Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/6

Ple

Ordinària

Tipus de convocatòria

Primera

Data

25 de març de 2021

Durada

Des de les 18.04 hores fins a les 21.07 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Bartomeu Cifre Ochogavia

Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Càrrec

Nom i Cognoms

Assisteix

Batle-President

Bartomeu Cifre Ochogavia

SÍ

Regidora

Francisca Cerdà Nadal

SÍ

Regidora

Maria P. Buades Cifre

SÍ

Regidor

Mateu Soler Estrany

SÍ

Regidor

Miquel Llobeta Vives

SÍ

Regidor

José Luis Pons Cifre

SÍ

Regidor

Andrés Nevado Rodríguez

SÍ

Regidora

Bianca Maria Aguilar Ryan

SÍ

Regidor

David Alonso García

SÍ

Regidor

Josep Marquet Cerdà

SÍ

Regidor

Miquel Àngel March Cerdà

SÍ

Regidor

Antoni Cànaves Capllonch -s’incorpora a les 18.20 hores-

SÍ

Regidor

Miquel Àngel Sureda Massanet

SÍ

Regidora

Joana Aina Campomar Orell -s’incorpora a les 18.06 hores-

SÍ
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Caràcter de la sessió

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Bartomeu Cifre Ochogavia (2 de 2)
Batle-President
Data Signatura: 31/05/2021
HASH: 9529c5901497ce535e6093b7f799adb3

FRANCISCA MARIA ADROVER CANAVES (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 31/05/2021
HASH: 1579a812fef842c4daf210389bffd31e

ACTA

ACTA
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Assisteix

Regidora

Magdalena Seguí Cerdà

SÍ

Regidor

Michael L. Muller Flury

SÍ

Regidor

Pere Josep Coll Torrendell

SÍ

Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

SÍ

Interventor

Alberto Valicourt Genzor

SÍ

ACTA DEL PLE

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.

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
Favorable

Tipus de votació: unanimitat/assentiment

El batle-president demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació als esborranys de les actes corresponents a la sessió ordinària de dia 28 de
gener de 2021 i a les sessions extraordinàries de dia 14 de gener de 2021 i de dia 25 de
febrer de 2021.
No se’n formula cap, d’observació.
Se sotmet a votació l’aprovació de les actes i n’esdevé el resultat següent: unanimitat (17)

Diligència.- Per fer constar que, quan són les 18.06 hores, s’incorpora a la sessió la regidora Joana Aina
Campomar Orell (Junts Avançam)

2.- Expedient 653/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del Conveni
interadministratiu de col·laboració per concedir ajudes adreçades a pal·liar
conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID 19 en
els sectors econòmics
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General,
que transcrit literalment diu:
2
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Càrrec

ACTA

«PROPOSTA DE BATLIA

ACTA DEL PLE

Atès que la quantitat que correspon a l’Ajuntament de Pollença com a aportació del Govern
al fons esmentat, prèvia manifestació de la voluntat municipal en rebre la quantitat
esmentada i l’import a destinar-hi conforme les disponibilitats pressupostàries, és de
146.594,27 euros conforme comunicà, una vegada repartit el romanent, la Direcció General
de Relacions Institucionals i Cooperació Local en data 05/03/2021 (2021-E-RC-1338, de data
09/03) € pel que, el total de les ajudes convocades per aquesta finalitat i en el marc d’aquest
conveni, suposarà un mínim del doble de l’import que li hagi transferit el Govern en el
moment de la signatura del conveni, és dir, un import total de 293.188,54 €. En el mateix
escrit, s’adjunta un model definitiu de conveni de col·laboració als efectes de la seva
tramitació per part de l’Ajuntament de Pollença.
Considerant la Provisió d’inici de l’expedient dictada per la Batlia en data 05/02/2021 per a
l’aprovació de l’esmentat conveni de col·laboració i vista la memòria justificativa que
l’acompanya, on s'analitza la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic, el
caràcter no contractual de l'activitat en qüestió, així com el compliment de la resta de
previsions establertes a la Llei de règim jurídic del sector públic (LRJSP), realitzada per
l’AODL i el regidor delegat de l’àrea de Comerç amb data 09/02/2021 amb el contingut mínim
assenyalat, d’acord amb l’establert a l’article 50 de la LRJSP.
Considerant l’establert en l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (LRBRL) i en l’article 67 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (LMRLIB) pels que la cooperació econòmica, tècnica i
administrativa entre Administracions tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú,
es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les
lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els convenis administratius que subscriguin, i la
subscripció del conveni haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública per a la millor
prestació dels serveis públics, eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist allò previst a l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL) pel que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de
les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin
a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes prevists en dit
article i atès que les competències de les Entitats Locals són pròpies o atribuïdes per
delegació, i és l’article 25.2 LRBRL el que enumera les matèries sobre les que podran exercir
3
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Vist que mitjançant escrit del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local
de data 26/01/2021 (2021-E-RC-454, de data 28/01) s’informà que els ajuts es repartiran als
sectors econòmics de cada municipi mitjançant les convocatòries de subvencions que tramiti
i aprovi, abans del 30 de juny de 2021, cada ajuntament i que l’import que l’Ajuntament
destini dels seus fons propis a aquestes convocatòries haurà de ser en el seu conjunt, com a
mínim, el mateix que rebi per part del Govern de les Illes Balears, de tal manera que
l’aportació sigui d’un 50% de cada entitat en relació al total de les subvencions convocades.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Resultant que el 15 de gener de 2021, en el marc del Pacte de Reactivació Econòmica i
Social, signat el mes de juliol de 2020, s’acordaren tot un seguit de mesures econòmiques
per ajudar a pal·liar els efectes dels tancaments dels diferents sectors econòmics afectats per
les mesures dràstiques adoptades per aturar l’expansió de la crisi sanitària provocada per la
COVID-19. Dins aquestes mesures es troba la creació d’un fons obert a tots els sectors
productius afectats per les restriccions, dotat amb 20 milions d’euros, finançat a parts iguals
entre el Govern i els ajuntaments, fons que pretén possibilitar línies d’ajuts als sectors
especialment afectats per les restriccions. mitjançant les convocatòries de subvencions.

ACTA

competències pròpies, en els termes prevists en la legislació de l’Estat i les Comunitats
Autònomes.

Vist l’informe emès dia 12 de març de 2021, per la Secretaria, favorable a l’aprovació del
referit conveni, i l’informe emès dia 12 de març de 2021, per la Intervenció, de fiscalització
favorable.
Per tot l’exposat, de conformitat amb l’establert al capítol VI del Títol Preliminar de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i dins el marc de
col·laboració i cooperació que l'article 140 de la citada Llei 40/2015, d’1 d’octubre, reconeix a
les Administracions Públiques, i d’acord amb els articles 22.2 i 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) aquesta Batlia proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i l’Ajuntament de Pollença per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les
restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics.
Segon. Autoritzar la despesa, amb càrrec a la partida pressupostària 231 4791 del
pressupost prorrogat de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Pollença, per l’import que es
detalla a continuació com aportació econòmica municipal, en el marc del present conveni:
Any

Import màxim

Aplicació pressupostària

2020

150.000 €

2020/231 4791

Tercer. Trametre la certificació de l’acord d’aprovació del conveni per part de l’Ajuntament de
Pollença a la Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local de la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat als efectes pertinents.
Quart. Facultar al batle per a l’execució del present acord i per a la subscripció del conveni, als
efectes oportuns.
Cinquè. Donar trasllat del present acord a l’Àrea de Comerç, per a la gestió i per a quants
actes i tràmits siguin necessaris per a dur a terme l’ objecte del conveni, als efectes
4
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ACTA DEL PLE

Resultant que, per altra banda, l’article 32 de la Llei 2//2020, de 15 d’octubre, de mesures
urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa
en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la
crisi ocasionada per la COVID-19, en la redacció que fa el Decret llei 1/2021, de 25 de gener
(BOIB núm.11/2021, de 26 de gener), estableix que, d’acord amb l’article 29.2 t) de la
LMRLIB, i en relació amb els apartats 1 i 5 de l’article 25 de la LRBRL, els municipis de les
Illes Balears poden fer ús dels instruments de foment previst en aquesta Llei, com a
manifestació de l’exercici de la seva pròpia competència. D’acord amb això, els municipis,
sense perjudici de l’exercici, en qualsevol moment, de les competències esmentades i de la
resta de competències que els són pròpies d’acord amb la normativa local, poden atorgar
ajudes o subvencions a les persones o entitats afectades i, en general, acordar totes les
accions de foment que estimin pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la recuperació
econòmica en els territoris municipals respectius.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Atès que, endemés de les competències que poguessin exercir sobre dites matèries, els
municipis podran exercir les competències atribuïdes per la normativa autonòmica i, en
aquest sentit, l’article 29.2.t) de la LMRLIB estableix entre les competències dels ajuntaments
el desenvolupament econòmic local.

ACTA

pertinents, i a l’Àrea d’Intervenció, als efectes oportuns.
Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l'Ajuntament de Pollença per concedir ajudes adreçades a pal·liar les
conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en
els sectors econòmics
Parts

Antecedents

1. 15 de gener de 2021, en el marc del Pacte de Reactivació Econòmica i Social, signat
el mes de juliol de 2020, s’acordaren tot un seguit de mesures econòmiques per
ajudar a pal·liar els efectes econòmics derivats de les restriccions adoptades per
aturar l’expansió de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Dins aquestes
mesures es troba la creació d’un fons obert a tots els sectors productius afectats per
les restriccions, dotat amb 20 milions d’euros, finançat a parts iguals entre el Govern
i els ajuntaments.
La voluntat d’aquest fons és possibilitar línies d’ajuts adreçats als sectors econòmics
especialment afectats com la restauració, el comerç, les activitats culturals, oci
infantil, transport, etc. i preferentment a aquells sectors que no hagin estat
beneficiaris d’altres ajudes. Tanmateix, la voluntat és que el criteri de sectors inclosos
sigui àmplia i així també pugui incorporar els sectors directament afectats per les
restriccions aprovades pel Govern en 2021.

2. L’article 30.21 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que
en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma la
competència exclusiva en matèria de foment del desenvolupament econòmic en el
territori de la Comunitat Autònoma, d’acord amb les bases i la coordinació general de
l’activitat econòmica.

3. D’acord amb l’article 31.13 de l’Estatut d’autonomia també correspon a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria
de règim local. D’acord amb aquest títol competencial, el Parlament de les Illes
Balears va aprovar la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears.

4. L'article 2.2 b del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les
5

Codi Validació: 6NJXE2276X24PJ7K2CH5EA9Y2 | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 50

ACTA DEL PLE

Bartomeu Cifre Ochogavía, batle de l'Ajuntament de Pollença, en nom i representació
d'aquest Ajuntament, en virtut de la competència que li atribueixen els apartats b i s de
l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i del que
preveu l'article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Mercedes Garrido Rodríguez, consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en virtut
del seu nomenament mitjançant el Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les
Illes Balears, que actua en nom i representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, en exercici de la competència que li confereixen els articles 11 i 80 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

ACTA

conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
estableix que les relacions amb les institucions de govern de les illes i dels municipis,
relacions de col·laboració, cooperació i coordinació amb els ens territorials
corresponen a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la
Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local.

5. L’article 86 de l’Estatut d’autonomia atribueix al Govern de les Illes Balears, en les
matèries de la seva competència, l’exercici de l’activitat de foment, sense perjudici de
l’activitat que correspongui a l’Estat.
econòmica amb les entitats locals, entre els quals s’inclou el fons de cooperació
local, tenen com a objectiu contribuir a l’equilibri econòmic de les entitats locals de
les Illes Balears, així com col·laborar en al consecució dels principis d’autonomia i
suficiència financera interna i en la realització del principi de solidaritat. Aquests fons
s’han de dotar anualment i han d’estar constituïts per les aportacions pressupostàries
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinades als municipis i a les
entitats locals menors.

ACTA DEL PLE

La regla cinquena de l’apartat 3 b d’aquest article 205 estableix que, amb càrrec al
fons de cooperació local, es puguin formalitzar convenis de col·laboració amb
municipis i altres ens locals per a objectius determinats, els quals no estaran
sotmesos als criteris de distribució prevists amb caràcter general i, excepcionalment,
quan concorrin circumstàncies especials d’interès públic, i així es justifiqui i motivi en
la tramitació de l’expedient i es reflecteixi en el conveni, no s’han de detreure de
l’import anual que, en concepte de fons de cooperació local, correspon percebre a
l’entitat local.

7. L’Ajuntament de Pollença té, com a competència pròpia, la de desenvolupament
econòmic local, d’acord amb el que disposa l’article 29.2 t de la Llei 20/2006.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

6. L’article 205 de la Llei 20/2006 esmentada disposa que els fons de col·laboració

per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les
administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19, en la redacció que en fa el Decret llei 1/2021, de 25 de
gener, estableix que, d’acord amb la lletra t de l’article 29.2 esmentat en el paràgraf
anterior, i en relació amb els apartats 1 i 5 de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, els municipis de les Illes Balears
poden fer ús dels instruments de foment prevists en el Decret llei esmentat com a
manifestació de l’exercici de la seva competència pròpia. D’acord amb això, els
ajuntaments poden atorgar ajudes o subvencions a les persones o entitats afectades
i, en general, acordar totes les accions de foment que estimin pertinents amb la
finalitat de coadjuvar a la recuperació econòmica en els termes municipals
respectius. Potestat que es reconeix igualment als consells insulars, d’acord amb la
lletra d de l’article 36.1 de la Llei 7/1985 esmentada i en l’àmbit dels territoris insulars
respectius.

9. La situació actual de crisi en els sectors econòmics, derivada de l’aplicació de les
mesures restrictives per combatre l’expansió de la pandèmia de la COVID-19 posen
de relleu la concurrència de circumstàncies especials d’interès públic que justifiquen
la necessitat i oportunitat de formalitzar un conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de
Pollença per tal d’articular la col·laboració per part de l’Administració autonòmica,
amb una aportació de 146.594,27 euros (cent quaranta-sis mil cinc-cents noranta6
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8. L’article 32 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries

ACTA

quatre euros amb vint-i-set cèntims), amb l’objectiu de col·laborar amb l’Ajuntament
de Pollença en la convocatòria de subvencions adreçades als sectors econòmics
afectats per pal·liar els efectes de les restriccions en l’activitat del sector motivades
per la necessitat de fer front a la pandèmia de la COVID-19. Aquesta aportació no
s’ha de detreure de l’import que, en concepte de fons de cooperació local i d’acord
amb els criteris de repartiment de l’article 205.3 b de la Llei 20/2006, correspon
percebre a aquesta entitat local l’any 2021.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni, d’acord amb les següents
Clàusules

Segona
Finançament
1. En virtut d’aquest conveni, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
mitjançant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, ha d’aportar a l’Ajuntament
de Pollença un total de 146.594,27 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 14201
413G01 46000 10 dels Pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
2021.
D’acord amb el que disposa la regla cinquena de l’article 205.3 b de la Llei 20/2006, i en la
mesura en què concorren circumstàncies especials d’interès públic, aquesta aportació no
s’ha de detreure de l’import que, en concepte de fons de cooperació local, i d’acord amb els
criteris de repartiment del fons, correspon percebre a aquesta entitat local l’any 2021.
2. D’acord amb el que disposa l’article 205.5 de la Llei 20/2006, les aportacions econòmiques
derivades d’aquest conveni de col·laboració, formalitzat a l’empara de la legislació de règim
jurídic aplicable a les administracions públiques, resten excloses de l’àmbit d’aplicació del
Text refós de la llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Tercera
Obligacions de les parts
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat es compromet a :
a) Transferir a l’Ajuntament de Pollença l’import de 146.594,27 euros (cent quaranta-sis mil
cinc-cents noranta-quatre euros amb vint-i-set cèntims), en el moment de la signatura
d’aquest conveni, sense l’exigència prèvia de cap garantia.
b) Prestar assistència jurídica a l’Ajuntament de Pollença en la gestió de les actuacions
objecte d’aquest conveni.
2. L’Ajuntament de Pollença es compromet a:
7
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L’objecte d’aquest conveni és establir un mecanisme de col·laboració econòmica entre les
parts signants a l’efecte que l’Ajuntament de Pollença pugui realitzar les actuacions adients
per ajudar a pal·liar les pèrdues produïdes en els sectors econòmics del seu àmbit territorial,
especialment la restauració, el comerç, les activitats culturals, oci infantil, transport i d’altres,
com a conseqüència de les restriccions aprovades pel Govern en 2021 per aturar l’expansió
de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o que siguin especialment afectats per la
pandèmia, i preferentment a aquells sectors que no hagin estat beneficiaris d’altres ajudes.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Primera
Objecte del conveni

ACTA

a) Convocar i publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, abans del 31 de juliol de 2021,
una o vàries convocatòries de subvencions adreçades als sectors econòmics afectats per les
restriccions aprovades pel Govern en 2021 o que siguin especialment afectats per la
pandèmia de la COVID-19 destinades a pal·liar la seva situació econòmica i garantir el seu
sosteniment.
No obstant això, si l’Ajuntament ho sol·licita abans de què finalitzi el termini per convocar i
publicar, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat podrà prorrogar dit termini
mitjançant una resolució, sense necessitat de signar una addenda i sense perjudici de les
modificacions pressupostàries que siguin necessàries.

ACTA DEL PLE

c) Presentar davant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini de
cinc dies comptadors des del següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, un certificat de la convocatòria o les convocatòries efectuades, en el qual
consti la data de publicació en el BOIB, l'objecte i l'import de la convocatòria, desglossant el
que correspongui a l'aportació del Govern de les Illes Balears i la part finançada per
l'Ajuntament amb fons propis.
d) Facilitar a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la informació
relativa als expedients que requereixi.
e) Justificar davant l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el
compliment de l’objecte de la subvenció en la forma que s’especifica en la clàusula quarta.
f) Fer constar en la convocatòria o convocatòries i a la resolució de concessió de les ajudes
que són finançades pel Govern de les Illes Balears.
Quarta
Justificació

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

b) Que el total de les ajudes convocades per l’Ajuntament, abans del 31 de juliol de 2021, per
aquesta finalitat ha de suposar un mínim del doble de l’import que li hagi transferit el Govern.

a) Que la quantitat lliurada per l’Administració autonòmica per aquest concepte s’ha destinat
íntegrament al finançament de l’objecte de la subvenció.
b) Que ha convocat ajudes o subvencions finançades amb recursos propis de la Corporació
per un import igual o superior a la quantitat rebuda del Govern.
c) La convocatòria o convocatòries resoltes, l’import de cada una d’elles i el seu objecte, la
relació dels beneficiaris amb indicació de l’import percebut per cada un d’ells de les ajudes
finançades, amb el desglossament de la part de la quantitat subvencionada aportada pel
Govern i la part corresponent als fons propis de l’Ajuntament i data de pagament de les
subvencions.
2. Aquest certificat s’ha de presentar davant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i
Igualtat abans del 30 d’octubre de 2022.
No obstant això, si l’Ajuntament ho sol·licita abans de què finalitzi el termini per presentar la
justificació, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat podrà prorrogar dit termini
mitjançant una resolució, sense necessitat de signar una addenda i sense perjudici de les
8
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1. La justificació de l’execució de les actuacions objecte d’aquest conveni per part de
l’Ajuntament de Pollença s’ha de fer mitjançant l’expedició d’un certificat de l’interventor o la
interventora de la corporació que acrediti:

ACTA

modificacions pressupostàries que siguin necessàries.
3. Les quantitats no justificades per l’Ajuntament s’han de reintegrar a l’Administració
autonòmica d’acord amb l’article 77 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. En el cas de què l’Ajuntament de Pollença no pugui certificar que la convocatòria d’ajuts
pels sectors esmentats s’hagi dut a terme en el termini fixat, o fent-ho no s’hagi realitzat en
els termes prevists en la clàusula tercera, punt 2, lletres a i b d’aquest conveni, s’haurà de
formalitzar el reintegrament al Govern de l’import que excedeixi del realment convocat amb
recursos propis per l’Ajuntament, abans del 31 de desembre de 2021.

Aquest conveni ha de desplegar els seus efectes des de la data de la signatura fins que
s’hagin complit les obligacions de les parts i, en tot cas, abans del 30 d’octubre de 2022. No
obstant això, en qualsevol moment abans de la seva finalització, les parts poden acordar la
seva pròrroga.

ACTA DEL PLE

Sisena
Extinció del conveni
1. Aquest conveni s’extingirà per haver transcorregut el termini indicat en la clàusula
cinquena o per incórrer en causa de resolució, com ara, per l’acord unànime dels signants i
per l’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per algun dels signants.
Els efectes de la resolució són els que determina l’article 52 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.
2. En cas d’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per cada una de les
parts es procedirà tal com preveu l’article 51.2 c de la Llei 40/2015.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Cinquena
Vigència

Aquest conveni té naturalesa administrativa i, d’acord amb l’article 47.2 de la Llei 40/2015, és
un conveni interadministratiu. En virtut de l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la que se transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer,
resta exclòs del seu àmbit d’aplicació.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, execució, modificació, resolució i
efectes del conveni s’han de resoldre de mutu acord per les parts. En cas contrari, les
qüestions litigioses s’han de sotmetre al coneixement i decisió de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
En tot allò que no preveu aquest conveni són aplicables la Llei 20/2006, el Decret 22/2005,
de 4 de març, de règim jurídic, criteris de distribució i funcionament del fons de cooperació
municipal, i la resta de normativa concordant.
Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.
Palma, ............................................... de 2021
Per la Conselleria de Presidència
Funció Pública i Igualtat»

Per l’Ajuntament de Pollença

9
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Setena
Naturalesa i règim jurídic

ACTA

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 00:09:43 a 00:19:11).
Diligència.- Per fer constar que, quan són les 18.20 hores, s’incorpora a la sessió el regidor Antoni
Cànaves Capllonch (Junts Avançam)

Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat següent:
unanimitat (17)

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

Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Vist que en aquest exercici 2021, consten en la Intervenció Municipal factures relatives a
serveis i subministraments corresponents a exercicis anteriors essent impossible la seva
imputació pressupostària a l’exercici d’origen com a conseqüència de rebre i/o conformar la
factura en aquest exercici; en qualsevol cas, al tractar-se de serveis i subministraments
efectivament prestats a l’Ajuntament, cal reconèixer les obligacions econòmiques i efectuar el
seu pagament amb la major brevetat possible.
L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 18 d’abril, que desenvolupa la llei 39/1988, de 28
de desembre, en matèria pressupostària, estableix que es competència del Ple de
l’Ajuntament el reconeixement extrajudicial d’aquests deutes per a la seva aplicació a
aplicacions del pressupost corrent.
El pagament de les mateixes es realitzarà d’acord amb les disponibilitats de Tresoreria, tenint
en tot cas preferència al tractar-se de serveis prestats en exercicis anteriors a l’any en curs.
Les factures les quals es proposen a aprovació, han estat conformades pels membres de la
Corporació.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquesta despesa al nivell de la bossa
de vinculació corresponent al pressupost prorrogat de l’exercici 2020 de l’Ajuntament.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García, vist
l’informe d’objecció efectuat per part d’Intervenció dia 09 de març de 2021 formula al PLE DE
L’AJUNTAMENT la següent proposta d’acord:
10
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Favorable

ACTA DEL PLE

3.- Expedient 1421/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del reconeixement
extrajudicial de crèdits 2-2021

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Atès el resultat de la votació, que representa el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació per a l’adopció del present acord (article 47.2 h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)), es declara aprovat
íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

ACTA

Primer. Resoldre les discrepàncies formulada per part d’Intervenció dia 09 de març de 2021
pel qual es formula nota d’objecció per un import total de 106.291,42 euros.
Segon. Aprovar la despesa derivada de la relació de factures adjunta, reconeixent
extrajudicialment el deute que de la mateixa es derivi per un import total pressupostari de
136.150,98 € amb càrrec a l’aplicació de l’estat de despeses del pressupost prorrogat de
l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Pollença.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 2-2021
AJUNTAMENT
Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)

4

08/12/2020

A80907397

VODAFONE
ESPAÑA,
S.A.

A80907397

VODAFONE
ESPAÑA,
S.A.

320

21203

248,90

18/12/2020

7

07/07/2020

920

920

22200

22200

14,52

226,27

15/12/2020

16/12/2020

D. Conforme

QUOTA
28/01/2021 CENTRALETA i
AULES ASSAIG

10/02/2021

8

18/12/2020

B07791676

A5
ACADEMIA
D'INFORMA
TICA I
COMPTABIL
ITAT

9

18/12/2020

B16624058

MALLORCA
WEEK
PROPERTIE
S S.L.

320

21203

323,98

18/12/2020

B29225687

QUÍMICA
INDUSTRIA
L
MEDITERR
ANEA S.L.U.

164

21205

206,43

22/12/2020

340

21306

463,87

28/12/2020

28/01/2021

10

16/12/2020

Descripció

HUAWEI P
SMART
DIRECTOR
RESIDENCIA
SANT
DOMINGO

REVISIÓ I
CONFIGURACI
Ó
24/01/2021
ORDINADORS
AULES E.
ADULTS
3
MESURADOR
DE CO2 MOD.
24/01/2021
DM72C
CENTRE M.
CAPLLONCH

02/02/2021

11

28/12/2020

B07694466

INSTALACI
ONES
ALBERTI,
S.L.

12

28/12/2020

B07694466

INSTALACI
ONES
ALBERTI,
S.L.

338

226090

1.877,16

28/12/2020

09/02/2021

13

28/12/2020

B07694466

INSTALACI
ONES
ALBERTI,
S.L.

150

21204

427,37

28/12/2020

02/02/2021

14

28/12/2020

B07694466

INSTALACI
ONES
ALBERTI,
S.L.

459

21209

585,06

28/12/2020

02/02/2021

15

28/12/2020

A28076420

REPSOL
BUTANO,
S.A.

2311

22102

88,96

29/12/2020

21/01/2021

17

30/12/2020

A07265150

AUTOS SA
POBLA,
S.A.

132

21400

229,86

30/12/2020

25/01/2021

18

29/12/2020

B07992357

TENDA
XALOC, SL

3301

22615

50,00

29/12/2020

26/01/2021

LÍQUID
NEUTRALITZA
DOR D'OLORS
CEMENTIRI.
AVARIA PLACA
CONTROL
AIRE
CONDICIONAT
POLIESPORTI
U
TREBALL
ARREGLAR
MEGAFONIA
CARRERS
FESTES
NADAL 20
MA D'OBRA I
MATERIAL
ELÈCTRIC
CENTRE
AFAMA.
1PANY I
CÈDULA
CONTROL
PÀRQUING CA
LES
MUNNARES
LLOGUER
DIPOSIT GAS
RESIDENCIA
27-10-20 A 2612-20
REPARACIÓ
VEHICLE 4409
JNH POLICIA.
TIQUET PREMI
XV CERTAMEN
LITERARI
ESCOLAR.

11

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Doc. Acred.

Codi Validació: 6NJXE2276X24PJ7K2CH5EA9Y2 | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 50

D. Factura

ACTA DEL PLE

D.
Registre

Factura

ACTA

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)
INSIGNA
UNIFORME
S, S.L.

19

29/12/2020

B97611164

20

29/12/2020

B97611164

22

29/12/2020

B57299554

23

15/12/2020

B28262822

24

15/12/2020

25

INSIGNA
UNIFORME
S, S.L.
TALLER DE
PROJECTE
SI
ENGINYERI
A, S.L.

D.
Registre

D. Conforme

132

221040

245,86

29/12/2020

132

221040

5.959,49

29/12/2020

25/01/2021

151

2279921

5.762,02

29/12/2020

05/02/2021

ABMREXEL,
S.L.U.

340

21207

236,89

29/12/2020

28/01/2021

A07089121

ENERGEMA
, S.A.

459

21004

95,75

29/12/2020

22/01/2021

16/12/2020

A07300858

PREFOC
COMERCIA
L DEL
EXTINTOR,
S.A.

150

21204

113,80

29/12/2020

22/01/2021

26

29/12/2020

A07084684

RECAMBIO
S CENTRO,
S.A.

132

21400

13,75

29/12/2020

25/01/2021

27

29/12/2020

A07084684

RECAMBIO
S CENTRO,
S.A.

459

21004

13,43

29/12/2020

22/01/2021

28

21/12/2020

A80907397

920

22200

20,57

29/12/2020

03/02/2021

31

29/12/2020

B57656555

3302

22799

1.479,82

29/12/2020

26/01/2021

32

29/12/2020

B57656555

3302

22799

438,46

29/12/2020

26/01/2021

33

30/12/2020

B57663106

FONAESPO
RT, S.L.

340

226096

3.410,35

30/12/2020

28/01/2021

34

22/12/2020

A07300858

PREFOC
COMERCIA
L DEL
EXTINTOR,
S.A.

320

21203

69,04

30/12/2020

24/01/2021

35

30/12/2020

B07836984

SERIGRAFI
C
4COLORS,
S.L.

920

220000

2.402,58

30/12/2020

03/02/2021

93

30/11/2020

B97990659

HYGENIA
S.L.

9201

221100

663,32

31/12/2020

22/01/2021

99

31/12/2020

B07411598

ENEQUIP
SERVEIS
INTEGRALS
, SL

231

2279931

2.279,84

31/12/2020

01/02/2021

101

31/12/2020

V07666282

AQUAMBIE
NTEHIDROBAL
A.I.E

160

22700

3.706,03

31/12/2020

22/01/2021

102

12/12/2020

B07807670

CANAVES
ENSEÑAT
S.L.

4311

226092

124,78

31/12/2020

26/01/2021

VODAFONE
ESPAÑA,
S.A.
PRODUCCI
ONS
XARXA
MUSICAL
SL
PRODUCCI
ONS
XARXA
MUSICAL
SL

Descripció

2 POLARS, 1
CALÇONS I
25/01/2021
COMPLEMENT
S POLICIA.
36 JAQUETES
POLICIA.
PROJECTE
MILLORA
PAVIMENT
CARRERS
POLLENÇA
BOMBETES
BAIX CONSUM
VESTUARIS
PISCINA MOLL.
ROTLLO
CABLE
ELÈCTRIC
FESTES
NADAL.
SUBSTITUCIÓ
POLSADOR
ALARMA C/
METGE
LLOPIS,1
PROTECTOR
VOLANT
VEHICLE
POLICIA.
6
CONNECTORS
PORTÀTIL
CAVALCADA
REIS.
ICOMTEL SEU
CENTRAL
CALVARI 2
54 HS.
CLASSES
MÚSICA
BATERIA
DESEMBRE 20.
16 HS.
CLASSES
MÚSICA OBOÈ
DESEMBRE
2020.
SERVEI
D'ACTIVITATS
ESPORTIVES
2ª Q.
NOVEMBRE
2020
ADHESIUS
"USO
EXCLUSIVO
BOMBEROS"
CEIP
M.CAPLLONCH
IMPRESSIONS
"CATÀLEG
URBÀ","RUSTI
CPOSSESSIONS
"...
PRODUCTES
DE NETEJA
EDIFICIS
MUNICIPALS
NOVEM. 20
SERVEI
PSICOSOCIAL
DESEMBRE
2020.
MANTENIMEN
T IMPULSIONS
PORT
DESEMBRE
2020.
AIGUA I VI
PARTICIPANTS
TORNEIG
TRUC "LA
FIRA"
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

ACTA

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)

D.
Registre

D. Conforme

B07807670

CANAVES
ENSEÑAT
S.L.

330

226061

10,78

31/12/2020

04/02/2021

150

21204

532,65

31/12/2020

22/01/2021

104

31/12/2020

B28871192

ALGECO
CONSTRUC
CIONES
MODULARE
S, SLU

105

31/12/2020

43161953

SIMONET
LLORENS
PATRICIA

912

226010

58,10

03/01/2021

27/01/2021

110

31/12/2020

A07036130

KARTA, S.A.

2311

21210

281,59

04/01/2021

01/02/2021

111

31/12/2020

A07036130

KARTA, S.A.

2311

22110

1.037,30

04/01/2021

21/01/2021

117

31/12/2020

B57504656

LUDIC
SERVEIS
INTEGRALS
, S.L.

320

227063

1.750,33

04/01/2021

24/01/2021

118

31/12/2020

A07067002

CUXACH
S.A.

150

220021

23,00

04/01/2021

26/01/2021

119

31/12/2020

A07067002

CUXACH
S.A.

150

221042

465,78

04/01/2021

26/01/2021

120

31/12/2020

A07067002

CUXACH
S.A.

164

21205

53,12

04/01/2021

26/01/2021

121

31/12/2020

A07067002

CUXACH
S.A.

150

220021

16,74

04/01/2021

26/01/2021

121

31/12/2020

A07067002

CUXACH
S.A.

450

21002

16,46

04/01/2021

26/01/2021

122

31/12/2020

A07067002

CUXACH
S.A.

150

220021

10,12

04/01/2021

26/01/2021

123

04/01/2021

A07068794

CASA
MARTI
ENTERPRIS
ES, S.A.

330

226061

278,30

04/01/2021

04/02/2021

124

04/01/2021

A07068794

CASA
MARTI
ENTERPRIS
ES, S.A.

912

226010

592,90

04/01/2021

03/02/2021

231

2279912

5.648,91

04/01/2021

21/01/2021

126

31/12/2020

G08973224

INSTITUT
DE
TREBALL
SOCIAL I
SERVEIS
SOCIALS

128

31/12/2020

A07478365

UCO SA
POBLA,
SAL

231

22614

331,24

04/01/2021

01/02/2021

130

04/01/2021

A07064173

DISTRIBUCI
ONES
ALESA, S.A.

338

226090

35,25

04/01/2021

09/02/2021

131

31/12/2020

A07242753

HORA
NOVA, S.A.

912

226010

363,00

04/01/2021

27/01/2021

Descripció
35 B. AIGUA
CONCERT DIA
27/12/20
ESGLÉSIA
CONVENT.
LLOGUER
MODUL
SANITARI
AFAMA
DESEMBRE 20.
PLAQUES
HOMENATGE
CENTENÀRIA
M. MARCH
SALAS
PRODUCTES
NETEJA
RESIDENCIA
DESEMBRE 20
PRODUCTES
NETEJA
RESIDENCIA
DESEMBRE 20.
SERVEI
MUNICIPAL
D'ORIENTACIÓ
EDUCATIVA
DESEMBRE20
36 LÀMINES
PLÀSTIC
TRANSPAREN
T MAGATZEM.
VESTUARI
PERSONAL
SOIB A.
SERVEIS,2
BOTES A.
ESPORT
10 MAONS I
SACS GUIX
CEMENTIRI.
GRAVA CAMÍ
FONT SALADA,
LÀMINES
PLÀSTIC
CEMENTIRI
GRAVA CAMI
FONT SALADA,
LÀMINES
PLÀSTIC
CEMENTIRI
COMPORTA
FORMIGÓ
30X30 A.
SERVEIS.
2 AFINACIONS
PIANO
CONCERTS
DIES 26 I
27/12/20.
TRANSPORT
PIANO DE
L'HOTEL
FORMENTOR A
CLAUSTRE.
SERVEI
EDUCADOR
DE CARRER
DESEMBRE
2020.
PATATES I
CEBES PER
CENTRE
DISTRIBUCIÓ
ALIMENTS
3 TAULERS
CAVALCADA
REIS 2021.
ESPECIAL
ULTIMA HORA
"TITULARES
DE LOS
ALCALDES"

13
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

ACTA

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)
A5
ACADEMIA
D'INFORMA
TICA I
COMPTABIL
ITAT
MATERIALS
CONST.MA
RTORELL
TORRANDE
L S.L.

D.
Registre

D. Conforme

Descripció

320

226060

637,08

04/01/2021

CLASSES
D'INFORMÀTIC
01/02/2021
A ESCOLA
D'ADULTS
DESEMBRE 20.

450

21002

18,15

04/01/2021

27/01/2021

BALEAR DE
ASCENSOR
ES, S.L.

320

21203

30,60

04/01/2021

26/01/2021

B16562993

DOLONICO
2018,S.L.

2311

22105

301,70

04/01/2021

01/02/2021

31/12/2020

42987485

MARTI
PONS,
MARIA

2311

22105

488,16

04/01/2021

01/02/2021

149

18/12/2020

B46136008

VALENCIAN
A DE
COMBUSTI
ON, S.L.

2311

21210

885,25

05/01/2021

01/02/2021

152

31/12/2020

B57514440

FERRERIA
L'HORT
NOU, S.L.

459

21005

164,34

05/01/2021

27/01/2021

B07231475

PRODUCCI
ON Y
DISTRIBUCI
ONES
FUSTER,
SL

2311

22105

725,64

05/01/2021

01/02/2021

132

04/01/2021

B07791676

137

31/12/2020

B07747207

139

31/12/2020

B07088826

140

04/01/2021

141

153

31/12/2020

ECO GRAVA
PER CAMÍ
VEÏNAT PONT
CAN XENET.
AVARIA
ASCENSOR CP
JOAN MAS DIA
14/12/20.
MANUTENCIÓ
RESIDENTS
DESEMBRE
2020.
MANUTENCIÓ
RESIDENTS
DESEMBRE
2020.
REPARACIÓ
SISTEMA
CALEFACCIÓ
RESIDENCIA.
SOLDAR
BARANA PL.
MUNNARES I
PLANXA
ARBRE PL.
MAJOR
MANUTENCIÓ
RESIDENTS
DESEMBRE 20.

165

31/12/2020

B07470537

COLIS S.L.

160

21305

2.197,25

05/01/2021

DESOBTURACI
Ó
CANONADES
02/02/2021
AIGÜES
BRUTES
1Q.DES,20

166

31/12/2020

A07174709

CARNICAS
SUÑER,
S.A.

2311

22105

696,68

05/01/2021

01/02/2021

MANUTENCIÓ
RESIDENTS
DESEMBRE
2020.

169

31/12/2020

B57739013

FERRETERI
A
VILANOVA,
S.L.

2311

21210

25,81

05/01/2021

01/02/2021

1
TERMOMETRE
INT-EXTE
RESIDENCIA.

B57739013

FERRETERI
A
VILANOVA,
S.L.

340

21207

461,83

05/01/2021

28/01/2021

320

227006

1.131,35

05/01/2021

29/01/2021

9241

226062

134,39

05/01/2021

28/01/2021

231

220008

319,28

05/01/2021

01/02/2021

340

21306

28,50

05/01/2021

28/01/2021

170

31/12/2020

171

05/01/2021

B57250185

IDEAL
SERVICIOS
PROPERTY
MANAGEM
ENT S.L.

172

05/01/2021

B57797177

POLLENÇA
SHOPPING
CENTER
BON PREU,
S.L.

173

05/01/2021

B57797177

174

05/01/2021

B57797177

POLLENÇA
SHOPPING
CENTER
BON PREU,
S.L.
POLLENÇA
SHOPPING
CENTER
BON PREU,
S.L.

MATERIAL
CONSERVACI
Ó CAMP
FUTBOL MOLL
I PISCINA
SERVEI
NETEJA CEIP
COSTA I
LLOBERA
DESEMBRE 20.
PLATS I
TASSONS
ACTE
RECONEIXEM
ENT CLARA
HAMMERL.
ARTICLES PER
CENTRE
DISTRIBUCIÓ
ALIMENTS
MOLL.
154 CAIXES
PLÀSTIC PER
VESTUARIS I
PISCINA MOLL

14
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

ACTA

340

22110

566,86

05/01/2021

154 CAIXES
PLÀSTIC PER
28/01/2021
VESTUARIS I
PISCINA MOLL

337

21912

130,95

05/01/2021

05/02/2021

ARTICLES
ACTIVITATS
ESTIU PUNT
JOVE 2020.

09/02/2021

ARTICLES
VARIS
CAVALCADA
REIS 2021,
PATRONA 20

174

05/01/2021

B57797177

175

05/01/2021

B57797177

POLLENÇA
SHOPPING
CENTER
BON PREU,
S.L.

B57797177

POLLENÇA
SHOPPING
CENTER
BON PREU,
S.L.

05/01/2021

POLLENÇA
SHOPPING
CENTER
BON PREU,
S.L.
POLLENÇA
SHOPPING
CENTER
BON PREU,
S.L.
POLLENÇA
SHOPPING
CENTER
BON PREU,
S.L.

338

226090

176

05/01/2021

B57797177

177

05/01/2021

B57797177

177

05/01/2021

B57797177

178

31/12/2020

B07921729

ELECTROM
AT BALEAR,
S.L.

920

22201

898,46

05/01/2021

D. Conforme

Descripció

ARTICLES
VARIS
CAVALCADA
REIS 2021,
PATRONA 20
GEL
HIDROALCOH
ÒLIC
DEPENDÈNCIE
S MUNICIPALS.
GEL
HIDROALCOH
ÒLIC
DEPENDÈNCIE
S MUNICIPALS.
ABONO
MATERIAL
ELÈCTRIC,
ENLLUMENAT
CAVALCADA
REIS

3381

2200012

45,55

05/01/2021

09/02/2021

920

220000

25,80

05/01/2021

26/02/2021

920

22110

88,69

05/01/2021

26/02/2021

459

21004

-283,67

05/01/2021

02/02/2021

405,03

06/01/2021

FRANQUEIG
CORRESPOND
03/02/2021
ÈNCIA
AJUNTAMENT
DESEMBRE 20.

180

31/12/2020

A83052407

SOCIEDAD
ESTATAL
CORREOS
Y
TELEGRAF
OS,SA

245

23/10/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

132

21400

8,95

07/01/2021

246

23/10/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

150

21401

178,28

07/01/2021

247

31/12/2020

A07199979

BARTOLOM
E REIG S.A.

2311

22105

450,13

07/01/2021

248

27/10/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

150

21401

95,89

07/01/2021

249

30/10/2020

A07199979

BARTOLOM
E REIG S.A.

231

22614

331,88

07/01/2021

250

12/11/2020

A07199979

BARTOLOM
E REIG S.A.

231

22614

141,67

07/01/2021

251

16/11/2020

A07199979

BARTOLOM
E REIG S.A.

231

22614

175,99

07/01/2021

252

24/11/2020

A07199979

BARTOLOM
E REIG S.A.

231

22614

280,93

07/01/2021

253

30/11/2020

A07199979

BARTOLOM
E REIG S.A.

231

22614

526,67

07/01/2021

254

11/12/2020

A07199979

BARTOLOM
E REIG S.A.

231

22614

443,36

07/01/2021

REPARACIÓ
02/02/2021 VEHICLE 7106JXG POLICIA.
REPARACIÓ
VEHICLE
02/02/2021
5415GJW A.
SERVEIS.
MANUTENCIÓ
RESIDENTS
01/02/2021
DESEMBRE
2020.
REPARACIÓ
VEHICLE
02/02/2021
6491GJV A.
SERVEIS.
COMPRA
D'ALIMENTS S.
02/02/2021
SOCIALS DIA
30/10/20.
COMPRA
D'ALIMENTS S.
02/02/2021
SOCIALS DIA
12/11/20.
COMPRA
D'ALIMENTS S.
01/02/2021
SOCIALS DIA
16/11/20.
COMPRA
D'ALIMENTS S.
02/02/2021
SOCIALS DIA
24/11/20.
COMPRA
D'ALIMENTS S.
02/02/2021
SOCIALS
30/11.
COMPRA
D'ALIMENTS S.
02/02/2021
SOCIALS DIA
11/12/20.
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

ACTA

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)

D.
Registre

D. Conforme

255

27/10/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

150

21311

7,56

07/01/2021

02/02/2021

256

27/10/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

150

21401

443,95

07/01/2021

02/02/2021

257

02/11/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

150

21401

425,53

07/01/2021

02/02/2021

258

15/12/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

150

21401

2.191,70

07/01/2021

02/02/2021

259

31/12/2020

B07726797

FERRETERI
A PLOMER,
S.L.

132

220001

6,59

07/01/2021

02/02/2021

260

02/11/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

150

21401

136,13

07/01/2021

02/02/2021

262

31/12/2020

B07726797

FERRETERI
A PLOMER,
S.L.

338

226090

295,55

07/01/2021

09/02/2021

263

31/12/2020

B07726797

FERRETERI
A PLOMER,
S.L.

340

21207

269,27

07/01/2021

16/02/2021

264

31/12/2020

B07726797

FERRETERI
A PLOMER,
S.L.

150

21204

38,40

07/01/2021

02/02/2021

264

31/12/2020

B07726797

FERRETERI
A PLOMER,
S.L.

150

220021

14,55

07/01/2021

02/02/2021

264

31/12/2020

B07726797

FERRETERI
A PLOMER,
S.L.

459

21005

31,24

07/01/2021

02/02/2021

264

31/12/2020

B07726797

FERRETERI
A PLOMER,
S.L.

459

220021

40,45

07/01/2021

02/02/2021

267

10/11/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

340

2211086

614,15

07/01/2021

16/02/2021

268

10/11/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

340

2211086

610,14

07/01/2021

16/02/2021

269

10/11/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

160

22700

140,51

07/01/2021

02/02/2021

270

27/11/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

340

21306

105,27

07/01/2021

04/02/2021

273

30/11/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

151

221003

72,03

07/01/2021

03/02/2021

274

03/12/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

340

2211086

140,97

07/01/2021

16/02/2021

275

03/12/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

340

2211086

140,97

07/01/2021

04/02/2021

Descripció
REPARACIÓ
ALTERNADOR
HONDA A.
SERVEIS.
REPARACIÓ
VEHICLE
8794FFM A.
SERVEIS.
REPARACIÓ
VEHICLES
2364JDS,3415F
LL,6204FDN,77
74DFY
REPARACIÓ
VEHICLES
6204FDN,7774
DFY,8794FFM,3
769CH
PILES ALC.
POLICIA
LOCAL.
REPARACIÓ
VEHICLE
3769CH A.
SERVEIS.
ARTICLES
MUNTATGE
CAVALCADA
REIS 2021.
ARTICLES
CONSERVACI
Ó
POLIESPORTI
U MOLL
DESEMBRE 20
MATERIAL
CONSERVACI
Ó JARDINS,
VIA PUBLICA
DESEMBRE
MATERIAL
CONSERVACI
Ó JARDINS,
VIA PUBLICA
DESEMBRE
MATERIAL
CONSERVACI
Ó JARDINS,
VIA PUBLICA
DESEMBRE
MATERIAL
CONSERVACI
Ó JARDINS,
VIA PUBLICA
DESEMBRE
1.226 CLORO
SILL PISCINA
POLLENÇA.
1.218 CLORO
SILL PISCINA
MOLL.
ANALÍTICA
AIGUA
DEPURADORA
DIA 06/11/20.
REPARACIÓ
EQUIP
AUTOMÀTIC
DE LECTURA
PISCINA
FLUID
ELÈCTRIC
ENLLUMENAT
C/ CREUS 4/10
A 02/11/20
10 PH MENOS
PLUS PISCINA
MOLL.
10 PH MENOS
PLUS PISCINA
MOLL.
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

Doc. Acred.

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)

151

221003

72,03

D.
Registre

D. Conforme

Descripció

07/01/2021

03/02/2021

FLUID
ELÈCTRIC
ENLLUMENAT
C/ CREUS
NOVEMBRE
20.

276

09/12/2020

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

278

31/12/2020

A07089121

ENERGEMA
, S.A.

459

21004

39,86

07/01/2021

02/02/2021

BOMBETES
LED 30W
ENLLUMENAT
PÚBLIC.

281

30/09/2020

B57129041

PLOMER
SALAS SL

9201

221100

20,49

01/01/2021

08/01/2021

SERVEI
TINTORERIA
ESTOVALLES
NOCES SALA
PENS

B07526478

CASTARNA
DO, S.L.

912

226010

91,79

01/01/2021

920

220000

717,55

01/01/2021

282

30/09/2020

26
ENTREPANS
RESCAT DIA
08/01/2021
20/09, JUNTA
GOVERN I
OPOS
MATERIAL
OFICINA
08/01/2021 SECRETARIA/I
NTERVENCIÓ,
SETEMBRE.

283

30/09/2020

B07834534

DISTRIBUCI
ONES
UNIVERSAL
MALLORCA
, S.L.

284

03/11/2020

B57803082

SUREDA
JUAN, S.L.U

912

226010

18,57

01/01/2021

08/01/2021

QUEVIURES
OFICINA SAIG
(BATLIA)

285

30/10/2020

B07834534

DISTRIBUCI
ONES
UNIVERSAL
MALLORCA
, S.L.

920

220005

88,40

01/01/2021

08/01/2021

MATERIAL
D'OFICINA
JUTJAT DE
PAU,
OCTUBRE.

286

07/10/2020

B07807670

912

226010

32,55

01/01/2021

08/01/2021

QUEVIURES
OFICINA SAIG
DIA 07/10

287

05/11/2020

B57797177

9201

221100

10,20

01/01/2021

08/01/2021

BOTELLES
PULVERITZAD
OR I ALCOHOL
OFICINA SAIG

288

11/11/2020

43022609

912

226010

15,00

01/01/2021

08/01/2021

QUEVIURES
JUNTA DE
GOVERN 20/10

289

16/11/2020

B07806680

SALAS T.V.,
S.L.

920

21300

49,90

01/01/2021

08/01/2021

RADIADOR
OBERGOZO
RP1550 2A
PLANTA
PERSONAL

A83052407

SOCIEDAD
ESTATAL
CORREOS
Y
TELEGRAF
OS,SA

920

22201

2.879,31

01/01/2021

08/01/2021

FRANQUEIG
CORRESPOND
ÈNCIA
AJUNTAMENT,
NOVEMBRE.

920

226040

8.712,00

01/01/2021

150

21204

1.586,68

01/01/2021

912

226010

18,10

01/01/2021

920

220000

13,50

01/01/2021

290

30/11/2020

CANAVES
ENSEÑAT
S.L.
POLLENÇA
SHOPPING
CENTER
BON PREU,
S.L.
AMENGUAL
CERDA,
LORENZO CAN
BISQUERR
A

291

04/12/2020

B57357816

HUGUET
ABOGADOS
, S.L.

292

24/11/2020

75378059

ROJAS
RAMIREZ,
JUAN

293

03/12/2020

B07807670

294

15/12/2020

43048095

CANAVES
ENSEÑAT
S.L.
DOMINGUE
Z MEDINA,
MARIA
DOLORES

DIRECCIÓ
LLETRADA
08/01/2021
P.O.52/2015
SENTENCIA
125/2020
CONFECCIÓ
TENDALS
12/01/2021 FORMA VELA
BLANCS
AFAMA
CÀPSULES
08/01/2021 CAFÈ I SUCRE
BATLIA.
08/01/2021

MATERIAL
D'OFICINA
SECRETARIA.
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ACTA DEL PLE
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ACTA

ACTA

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)

D.
Registre

D. Conforme

295

29/12/2020

43132692

BOTA
ROTGER
JOAN
LLORENÇ

296

31/08/2020

B57077513

COMERCIA
L MUT
LLABRES,
S.L.

920

22110

604,47

01/01/2021

08/01/2021

297

15/10/2020

B57077513

COMERCIA
L MUT
LLABRES,
S.L.

920

22110

555,69

01/01/2021

08/01/2021

303

31/12/2020

B57414187

BONGRUP
BALEARES,
S.L.

2311

21210

8,68

08/01/2021

10/02/2021

304

31/12/2020

B07870868

FERRETERI
A PUERTO
POLLENÇA,
S.L.

340

21207

113,75

08/01/2021

17/02/2021

306

30/12/2020

A07084684

RECAMBIO
S CENTRO,
S.A.

150

21401

128,61

08/01/2021

02/02/2021

309

31/12/2020

B41609074

VISABREN
SERVICIOS
GENERALE
S, S.L.

340

227013

5.623,33

09/01/2021

17/02/2021

310

31/12/2020

B07553589

2311

22105

680,98

11/01/2021

10/02/2021

329

08/01/2021

A07408743

924

2200016

105,31

11/01/2021

18/01/2021

330

08/01/2021

A07408743

924

2200016

17,36

11/01/2021

18/01/2021

331

08/01/2021

A07408743

332

2200016

21,11

11/01/2021

18/01/2021

335

28/12/2020

B16652794

330

226061

1.210,00

11/01/2021

337

21306

7,08

11/01/2021

920

220005

12,25

11/01/2021

151

21312

45,88

11/01/2021

19/01/2021

920

21300

8,46

11/01/2021

19/01/2021

2311

22105

1.095,63

11/01/2021

10/02/2021

336

08/01/2021

A07408743

337

08/01/2021

A07408743

338

08/01/2021

A07408743

339

08/01/2021

A07408743

341

30/11/2020

B07108244

MIGUEL
SOCIAS
SOLER, S.L.
PASTOR
SOFTWARE
Y
HARDWAR
E, S.A.
PASTOR
SOFTWARE
Y
HARDWAR
E, S.A.
PASTOR
SOFTWARE
Y
HARDWAR
E, S.A.
48 V
Produccions
S.L.
PASTOR
SOFTWARE
Y
HARDWAR
E, S.A.
PASTOR
SOFTWARE
Y
HARDWAR
E, S.A.
PASTOR
SOFTWARE
Y
HARDWAR
E, S.A.
PASTOR
SOFTWARE
Y
HARDWAR
E, S.A.
PESCADOS
OLIVER,
S.A.

337

226027

83,25

01/01/2021

07/01/2021

Descripció
11 CARTELLS
"TORNEIG
TRUC"
JOVENTUT
GEL
HIDROALCOH
ÒLIC,
BARRALS
DESINFECTAN
T COVID19
GEL
HIDROALCOH
ÒLIC,
BARRALS
DESINFECTAN
T COVID19
VÀLVULA
RETENCIÓ
EUROPA 3/4"
RESIDENCIA.
MATERIAL
CONSERVACI
Ó
POLIESPORTI
U DESEMBRE
20.
ESCOMBRETE
S I PIL
D/PORTALAMP
VEHICLE
3373GFS.
344 H. SERVEI
GUARDA
PAVELLÓ
POLLENÇA
DESEMBRE 20.
MANUTENCIÓ
RESIDENTS
DESEMBRE 20.
5245 NEG i
2097 COLOR
MPC3004 OAC
PORT
DESEMBRE
376 NEG i 396
COLOR
MPC3004 OAC
DESEMBRE

240 NEG i 504
COLOR
MPC3004
BIBLIOTECA
DESEMBRE
EQUIP SO I
LLUM
PRESENTACIÓ
04/02/2021
DISC
BALLUGALL
12/12
101 NEG i 68
COLOR
18/01/2021 MPC306ZSPF
JOVENTUT
DESEMBRE
662 COPIES
JUTJAT DE
19/01/2021
PAU
MP2000SP
DESEMBRE
114 COPIES
URBANISME
MPW2400
DESEMBRE
49 NEG i 87
COLOR
MPC3002AD
BATLIA
DESEMBRE
MANUTENCIÓ
RESIDENTS
NOVEMBRE
2020.
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

ACTA

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)

D. Conforme

2311

22105

745,95

11/01/2021

10/02/2021

342

11/01/2021

B07108244

PESCADOS
OLIVER,
S.A.

343

31/12/2020

B07007305

CAFE RICO,
S.L.

2311

22105

104,72

11/01/2021

10/02/2021

349

22/12/2020

44325505

BONNIN
CIFRE,
MIQUEL A.

320

21203

68,44

01/01/2021

11/01/2021

350

22/12/2020

44325505

BONNIN
CIFRE,
MIQUEL A.

320

21203

955,52

01/01/2021

11/01/2021

351

22/12/2020

44325505

BONNIN
CIFRE,
MIQUEL A.

320

21203

241,83

01/01/2021

11/01/2021

430

226026

1.019,20

01/01/2021

11/01/2021

352

30/11/2020

B07021256

INDUSTRIA
S
GRAFICAS
MALLORQU
INAS, SL.

358

30/12/2020

78211850

SALAS
BIBILONI
BARTOLOM
E

459

227991

698,17

12/01/2021

18/01/2021

359

22/12/2020

44325505

BONNIN
CIFRE,
MIQUEL A.

150

21204

54,45

12/01/2021

18/01/2021

366

31/12/2020

B57690182

AGENCIAC
OM S.L.

924

2279940

726,00

12/01/2021

02/03/2021

368

31/12/2020

A07059413

SANCHEZ
ALIMENTAC
ION S.A

2311

22105

307,40

12/01/2021

10/02/2021

330

226061

1.516,71

12/01/2021

04/02/2021

371

04/01/2021

G57779050

ASSOCIACI
O
MANANGEL
MENT
MUSICAL

372

04/01/2021

B57753261

SUTEXHO,
S.L.

2311

63310

467,06

12/01/2021

28/02/2021

375

11/12/2020

78202937

BENNASAR
SALAS
JUANA Mª

3301

22615

30,00

13/01/2021

18/01/2021

376

31/12/2020

43039333

2311

21210

90,97

13/01/2021

18/01/2021

377

02/01/2021

E16658809

211

16008

85,44

13/01/2021

19/01/2021

378

31/12/2020

18224904

2311

22105

613,73

13/01/2021

18/01/2021

379

31/12/2020

43039333

132

21200

29,33

13/01/2021

18/01/2021

379

31/12/2020

43039333

150

21204

60,30

13/01/2021

18/01/2021

379

31/12/2020

43039333

338

226090

5,94

13/01/2021

18/01/2021

CERDÀ
CERDÀ,
JAUME
MIQUEL
FARMÀCIA
ROTGER
CERDÀ,
C.B.
ALOMAR
OLIVER
PERE JOAN
CERDÀ
CERDÀ,
JAUME
MIQUEL
CERDÀ
CERDÀ,
JAUME
MIQUEL
CERDÀ
CERDÀ,
JAUME
MIQUEL

Descripció
MANUTENCIÓ
RESIDENTS
DESEMBRE
2020.
MANUTENCIÓ
RESIDENTS
DESEMBRE
2020.
ARREGLAR
AIXETA
RADIADOR
CEIP PORT
POLLENÇA
REPARACIONS
VARIES
FONTANERIA
CEIP JOAN
MAS
ARREGLAR
WC I REPÀS
VARIS CEIP
MIQUEL
CAPLLONCH
10.000 MAPES
MALLORCA I
MUNICIPI
POLLENÇA
TURISME
MANTENIMEN
T JARDINS
PONT ROMÀ ,
HIDROAVIÓ
NOV. DES.
CANVIAR
AIXETA PICA
WC NAU A.
SERVEIS.
CREATIVITAT,D
ISSENY I
MAQUETACIÓ
DOSSIER
PEDAGÒGIC
MANUTENCIÓ
RESIDENTS
DESEMBRE
2020.
CONCERT
LÍRIC A.
LLITERAS, M.
BAUZA, A.
RIERA 27/12
LLENÇOLS,FU
NDES I
TOVALLOLES
HABITACIONS
RESIDÈNCIA
PREMI XV
CERTAMEN
LITERARI
DOROTHEA
NICHITEAN
MATERIAL
FERRETERIA
RESIDENCIA
DESEMBRE 20.
MEDICAMENT
S
FUNCIONARIS
4T TRIM. 2020.
MANUTENCIÓ
RESIDENTS
DESEMBRE 20.
RECANVIS I
UTILLATGE
SERVEIS
DESEMBRE 20.
RECANVIS I
UTILLATGE
SERVEIS
DESEMBRE 20.
RECANVIS I
UTILLATGE
SERVEIS
DESEMBRE 20.
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

ACTA

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)

D. Conforme

340

21306

90,31

13/01/2021

17/02/2021

380

14/12/2020

A07058084

SEGURIDA
DY
LIMPIEZAS,
S.A.

389

29/12/2020

37335088

VIVES LUIS
MIQUEL

459

227991

532,40

14/01/2021

20/01/2021

390

29/12/2020

37335088

VIVES LUIS
MIQUEL

459

227991

1.194,27

14/01/2021

20/01/2021

392

04/01/2021

42980518

RIPOLL
TORRES,
MIQUEL

920

227993

3.636,12

14/01/2021

19/01/2021

394

31/12/2020

G57356057

FUNDACIO
ES
GARROVER

459

227991

1.292,28

14/01/2021

20/01/2021

396

31/12/2020

43099321

MORENO
BRUNET,
ANA MARIA

2311

22603

375,10

14/01/2021

18/01/2021

397

31/12/2020

36124133

VIDAL
BARREIRO
JESUS
ANGEL

920

220000

117,13

14/01/2021

19/01/2021

400

31/12/2020

36124133

VIDAL
BARREIRO
JESUS
ANGEL

340

220002

6,21

14/01/2021

28/01/2021

406

30/11/2020

B57911588

BS
POLIGON
2015 S L

132

221030

79,78

14/01/2021

02/02/2021

406

30/11/2020

B57911588

BS
POLIGON
2015 S L

150

221034

101,61

14/01/2021

02/02/2021

407

14/01/2021

B57714040

UNIVERS
DINAMIC,
S.L.

920

21300

78,99

14/01/2021

03/02/2021

428

14/12/2020

AVID
TECHNOLO
GY

3302

22002

676,39

18/01/2021

26/01/2021

429

31/12/2020

78215830

PONS
ESCANELL
AS JOAN

170

22700

544,50

18/01/2021

18/01/2021

432

16/09/2020

F65057028

COOPDECI
RC, SCCL

330

226061

3.078,00

18/01/2021

04/02/2021

433

31/12/2020

43103451

MELIA
AMOROS
ANTONI

459

227991

229,90

18/01/2021

20/01/2021

434

31/12/2020

43103451

MELIA
AMOROS
ANTONI

459

227991

363,00

18/01/2021

20/01/2021

435

31/12/2020

43103451

MELIA
AMOROS
ANTONI

459

227991

193,60

18/01/2021

20/01/2021

Descripció
4 DISCS
BLANCS
MATERIAL
MANTENIMEN
T
POLIESPORTI
U
MANTENIMEN
T JARDINS
POU DELS
TIRADORS
OCT.A DES.20
MANTENIMEN
T JARDINS
MONUMENT
OCT.A DES.20
ASSESSORAM
ENT
PROFESSIONA
L 4T TRIM. 20
MANTENIMEN
T JARDINS
CAN SINGALA,
BOQUER I
SILLER.
SERVEI
PERRUQUERIA
RESIDENTS
SETEMBRE I
NOVEM.20
15 BARRALS
AIGUA OF.
AJUNTAMENT
DESEMBRE 20.
8 BARRALS
AIGUA
POLIESPORTI
U DESEMBRE
20.
GASOLINA95
VEHICLES
BRIGADA I
POLICIA
NOVEMBRE
20.
GASOLINA95
VEHICLES
BRIGADA I
POLICIA
NOVEMBRE
20.
IMPRESSIONS
AREES
POLICIA I
INTERVENCIO
DESEMBRE20
PROGRAMES
INFORMATICS
ESCOLA DE
MUSICA.
CONTROL DE
POBLACIO
COLOMS
ENTORN URBA
4T TRIM. 20
ACTUACIÓ CIA
EIA "ESPERA"
MOLL 25/09/20
MANTENIMEN
T JARDINS
PLAÇA
SEGLARS
DESEMBRE 20.
MANTENIMEN
T JARDINS
PLAÇA
MUNNARES
DESEMBRE 20.
MANTENIMEN
T JARDINS
ROTONDA EL
GALL
DESEMBRE 20.
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

ACTA

437

31/12/2020

36124133

438

31/12/2020

36124133

439

06/01/2021

36124133

440

06/01/2021

36124133

441

31/12/2020

443

31/12/2020

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)
VIDAL
BARREIRO
JESUS
ANGEL
VIDAL
BARREIRO
JESUS
ANGEL
VIDAL
BARREIRO
JESUS
ANGEL

D.
Registre

D. Conforme

132

220001

15,62

14/01/2021

26/01/2021

150

220009

39,04

14/01/2021

20/01/2021

150

220009

31,24

14/01/2021

20/01/2021

VIDAL
BARREIRO
JESUS
ANGEL

150

220009

-18,04

14/01/2021

20/01/2021

18233742

CALVENTE
BENITEZ,
RAFAEL

459

21005

272,86

18/01/2021

20/01/2021

78203515

BIBILONI
CIFRE,
MARGARIT
A

2311

22603

76,80

18/01/2021

21/01/2021

150

21204

287,00

18/01/2021

05/02/2021

453

24/11/2020

A07300858

PREFOC
COMERCIA
L DEL
EXTINTOR,
S.A.

571

19/01/2021

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

340

2211086

36,59

19/01/2021

17/02/2021

574

19/01/2021

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

9242

22000

21,40

19/01/2021

08/02/2021

575

19/01/2021

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

2311

213001

41,84

19/01/2021

10/02/2021

576

19/01/2021

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

3302

21500

93,50

19/01/2021

05/02/2021

576

19/01/2021

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

3302

22000

46,87

19/01/2021

05/02/2021

577

19/01/2021

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

9201

221100

328,95

19/01/2021

05/02/2021

579

19/01/2021

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

912

226010

14,44

19/01/2021

08/02/2021

579

19/01/2021

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

920

220000

4,39

19/01/2021

08/02/2021

579

19/01/2021

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

920

22110

170,22

19/01/2021

08/02/2021

580

19/01/2021

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

9201

221100

513,48

19/01/2021

10/02/2021

581

19/01/2021

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

920

22110

20,32

19/01/2021

26/02/2021

582

19/01/2021

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

920

22110

10,67

19/01/2021

26/02/2021

Descripció
2 BARRALS
AIGUA POLICIA
MOLL
DESEMBRE 20.
5 BARRALS
AIGUA A.
SERVEIS
DESEMBRE 20.
4 BARRALS
AIGUA A.
SERVEIS
OCTUBRE 20.
ABONO 4
BARRALS
AIGUA A.
SERVEIS
OCTUBRE 20.
5,5 H. RETRO
SÍQUIES
PLATGES.
CENTRE
FLORS
CENTENARI
MAGDALENA
MARCH SALAS
REVISIÓ
ANUAL
EXTINTORS,
ALARMA
INCENDIS E.
MÚSICA
AMBIENTADOR
PISCINES
POLIESPORTI
U OCT.20.
2 PAQUETS
BOSSES PER
MICROS
RÀDIO
POLLENÇA.
ARTICLES DE
CUINA
RESIDENCIA.
10
BANQUETES I
TOVALLOLETE
S ESCOLA DE
MÚSICA.
10
BANQUETES I
TOVALLOLETE
S ESCOLA DE
MÚSICA.
PRODUCTES
NETEJA
ADMINISTRACI
Ó GENERAL.
MATERIAL
DESINFECTAN
T
EDIFICIS,TASS
ONS I PALS
CAFÈ
MATERIAL
DESINFECTAN
T
EDIFICIS,TASS
ONS I PALS
CAFÈ
MATERIAL
DESINFECTAN
T
EDIFICIS,TASS
ONS I PALS
CAFÈ
PRODUCTES
NETEJA PER
LES ESCOLES.
GEL
HIDROALCOH
ÒLIC CAN
LLOBERA.
GEL
HIDROALCOH
ÒLIC JUTJAT
DE PAU.
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

ACTA

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)

B57656555

PRODUCCI
ONS
XARXA
MUSICAL
SL

3302

22799

219,23

D.
Registre

19/01/2021

21/01/2021

D. Conforme

Descripció

8 H. CLASSES
MÚSICA
05/02/2021
VIOLONCEL
DESEMBRE 20.

606

21/01/2021

B07470537

COLIS S.L.

160

22700

2.758,25

10/02/2021

609

21/12/2020

A07027261

QUELY, S.A.

2311

22105

112,06

21/01/2021

28/02/2021

610

31/12/2020

B07017312

SALOM Y
POMAR,
S.L. MUSICASA

3302

21900

653,40

21/01/2021

02/03/2021

612

31/12/2020

B57793689

NATURA I
ESPAIS
2013, S.L.

459

227991

965,58

21/01/2021

25/02/2021

920

4791

147,97

21/01/2021

22/02/2021

28/02/2021

DESOBTURACI
O
CANONADES
AIGÜES
BRUTES 2N
Q.DESEMBRE
28 B. GALETES
QUELY
RESIDENCIA
21/12/20.
6 AFINACIONS
PIANO
ESCOLA DE
MUSICA
OCTUBRE 20.
MANTENIMEN
T JARDINS
PORT
DESEMBRE 20.

614

31/12/2020

A07152515

EMP.MUNIC
.DE
TRANSP.UR
BAS DE
PALMA, S.A.

617

31/12/2020

B17880550

EUROFIRM
S ETT,
S.L.U.

2311

227990

5.487,79

21/01/2021

620

18/01/2021

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

340

2211086

766,14

22/01/2021

621

18/01/2021

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

151

221003

84,46

22/01/2021

624

12/01/2021

B57162232

EMSER
2002 S.L.U.

150

21401

1.392,11

22/01/2021

920

227993

55,66

22/01/2021

22/02/2021

25/01/2021

DESINFECCIÓ
AMBIENTAL
29/01/2021
CEIP M.
CAPLLONCH
10/12/20.

626

31/12/2020

B57131583

683

05/01/2021

B57959215

684

25/01/2021

B07283302

775

01/01/2021

43100670

776

01/01/2021

43100671

777

15/01/2021

43139841

778

01/01/2021

43139465

782

19/01/2021

G28029643

ALFONSO
BENAVIDES
Y
ASOCIADO
S, SLU
PROYECTO
S
MEDIOAMBI
ENTALES Y
SANITARIO
S, S.L.
FERRO
BUSO, S.L.
OCHOGAVI
A
GONZALEZ,
MARIA
OCHOGAVI
A
GONZALEZ
JUAN
OCHOGAVI
A
GONZALEZ,
GUILLERM
O
OCHOGAVI
A
GONZALEZ,
ANDRES
SOCIEDAD
GENERAL
DE
AUTORES Y
EDITORES

202 TARGETA
CIUTADANA
(EMT)
DESEMBRE 20.

CONTRACTACI
O PERSONAL
RESIDENCIA
DESEMBRE 20.
10 PH MENOS
PLUS I CLORO
05/03/2021
SILL PISCINA
MOLL.
FLUID
ELÈCTRIC
22/02/2021 ENLLUMENAT
C/ CREUS
1/12/20 A 04/01
REPARACIÓ
VEHICLES
25/02/2021
VARIS A.
SERVEIS.

320

227006

242,00

340

21207

560,52

25/01/2021

132

20007

490,05

27/01/2021

132

20007

490,05

27/01/2021

132

20007

490,05

27/01/2021

28/01/2021

132

20007

490,05

27/01/2021

28/01/2021

338

226997

31,76

27/01/2021

TRAMITACIÓ
IRPF MOD. 115
NOVEMBRE
20.

REPARACIÓ
TORRE LLUM
CAMP FUTBOL
MOLL.
LLOGUER
SOLAR "CAMP
28/01/2021
D'EN BRULL"
4T TRIM. 2020.
LLOGUER
SOLAR "CAMP
28/01/2021
D'EN BRULL"
4T TRIM. 2020.
05/03/2021

LLOGUER
SOLAR "CAMP
D'EN BRULL"
4T TRIM. 2020.

LLOGUER
SOLAR "CAMP
D'EN BRULL"
4T TRIM. 2020.
SGAE:
ACTUACIÓ
24/02/2021
RACÓ DE
TRAMUNTANA
27/07/20.
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

Doc. Acred.

783

19/01/2021

G28029643

784

19/01/2021

G28029643

785

19/01/2021

G28029643

786

19/01/2021

G28029643

787

19/01/2021

G28029643

788

24/01/2020

A28076420

789

17/04/2020

790

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)
SOCIEDAD
GENERAL
DE
AUTORES Y
EDITORES
SOCIEDAD
GENERAL
DE
AUTORES Y
EDITORES
SOCIEDAD
GENERAL
DE
AUTORES Y
EDITORES
SOCIEDAD
GENERAL
DE
AUTORES Y
EDITORES
SOCIEDAD
GENERAL
DE
AUTORES Y
EDITORES

D.
Registre

D. Conforme

Descripció

338

226997

81,87

27/01/2021

24/02/2021

SGAE:
ACTUACIÓ
GLOSADORS
DE MALLORCA
DIA 28/07/20

338

226997

29,87

27/01/2021

24/02/2021

SGAE: CINEMA
FESTES
PATRONA DIES
29,30/07 I 01/08

338

226997

111,45

27/01/2021

24/02/2021

338

226997

112,00

27/01/2021

24/02/2021

338

226997

199,65

27/01/2021

25/02/2021

REPSOL
BUTANO,
S.A.

320

221031

40,05

01/01/2021

27/01/2021

B57753261

SUTEXHO,
S.L.

920

22110

740,52

01/01/2021

25/05/2020

01/10/2020

A07199979

BARTOLOM
E REIG S.A.

231

22614

298,53

01/01/2021

13/01/2021

791

02/10/2020

A07199979

BARTOLOM
E REIG S.A.

231

22614

224,17

01/01/2021

13/01/2021

792

09/10/2020

A07199979

BARTOLOM
E REIG S.A.

231

22614

187,91

01/01/2021

13/01/2021

793

21/10/2020

A07199979

BARTOLOM
E REIG S.A.

231

22614

269,45

01/01/2021

13/01/2021

794

27/10/2020

A07199979

BARTOLOM
E REIG S.A.

231

22614

218,49

01/01/2021

16/11/2020

802

04/12/2020

18234730

ALEGRE
MOLINO,
JOSE
ANTONIO

151

220004

33,88

01/01/2021

12/01/2021

842

19/12/2020

43124865

GAMUNDI
FRONTERA
FRANCISC
A

151

227060

1.815,00

01/01/2021

27/01/2021

843

24/12/2020

A28076420

REPSOL
BUTANO,
S.A.

320

221031

40,05

01/01/2021

27/01/2021

844

19/01/2021

31833935

211

16008

869,83

28/01/2021

05/02/2021

845

11/12/2020

43007283

333

226011

15,00

28/01/2021

05/02/2021

846

22/12/2020

43007283

XUMET
MIR, JUAN

338

226090

16,50

28/01/2021

09/02/2021

862

04/01/2021

E16658809

FARMACIA
ROTGER
CERDA,
C.B.

2311

22603

24,33

29/01/2021

10/02/2021

873

31/12/2020

B07726797

FERRETERI
A PLOMER,
S.L.

340

21207

143,42

30/01/2021

05/03/2021

VIZOSO
LAPORTE,
M.ANTONIE
TA FARMACIA
XUMET
MIR, JUAN

SGAE:
ACTUACIÓ
BANDA DE
MÚSICA DIA
02/08/20.
SGAE:
ACTUACIÓ
LOS
JAVALOYAS
DIA 24/07/20.
SGAE:
REPRESENTA
CIÓ MUSICAL
MEDITERRÀNI
A 16/07/20
QUOTA
SERVEI BASIC
CP PORT DEL
25-12-19 A 2401-20
24 GRANOTES
PROTECCIÓ
COVID19 A.
SEVEIS,
POLICIA..
COMPRA
D'ALIMENTS S.
SOCIALS 01/10
COMPRA
D'ALIMENTS S.
SOCIALS 02/10
COMPRA
D'ALIMENTS S.
SOCIALS 09/10
COMPRA
D'ALIMENTS S.
SOCIALS 21/10
COMPRA
D'ALIMENTS S.
SOCIALS 27/10
1 FUNDA
TABLET
HUAWEI
URBANISME
(ELISA)
PROJECTE
BAIXA TENSIÓ
ETAB.P.
CONCURREN.
LA TAVERNA
QUOTA
SERVEI BASIC
CP PORT DEL
25-11 A 24-12
MEDICAMENT
S
FUNCIONARIS
SETEMBRE 20
A GENER 21.
5 U. GUANTS
MUSEU.
TELES I AIGUA
CAVALCADA
REIS 2021.
MEDICAMENT
S RESIDENTS
2N Q.
DESEMBRE 20.
ARTICLES
CONSERVACI
Ó
POLIESPORTI
U POLLENÇA
DES. 20

23
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

ACTA

ACTA

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)

D. Conforme

231

22614

1.251,02

01/02/2021

03/03/2021

897

01/02/2021

B57803082

SUREDA
JUAN, S.L.U

904

01/02/2021

B57803082

SUREDA
JUAN, S.L.U

231

22614

925,37

01/02/2021

03/03/2021

965

28/12/2020

43029757

CAPO
MAYOL,
MATEO

337

226993

49,30

04/02/2021

09/02/2021

979

24/07/2020

A28076420

REPSOL
BUTANO,
S.A.

320

221031

40,05

01/01/2021

03/02/2021

980

24/02/2020

A28076420

REPSOL
BUTANO,
S.A.

320

221031

40,05

01/01/2021

03/02/2021

981

24/03/2020

A28076420

REPSOL
BUTANO,
S.A.

320

221031

40,05

01/01/2021

03/02/2021

982

24/04/2020

A28076420

REPSOL
BUTANO,
S.A.

320

221031

40,05

01/01/2021

03/02/2021

983

25/05/2020

A28076420

REPSOL
BUTANO,
S.A.

320

221031

40,05

01/01/2021

03/02/2021

984

24/06/2020

A28076420

REPSOL
BUTANO,
S.A.

320

221031

40,05

01/01/2021

03/02/2021

985

24/08/2020

A28076420

REPSOL
BUTANO,
S.A.

320

221031

40,05

01/01/2021

03/02/2021

920

22201

1.204,30

01/01/2021

03/02/2021

Descripció
COMPRA
ALIMENTS
SERVEIS
SOCIALS
POLLENÇA
23/11/20
COMPRA
ALIMENTS
SERVEIS
SOCIALS
POLLENÇA 2711-20
QUEVIURES
PARTICIPANTS
TORNEIG
TRUC.
QUOTA
SERVEI BÀSIC
CP PORT DE
25-06-20 A 2407-20
QUOTA
SERVEI BÀSIC
CP PORT 2501-20 A 24-0220.
QUOTA
SERVEI BÀSIC
CP PORT DE
25-02 A 24-0320.
QUOTA
SERVEI BÀSIC
CP PORT DEL
25-03-20 A 2404-20
QUOTA
SERVEI BÀSIC
CP PORT DE
25-04-20 A 2405-20
QUOTA
SERVEI BÀSIC
CP PORT DE
25-05-20 A 2406-20
QUOTA
SERVEI BÀSIC
CP PORT DE
25-07-20 A 2408-20

986

31/10/2020

A83052407

SOCIEDAD
ESTATAL
CORREOS
Y
TELEGRAF
OS,SA

1121

31/08/2020

B07921729

ELECTROM
AT BALEAR,
S.L.

459

220021

168,82

09/02/2021

MATERIAL
ELÈCTRIC
08/03/2021 BOMBA AIGUA
JARDI POU
TIRADORS

1176

07/10/2020

A07408743

PASTOR
SOFTWARE
Y
HARDWAR
E, S.A.

231

21307

17,87

01/01/2021

10/02/2021

1179

29/02/2020

B07690332

DISARP
BALEAR,
S.L.

231

2200010

163,19

01/01/2021

10/02/2021

1180

29/09/2020

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

920

22110

92,02

01/01/2021

1181

05/03/2020

A07408743

PASTOR
SOFTWARE
Y
HARDWAR
E, S.A.

231

21307

22,93

01/01/2021

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

D.
Registre

Doc. Acred.

FRANQUEIG
CORRESPOND
ÈNCIA
AJUNTAMENT,
OCTUBRE.

256 NEG i 162
COLOR SERV.
SOCIALS
SETEMBRE

ENVASOS C/T
BISAGRA PP
500 W 600UNID
S. SOCIALS
GEL I
DOSIFICADOR
S
10/02/2021 HIDROALCOH
ÒLIC S.
SOCIALS I
BIBLI
727 NEG i 151
COLOR
10/02/2021 MPC3002AD
SERV.
SOCIALS FEB

24
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

ACTA
D.
Registre

Nom tercer C. Programa C. Econòmica Import (Eur)

D. Conforme

1205

30/12/2020

G57760779

ASSOCIACI
O XARXA
CINEMA

337

226993

847,00

17/02/2021

02/03/2021

1231

11/08/2020

B57096190

BOXI
BALEARS
SL

340

226093

1.133,00

01/01/2021

19/02/2021

920

21300

15,60

01/01/2021

22/02/2021

1234

06/07/2020

A07408743

PASTOR
SOFTWARE
Y
HARDWAR
E, S.A.

1235

29/09/2020

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

920

226990

156,26

01/01/2021

22/02/2021

1236

29/09/2020

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

912

226010

43,02

01/01/2021

02/03/2021

TOTAL

136.150,98

Descripció
CINEMA "LA
BICICLETA
VERDE","FIGU
RAS OCULTAS"
NOV.
LLOGUER 1DIA
CABINA
SANITÀRIA
CHALLENGE
2020.
843 COPIES
MP2000SP
JUTJAT DE
PAU 31-03 al
30-06
11 BATES
COVID19
CENTRE
MÈDIC.
COBERTERIA I
ARTICLES
NETEJA
SOPAR
VOLUNT.
PAGESOS

»

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 00:22:00 a 00:28:13).
A continuació, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat següent: deu (10) vots a
favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit
Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears; i set (7) vots d’abstenció dels membres dels
grups municipals Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

4.- Expedient 1577/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de la modificació de
crèdit 12-2021 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de
Tresoreria per a despeses generals, prèvia ratificació de la seva inclusió a l'ordre del
dia
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Prèviament, a iniciativa de la Batlia se sotmet a ratificació del Ple la inclusió d’aquest
assumpte a l’ordre del dia ,que acompanya a la convocatòria de la present sessió ordinària,
d’acord amb el que disposa l’article 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
A continuació, se sotmet a votació la seva inclusió i n’esdevé el resultat següent: dotze (12)
vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina,
Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears, Unides Podem i Alternativa per
Pollença; i cinc (5) vots d’abstenció dels membres del grup municipal Junts Avançam.
Atès el resultat de la votació es declara ratificada la inclusió d’aquest assumpte, que
acompanya la convocatòria, a l’ordre del dia.
25
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D. Factura

ACTA DEL PLE

Factura

ACTA

Seguidament se sotmet al Ple la consideració de la Proposta formulada que textualment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA

˗

Donar un suport a les dues treballadores socials, que continuarien desenvolupant
tasques d'atenció a les famílies com de gestió dels Serveis Socials Comunitaris
Bàsics. - - Un/a dels professionals de treball social contractats s'ubicaria a Pollença i
els altres dos al Port de Pollença, donat que al Port de Pollença es concentra més
volum de feina per les característiques de la població que hi resideix.

˗

Complir la normativa del personal vigent, però també actuar amb previsió davant el
canvi de ràtios. És important complir ràtios perquè si no l'Ajuntament de Pollença
deixa de beneficiar-se de part de les subvencions que es tramiten.

Vista la memòria justificativa del programa temporal de contractació de tres treballadors/es
socials de data 15 de març de 2021.

Vist que existeixen recursos suficients per finançar la present modificació, de conformitat
amb l’establert als articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals atès que el romanent de tresoreria disponible
és:
IMPORT €
Romanent Tresoreria Despeses
Generals Liquidació 2020
Romanent Tresoreria Despeses
Generals emprat
Romanent Tresoreria Despeses
Generals pendent

31.898.706,84
5.786.256,39

ACTA DEL PLE

Atenent que no existeix crèdit adequat i suficient al pressupost de la Corporació per fer front
a la contractació laboral de tres treballadors/es socials abans esmentada.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Vist la necessitat de dur a terme la contractació de tres treballador/es socials per:

26.112.450,45

Vists els informes d’Intervenció favorables a la modificació de crèdit.
Bartomeu Cifre Ochogavia, batle de l’Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent:
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm.12-2021, sota la
modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses
Generals d’acord amb el següent detall:
PRESSUPOST DE DESPESES
SUPLEMENT DE CRÈDIT
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
26
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Vista la Memòria de Batlia.

ACTA
generals €

231 15002

231 15102

231 1600

TOTAL

9.492,66

5.695,60

2.743,35

25.314,09
109.694,39

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT €

87000

Romanent de
Tresoreria per a
despeses Generals

109.694,39

Segon. Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauló d’edicte de la
Corporació i en el BOIB per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plenari. El present expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat reclamacions, en cas
contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.»
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 00:33:52 a 00:40:51).
Finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el resultat
següent: unanimitat (17)
Atès el resultat de la votació es declara aprovada íntegrament la Proposta precedent i els acords
continguts en la mateixa.

5.- Expedient 1645/2021. Dació de compte de l’informe resum anual de control intern
corresponent a l’exercici 2020 de conformitat amb l’art. 37 del Reial decret 424/2017, de
28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector
públic local
Tot seguit el batle-president, d’acord amb l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril,
pel qual es regula el règim jurídic de control intern a les entitats del sector públic local, dóna
27

ACTA DEL PLE

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

231 13002

66.448,69
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231 13000

Retribucions
bàsiques personal
laboral
Altres
remuneracions
personal laboral
Incentiu productivitat
laboral Benestar
social
Gratificació
residència Laboral
Acció Social
Quotes socials
Laboral Benestar
social

ACTA

compte de l’informe resum anual emès per l’interventor en data 19/03/2021 comprensiu dels
principals resultats obtinguts en les actuacions inherents a la funció interventora i el control
financer per a l’exercici 2020 d’aquesta Entitat, informe que s’adjunta a la presenta acta com
a annex.
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 00:43:34 a 00:55:00).

7.- Expedient 1468/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de la concessió de la
distinció Reconeixement Clara Hammerl 2021, prèvia ratificació de la seva inclusió a
l'ordre del dia
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Prèviament, a iniciativa de la Batlia se sotmet a ratificació del Ple la inclusió d’aquest
assumpte a l’ordre del dia, que acompanya a la convocatòria de la present sessió ordinària,
d’acord amb el que disposa l’article 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
A continuació, se sotmet a votació la seva inclusió i n’esdevé el resultat següent: unanimitat
(17)
Atès el resultat de la votació es declara ratificada la inclusió d’aquest assumpte, que
acompanya la convocatòria, a l’ordre del dia.
Tot seguit se sotmet al Ple la consideració de la Proposta formulada que textualment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA – PRESIDÈNCIA DEL JURAT

28
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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 00:55:52 a 01:08:20).
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Seguidament, per part del batle-president, en compliment del que disposa l’article 218 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL), d’acord amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
(LRSAL), es dóna compte de l’informe emès per l’interventor en data 19/03/2021 comprensiu
de totes les resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la
Intervenció/Secretaria, resolucions que s’adjunten a la present acta com annex.

ACTA DEL PLE

6.- Expedient 1662/2021. Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les
objeccions formulades de conformitat amb el que disposa l’article 218 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

ACTA

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.

Considerant l’estudi tècnic emès pel bibliotecari – arxiver municipal Pere Salas Vives en data
20/02/2020, respecte les propostes formulades a tenir en compte per a properes edicions,
per optar a la concessió del reconeixement Clara Hammerl 2021, així com l’informe tècnic
emès per l'historiador Jaume Llompart Vives, de conformitat amb el disposat a 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 reunió de
dia 19 de març de 2021, 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 reunió del Jurat celebrada en aquest sentit, es
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:

ACTA DEL PLE

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 de que siguin
traslladades als tècnics pertinents a l’objecte d’efectuar un estudi/informe sobre les mateixes
per a determinar, alhora, els mèrits o les circumstàncies que aconsellin aquesta distinció per
al present any 2021.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

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 11/03/2021 en compliment de la Provisió de Batlia dictada en la mateixa
data

Les treballadores de Can Morató. Can Morató és considerat el primer centre fabril de
Pollença; va obrir les seves portes cap a l’any 1927 i les va tancar a l’any 1961. Estructurada
amb tres grans sales: sala de filatura, sala de tintoreria i sala de talers, realitzava un treball
d’alta qualitat i amb un gran prestigi internacional,especialitzat en la fabricació de catifes
nuades les quals embarcaven cap a la península o l’estranger.
Can Morató va donar feina durat 34 anys, a moltes de dones, les quals varen poder gaudir
de la prestació de jubilació, un fet rellevant per a les pollencines del moment.
Segon. La Batlia efectuarà el lliurament del present honor i distinció en acte solemne i públic,
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.»
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que s’annexa
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Primer. Atorgar, a l’acte institucional que se celebrarà el proper estiu, la següent distinció
Reconeixement Clara Hammerl 2021 al col·lectiu de dones:

ACTA

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 01:15:39 a 01:25:31).
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el resultat següent:
unanimitat (17)

10.1.- URG. Expedient 882/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, del conveni
interadministratiu de col·laboració entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental (ABAQUA) i l’Ajuntament de Pollença per a la millora del sistema de
sanejament i depuració associat a les EDAR de Pollença i Formentor
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 16 En contra: 0 Abstencions: 1 Absents: 0

Per part de Batlia es presenta a tractament un assumpte no comprés a l’ordre del dia, com ja
es va avançar en seu de la Comissió Informativa, relatiu a la Proposta d’aprovació del
Conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental (ABAQUA) i l’Ajuntament de Pollença per a la millora del sistema de sanejament i
depuració associat a les EDAR de Pollença i Formentor, que no convé ajornar fins a la
propera sessió plenària.
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 01:26:25 a 01:27:06).
En primer terme, de conformitat amb l’establert a l’article 82.2 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) i a l’article 83 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre (ROF), cal sotmetre a votació la ratificació del caràcter urgent de
la Proposta i n’esdevé el resultat següent: deu (10) vots a favor dels membres dels grups
municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El-PI Proposta per les
Illes Balears; i set (7) vots d’abstenció dels membres dels grups municipals Junts Avançam,
Unides Podem i Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació, es declara ratificada la urgència de l’assumpte pel seu tractament.
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10.- Propostes / Mocions d’urgència

ACTA DEL PLE

A continuació el batle-president, de conformitat amb l’article 91.3 ROF, procedeix a alterar
l’ordre del dia dels assumptes a tractar, passant a debatre l’assumpte inclòs com a punt 10 a
l’ordre del dia «Propostes / Mocions d’urgència», per així poder acabar els assumptes que són
més de caire administratiu per, posteriorment, passar a debatre les mocions.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Atès el resultat de la votació, que representa el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació per a l’adopció del present acord (article 6 del Reglament
municipal especial d’honors i distincions de l’Ajuntament de Pollença (BOIB núm. 173/2012, de
22 de novembre; BOIB núm. 28/2019, de 5 de març)), es declara aprovada íntegrament la
Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.

ACTA

Acte seguit i una vegada ratificada la urgència de l’assumpte per al seu tractament, se sotmet al
Ple la consideració de la Proposta formulada que transcrita literalment diu:

Considerant que l’article 25.2. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL) disposa que el municipi exerceix, en tot cas, com a competències
pròpies, les relatives a abastiment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües
residuals. Així mateix, l’article 29.2. m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (LMRLIB) preveu que els municipis de les Illes Balears, en el
marc de les lleis, tenen, en tot cas, competències pròpies en les matèries de regulació i
gestió de l’aprovisionament d’aigua potable a domicili, de la conducció i del tractament
d’aigües residuals.
Per altra banda, l’article 1 del Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els
estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (BOIB núm. 185/2015, de 22 de
desembre), disposa que aquesta entitat té, en el marc de les competències de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, la finalitat institucional de promoure, construir, explotar i mantenir
les infraestructures hidràuliques, incloses entre d’altres, les actuacions, les obres i les
instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals.
Vist allò establert en els articles 55 i 57 de la LRBRL i en els articles 67 i 68 de la LMRLIB,
respectivament, pels que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre
Administracions tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, es desenvoluparà
amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis, podent tenir lloc,
en tot cas, mitjançant els convenis administratius que subscriguin, i la subscripció del conveni
haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública per a la millor prestació dels serveis públics,
eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i atès que l’article l’article 48.1 de la LRJSP preveu que les
administracions públiques, els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats o
dependents i les universitats públiques, en l’àmbit de les seves competències respectives,
poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic i privat, sense que això pugui
suposar cessió de la titularitat de la competència.
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Resultant que Provisió de Batlia de data 11/02/2021 s’inicià l’expedient per a l’aprovació del
conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental (ABAQUA) i l’Ajuntament de Pollença per a la millora del sistema de sanejament i
depuració associat a les EDAR de Pollença i Formentor, d’acord amb l’establert al capítol VI del
Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

ACTA DEL PLE

Vist que mitjançant escrit tramés pel Director gerent d’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental (ABAQUA) es comunicà la finalització de la vigència dels convenis de
col·laboració signats entre l’IBASAN (actualment ABAQUA) i l’Ajuntament de Pollença, de
conformitat amb l’establert a la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic (LRJSP) així com la necessitat de renovar aquests acords
de cooperació en virtut dels quals l’Agència Balear gestiona el servei de sanejament i
depuració associat a les EDARs de Pollença i Formentor adjuntant, alhora, una proposta de
conveni de col·laboració en matèria de sanejament i depuració perquè ABAQUA pugui
continuar realitzant la conservació i manteniment de les instal·lacions que actualment
gestiona (RGE núm. 2020/5175-6559 i 7062) i vist que en resposta als escrits anteriorment
presentats, mitjançant escrit de la Batlia es comunicà a ABAQUA la voluntat d’aquesta
Corporació de renovar dit conveni de col·laboració una vegada tramitat el pertinent
procediment per a la seva aprovació municipal (RGS núm. 3802/2020, de 16 d’octubre).

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

«PROPOSTA DE BATLIA

ACTA

Resultant que, d’acord amb l’establert a l’article 50 de la LRJSP, s’ha realitzat per part de
l’enginyer municipal la pertinent memòria justificativa preceptiva en data 24/03/2021 de la
subscripció del conveni, on s'analitzen la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic,
el caràcter no contractual de l'activitat en qüestió, així com el compliment de la resta de previsions
establertes a la Llei de règim jurídic del sector públic.
Vist l’informe jurídic emès dia 24 de març de 2021, per Secretaria, favorable a l’aprovació del
referit conveni, de conformitat amb allò disposat a l’article 3.3. c) i d) 7è. del Reial Decret
128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim de funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.

Segon. Facultar al batle-president per a l’execució del present acord i la subscripció del
conveni de col·laboració, i per tal que pugui acordar la pròrroga del conveni fins al límit màxim
de quatre anys que preveu la clàusula quarta del conveni.
Tercer. En relació amb el que disposa la clàusula cinquena del conveni, nomenar el batlepresident senyor Bartomeu Cifre Ochogavia i el regidor delegat de l’Àrea de Serveis senyor
Andrés Nevado Rodríguez, en representació de l’Ajuntament de Pollença a la comissió de
seguiment prevista en l’esmentada clàusula.

ACTA DEL PLE

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental (ABAQUA) i l’Ajuntament de Pollença per a la millora del sistema de sanejament i
depuració associat a les EDAR de Pollença i Formentor adjunt a la present proposta.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Per tot l’exposat, de conformitat amb l’establert al capítol VI del Títol Preliminar de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i dins el marc de
col·laboració i cooperació que l'article 140 de la citada Llei 40/2015, d’1 d’octubre, reconeix a
les Administracions Públiques, i d’acord amb els articles 22.2 i 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) aquesta Batlia proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:

Cinquè. Donar trasllat del present acord a l’Àrea de Medi Ambient; a l’Àrea de Serveis i a
l’empresa municipal de serveis EMSER 2002 SLU, per a la gestió i per a quants actes i
tràmits siguin necessaris per a dur a terme l’ objecte del conveni, als efectes pertinents.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA I L’AGÈNCIA
BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER A LA MILLORA DEL
SISTEMA DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ ASSOCIAT A LES EDAR DE POLLENÇA I
FORMENTOR
Palma,

de 2021

REUNITS,
D’una banda, el senyor Miquel Mir Gual, conseller de Medi Ambient i Territori del Govern de
les Illes Balears, nomenat mitjançant Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les
Illes Balears pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes
Balears; i president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de conformitat
amb el que s’estableix a l’article 11 del Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual
s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.
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Quart. Trametre la certificació de l’acord d’aprovació del conveni per part de l’Ajuntament de
Pollença a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) als efectes pertinents.

ACTA

D’una altra, el senyor Bartomeu Cifre Ochogavía, batlle president de l’Ajuntament de
Pollença, en virtut de nomenament acordat pel Ple de data 15 de juny de 2019.
INTERVENEN
El senyor Miquel Mir Gual, en nom i representació de l’Agència Balear de l’Aigua i de la
Qualitat Ambiental, facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de les funcions que
li són pròpies, segon l’assenyalat a l’article 12.1. d) del Decret 100/2015, de data 18 de
desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, i facultat expressament per a la signatura d’aquest conveni per acord del Consell
d’Administració d’aquesta entitat de data XXX de 20XX.

ACTA DEL PLE

I.- L’article 25.2. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL) disposa que el municipi exerceix, en tot cas, com a competències pròpies, en els
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, les relatives a abastiment
d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
Així mateix, l’article 29.2 m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, preveu que els municipis de les Illes Balears, en el marc de les
lleis, tenen, en tot cas, competències pròpies en les matèries de regulació i gestió de
l’aprovisionament d’aigua potable a domicili, de la conducció i del tractament d’aigües
residuals .
Per tot l’ anteriorment exposat, l’Ajuntament de Pollença és l’Administració competent en
matèria de conducció i tractament d’aigües residuals.
II.- L’article 30 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, segons la redacció donada per
la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ostenta, respecte de l’Estat, les competències en matèria d’obres públiques i en
matèria de règim d’aigües en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Un dels objectius bàsics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’obres
hidràuliques ha estat i és dotar de les infraestructures adequades de proveïment d’aigua
potable i de sanejament dels nuclis urbans que no en tinguin, així com ampliar o millorar els
ja existents, amb la finalitat d’assegurar l’adequat nivell de vida de les persones i preservar
el medi ambient.
Amb aquesta finalitat es va crear l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN), actualment
Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA), mitjançant el Decret
27/1989, en el marc de l’habilitació legal conferida a aquest efecte per la disposició
addicional tretzena de la Llei 13/1988, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 1989. D’aquesta manera, mitjançant
aquesta fórmula de creació d’una empresa pública que assumís la funció de promoure,
construir i explotar estacions depuradores d’aigües residuals, amb l’encàrrec material previ
d’aquestes actuacions per part de cada un dels municipis mitjançant el conveni de
col·laboració corresponent, es va establir l’actual model de cooperació en matèria de gestió
del sanejament a la nostra Comunitat Autònoma.
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EXPOSEN

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

El senyor Bartomeu Cifre Ochogavia, en nom i representació de l’Ajuntament de Pollença,
facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de l’acord adoptat a la sessió del Ple
d’aquest Ajuntament en data 25 de març de 2021.

ACTA

III.- L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental és una entitat pública empresarial
creada en virtut de l’establert a la disposició addicional segona de la Llei 8/2004, de 23 de
desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública, amb la finalitat
d’extingir les dues entitats d’aigua existents en aquell moment, Institut Balear de l’Aigua i
Litoral (IBAL) i l’Institut Balear de Sanejament (IBASAN), aglutinant-los en una única
empresa que assumiria les seves competències.

Així, es desprèn dels convenis de col·laboració signats entre ambdues administracions,
concretament, el de 30 de març de 1992 mitjançant el qual IBASAN va assumir la gestió de
la depuradora de Pollença, conveni posteriorment modificat per l’addenda signada el 3 de
març de 2003, a través de la qual l’ens autonòmic va executar l’ampliació de l’esmentada
instal·lació; I el signat el 19 de maig de 1995 pel que IBASAN es va comprometre a
construir l’actual estació depuradora de Formentor.
V.- La disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic estableix l’obligatorietat d’adaptar tots els convenis vigents subscrits a
l‘establert a l’esmentada norma en el termini de tres anys des de la seva entrada en vigor.
No obstant això, aquesta adaptació serà automàtica respecte d’aquells que no tinguessin un
termini de vigència concret o que tenint-lo haguessin establert una pròrroga tàcita per temps
indeterminat, en aquests casos, el termini de vigència del conveni serà de quatre anys a
comptar des de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015.
Per tot això, a partir de 2 d’octubre de 2020 tots els convenis signats entre ABAQUA i els
ajuntaments que no tenen un termini de vigència definit deixaran de tenir vigència, ja que la
possibilitat de pròrroga està expressament rebutjada.
VI.- L’article 48.1 a Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu que
les administracions públiques, els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats
o dependents i les universitats públiques, en l’àmbit de les seves competències respectives,
poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic i privat, sense que això pugui
suposar cessió de la titularitat de la competència.
Per la seva part, l’article 68.1de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears estableix que els ens locals poden subscriure, entre ells i amb les
altres administracions, convenis interadministratius per a la millor prestació dels serveis
públics.
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ACTA DEL PLE

IV.- En l’àmbit d’aquest marc normatiu i davant les dificultats tècniques i econòmiques de
l’Ajuntament de Pollença per assumir la gestió del sanejament del seu terme municipal,
l’Ajuntament de Pollença i l’extint IBASAN i l’actual Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, han signat diferents convenis de col·laboració a través dels quals s’ha establert
un sistema de cooperació respecte a la gestió de part de les instal·lacions que integren el
sistema de sanejament municipal, concretament respecte de les EDAR de Pollença i
Formentor, així com de tota la xarxa de canonades i estacions de bombament que integren
el sistema general de sanejament actualment gestionat per ABAQUA definit a l’annex 1.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Així, l’article 1 del Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els
Estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (BOIB núm. 185 de 22 de
desembre de 2015), disposa que aquesta entitat té, en el marc de les competències de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la finalitat institucional de promoure, construir,
explotar i mantenir les infraestructures hidràuliques, incloses entre d’altres, les actuacions,
les obres i les instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües residuals, continuant,
d’aquesta manera, amb l’objecte social que tenia l’IBASAN.

ACTA

VII.- Atesos els bons resultats derivats de la cooperació entre les dues administracions
respecte al manteniment del sistema de sanejament de les EDAR de Formentor i Pollença,
així com la necessitat d’adaptar els convenis subscrits en matèria de sanejament entre
ambdues administracions a la legislació vigent, és voluntat de l’Agència Balear de l’Aigua i
de la Qualitat Ambiental i de l’Ajuntament de Pollença continuar amb el model de gestió
respecte de les esmentades estacions depuradores a través del conveni de col·laboració,
per a la qual cosa han estimat convenient signar-ne un de nou, el qual s’adequarà a les
noves necessitats.
Es per això, les parts atorguen aquest document amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE

ACTA DEL PLE

Per una banda, donar per extingits els convenis de col·laboració signats entre l’Ajuntament
de Pollença i l’IBASAN, actualment Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, de
dates 30 de març de 1992 i el de15 de maig de 1995 , així com l’addenda del primer
signada el 3 de març de 2003.
Per altra banda, establir el nous termes de col·laboració entre ABAQUA i l’Ajuntament per
dur a terme la gestió del manteniment i millora de les EDAR de les EDAR de Pollença i
Formentor i de les instal·lacions complementàries que integren el sistema general definit a
l’annex 1 i, en un futur, les que hi figuren a l’annex 2.
SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- Per part de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental:

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

L’objecte del present conveni és:

2.- Executar les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament del sistema
general de sanejament i depuració de les EDAR de Pollença i Formentor que figura en
l’annex 1, i, en un futur, el que figura a l’annex 2.
Respecte a les obres de millora, remodelació i/o ampliació, així com respecte de les noves
infraestructures:
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es compromet executar aquelles obres
que impliquin una remodelació integral o ampliació de les infraestructures ja existents,
d’aquesta manera, i de conformitat amb les disponibilitats pressupostàries de l’entitat,
assumeix:
1. Redactar els projectes de conformitat amb les dades que faciliti l’Ajuntament de
Pollença.
2. Executar les actuacions quan disposi dels terrenys necessaris, els quals els haurà
d’aportar gratuïtament el municipi, prèvia conformitat del departament tècnic
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1.- Gestionar el servei del sistema general de sanejament i depuració de les EDAR de EDAR
de Pollença i Formentor i de les instal·lacions complementàries, les quals figuren a l’annex 1,
i, en un futur, les que figuren a l’annex 2.

ACTA

d’ABAQUA.
3. Assumir la gestió de les noves instal·lacions executades, les quals s’incorporaran a
aquest conveni mitjançant la corresponent addenda.
En qualsevol cas, l’execució de les obres restarà condicionada a la disponibilitat
pressupostària i efectiva tramitació de l’expedient de despesa, així com de totes les
llicències, permisos i autoritzacions preceptius.
3.- Col·laborar tècnicament amb l’Ajuntament de Pollença en l’elaboració d’un Pla de millora
del clavegueram i drenatge dels diferents nuclis que formen part de sistema general de
l’annex 3. , mitjançant la facilitació de dades i informació que sol·liciti l’equip redactor
municipal

1.- Cooperar amb l’Agència Balear de l’Aigua de la Qualitat respecte a totes les qüestions
que afecten al sanejament municipal, concretament:

ACTA DEL PLE

1-a) Remetre les aigües residuals urbanes no industrials procedents del municipi Pollença
fins les infraestructures de sanejament i depuració que determini l’Agència Balear de l’Aigua
i de la Qualitat Ambiental.
1-b) Sol·licitar formalment a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental amb
l’antelació mínima d’un any, l’autorització per fer efectiva la incorporació de les aigües
residuals que suposi una modificació qualitativa i quantitativa de càrrega contaminant
superior al 3% de les característiques nominals de les infraestructures de sanejament i
depuració. Tot això als efectes que l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
pugui adaptar de forma adequada les seves instal·lacions.
1-c) Facilitar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental les dades referents a la
població actual i les previsions d’increment futur, així com el consum actual d’aigua potable
de tots els nuclis que integren el municipi.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

2,- Per part de l’Ajuntament Pollença

S’haurà d’analitzar la previsió màxima de les unitats de població per un horitzó, com a
mínim de 10 anys, a partir dels índex de creixements anuals observats en els nuclis de
població, en nombre d’anys iguals o superiors distingint les situacions que es detallen:
1. Consolidació del sòl urbà/urbanitzable existent.
2. Connexió efectiva a la xarxa de clavegueram.
3. Ampliació del sòl urbà.
4. Canvi d’usos o índex d’ocupació.
La informació relativa a les projeccions futures s’haurà de realitzar de forma desagregada
pels nuclis o sectors, i també considerant els diferents usos residencials (principal o
secundari).
La incorporació de futurs nuclis de població al sistema de sanejament general gestionat per
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Pel que fa a les previsions d’increment futur:

ACTA

ABAQUA únicament es podran realitzar una vegada aquests nous nuclis hagin estat rebuts
per l’Ajuntament.
En els casos que determini la legislació urbanística,l’Ajuntament arbitrarà la manera per
traslladar a qui correspongui el cost derivat de les càrregues fixades en la normativa vigent
respecte a les ampliacions i reforç dels sistemes urbanístics, la qual cosa haurà de
comunicar a ABAQUA.
Pel que fa a les dades de consum d’aigua:

ACTA DEL PLE

Anualment es remetrà a ABAQUA les modificacions que hagi sofert la xarxa de
clavegueram municipal, per tal de fer un seguiment en el compliment de les ordenances
municipals sobre sanejament.
1-e) Aprovar en el transcurs del primer any i mig de la vigència d’aquest conveni una
ordenança municipal de l’ús de la xarxa de clavegueram municipal adaptada a la normativa
vigent, així com al contingut d’aquest conveni o, en el cas que n’hi hagi una, modificar-la a fi
i efecte de garantir el compliment de la normativa així com l’adequat funcionament de les
infraestructures de sanejament i depuració.
1-f) Elaborar, presentar i executar un Pla municipal de millora del clavegueram i xarxa de
pluvials dels diferents nuclis urbans que formen part del sistema general identificat a l’annex
3 en un termini màxim d’un any i mig des de la signatura d’aquest conveni. Aquest Pla
haurà d’incloure un conjunt de mesures i actuacions sobre les infraestructures municipals
amb el principal objectiu d’assolir l’òptim funcionament de les infraestructures del sistema
general de sanejament i depuració, i com a mínim haurà d’incidir amb el següents aspectes:
1. La renovació de la xarxa municipal de clavegueram.
2. El foment de la connexió efectiva de les aigües residuals urbanes generades als
nuclis d’aglomeració urbana a la xarxa de clavegueram.
3. La separació de les aigües pluvials urbanes o actuacions substitutòries que
permetin reduir els impactes sobre el medi derivat de la existència de xarxes
unitàries.
2.- Facilitar la disponibilitat dels terrenys per executar aquelles actuacions que siguin
imprescindibles per garantir el bon funcionament de les EDAR de Pollença i Formentor i de
les instal·lacions complementàries, mitjançant la corresponent escriptura de cessió,
constitució de servituds de pas, aqüeducte, conducció elèctrica així com qualsevol altra
necessària per garantir un bon manteniment de les instal·lacions.
Respecte a les futures actuacions que executi l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
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1-d) Facilitar la informació sobre la situació actual respecte a la separació de les aigües
pluvials urbanes o infraestructures substitutòries que permetin reduir els impactes sobre el
medi, derivat de l’existència de xarxes unitàries de titularitat municipal, de la qual es pugui
identificar quina part de la mateixa es troba separada i quina és única.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

L’Ajuntament s’obliga a facilitar mensualment les dades diàries de consum d’aigua potable
en format electrònic (fitxer Excel o similar) o a través de la plataforma telemàtica que faciliti
ABAQUA. El format o l’arxiu plantilla per subministrar les dades serà proporcionat per
ABAQUA.

ACTA

Ambiental com a conseqüència d’ampliacions, remodelacions o noves actuacions en el
sistema de sanejament, l’Ajuntament es compromet a cedir en escriptura pública a l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental els terrenys necessaris per executar-les, així
com fer-se càrrec de totes les despeses notarials i registrals que siguin necessàries.
Aquestes cessions de terrenys estaran condicionades a l’informe favorable dels serveis
tècnics de l’ABAQUA.

ACTA DEL PLE

Pel que fa a l’EDAR de Pollença, segons conveni signat el 30 de març de 1992 l’Ajuntament
havia de cedir a IBASAN la propietat de la mateixa ; No obstant això, aquesta cessió no es
va formalitzar en document públic, malgrat la possessió i utilització d’aquests terrenys per
part d’IBASAN, i després per ABAQUA, ha estat pacífica i continuada fins a dia d’avui.
Per tot això, l’Ajuntament mitjançant la signatura d’aquest document garanteix a ABAQUA a
continuar amb el dret d’ocupació dels terrenys on està construïda l’EDAR durant el temps
de vigència d’aquest conveni. D’igual forma, garanteix la disponibilitat dels terrenys on
aboquen les aigües procedents de l’EDAR de Formentor. La pertorbació d’aquest dret
constituirà causa de resolució del conveni, moment a partir del qual es procedirà a la
liquidació del conveni en els termes específicament detallats a la clàusula sisena .
3.- Expedir totes les llicències, permisos i autoritzacions sense cap tipus de despesa per a
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, derivades d’actuacions que siguin
necessàries per al funcionament adequat del servei de sanejament i depuració, en atenció
al caràcter d’obra pública d’interès marcadament local.
4.- Aprovar, en el cas que les parcel·les afectades pel sistema de sanejament i depuració no
tinguin la qualificació urbanística adient per desenvolupar les activitats de sanejament i
depuració, una modificació puntual de planejament general que reflecteixi aquesta
circumstància.
TERCERA.- FINANÇAMENT
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es farà càrrec de les despeses que
siguin necessàries per continuar amb el correcte funcionament de les infraestructures de
sanejament i depuració que figuren a l’annex 1.
El finançament de totes les actuacions objecte d’aquest conveni es realitzarà amb càrrec al
cànon de sanejament, mitjançant la tramitació dels corresponents expedients de sol·licitud
d’indemnització pels costos de conservació, manteniment i explotació, així com per les
noves inversions realitzades, i serà gestionat per ABAQUA. Tot això, sense perjudici que
ABAQUA pugui finançar aquestes actuacions mitjançant altres tipus de fons.
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En relació amb les instal·lacions de sanejament que l’Ajuntament de Pollença va construir i
posteriorment cedir a IBASAN i/o ABAQUA per a la seva gestió, arran dels convenis de
col·laboració signats entre ambdues parts ( sistemes col·lectors i estacions de bombament
etc.), l’Ajuntament garanteix el dret d’ocupació d’aquestes instal·lacions sobre els terrenys
on estan ubicades. D’aquesta manera, l’Ajuntament es compromet assumir el cost de les
possibles reclamacions plantejades per particulars contra ABAQUA que afectin al dret
d’ocupació dels terrenys sobre els quals l’Ajuntament va executar obres de sanejament.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

La falta de disponibilitat dels terrenys o aportació dels mateixos per part de l’Ajuntament per
poder dur a terme les actuacions previstes en aquest apartat serà causa de resolució
automàtica del conveni de col·laboració.

ACTA

Totes les actuacions contemplades en aquest conveni,presents i futures, estaran
condicionades a les disponibilitats pressupostàries i a l’efectiva tramitació de l’expedient de
despesa.
QUARTA.- VIGÈNCIA
El termini de vigència del present conveni serà de quatre anys, des de la seva signatura.
Abans de la finalització del conveni les parts signants del mateix podran acordar la seva
prorroga per quatre anys més.
CINQUENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Les causes d’extinció d’aquest conveni de col·laboració són:
1. El compliment del termini establert i les prorrogues que s’acordin.
2. L’ incompliment de les obligacions o compromisos del Conveni.
En aquest cas, l’altra part signant del Conveni haurà de requerir a la part
incomplidora perquè en el termini de quinze dies compleixi les seves obligacions i
compromisos. Aquest requeriment serà comunicat a la comissió de seguiment.
En el cas, que desprès del termini de quinze dies, persisteixi l’incompliment de les
obligacions o compromisos del conveni, aquest s’entendrà resolt; fet que es
comunicarà a l’altra part incomplidora del conveni.
3. L’acord unànime de las parts firmants del Conveni.
4. L’impossibilitat legal o material de continuar amb el seu objecte.
5. Declaració judicial de nul·litat del conveni.
6. Qualsevol altra específicament detallada en el conveni.
En cas que concorri alguna de les causes de resolució i ABAQUA estigués
executant obres d’ampliació o remodelació en qualsevol de les instal·lacions
objecte del conveni, l’administració instrumental autonòmica continuarà amb
l’execució de les mateixes fins a la seva finalització, data a partir de la qual es
procedirà a l’entrega de les instal·lacions a l’Administració local i posterior liquidació
del conveni.
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SISENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ DEL CONVENI
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2.- La Comissió de Seguiment estarà integrada per dos representants de l’Ajuntament de
Pollença, i dos representants de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, que
seran el director gerent i el secretari general, en virtut del nomenament del Consell
d’Administració de l’Agència de data 18 de juny de 2013.

ACTA DEL PLE

1.- Es crearà una Comissió de Seguiment del Conveni encarregada de resoldre els
problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar en l’aplicació del present
Conveni.

ACTA

Una vegada resolt el conveni, i en cas que l’Ajuntament no es subrogui en la
posició jurídica d’ABAQUA respecte del contracte de manteniment que té signat
amb l’empresa externa que presta aquest servei, els costos derivats de la resolució
o modificació d’aquest contracte que l’empresa prestatària del servei pugui
reclamar a ABAQUA seran assumits per l’Ajuntament.
Pel que fa als terrenys que hagi pogut adquirir IBASAN i/o ABAQUA per a la
construcció de les instal·lacions de sanejament vinculades als convenis en matèria
de depuració, una vegada resolt el conveni, s’entregaran, juntament amb les
instal·lacions, a l’Ajuntament previ pagament del cost que va suposar per IBASAN,
(ABAQUA ) l’adquisició dels mateixos.

Aquest conveni té naturalesa administrativa, regint en la seva interpretació i
desenvolupament l’ordenament jurídic – administratiu, amb l’expressa submissió de les
parts a la jurisdicció administrativa, en el termes establerts a la Llei 40/2015, de data 1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, restant fora de l’àmbit d’aplicació la Llei
9/2017, de data 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

ACTA DEL PLE

Les qüestions que puguin sorgir amb la seva interpretació i compliment del present Conveni
s’intentaran resoldre en el si de la Comissió de Seguiment i en el cas que no s’arribés a un
acord serà de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I, perquè així consti, i en prova de conformitat les dues parts firmen aquest Conveni de
Col·laboració en dos exemplars, en el lloc i a la data més amunt indicats.

Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia

Per part de l’Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental

Sr. Miquel Mir Gual»

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 01:35:21 a 01:48:57).
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el resultat següent:
setze (16) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera
Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears, Junts Avançam i Unides
Podem; i un (1) vot d’abstenció del membre dels grup municipal Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació, que representa el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació per a l’adopció del present acord (article 47.2 h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)), es declara aprovada
íntegrament la Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
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Per part de
l’Ajuntament de Pollença

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

SETENA.- NATURALESA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

ACTA
8.- Expedient 1417/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a la
introducció de millores en el nou sistema tarifari i de funcionament del TIB
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

A continuació abans d’entrar en el debat i discussió sobre el fons del Dictamen previ emès
per la Comissió Informativa de dia 19 de març de 2021 objecte del present assumpte, el
regidor Michael L. Müller Flury (Unides Podem) manifesta que es procedeix a esmenar el
Dictamen, tenint en compte les aportacions que li han traslladat diferents grups polítics,
concretament Partit Popular i Alternativa per Pollença, consistents bàsicament a suprimir el
nombre d’acords, re-enumerar-los i donar-los una nova redacció i incorporar-ne de nous,
d’acord amb el document resum que els hi ha traslladat a tots els membres del Ple, amb la
següent redacció:
ESMENA al Dictamen

˗

Eliminar l’acord tercer integrant-lo amb el segon per disminuir el nombre d'acords:
2. Demanar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que ampliï la xarxa de punts on poder realitzar
l’emissió i renovació de la targeta Intermodal / moneder.
3. La possibilitat de sol·licitar la targeta de forma telemàtica per accelerar el procés i evitar aglomeracions
i pèrdues de temps en coes.»

˗

Canviar l’orde dels acords i la seva redacció (l'acord quart passa a ser l'acord cinquè
i l'acord sisè passa a ser l'acord quart).
«ACORDS
4. Instar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a dur a terme una rebaixa de tarifes de manera que no es
vegin perjudicats en cap cas usuaris habituals i esporàdics respecte al sistema anterior d'abonaments T20 o T-40, i faci una revisió general del nou sistema tarifari.
6. Demanar al Govern de les Illes Balears que valori, una vegada s’hagi consolidat el sistema tarifari
recentment implantant, l’impacte que ha tengut sobre el nombre d’usuaris i la seva satisfacció, plantejant,
si fos necessari, canvis en aquest sistema per tal que serveixi per a l’impuls de la mobilitat sostenible i l’ús
del transport públic.»

˗

ACTA DEL PLE

«ACORDS

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Es proposa:

Incorporar un nou acord núm. 6, núm. 7 i núm. 8

«ACORDS
[...]
2. Demanar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que ampliï la xarxa de punts on poder realitzar l’emissió i
renovació de la targeta Intermodal / moneder, implementar la targeta moneder virtual a través d’una app per mòbils i
que es pugui sol·licitar la targeta de forma telemàtica per accelerar el procés i evitar aglomeracions i pèrdues de
temps en coes.
4. Demanar al Govern de les Illes Balears que valori, una vegada s’hagi consolidat el sistema tarifari recentment
implantant (màxim en el termini d’1 any), l’impacte que ha tengut sobre el nombre d’usuaris i la seva satisfacció,
plantejant, si fos necessari, canvis en aquest sistema per tal que serveixi per a l’impuls de la mobilitat sostenible i
l’ús del transport públic i avaluant les avantatges i desavantatges en relació al sistema anterior d’abonaments T-20 o
T-40.
5. Instar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, una vegada valorat l’impacte esmentat al punt anterior, a la revisió
general del nou sistema tarifari amb l’objectiu de continuar millorant i potenciant el transport públic, estudiant i
millorant les freqüències i línies on sigui necessari i valorant urgentment tarifes que no discriminin els usuaris que
menys utilitzen el transport públic.
6. Instar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a recuperar el bus llançadora Pollença – Sa Pobla perquè la
ciutadania de Pollença tingui l’opció d’enllaçar el bus amb els horaris del tren de Sa Pobla.
7. L’Ajuntament de Pollença es posa a disposició del Consorci de Transport de les IB, a la Conselleria de Mobilitat i
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Per la següent redacció:

ACTA
Habitatge i en definitiva al Govern de les Illes Balears per avaluar la construcció d’una nova estació de busos a
Pollença i un pàrquing dissuasori, sent candidat el terreny conegut com Can Bach, amb referència cadastral
07042A00100627. Així mateix sol·licita al Departament de Carreteres del Consell Insular de Mallorca que adeqüi
accessos adients des de la carretera MA 2.200 al terreny de Can Bach. Tot això, previ realització dels tràmits
urbanístics pertinents.
8. S’establirà una ajuda directa als usuaris dels Serveis Socials municipals que ho requereixin, per a que puguin
recarregar la targeta moneder sense que computi en el total d’ajudes rebudes i sempre que estigui plasmat en un
pla de feina.»

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: unanimitat (17)
A continuació, es transcriu el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General
que, amb les esmenes introduïdes, esdevé del següent tenor literal:

Si bé aquest nou sistema suposa un avanç tecnològic considerable, ha provocat en alguns
casos dificultats i confusió per als usuaris, avesats a l’anterior sistema. La variabilitat dels
preus, la manca de coneixement amb detall de totes les tarifes existents, així com el
desconeixement dels sistemes d’accés a la informació sobre saldo i nombre de viatges
realitzats, fan que sigui imprescindible millorar els canals de comunicació, així com fer un
seguiment de l’impacte del nou sistema entre el conjunt d’usuaris que permeti valorar-ne el
grau de satisfacció i ús. Amb el nou sistema de targeta moneder no apareixen en les
pantalles, en el moment de l'ús de la mateixa a través dels torns, els cobraments realitzats ni
tampoc el romanent existent. Aquesta opció només és possible o bé fent ús de les màquines
de venda de les estacions, o bé mitjançant l’àrea d’usuaris de la web del TIB. No tots els
usuaris del transport públic tenen els coneixements d’ús informàtic per a manejar aquesta
àrea d’usuaris.
Així mateix, s’han rebut queixes respecte a la comparativa de preus entre els anteriors
abonaments T20 i T40 i el preu dels mateixos viatges amb el nou sistema en cas de
comparar-se amb el perfil general i sense fer variacions en el nombre de salts, que alguns
usuaris consideren un increment de preus. La manca de publicitat i facilitat per sol·licitar la
targeta moneder i de comprar per avançat els viatges «en línia», provoca a Pollença per
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Dia 1 de gener de 2021 va entrar en funcionament el nou sistema tarifari i de targeta
moneder, impulsat per la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, que ha proposat canvis
importants i que han provocat certa confusió entre els usuaris més habituals dels serveis de
transport del TIB (bus, tren i metro) i també entre la població general. El nou sistema ha
suposat la conversió de la targeta intermodal, que s’emprava amb abonaments de 20 i 40
viatges o descomptes sobre el bitllet senzill per als usuaris de perfil social, en una targeta
moneder en què cal carregar “saldo”. La forma d’emprar la targeta pretén trencar les barreres
que presentaven els anteriors abonaments fixos vinculats només a un nombre específic de
salts, així com establir eines per a la fidelització dels usuaris més habituals. Per a això,
estableix un conjunt molt divers de tarifes, que depenen del perfil de cada usuari; i que tenen
un preu decreixent vinculat a un sistema de punts que s’acumulen a mesura que es viatja.
Aquest sistema de descompte suposa que cada nou viatge té un preu diferent a l’anterior, i
es reinicia cada mes per tornar al preu de referència establert. Malgrat la bona voluntat de
voler premiar i fidelitzar els usuaris més habituals, el nou sistema resulta ser entre un 10 i un
15% més car, principalment pels usuaris de 2 salts. Els de cero salts i els de quatre es veuen
beneficiats pel nou sistema.

ACTA DEL PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

«MOCIÓ PER LA INTRODUCCIÓ DE MILLORES EN EL NOU SISTEMA TARIFARI I DE
FUNCIONAMENT DEL TIB

ACTA

•

Instal·lació de més d’una marquesina, o d’una de major longitud, preferentment
modular de manera que es pugui adaptar a les característiques i al nivell de
demanda de cada parada.

•

Les parades han d’estar il·luminades.

•

Es recomana instal·lar aparcaments per a bicicletes dotades de sistemes per donar
seguretat al propietari de la bicicleta.

L’Ajuntament de Pollença ha iniciat les reunions i peticions necessàries perquè es pugui
situar una futura estació de busos per Pollença (que compleixi prescripcions abans
esmentades), així com un pàrquing dissuasori (reservant un espai per futurs possibles
usos), el qual és realment idoni, a l’espai de titularitat Municipal anomenat o conegut com
Can Bach. Terreny de referència cadastral 07042A00100627 que es va adquirir l’any 2018
per un preu de 510.000 €. Compta amb una superfície gràfica de 7.872 m 2 amb la
classificació de sòl rústic, constant com Àrea de transició de creixement. Un espai que, per la
seva proximitat a la carretera (possibilitat de crear un accés definit que milloraria
l’accessibilitat i també permetria pacificar el tràfic i millorar l’accés a l’excursió del Puig de
Maria). Una opció a la qual els partits polítics del Consistori hi donen suport i esperen que les
negociacions arribin a bon port.
No se’ns ocorr millor manera de fomentar el transport públic (que dona compliment als ODS
11, ciutats i comunitats sostenibles i 13, accions pel clima) que incorporar millores al sistema
de tarifes i transport del TIB, així com treballar per aconseguir infraestructures adequades i
que facilitin l’ús a la ciutadania.
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
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Addicionalment, i no menys important, el solar conegut com Can Conill acollirà en els anys
vinents el nou PAC de Pollença. Es reduiran places d’aparcament dissuasori i no és
compatible que aquestes infraestructures (renou, alta presència persones, moments de
saturació de vehicles) estiguin una al costat de l’altra, pel seu correcte funcionament. El Pla
considera que les parades amb alta demanda han de tenir:

ACTA DEL PLE

Per altra banda, el Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera de
Mallorca (2017) també ha suposat canvis en les línies i freqüències del transport al Municipi.
Pollença, que no té cap estació de bus, s’ha transformat en capçalera de 3 línies: L301
(Palma), L321 (Cala Sant Vicenç), L322 (Port d’Alcúdia). La infraestructura existent no pot
assumir unes freqüències que s’han augmentat casi al doble (sobre tot a l’estiu amb la
incorporació de la L322). Segons el propi Pla, la parada de bus de Cecili Metel, no compta
amb una marquesina, no té espai adequat per fer maniobres de bus i tampoc té una bona
accessibilitat. En resum, no hi haurà espai per fer maniobres ni per poder combinar al mateix
temps la presència de més busos i el tràfic regular d’automòbils. El Pla també ha comportat
adquirir busos més grans (i més eficients en termes mediambientals, mesura positiva). Amb
aquestes dimensions és pràcticament impossible que puguin coincidir més de dues unitats al
mateix temps a la parada abans esmentada.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

exemple preus desorbitats com haver de pagar 4,5 € per un bitllet senzill entre Pollença i el
Port de Pollença, o 9 € per anar des del Port de Pollença fins a Palma (7,5 € des de
Pollença, fent una anada i tornada per viatgers esporàdics sense targeta de fins a 18 €) És
clau facilitar al màxim que la ciutadania, tot i que sigui usuària esporàdica del TIB, tengui les
eines necessàries per evitar aquests preus.

ACTA

ACORDS
1. Sol·licitar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que ampliï els canals i campanyes de
comunicació per tal que tots els usuaris coneguin els detalls del nou sistema tarifari establert
a la xarxa TIB.
2. Demanar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge que ampliï la xarxa de punts on poder
realitzar l’emissió i renovació de la targeta Intermodal / moneder, implementar la targeta
moneder virtual a través d’una app per mòbils i que es pugui sol·licitar la targeta de forma
telemàtica per accelerar el procés i evitar aglomeracions i pèrdues de temps en coes.

6. Instar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a recuperar el bus llançadora Pollença – Sa
Pobla perquè la ciutadania de Pollença tingui l’opció d’enllaçar el bus amb els horaris del tren
de Sa Pobla.
7. L’Ajuntament de Pollença es posa a disposició del Consorci de Transport de les IB, a la
Conselleria de Mobilitat i Habitatge i en definitiva al Govern de les Illes Balears per avaluar la
construcció d’una nova estació de busos a Pollença i un pàrquing dissuasori, sent candidat el
terreny conegut com Can Bach, amb referència cadastral 07042A00100627. Així mateix
sol·licita al Departament de Carreteres del Consell Insular de Mallorca que adeqüi accessos
adients des de la carretera MA 2.200 al terreny de Can Bach. Tot això, previ realització dels
tràmits urbanístics pertinents.
8. S’establirà una ajuda directa als usuaris dels Serveis Socials municipals que ho
requereixin, per a que puguin recarregar la targeta moneder sense que computi en el total
d’ajudes rebudes i sempre que estigui plasmat en un pla de feina.»
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 02:03:20 a 02:23:20).
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 íntegrament la Moció precedent i els acords
continguts en la mateixa.
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5. Instar a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, una vegada valorat l’impacte esmentat al
punt anterior, a la revisió general del nou sistema tarifari amb l’objectiu de continuar millorant
i potenciant el transport públic, estudiant i millorant les freqüències i línies on sigui necessari i
valorant urgentment tarifes que no discriminin els usuaris que menys utilitzen el transport
públic.

ACTA DEL PLE

4. Demanar al Govern de les Illes Balears que valori, una vegada s’hagi consolidat el sistema
tarifari recentment implantant (màxim en el termini d’1 any), l’impacte que ha tengut sobre el
nombre d’usuaris i la seva satisfacció, plantejant, si fos necessari, canvis en aquest sistema
per tal que serveixi per a l’impuls de la mobilitat sostenible i l’ús del transport públic i avaluant
les avantatges i desavantatges en relació al sistema anterior d’abonaments T-20 o T-40.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

3. Demanar al Govern de les Illes Balears que millori els sistemes per conèixer els preus del
viatge i el saldo de les targetes tant a les estacions de tren com a la xarxa de busos.

ACTA
9.- Expedient 1525/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la
creació d'una comissió del nomenclàtor amb l'objectiu primordial de posar noms de
dones i col·lectius de dones als carrers, vies, camins, places, edificis municipals del
nostre municipi
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 16 En contra: 0 Abstencions: 1 Absents: 0

Tot seguit abans d’entrar en el debat i discussió sobre el fons del Dictamen previ emès per la
Comissió Informativa de dia 19 de març de 2021 objecte del present assumpte, des de Junts
Avançam manifesten la seva intenció d’incorporar al Dictamen una esmena formulada per
Alternativa per Pollença, consistent bàsicament a modificar el primer punt dels acords que,
d’altra banda ja es va esmenar en seu de Comissió Informativa, amb la següent redacció:

Primer. Crear una comissió de Nomenclàtor de Pollença que estaria formada pel batle/essa, representants de cada
partit polític corresponents als diversos grups polítics municipals constituïts, historiadors i els tècnics necessaris.

Per la següent redacció
«PER TOT AIXÒ, JUNTS AVANÇAM PROPOSA:
Primer. Crear una comissió de Nomenclàtor de Pollença que estaria formada pel batle/essa, representants dels
partits amb representació municipal, historiadors, els tècnics necessaris, representants del moviment feminista així
com dones representatives del mon cultural.»

Al respecte d’això, s’estableix un debat les intervencions del qual 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 02:27:09 a 02:43:53)
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: 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.
A continuació, es transcriu el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General
que esdevé del següent tenor literal:
«MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR AMB L’OBJECTIU
PRIMORDIAL DE POSAR NOMS DE DONES i COL·LECTIUS DE DONES ALS CARRERS,
VIES, CAMINS, PLACES, EDIFICIS MUNICIPALS DEL NOSTRE MUNICIPI
Exposició de motius
El nomenclàtor és el conjunt de noms amb què un territori, en aquest cas POLLENÇA, bateja
el conjunt dels carrers, places, avingudes, passejos, … però també les biblioteques, escoles,
sales o edificis. Pot incloure, entre d’altres, noms de països, ciutats o pobles, d’accidents
45

ACTA DEL PLE

«PER TOT AIXÒ, JUNTS AVANÇAM PROPOSA:
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Es proposa modificar

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

ESMENA al Dictamen:

ACTA

Els noms actuals dels carrers responen a criteris diferents. A la vila, la majoria són topònims
tradicionals, tot i que alguns han anat canviat amb els temps. A principis del segle XX molts
d’aquests topònims tradicionals foren substituïts per noms de persona, molts d’ells fills
il·lustres. Al cas del Moll, els noms de persones són més abundants, alguns relacionats amb
aquest nucli de població i d’altres no tant, molts d’ells, però, relacionats amb la mar.
En tot cas, tant a Pollença, com al Moll i a Sant Vicenç, coincideixen en el fet que hi ha pocs
carrers que duen nom de dones. En tot el municipi just n’hem trobat 10, estirant fins i tot la
corda. La majoria d’aquests noms fan referència a monges i han estat posats recentment.
Si feim un recopilatori trobam els següents:

ACTA DEL PLE

Sent evident que la discriminació de les dones és un fet indiscutible fins i tot en l’actualitat i
que afecta a quasi tots els àmbits de la vida i de la societat, aquesta discriminació se
reflecteix també en la toponímia urbana i concretament en el noms dels carrers i places del
nostre municipi. Entre Pollença, el Moll i Sant Vicenç, hi ha uns 160 carrers. Les
urbanitzacions aïllades de la Font, el Vilar o Fomentor no han posat nom als seus carrers,
encara.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

geogràfics, d’oficis, de tradicions, de fets històrics, de plantes o d’animals; però habitualment
inclou sobretot noms de persones concretes. Són, en teoria, personatges d’un cert relleu que
han excel·lit en algun camp i sovint amb un tipus de vinculació a la localitat. Per això, en
certa manera, podríem dir que és un reflex de la història de la localitat. No és però, un reflex
neutre, objectiu. És, de fet, un reflex del poder, ja que habitualment qui ha donat noms a
carrers i altres espais de la ciutat no ha estat la ciutadania sinó la classe governant que ha
aprofitat aquests espais per honorar persones properes als seus cercles i afines a nivell
ideològic. En una societat patriarcal com la nostra, doncs, els nomenclàtors són sexistes,
androcèntrics, de la mateixa manera que ho és la història que ens han explicat i que
coneixem, que silencia i fins i tot tergiversa el paper que han tingut les dones al llarg dels
anys en la societat.

2.- Mare Alberta. Cayetana Giménez Adrover (1837-1922), coneguda com a Mare Alberta,
dóna nom a un carrer ample, continuació de Gonçal Ferragut (abans, Pont d’en Bosch).
Popularment aquest carrer ha tengut altres noms, tal com Caracas, les Cases Noves, el
Poble Nou. Fou pedagoga, fundadora de les Monges de la Puresa i organitzadora de l’Escola
Normal de Palma, de formació de mestres.
3.- Sor Cifre de Colonya. El darrer carrer nou situat entre el Roser Vell i Cecili Metel, es va
dedicar a Sor Elisabet Cifre de Colonya (1467-1542). Fou la promotora i primera rectora de la
Criança, dedicada a l’educació de les joves, l’únic col·legi femení de Palma al llarg de 300
anys. Tot i que no està confirmat que nasqués a Pollença, prové d’una família pollencina.
4.- Dones de Can Sales. Les tres dones (Sor For Ricomana, la seva filla Simona i na Dolça
Blanc) avistaren un llum dalt del Puig, on més tard s’hi trobà la imatge de la Mare de Déu,
segons diu la tradició. Li posaren nom al carrer continuació de Sant Domingo, que va des de
Cecili Metel cap a la carretera de Palma. Totes tres s’hi instal·laren dalt del Puig.
5.- Margalida Comas Camps. Al Moll, al carrer que abans es deia prolongació de la Gola, fa
poc se li va posar el nom de Margalida Comas. Aquesta pedagoga i una de les impulsores de
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1.- Sor Flor Ricomana. El primer tram del Camí del Cementeri, des de la plaça de ca les
Munnares, du el nom de Sor Flor. Està dedicat a la que es considera fundadora del santuari
del Puig de Maria. Sembla que va viure entre 1312 i 1388 i va ser declarada Filla il·lustre de
Pollença.

ACTA

la didàctica de les Ciències, va viure a Pollença i es va casar amb el conegut fotògraf Guillem
Bestard. Va haver d’exiliar-se per la guerra. Estava relacionada amb la Institució Lliure
d’Ensenyament.
6.- Reina Maria Cristina. La que fou la dona del Rei i posteriorment regent d’Espanya, té un
carrer dedicat. Concretament és el que hi ha entre via Pollentia i Tito Cittadini, travessant
Jonquet i via Argentina. A Pollença, també podem considerar al carrer Reis Catòlics com a
una via que du el nom d’una reina, en aquesta la de Castella.

9.- Carrer de les Pageses. Als coster del Calvari i del Garroverar, hi ha una sèrie de carrers
empinats i estrets. Un d’aquests carrers duu per nom carrer de les Pageses. És la
continuació del carrer Martell i travessa el de Jesús, Garroverar i Ferrà.
10.- Carrer de les Monges. A la zona antiga del Moll, s’hi troba el carrer de les Monges. Va
des del passeig Saralegui al carrer Joan XXIII. Agafa el nom de l’escola i casa de les monges
de la Caritat que hi ha just a devora.
En definitiva, els noms de dones no arriben ni al 10% del total dels noms dels carrers i places
del municipi de Pollença. Cal que Pollença reconegui el valor passat i present de les dones i
l’espai públic és un bon lloc per fer-ho, tant a través del nomenclàtor com explicant el paper
de les dones en la història i en la construcció de la societat.

ACTA DEL PLE

8.- Plaça de Ca les Munnares. A la plaça nova de Pollença, li varen posar el nom de plaça de
ca les Munnares (que nosaltres pronunciam Monnares). Fa referència a les antigues
propietàries d’aquests terrenys. Ben a prop hi ha el carrer Munar i l’edifici actual de la Policia
va ser molts d’anys l’escola de ca les Monnares, regentada per les monges de la Caritat.

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

7.- Camila Peers. Aquesta escriptora danesa té un carrer dedicat entre Cecil Metel i Guillem
Cifre de Colonya i travessa el de Joan Baptista Cabanillas. Va venir a Pollença l’any 1929 i
va morir l’any 1964, als 85 anys. Va viure a Can Pallisser dins l’Horta pollencina. M’han
comptat que cridava l’atenció pel fet de fumar puros.

Pensem que una solució per resoldre aquesta anomalia democràtica seria la creació d’una
comissió que s’encarregaria de l'estudi i els canvis en el nomenclàtor, "fomentant l'ús dels
noms de dones", arran de les propostes que arribin des dels mateixos partits, col·lectius
feministes, iniciatives de participació ciutadana a l’àmbit de l’educació i el lleure, entitats i,
fins i tot, particulars.
La comissió hauria d’estar formada per tècnics , representants de cada grup municipal i, de
manera puntual, entitats i persones amb l'objectiu d'assessorar. En tot cas, la darrera paraula
sobre futurs canvis la tindria el ple municipal.
L’objectiu principal de la Comissió seria el fet d’anar igualant els noms dedicats a dones o
col·lectius de dones que als d’homes, donant visibilitat a l’aportació, sovint menyspreada o
oblidada, de les dones als diferents àmbits socials i culturals (ciències, arts, esports, etc.),
sensibilitzant a la societat civil i les institucions.
PER TOT AIXÒ, JUNTS AVANÇAM PROPOSA:
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En el cas de Pollença el reconeixement Clara Hammerl és una fita important i, a la vegada,
pot ser també la font de propostes de col·lectius de dones que mereixen afegir al
reconeixement un lloc visible i identificable al nostre espai públic i equipaments públics.

ACTA

Primer. Crear una comissió de Nomenclàtor de Pollença que estaria formada pel batle/essa,
representants de cada partit polític corresponents als diversos grups polítics municipals
constituïts, historiadors i els tècnics necessaris.
Segon. Que aquesta Comissió tiri endavant una feina de revisió del nomenclàtor existent, de
recerca d’espais, equipaments sense nom, amb la intenció de posar noms de dones o de
col·lectius de dones a carrers i places, avingudes, passejos,.. així com edificis municipals,
sales d’actes, escoles, etc. Es tracta de cercar espais emblemàtics i visibles per destacar el
nom d’aquestes dones o col·lectius de dones.

Atès el resultat de la votació es declara aprovada íntegrament la Moció precedent i els acords
continguts en la mateixa.

I, sent les 21.07 hores, el batle-president aixeca la sessió tal com ja avançà en seu de Comissió
Informativa pel fet de les limitacions horàries en els desplaçaments establertes en la normativa i
mesures vigents a conseqüència de la COVID-19, de la qual com a secretària, estenc aquesta
acta; els assumptes no debatuts en la present sessió s’hauran d’incloure a l’ordre del dia de la
següent sessió, de conformitat amb l’article 87 del ROF.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el resultat següent:
setze (16) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera
Pollencina, Partit Popular , El Pi – Proposta per les Illes Balears, Junts Avançam i Unides
Podem; i un (1) vot d’abstenció del membre dels grup municipal Alternativa per Pollença.

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 02:52:00 a 03:02:59).

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

Tercer. Que l’Ajuntament de Pollença obri un espai de debat i participació amb la ciutadania
per possibilitar l’aportació de noms de dones i col·lectius de dones com a proposta de
denominació de vies, espais i equipaments públics. Amb l’objectiu de crear un llistat de noms
de dona o col·lectius de dones que siguin els que la Comissió faci servir en el canvi de noms
dels Nomenclàtor.»

ACTA

AJUNTAMENT PLE / Sessió Ordinària núm. PL/2021/6
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 25 de març de
2021

Enllaç: https://dl.dropbox.com/s/gzot4saiaehq9d7/21-03-25-ple
%20ordinari.mp3

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

De: 00:01:16
A: 00:01:46

2.- Expedient 653/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, del Conveni interadministratiu de col·laboració per
concedir ajudes adreçades a pal·liar conseqüències de les
restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID 19 en
els sectors econòmics

De: 00:01:50
A: 00:19:30

3.- Expedient 1421/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, del reconeixement extrajudicial de crèdits 2-2021

De: 00:19:30
A: 00:28:28

4.- Expedient 1577/2021. Proposta per a l'aprovació, si
procedeix, de la modificació de crèdit 12-2021 sota la
modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de
Tresoreria per a despeses generals, prèvia ratificació de la
seva inclusió a l'ordre del dia

De: 00:28:29
A: 00:41:04

5.- Expedient 1645/2021. Dació de compte de l’informe resum
anual de control intern corresponent a l’exercici 2020 de
conformitat amb l’art. 37 del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en
les entitats del sector públic local

De: 00:41:05
A: 00:55:00

6.- Expedient 1662/2021. Dació de compte de les Resolucions
de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat
amb el que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció
donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
(LRSAL)

De: 00:55:03
A: 01:08:20

7.- Expedient 1468/2021. Proposta per a l'aprovació, si
procedeix, de la concessió de la distinció Reconeixement
Clara Hammerl 2021, prèvia ratificació de la seva inclusió a

De: 01:08:24
A: 01:25:47

ACTA DEL PLE
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minutatge
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Ordre del dia

ACTA

Ordre del dia

Situació de
minutatge

l'ordre del dia

De: 01:49:21
A: 02:23:49

De: 02:23:50
A: 03:03:15

50

Número: 2021-0005 Data: 31/05/2021

9.- Expedient 1525/2021. Moció presentada pel grup municipal
Junts Avançam per a la creació d'una comissió del
nomenclàtor amb l'objectiu primordial de posar noms de dones
i col·lectius de dones als carrers, vies, camins, places, edificis
municipals del nostre municipi

De: 01:27:18
A: 01:49:20

Codi Validació: 6NJXE2276X24PJ7K2CH5EA9Y2 | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 50

10.1.- URG. Expedient 882/2021. Proposta per a l'aprovació, si
procedeix, del conveni interadministratiu de col·laboració entre
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental
(ABAQUA) i l’Ajuntament de Pollença per a la millora del
sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR de
Pollença i Formentor
8.- Expedient 1417/2021. Moció presentada pel grup municipal
Unides Podem per a la introducció de millores en el nou
sistema tarifari i de funcionament del TIB

De: 01:25:48
A: -–:---:---

ACTA DEL PLE

10.- Propostes / Mocions d’urgència

