial del Port de Pollença]
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Pel que fa a l’Àrea d’Educació, com se sap les competències municipals d’educació
bàsicament són el manteniment dels edificis, cosa que s’està fent i es continuarà
fent, a part que s’ha de fet de pont amb la Conselleria per aconseguir coses que
l’IBISEC havia de fer. En aquest sentit comenta que varen fer venir el conseller i que
li consta que ha arribat la sol·licitud de llicència de l’ascensor del col·legi del Port de
Pollença, cosa que els alegra i que intentaran que es pugui donar la llicència al més
aviat possible, que era una reivindicació de l’APIMA i de l’Escola del Port de
Pollença des de fa molt de temps, i amb totes aquestes coses han intentat ajudar i
fer de pont, perquè es puguin dur a terme, sent competència de la Conselleria.
Altrament, també explica el senyor Marquet que, a l’estiu, s’han pintat totes les
escoles, que també seguiran amb el tema neteja, que es va treure aquest contracte i
que la idea és continuar ajudant que la neteja a les escoles funcioni el millor
possible, també el tema de l’escoleta, que s’han adherit, o han demanat participar, a
aquesta subvenció per a la creació d’una escoleta de 0-3 anys a Pollença, que, en
definitiva, els eixos, més o manco, van en aquest sentit, però que amb la situació
actual també van un poc a dia dia perquè les coses canvien d’un dia per l’altre, que
avui es poden fer unes coses i que demà, tal vegada, no es poden fer, i van un poc
jugant en aquest sentit.

ACTA DEL PLE

semblant a la programació de l’any passat, a no ser que les coses canviïn, i també
intentar, des d’aquesta Àrea, ajudar a totes les associacions i grups que tenen
relació amb la cultura, la música, les arts escèniques, etc., perquè puguin fer feina i
tenir uns ingressos.

4.2.-

Precs i preguntes presentats per part del portaveu del grup polític
municipal Junts Avançam (RGE núm. 2021-E-RPLN-7 de 26 de gener de
2021) corresponents a la passada sessió plenària ordinària

Precs
1.- De les antigues bateries de Coves Blanques, se conserven entre d’altres coses,
els túnels, i els forats on havien de posar els canons. Alguns d’aquests forats de més
de 8 o 9 metres de fondària, es troben descoberts i d’altres semi amagats per la
vegetació, amb el risc que això comporta. Per aquest motiu pregam a aquest
Ajuntament es posi en contacte amb la propietat d’aquest indrets, a fi d’instal·lar a
protegir i senyalitzar aquests forats, a fi d’evitar el risc de caigudes, les qual podrien
ser mortals.
18
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ACTA DEL PLE

ACTA

ACTA

Preguntes
1.- Al ple del mes de juliol del 2020, vostès varen dur a aprovació, en caràcter
d’urgència, l’aprovació provisional del Catàleg de Patrimoni del terme municipal de
Pollença. Per quin motiu, cincs mesos mes tard encara no havia arribat al Consell de
Mallorca, que és l’organisme que l‘ha d’aprovar definitivament?

3.- Fa tres mesos i mig vàrem fer petició d’informació per escrit perquè ens facilitin el
peritatge o informe de valoració de la parcel·la de Can Escarrinxo, passa prèvia per
a la seva compra, a fi de pagar un preu avalat per informes tècnics. Per quin motiu
no ens l’han remès, a pesar que al ple de novembre va dir que ens el remetrien tot
d’una? Quin valor li adjudicava aquest peritatge?
R3.- Comenta el senyor batle-president que creu que això ja se’ls hi va remetre, se’ls
hi va donar accés a l’expedient, que ho va comprovar i va veure que això ja estava.
4.- Fa un any vàrem demanar si ja han decidit com es durà a terme la direcció
artística de la propera edició del festival de Música? Ja ho tenen clar? Quan ho
decidiran?
R4.- Explica el senyor batle-president que es durà igual com es va dur l’any passat,
amb en Pere Bonet com a director artístic i també qui durà la part administrativa
perquè el resultat i el balanç ha estat correcte.
5.- Quan convocaran a la junta de portaveus per informar, tant de del balanç de
l’edició del 2019, com del 2020, com la programació d’enguany.

19
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R2.- Respon el batle-president que el camí està en el catàleg però que no està
inventariat, no està registrat, tot i que sí que cadastralment està a nom de
l’Ajuntament, però que la subvenció, quan es va tramitar en el seu moment, es va
demanar per aquesta qüestió, fins i tot varen presentar unes esmenes a la
convocatòria i es varen introduir per aquest tipus de béns, per tant, la subvenció és
correcte, però com ha explicat abans, necessiten l'autorització perquè registralment
està dins la titularitat d’una societat.
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2.- Fa uns dies es va conèixer a través d’un comunicat que el Consell havia donat
una subvenció per a la reparació d’una sèrie d’esbaldrecs del camí de Coves
Blanques. En el comunicat se deia que el camí no és públic. Aquesta subvenció que
va rebre l’Ajuntament està adreçada a espais de titularitat municipal. Ens pot aclarir
si l’error està en que el camí és efectivament públic i per tant la subvenció és
correcte o és que la subvenció està incorrectament adjudicada ja que el camí és
privat.

ACTA DEL PLE

R1.- Comenta el senyor batle-president, que per una qüestió de logística, de format,
tipologia de plànols, etc., que ja ho va explicar, es va haver d’enviar a copisteria i
tramitar-ho tot però que ara, ja fa més d’un mes, que ho té la Comissió Insular
d’Urbanisme, que és qui ho ha de revisar.

ACTA

R5.- Per la programació de l’any passat ja està tot tancat i la d’enguany és una
situació molt dificultosa perquè tot el que són artistes estrangers, contractació,
viatges, etc., no és fàcil i espera poder-ho tenir tancat, al menys la programació,
abans de final de mes, que després hi haurà tota una sèrie de condicionants, que
són aforament, disponibilitat de vols, viatges, etc., tot, lògicament, per tema covid.
6.- En l’anterior mandat se cansaren de dir que el pressupost s’ha de presentat al
mes d’octubre. Per quin motiu encara no s’ha presentat? Quan convocaran als grups
municipals per informar sobre el projecte de Pressupost del 2021?

8.- Un ciutadà ens ha fet a tot per tema covid lògicament rribar que el passat 2
d’octubre va registrar una línia verda pel mal estat del paviment en un tram de via
pública per la zona de l’Almadrava, concretament “Disseminat Polígon 3, 294”. Ens
confirma aquest ciutadà que no ha tengut resposta del registre a línia verda ni s´ha
arreglat aquest tram del camí. Quina expilació pot donar el regidor de Serveis?
Veure annex 1.
R8.- Explica el senyor Nevado que aquesta línia verda no es va respondre perquè
estava inclòs dins el projecte que hi havia de camins, projecte que, d’altra banda,
encara no s’ha pogut treure endavant. Tot i això, comenta el senyor Nevado que fa
dues setmanes que s’ha resolt el problema, ja s’han tapat tot els clots/sots d’aquesta
zona.
9.- Ens poden dir quins tipus d’ajudes econòmiques estan donant des de Serveis
Socials? Quants d’usuaris reben aquestes ajudes a Pollença i quants al Moll? Quant
a ajudes d’aliments... quants usuaris hi ha a Pollença i quants al Moll?
R9.- Des de Serveis Socials, explica la senyora Cerdà, que s’estan donant ajudes en
concepte de rebut de lloguer i despeses de manteniment d’habitatge, com factures
d’electricitat, hostatges temporals a pensions i medicaments, i que, a més, s’han
anat subvencionant recursos d’oci i temps lliure per a menors. En aquest sentit, posa
l’exemple que l’any passat es va realitzar una despesa de vint-i-sis mil vuit-cents
seixanta-set euros en aquests conceptes, sent beneficiàries quaranta famílies,
concretament vint-i-quatre del Port de Pollença i setze de Pollença. Altrament,
20
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R7.- Respon el senyor Llobeta que aquesta pregunta ja s’ha contestat abans, quan
s’ha debatut la moció.
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7.- El passat mes de juliol ens vam adherir al conveni amb el Govern i Consell per la
reactivació econòmica per donar ajudes a autònoms. Ens podrien dir les xifres que
han suposat aquesta adhesió durant el 2020? Quants autònoms s´han beneficiat?
Quina quantitat ha posat l'ajuntament per a aquestes ajudes?

ACTA DEL PLE

R6.- Comenta el senyor batle-president que, pel que fa al projecte de pressuposts,
que ja se’ls hi ha explicat abans però que si el regidor d’Hisenda vol afegir qualque
cosa més... Al respecte d’això, intervé el senyor Alonso, regidor delegat d’Hisenda,
per informar-los que dimecres estan convocats els consells d’àrea i que la idea és
fer una reunió de portaveus aquest proper divendres, a les 17 hores.

ACTA

continua dient que també s’ha de tenir en compte que, actualment i des de juliol de
l’any passat, els menors que acudeixen a Escola Viva són becats des de Serveis
Socials, des de juliol perquè és quan va tornar a ser presencial, tot i que mai ha
deixat de funcionar perquè es feien les activitats i tallers en línia. Pel que fa a les a
les ajudes d’aliments durant el 2020, explica la regidora que varen tenir una despesa
total de cent vuitanta-dos mil euros, els quals varen ser destinats a les targetes de
l'Eroski i compres d'aliments, que, actualment, a Pollença, són beneficiàries seixanta
famílies que corresponen a cent seixanta persones, i al Port de Pollença, cent
vuitanta-cinc famílies, que corresponen a unes tres-centes noranta/quatre-centes
persones.

R11.- Actualment, pel que fa al Servei Psicosocial, explica la senyora Cerdà que
atén unes quaranta-tres persones, de les quals sis estan vinculades amb
problemàtiques de violència de gènere, que, a part d’aquestes, les problemàtiques
principals són: dificultats en la dinàmica familiar, problemes de conducta
infantojuvenil, trastorn de l’ànim i mediacions. Altrament, també explica que la
psicòloga municipal fa el seguiment dels participants del seu grup del taller de
memòria, unes vint persones, la resta són del grup del senyor Barceló, que també ho
fa. Pel que fa al número de casos de violència de gènere, que siguin usuaris de
Serveis Socials, n’hi ha una.
Al respecte dels casos de violència de gènere, la regidora delegada de Policia Local,
senyora Buades, explica que, de les dades que disposen, en aquests moments hi ha
vint casos en cautelars, i que en relació amb l’any passat, el nombre de casos ha
baixat.
12.- Estam veient que a causa a la pandèmia hi ha un augment significatiu de
quadres d’ansietat i intents de suïcidi, tenen pensat iniciar alguna actuació per ajudar
les persones a gestionar els moments tan difícils que estam vivint?
R12.- Respon la senyora Cerdà que, des de Serveis Socials, estan oberts a atendre
aquests tipus de demandes, que dels darrers incidents que han ocorregut, les
treballadores socials han demanat informació a la policia, per saber si eren de
Pollença, Port de Pollença o d’altres municipis, i que, depenent de la informació,
s’han posat en contacte amb la Unitat de Salut Mental d’Inca per saber si estaven
21
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11.- Ens poden explicar quins son els principals motius de consulta al servei de
psicologia i quantes persones fan ús d’aquest servei tant a Pollença com al Moll? Hi
han casos de violència de gènere? Quants?
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R10.- Pel que fa a aquesta pregunta, a l’haver-se deixat les dades a què fan
referència, la senyora Cerdà respon que, si els hi sembla bé, ja els hi passarà la
informació per escrit, que l’únic que els hi pot dir és que hi ha unes 102 famílies, i
que ja s’estan fent les classes de manera presencial, no virtual.

ACTA DEL PLE

10.- Les educadores de l´Àrea de Benestar Social han pogut reiniciar les seves
tasques habituals? Quants usuaris estan atenent? Quins són els motius principals de
les consultes?

ACTA

13.- A la plana web anterior apareixia tota una sèrie d’informacions sobre participació
ciutadana, tal com normativa, procediments de participació iniciats, finalitzats, etc.,
que ja no es troba. Per quin motiu? I Per quin motiu no hi ha una àrea de participació
a la web municipal, com n’hi ha en canvi en la majoria de àrees municipals.
R13.- Respon la senyora Buades que la informació hi és tota, que el que passa és
que deu haver canviat de lloc, i que el regidor de Participació, que s’ha hagut
d’absentar, els hi podria explicar el motiu. Quant a la part específica de l’Àrea de
Participació Ciutadana, comenta la senyora Buades que, si no hi és, l’estant creant
perquè va ser un error material que hi va haver.

ACTA DEL PLE

Pel que fa a aquesta pregunta, la senyora Buades vol fer una petita intervenció
quan, en aquesta, s’exposa que hi ha un augment significatiu de quadres d’ansietat i
intents de suïcidi, ja que donen entendre o que posen dins el mateix nivell, l’augment
significatiu tant de quadres d’ansietat com d’intents de suïcidis, que ella, pel que fa
als quadres d’ansietat, no ho posa en dubte, però que, d’intents de suïcidis, no sap
d’on treuen aquestes dades, perquè no els hi consta que hi ha hagut un augment
significatiu d’intents de suïcidis.
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ateses per Psiquiatria o pels seus psicòlegs i oferir el seu suport. En aquest mateix
sentit, exposa que s’ha de tenir en compte que aquesta problemàtica és molt
delicada, pel que sempre és convenient que siguin els professionals de la unitat de
salut mental, els de referència. Tot i això, continua dient que no tanquen les portes a
atendre a ningú, ja que les treballadores socials sempre estan coordinades amb les
treballadores socials de psiquiatria, i que també s’ha de recordar que el Col·legi
Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, ofereix suport psicòleg gratuït, que n’està
fent molta difusió.

R14.- Pel que fa al contracte del centre de turisme ornitològic, la senyora Buades
torna a dir el mateix que ja ha explicat a plenaris anteriors, que el plec tècnic està
redactat i acabat des de l’agost del 2020, i que està pendent que el treguin a
licitació.
15.- Quan regularitzaran també els contractes d’estades esportives d’estiu, Servei
d’activitats esportives dirigides, Servei d’activitats aquàtiques, Servei de Vigilància i
Consergeria de l’Àrea d’Esports, Direcció del Museu, educadores socials?
R15.- Pel que fa al contracte de les estades esportives d’estiu, respon la regidora
delegada d’Esports, la senyora Aguilar, que els plecs ja estan fets i que s’ha passat a
la persona responsable. Quant a aquest contracte, la senyora Aguilar avança que el
nombre de places serà el mateix que l’any passat, perquè han considerat que
enguany, tenir un major nombre de places, no era convenient. Pel que fa al Servei
d’Activitats Esportives Dirigides i el Servei d’Activitats Aquàtiques, explica que estan
fent feina amb aquest contracte, que quasi està enllestit, que, de fet, ja està
modificat el pressupost de l’any que ve per poder treure aquest contracte, i que
espera que en els propers mesos sortirà. Finalment, quant al contracte del Servei de
Consergeria, comenta la senyora Aguilar que és un contracte independent, és a dir,
22
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14.- Ja han regularitzat el contracte del centre de turisme ornitològic de la Gola?

ACTA

que no tenen un contracte de consergeria sinó que s’ha inclòs dins els contractes
d’activitats esportives i d’activitats aquàtiques, un servei de consergeria.
16.- Fa una mesos que ja no disposam del treballador que realitzava les tasques de
tècnic de Medi Ambient, qui fa ara aquestes funcions? Tenen pensant licitar aquest
servei?

18.- Fan comptes ressembrar els arbres morts per manca de manteniment de
l’arbrat de la via pública a Sant Vicenç i a altres indrets del municipi?
R18.- Respon el senyor Nevado que no té constància d’arbres que s’hagin mort per
falta de manteniment a la Cala Sant Vicenç. Dit això, continua dient que a la Cala
Sant Vicenç, els arbres que es varen sembrar al carrer Temporal, es varen sembrar
a una zona on no hi havia quasi terra i que, per això, es varen treure i s’han
ressembrat en un altre lloc. També comenta el senyor Nevado que, als darrers
mesos, s’han sembrat seixanta tamarells a diferents parts del municipi, entre ells, a
la Cala Sant Vicenç, un davant l’oficina de turisme i un altre al carrer Temporal, i que
la resta s’han sembrat al passeig Londres i passeig Saralegui, però que no s’ha fet
per manca de manteniment, sinó que ha estat per rompudes o coses per l’estil.
Des de l’Àrea de Medi Ambient, respon la senyora Buades, que sí que poden dir que
per manca de manteniment, però no per aquests dos darrers anys, sinó des que es
varen sembrar, com ara són els arbres de la zona de la vall -que es va fer amb els
pressuposts participatius-, que s’han hagut de substituir els que eren morts, amb
l’ajuda de l’associació Cap de Fibló, que és la que ho ha fet, i que l’aportació
municipal han estat els arbres i el material necessari per dur-ho a terme. D’altra
banda, també explica que, igualment a la placeta de Monti-Sion, no s’havia fet el
manteniment i n’hi ha un grapat que són morts, i que aquests també seran
substituïts, aprofitant que a les obres previstes a la Vinyeta s’han de treure la majoria
d’arbres que hi ha sembrats, miraran de trasplantar-los i sembrar-los a la placeta,
també amb l’ajuda de l’associació cap de fibló. En aquest sentit, comenta que van
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R17.- Explica la senyora Buades que, quan es va fer aquesta pregunta, l’ordre
estava donada i continua igual, que tal vegada fou un dia o dos que no varen poder
fer el servei de tancar el carrer, degut que era un cas excepcional, que no
disposaven de mitjans per poder posar les barreres, però que, com ha dit abans,
l’ordre estava donada, que, si no recorda malament, tenen dos horaris diferents, de
deu minuts de diferència d’entrada, i que la barrera es posa.

ACTA DEL PLE

17.- El CEIP Joan Mas des de principi de curs té uns horaris d’entrada i sortida més
amplis per tal d’evitar concentracions d’alumnes. Pot informar la regidora de la
Policia Local, per quina raó des de la policia no es tanca el camí d’accés al CEIP
Joan Mas 10 minuts abans del que es feia habitualment i així adaptar-se als nous
horaris?

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

R16.- Respon la senyora Buades que les funcions les fan mitjançant recursos
municipals i recursos externs, que el plec tècnic està acabat i ja s’ha passat perquè
es faci l’informe jurídic corresponent i es prepari per treure la licitació, que és un
tema prioritari i que hi estan fent feina.
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ACTA DEL PLE

ACTA

ACTA

4.3.-

Preguntes presentats per part del portaveu del grup polític municipal
Alternativa per Pollença (RGE núm. 2021-E-RPLN-8 de 26 de gener de
2021) corresponents a la passada sessió plenària ordinària

1.- Que hi ha de cert dels rumors que diuen que la regidora de serveis socials i el
Batle s’han vacunat contra la COVID19 aprofitant la vacunació dels usuaris de la
residència de Pollença?
R1.- Pel que fa a aquesta pregunta, comenta el senyor batle-president que ja s’ha
contestat abans amb la moció de reprovació.

R3.- Respon la senyora Cerdà que s’han repartit totes les bosses i que no en queda
ni una.
4.- Nosaltres entenem que les donacions particulars d’aliments que fan tercers
haurien de ser un extra que és repartís i no servir per suplir la despesa que fa
l’Ajuntament. Aquest equip de govern no ho entén així?
R4.- La regidora delegada de Serveis Socials, senyora Cerdà, comenta que, de
moment, es fa d’aquesta altra manera, però que això no vol dir que no es pugui
estudiar o no es pugui mirar.
5.- Per quin motiu no s’ha complert el que establia la moció aprovada el passat juliol
de concedir de forma urgent i àgil ajudes per pagar el lloguer? No saben que hi ha
moltíssimes famílies a Pollença que estan en risc de quedar al carrer?
R5.- Respon la senyora Cerdà que sí que ho saben, més que ningú. Dit això
continua dient que s’estan donant moltes ajudes de lloguer, que si hi hagut
desnonaments, aquestes persones s’han reubicat o bé a un pis de lloguer que ha
aconseguit Serveis Socials i se’ls hi ha donat una ajuda, o bé a una pensió mentre
esperen que se’ls hi entregui un pis.
6.- En quin punt està l’adquisició d’habitatges per destinar a acollida temporal? No
és una prioritat del govern municipal?
R6.- Explica el senyor batle-president que això va anar als darrers pressuposts, a la
modificació de crèdit que es va aprovar la setmana passada, que s’estant redactant
unes bases i que, mentrestant, també estan amb una negociació a veure si,
mitjançant una compensació, poden tenir un edifici al Port de Pollença, que, en
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3.- Com és que no s’han repartit les bosses de menjar de la Fortalesa?

ACTA DEL PLE

R2.- La regidora delegada de Serveis Socials, senyora Cerdà, respon que sí, que
varen tenir una reunió amb Càritas i Serveis Socials i se n’ha fet un ajustament, de la
puntuació.

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

2.- S’ha fet cap canvi en la quantitat o en l’assignació de punts de l’ajuda alimentària
d'ençà que s’aprova la moció per millorar-la?

ACTA

aquest sentit, es faria d’una manera o de l’altra.
7.- Quina sanció s’ha imposat a la persona o empresa que va fer abocaments
il·legals a la urbanització del Vilar i que va ser identificat per la policia?

Intervé novament el senyor batle-president per dir que, de totes maneres, aquesta
prova estava autoritzada tant per l’organisme del Paratge de Natural de la Serra de
Tramuntana com per la Direcció Insular de Carreteres, que, per tant, tenia tots els
vistiplaus de totes les administracions corresponents.
9.- Pensen tornar a posar la veleta que hi havia a la Punta dels Ferrers de Cala
Molins?
R9.- Al respecte d’això, comenta el senyor batle-president que ja està posada, ja fa
un mes, que es treure perquè l’havien d’arreglar però que ja està recol·locada.
10.- Quan pensen tornar a col·locar el monòlit de la carretera de la Talaia
d’Albercutx, dedicat als presos republicans del camp de concentració que
construïren dita carretera.
R10.- Explica el batle-president que no el poden tornar a posar allà mateix perquè
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R8.- Explica el senyor batle-president que el cost fou de mil nou-cents euros de dues
d’ambulàncies medicalitzades, i també es va pagar la retransmissió de publicitat que
foren mil dos-cents euros. Al respecte d’això, intervé la regidora delegada d’Esports,
senyora Aguilar, per afegir que es varen inscriure 38 cotxes que feren cinc voltes
cadascun, sent aquest un nombre molt inferior de l’afluència normal de vehicles
d’aquesta via, que sol ser de tres mil cent cotxes per dia, per tant, considera que en
aquest dia varen circular manco cotxes per aquesta carretera. En relació amb els
cotxes que competien, comenta la senyora Aguilar que la majoria utilitzen bioetanol,
que és un combustible millor amb menys emissions. Finalment, i pel que fa al risc
d’incendis, explica la regidora que l’organització tenia dotze extintors durant tot el
recorregut, trenta-cinc extintors en el parc d’assistència, sis extintors en el cotxe de
rescat i que després hi havia una unitat de protecció civil de Pollença amb un dipòsit
de cinc-cents litres d’aigua, per tant, considera que si hi hagués hagut qualque tipus
de problemes estarien bastant coberts.

ACTA DEL PLE

8.- Quin ha estat el cost per l’Ajuntament de la prova automobilística Pujada
Formentor? Quins beneficis consideren que té organitzar una prova així en plena
pandèmia? Consideren compatible aquesta prova amb la consideració de Paratge
Natural, i Patrimoni Mundial de la UNESCO que té la Serra de Tramuntana?

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

R7.- Respon la regidora delegada de Medi Ambient, senyora Buades, que es va
identificar la persona, que se li va obrir un expedient i que la tramitació d’aquest té
tot un procediment abans de fer la proposta de sanció, que quan s’arribi a la
proposta de sanció, des de l’Àrea de Medi Ambient es farà la proposta que anirà a
Junta de Govern i se li aplicarà la sanció corresponent, però que encara estan als
inicis de l’expedient.

ACTA

allà, hi ha un problema d’aparcament -de fet, va ser un cop d’un cotxe fent marxa
enrere-, que han parlat amb la Propietat perquè els autoritzin a posar-lo, dins la
propietat fora de l’àmbit de carreteres, a un altre espai, i que després hauran de
demanar l’autorització al Paratge de la Serra de Tramuntana, perquè està dins
l’àmbit del PORN. Amb tot conclou que, en principi, la propietat els hi va dir que sí,
que li plantejassin un lloc i que després els hi farà falta aquesta altra autorització.

R12.- Pel que fa al camí públic, comenta el senyor batle-president que ja ho ha dit
abans, que la titularitat la dóna el registre de la propietat, però que la subvenció es
pot demanar, que no la dóna ni el catàleg ni el pla general, i prova d’això poden
parlar de la titularitat d’altres que plantejava el pla general, o la donen les
sentències, lògicament.
13.- Té informació el Batle respecte al tancament amb cadenat del camí inclòs al
catàleg de camins i que va de Llinars cap a les Planes? S’actuarà al respecte?
R13.- Contesta el senyor batle-president que ja es va explicar clarament, que hi
havia hagut una falta de respecte del que és un àmbit protegit -molta de gent en
temps de pandèmia, que varen acabar fent destrosses-, es va tancar el cap de
setmana, però després es va tornar a obrir.
14.- Recentment s’ha acomiadat una conductora del servei de recollida d’EMSER.
Per quin motiu? Al seu lloc ha quedat un home, que va formar part de les llistes del
PI; com justifiquen aquesta contractació si no s’ha seguit cap procediment públic
d’oferta pública d’ocupació?
R14.- Explica la senyora Cerdà que aquesta treballadora es va incorporar a EMSER
el mes passat, a l’optar la direcció de l’empresa per aquesta opció. Altrament,
continua dient que EMSER mai ha valorat, ni com a mèrit ni com a desavantatge,
pertànyer a cap partit o agrupació política, ja que, de fet, diversos treballadors
27
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12.- Relatiu al camí de Coves Blanques, a dita nota de premsa, el Batle va
manifestar que aquest camí no era públic. Per que va fer aquesta afirmació quan el
camí és troba al catàleg de camins i al PGOU?
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R11.- Pel que fa a la primera part de la pregunta, respon el senyor batle-president
que és així, que hi ha un cofinançament. Quant si «els hi sembla un ús tendenciós
dels mitjans municipals», respon que no és ús tendenciós. En aquest sentit, comenta
que l’altre dia va veure a un mitjà de comunicació una notícia on es deia que la
conversió en zona de vianants es pagarà amb una subvenció del Consell i que
aquesta serà d’un 15 %, fent la pregunta de si és tendenciós, cosa que respon que
que no, que és la informació que li ha volgut donar el redactor de la notícia i res més,
que ell ni s’hi fica perquè és un mitjà privat, considerant que si estan cofinançades,
estan cofinançades i punt.

ACTA DEL PLE

11.- Per què a la nota de premsa de l’Ajuntament relativa a la reparació del camí de
Coves Blanques s’estableix que el cost del projecte serà sufragat per l’Ajuntament
en col·laboració del Consell, quan aquest abonarà més de la meitat del cost del
projecte? No els hi sembla un ús tendenciós dels mitjans municipals?

ACTA

d’EMSER han aparegut a fotografies d’actes d’Alternativa sense que això hagi
tengut cap influència negativa en la relació laboral, més aviat el contrari.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma
part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació
(minutatge de 03:21:26 a 03:29:59).

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ACTA DEL PLE

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

Número: 2021-0004 Data: 28/05/2021

Finalment, aprofitant la presència del tots el membres del consistori, intervé el senyor
Marquet per informar del correu electrònic remès per part de l’Associació Germanies
500, en què volen agrair a l’Ajuntament l’adhesió al manifest de Germanies 500 alhora
que felicitar-los per la Declaració Institucional aprovada, fent extensible aquest
agraïment a tots els membres del consistori.

ACTA

AJUNTAMENT PLE / Sessió Extraordinària ex lege núm. PL/2021/3
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 8 de març de
2021

1.- Expedient 482/2021. Moció presentada pel grup
municipal Junts Avançam relativa al suport al sector de la
restauració i el comerç

De: 00:00:44
A: 00:43:34

2.- Expedient 486/2021. Moció presentada pel grup
municipal Unides Podem sobre el control de preus de
lloguers abusius, garanties per a persones arrendatàries
i petits propietaris/àries

De: 00:43:35
A: 01:16:54

3.- Expedient 1153/2021. Moció presentada pels grups
municipals Junts Avançam, Alternativa per Pollença i
Unides Podem de reprovació del batle, Bartomeu Cifre
Ochogavia, i de la regidora de Benestar Social i
Residència Social, Francisca Cerdà Nadal, per abús de
poder dels càrrecs que representen

De: 01:16:59
A: 02:35:23

4.- Precs i preguntes:

De: 02:35:24
A: 03:31:12

4.1.- Precs i preguntes presentats per part del portaveu
del grup polític municipal Unides Podem (RGE núm.
2021-E-RPLN-6 i núm. 2021-E-RPLN-5, de 25 de gener
de 2021) corresponents a la passada sessió plenària
ordinària

De: 02:36:24
A: 03:03:30

4.2.- Precs i preguntes presentats per part del portaveu
del grup polític municipal Junts Avançam (RGE núm.
2021-E-RPLN-7, de 26 de gener de 2021) corresponents
a la passada sessió plenària ordinària

De: 03:03:34
A: 03:21:25

4.3.- Preguntes presentats per part del portaveu del grup
polític municipal Alternativa per Pollença (RGE núm.
2021-E-RPLN-8, de 26 de gener de 2021) corresponents
a la passada sessió plenària ordinària

De: 03:21:26
A: 03:29:59
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Situació de
minutatge
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Ordre del dia

ACTA DEL PLE

Enllaç: https://dl.dropbox.com/s/ab9cke5m0pljm5f/21-03-08pleextraordinari.mp3

