ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 18/2019
Caràcter: extraordinària
Data: 30 d’octubre de 2019
Convocatòria: primera
Horari: de 16:35 h a 19:22 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença)

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Regidors i Regidores
Sra. Francisca Cerdà Nadal (Tots per Pollença)
Sr. Josep Lluís Pons Cifre (Tots per Pollença)
Sra. Maria P. Buades Cifre (Tots per Pollença)
Sr. Mateu Soler Estrany (Tots per Pollença)
Sr. Miquel Llobeta Vives (Tots per Pollença)
Sr. Andrés Nevado Rodríguez (Unió Mollera Pollencina)
Sra. Bianca Maria Aguilar Ryan (Unió Mollera Pollencina)
Sr. David Alonso García (Partit Popular)
Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Junts Avançam)
Sr. Antoni Cànaves Capllonch (Junts Avançam)
Sra. Joana Aina Campomar Orell (Junts Avançam)
Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)
Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença)
Sr. Michael L. Müller Flury (Unides Podem)
Sr. Josep Marquet Cerdà (El Pi – Proposta per les Illes Balears)

Secretària
Sra. Francisca M. Adrover Cànaves

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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Interventor
Sr. Albert Valicourt Genzor

No assisteixen (amb excusa)
Regidora Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam)
Ordre del dia
1.- Aprovació, si procedeix, dels perfils lingüístics dels llocs de treball de personal de l’Ajuntament de
Pollença (Exp. Núm. 2019/3162)
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2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2019, sota la modalitat de
crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Exp. Núm. 2019/3487)
3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 6/2019 (Exp.
Núm. 3497)
4.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió a la central de contractació de la Federació d’Entitats Locals de
les Illes Balears – FELIB (Exp. Núm. 2019/3527)
5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança reguladora de preu públic per reproducció i
comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard / Cerdà (Exp. Núm. 2019/2316)
6.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’adhesió a la Mancomunitat de Tramuntana (Exp. Núm.
2019/3580)

8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per la Declaració de l’emergència
climàtica (RGE núm.2019/6650 de 2 de setembre)
9.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per iniciar el procediment de creació d’una
escoleta pública d’educació infantil de 0-3 anys al poble de Pollença (RGE núm. 2019/6984 de 13 de
setembre)

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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7.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de posada a disposició dels terrenys / bé immoble corresponent
a la finca denominada Can Bach o l’hort del Camí del Puig formada per la parcel·la 627 - en part urbana
i en part rústica - del polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001006270000SZ) i la parcel·la
rústica 903 del mateix polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001009030000SO), a favor de
l’administració de la Comunitat Autònoma i/o del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) per a la
construcció del nou centre salut (PAC) en el municipi de Pollença conformement el disposat al Decret llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments
d’usos educatius, sanitaris i socials de la CAIB (Exp. Núm. 2017/3271)

Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació, si procedeix, dels perfils lingüístics dels llocs de treball de personal
de l’Ajuntament de Pollença (Exp. Núm. 2019/3162)
A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 25 d’octubre de 2019 que es transcriu literalment:

L'article 4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears estableix que «La llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial», i
afegeix que «Tots tenen el dret de conèixer-la i d'usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per
causa de l'idioma».

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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“PROPOSTA DE BATLIA

La Llei 3/1986, de normalització lingüística, en la redacció donada per la Llei 1/2016, de 3 de
febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears,
estableix, en l’article 6.1, que «el català, com a llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, ho és també del Govern autònom, del Parlament i dels consells insulars i, en
general, de l’Administració pública, de l’Administració local i de les corporacions i institucions
públiques dependents de la Comunitat Autònoma».
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L’article 9.3 de la mateixa llei estableix que «els consells insulars i les corporacions locals han
de regular l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit de la seva competència d’acord amb els
principis i les normes d’aquesta llei».
Així mateix, la Llei 4/2016, de 6 d'abril, conté mesures de capacitació lingüística adreçades a
recuperar i fomentar l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.
El Ple de la Corporació, de dia 10 de juny de 1993, aprovà els Perfils Lingüístics que són els
qui han determinat al llarg de molts anys el nivell d’exigència de coneixement de la llengua
catalana que ha demanat l’Ajuntament de Pollença a les persones que han volgut optar a una
plaça dins l’administració local, tot i que aquest coneixement no fou requisit fins que el Ple de
dia 28 de juliol de 1994 determinà el caràcter eliminatori de les proves de català.
Atès que fa uns anys es modificà la denominació dels diferents certificats que emet la Direcció
General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per tal
d’adaptar-los al Marc Comú Europeu de Referència, i que s’hi afegí un nou certificat, es
considerà necessari fer l’adaptació pertinent pel que fa a la denominació del nivell de català
que exigirà l’Ajuntament de Pollença d’ara endavant.
S’ha emès informe, per part del Servei Lingüístic Municipal, en data de 27 de setembre de
2019, que assenyala, entre d’altres:

Bartomeu Cifre Ochogavia

És per això que en un informe de data 11 de març de 2016 i atès que segons la normativa
actual l’alumnat que ha acabat els estudis d’ESO està en possessió del nivell B2 (si compleix
els requisits que estableix l’esmentada normativa), i el que ha acabat batxillerat disposa del
nivell C1 (també si compleix els requisits establerts), es considerà que no es podia exigir un
nivell inferior a aquests en els casos en què la titulació acadèmica requerida fos la d’ESO o
batxillerat, i s’establí la taula següent:
Certificat d’Escolaritat: nivell A2
Graduat en Educació Secundària Obligatòria o Graduat Escolar (places no
administratives): nivell B1
3. Graduat en Educació Secundària Obligatòria o Graduat Escolar (places
administratives): nivell B2
4. Batxillerat: nivell C1
5. Diplomatures, llicenciatures i titulacions de grau: nivell C1
1.
2.

Però un cop feta la valoració de les característiques de cada lloc de feina de manera més
concreta i particular, cal assenyalar que en alguns és més convenient i oportú tenir en compte
quina és directament la incidència del nivell de coneixement de la llengua catalana sobre els
usuaris dels diferents serveis municipals i adaptar aquesta conveniència a l’exigència que se’n
faci.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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“Per tal de fer una classificació ordenada dels diferents nivells de coneixement de català que
s’exigeixen, en un primer moment es considerà que el procediment més adequat era el
d’equiparar un determinat nivell a la titulació acadèmica reglada que es requereix per a cada
lloc de feina.

És per això que l’actualització dels perfils lingüístics es farà, sobretot, en base a la necessitat
que generi la interacció del personal municipal amb els usuaris destinataris dels diferents
serveis, i no tant amb la titulació acadèmica reglada que es requereix per a cada lloc de feina.”
Atès l’establert a l’article 34 de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de Normalització Lingüística de
les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la
Llei de Normalització Lingüística, respecte la funció normalitzadora dels poders públics i la
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referència expressa a les bases de les convocatòries per a la provisió de places a les
corporacions locals.
Una vegada negociat en el si de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics en
sessió de 16 d’octubre de 2019.
El Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, batle de l’Ajuntament proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els següents perfils lingüístics de les places de la plantilla de l’Ajuntament,
que s’exigiran com a requisit als processos selectius municipals:
PERFILS LINGÜÍSTICS
PERSONAL FUNCIONARI
Nivell B1
Agent de seguretat casa consistorial.

Nivell C1
Secretari, interventor, tresorer, TAG, TAE, administratiu, arquitecte, enginyer, arquitecte
tècnic, TRL, inspector de la policia local i subinspector de la policia local.
PERSONAL LABORAL

Bartomeu Cifre Ochogavia

Nivell A2
Peó, peó especialitzat, oficial, capatàs, fosser, auxiliar clínica, cuiner, auxiliar neteja,
bugaderia i menjador i servei tècnic.
Nivell B1
Notificador i bidell col·legi.
Nivell B2
Auxiliar administratiu, informador juvenil, cap de servei d’obres, i secretari batlia.
Nivell C1
Assistent social, tècnic empresa turística, informador turístic, psicòleg, delineant, coordinador
cultura, bibliotecari-arxiver, administratiu, professor Escola d’Adults, mediador cultural,
arquitecte, professor Escola de Música, director residència i director ràdio municipal.
Nivell C2/LA
Assessor lingüístic (tot i que és més convenient que sigui llicenciat o graduat en Filologia
Catalana).

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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Nivell B2
Auxiliar administratiu, agent de la policia local, oficial de la policia local i zelador-inspector
d’obres.

Segon.- Publicar aquest acord al BOIB, al tauler d’edictes municipal als efectes
corresponents.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:00:53 a 00:12:25).
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Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (quinze vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi-Proposta per les Illes, Junts Avançam i
Unides Podem i una abstenció: Alternativa per Pollença), acorden aprovar íntegrament
el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2019,
sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per
a Despeses Generals (Exp. Núm. 2019/3487)
Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 25 d’octubre de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdit núm. 27-2019 sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals (Expedient electrònic ABS 2019/3487)

Vist l’informe de valoració emès per part dels Serveis tècnics municipals de gener de 2017
establint un justipreu de 219.905,30 euros, que actualitzat amb l’IPC aproximat del 3% fa un
import de 226.502,45 euros.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Vist que el superàvit pressupostari que es pot emprar per aquest exercici 2019 és
aproximadament de 3.300.000 euros i la despesa de les obres executades i compromeses fins a
la data finançades amb aquest superàvit i que es consideren com inversions financerament
sostenibles són les següents:

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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Considerant la necessitat de dur a terme l’expropiació forçosa de la parcel·la qualificada com
a vial públic i zona verda del Pla General de Pollença, situada al Carrer Dones de Ca’n Sales
amb una superfície de 472 m2 amb referència cadastral 07042A001001330000ST

APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

EXECUTAT +
COMPROMES
€

933 61950

Inf. Urbanes
C/Temporal Cala
Molins

982.112,76

982.112,76

933 62241

Adequació primer
pis edifici Carotti

209.991,99

0,00

153 61001

Asfaltat i empedrat
de carrers

391.542,97

276.510,93

432 60918

Obres passeig port
Pollença Fase II

8.629,39

8.629,39
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25/11/2019 Batle
Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia
Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

EXECUTAT +
COMPROMES
€

153 61950

Accés rotonda
Carretera MA2220

54.067,72

44.236,36

342 62309

Substitució
superfície pavelló

60.285,80

60.285,80

231 62258

Rehabilitació i
adequació
Residència

6.667,30

6.667,30

933 62254

Oficina de turisme
Moll

100.000,00

0,00

933 62258

Remodelació
urbana de la Plaça
Moll i carrer
Formentor

1.050.000,00

0,00

153 63409

Adquisició camió
àrea serveis

80.000,00

0,00

333 62241

Rehabilitació
taverna

47.000,00

0,00

152 62254

Rehabilitació casa
del carrer RoserVell

200.000,00

0,00

231 62258

Rehabilitació i
adequació
Residència

78.000,00

0,00

231 62254

Rehabilitació Bar
Katy

100.000,00

0,00

933 62100

Rehabilitació de
La Vinyeta del
pont Romà

600.000,00

0,00
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APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

EXECUTAT +
COMPROMES
€

342 62310

Millora eficiència
energètica
instal·lacions
esportives

20.000,00

20.000,00

342 62254

Reforma Interior
vestuaris esportius

406.000,00

0,00

TOTAL

4.394.297,93

1.398.442,54

Atès que no està previst que s’executi un import superior a 3.300.000 euros per aquest exercici
2019.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2
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Per tot l’anterior, i de conformitat amb la disposició addicional 6ª de la Llei Orgànica 2/2012 ,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la disposició addicional
16ª del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el Real Decret-Llei 10/2019 ,de 29 de març, pel qual es prorroga per 2019 la
destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions
financerament sostenibles es considera necessari fer ús del superàvit pressupostari per dur a
terme aquesta expropiació.
Vist que l’Ajuntament de Pollença compleix amb els requisits contemplats en la normativa per
poder emprar el superàvit pressupostari de l’exercici 2018 per destinar-ho a inversions
financerament sostenibles atès que el superàvit pressupostari del darrer exercici ha estat de
3.433.463,35 euros, la despesa de les obres executades i compromeses a data 16 d’octubre de
2019 és de 1.398.442,54 euros, no té endeutament bancari i el període mitjà de pagament del
darrer trimestre ha estat de 14,35 dies.
Vista la Memòria de Batlia de data 21 d’octubre de 2019.
Vist els informes d’Intervenció de data 21 d’octubre de 2019 favorables a la tramitació de
l’expedient de modificació de crèdit 27-2019.

ACORD

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària
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David Alonso García, Regidor delegat d’Hisenda i Contractació, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 27/2019, sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses
Generals d’acord amb el següent detall:
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CRÈDIT EXTRAORDINARI
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

171 60009

Expropiació finca
registral 1330ST
Dones de Ca'n
Sales

227.000

PRESSUPOST D’ INGRESSOS
DENOMINACIÓ

IMPORT

87000

Romanent de
Tresoreria per a
despeses Generals

227.000

25/11/2019 Batle

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.
No obstant això, el Ple acordarà.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:12:26 a 00:23:51).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

CONCEPTE

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 6/2019 (Exp. Núm. 3497)
Acte seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 25 d’octubre de 2019 que es transcriu literalment:

Vist que en aquest exercici 2019, consten en la Intervenció Municipal factures relatives a
prestació de 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, inversions i
subministraments efectivament prestats a l’Ajuntament, cal reconèixer les obligacions
econòmiques i efectuar el seu pagament amb la major brevetat possible.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

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

8

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

a17e585421694c47ab1745d60c0e2823001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

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 o subministraments 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 aquestes despeses al nivell de la bossa
de vinculació corresponent al pressupost de l’exercici 2019 de l’Ajuntament.
Per tot l’anterior, el Regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García,
vist l’informe d’Intervenció de data 17 d’octubre de 2019 formula al PLE DE L’AJUNTAMENT
la següent proposta d’acord:
Primer.- Resoldre la discrepància formulada per part d’Intervenció de data 17 d’octubre de
2019 pel qual es formula nota d’objecció per un import total de 1.631,41 euros.

No obstant, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 6-2019

Bartomeu Cifre Ochogavia

AJUNTAMENT
Factur
a

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Segon.- Aprovar la despesa derivada de la relació de factures adjunta, reconeixent
extrajudicialment els deutes que de les mateixes es derivin per un import total pressupostari de
2.262,85 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost de l’exercici
2019 de l’Ajuntament de Pollença.

D. Factura

Doc. Acred.

3582

31/01/2019

B07640717

3583

31/01/2019

B07640717

4072

30/11/2017

B57179681

4542

16/01/2018

5021

31/10/2018

Nom tercer

C.
Programa

AUTOMATIC
S MIQUEL'S
2000, S.L.
AUTOMATIC
S MIQUEL'S
2000, S.L.

C.
Econòmica

Import (Eur)

D. Registre

D. Conforme

920

220000

164,11

23/06/2019

06/09/2019

2311

22105

277,01

24/06/2019

15/07/2019

TRANSUNIO
N
MALLORCA,
S.L.

320

226060

1.424,50

16/07/2019

06/08/2019

42948817

CERDA
CAMPOMAR
,ANTONIO

338

226090

190,32

09/08/2019

27/08/2019

A96854625

RECA
HISPANIA
S.A.U

150

22111

206,91

03/09/2019

24/09/2019

TOTAL

2.262,85

Descripció
7 GARRAFES
AIGUA OAC
MOLL.
30 GARRAFES
AIGUA
RESIDENCIA.
VISITA
POLLENÇA
MUSEU CEIP
M.
CAPLLONCH
NOV. 2017
50 PANS
GROSSOS "PI
SANT ANTONI"
ANY 2018.
30 CONOS
SENYALITZAC
IO OBRES.

“
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:23:52 a 00:30:05).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (catorze vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi-Proposta per les Illes i Junts Avançam i
dues abstencions: Unides Podem i Alternativa per Pollença), acorden aprovar
íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
4.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió a la central de contractació de la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears – FELIB (Exp. Núm. 2019/3527)
A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 25 d’octubre de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

Bartomeu Cifre Ochogavia

Considerant que, per a racionalitzar i ordenar l’adjudicació de contractes, la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic regula, a partir de l’article 218, tres sistemes
orientats a la racionalització tècnica de la contractació administrativa: acords marc; sistemes
dinàmics de contractació i centralització de la contractació d’obres, serveis i subministraments
en serveis especialitzats.
Vist que, de conformitat amb l’apartat 10 de la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, les entitats locals, sense perjudici de la
possibilitat d’adherir-se al sistema estatal de contractació centralitzada i a les centrals de
contractació de les comunitats autònomes i d’altres entitats locals, tal i com preveu l’apartat 3
de l’article 228, podran adherir-se també a les centrals de contractació que creïn conforme a
aquesta Llei les associacions d’entitats locals a que es refereix la disposició addicional quinta
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), per acord del seu Consell
Executiu de dia 7 d’octubre de 2016, va aprovar la creació d’una Central de Contractació
d’acord amb el que preveu l’esmentada disposició addicional quinta de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, així com en els ex articles 203 i següents del text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Vist que una de les maneres d’assolir una contractació eficient és racionalitzar els
procediments de contractació de forma que s’evitin reiteracions de tràmits davant la necessitat
d’eficiència en l’actuació administrativa, principi que enllaça amb l’article 7.3 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) i que es recull expressament en l’article 28.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.

Vist que l’Ajuntament de Pollença està interessat en l’adhesió a la Central de Contractació
creada per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).
Pels motius abans exposats i essent d’interès per a aquesta entitat local l’esmentada adhesió,
tenint en compte el que estableixen l’article 227 i la disposició addicional tercera de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com l’article 22.2 b) de la Llei
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7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta Regidoria proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Adherir-se a la Central de Contractació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB) a fi de poder contractar les obres, serveis i subministraments a través de
l’esmentada central, de conformitat a les condicions i preus que es fixin en els corresponents
contractes o acords marc que es subscriguin entre la central i les empreses adjudicatàries dels
mateixos.
Segon.- Facultar al Sr. Batle perquè en nom i representació d’aquesta Corporació local
procedeixi a la formalització quants contractes i documents siguin precisos per a l’efectivitat
del present acord.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB), als efectes pertinents.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.”

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (quinze vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi-Proposta per les Illes, Junts Avançam i
Unides Podem i una abstenció: Alternativa per Pollença), acorden aprovar íntegrament
el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança reguladora de preu públic per
reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard /
Cerdà (Exp. Núm. 2019/2316)

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:30:06 a 00:40:49).

Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 25 d’octubre de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

Vis que mitjançant Resolució de Batlia núm. 662/2019, de dia 26 de juliol de 2019, es va
resoldre substanciar la consulta pública prèvia, així com la submissió del text normatiu previ
de l’ordenança reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents
del fons fotogràfic Bestard/Cerdà al tràmit d’audiència i informació pública, durant el termini
de vint dies, termini que finalitzà dia 29 d’agost de 2019 sense que consti manifestada cap
opinió envers la matèria i punts objecte de la consulta i/o s’hagin realitzat al·legacions o
aportacions addicionals per persones o entitats, respectivament, amb caràcter previ a
l’aprovació inicial de l’ordenança per l’òrgan competent.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Vista la proposta d’aprovació de l´ordenança reguladora del preu públic per reproducció i
comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard/Cerdà.

Vista la memòria tècnica econòmica redactada per part del tècnic d’Hisenda i Contractació de
data 18 d’octubre de 2019.
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Vists l’informe d’ Intervenció relatiu a la proposta de l´ordenança reguladora del preu públic
per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard/Cerdà, de data
18 d’Octubre de 2019.
Vists l’informe de secretaria relatiu a la proposta de l´ordenança reguladora del preu públic
per reproducció i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard/Cerdà, de data
18 d’Octubre de 2019.
David Alonso Garcia, Regidor delegat d’Hisenda i Contractació, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següent acord:
Primer.-Aprovar inicialment, la següent ordenança reguladora del preu públic per reproducció
i comunicació pública de documents del fons fotogràfic Bestard/Cerdà.
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER REPRODUCCIÓ I
COMUNICACIÓ PÚBLICA DE DOCUMENTS DEL FONS FOTOGRÀFIC BESTARD
/CERDÀ
Article 1.- Establiment

Article 2 – Fet Imposable
El fet imposable d’aquest preu públic està constituït pels serveis de reproducció i comunicació
pública de documents del fons fotogràfic Bestard /Cerdà d’acord al seu ús final.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

L’Ajuntament de Pollença, fent ús de les facultats que a aquest efecte li confereix el RDL
2/2004 que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i de
conformitat amb el que estipula l’art. 41 i 47 i 127 del TRLRHL, estableix un preu públic per la
reproducció i comunicació pública de documents, sense caràcter d’expedient administratiu, del
fons fotogràfic Bestard /Cerdà.

Article 3.- Obligació de pagament
Estan obligats al pagament d’aquest preu públic regulat en aquesta Ordenança les persones
físiques i/o jurídiques que es beneficien dels drets de reproducció o/i comunicació pública de
documents del fons fotogràfic Bestard /Cerdà.
Article 4.- Responsables

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 42 LGT.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Respondran del deute tributari els deutors principals juntament a altres persones o Entitats. A
aquests efectes es consideren deutors principals els obligats tributaris del apartat 2 de l’article
35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en el supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 43 LGT.
Article 5.- Tarifes
El preu públic que regula aquesta ordenança s’accionarà de conformitat amb les tarifes
següents:
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Reproduccions i comunicacions públiques de documents de qualsevol tipus i que l’Arxiu
Municipal de l’Ajuntament de Pollença en té els drets d’explotació derivats de la propietat
intel·lectual:
REPRODUCCIO I COMUNICACIÓ PÚBLICA DE DOCUMENTS

EMPADRONATS

NO
EMPADRONATS

25,00 €

32,00 €

25,00 €

32,00 €

9,00 €

12,00 €

9,00 €

12,00 €

9,00 €

12,00 €

9,00 €

12,00 €

Exposicions per un títol (preu per imatge)
Plafons, vitrines, projecció de diapositives, audiovisuals, etc.)
Publicitat per anunci (Preu per imatge):
Diversos Productes de Campanyes publicitàries, Spots (TV o cinema)
Televisió i cinema
Per unitat de producció per a televisió, audiovisual o cinematografia
Decoració (Preu per Imatge):

Webs (preu per imatge) :
Il·lustració de webs
Publicació de Llibres (Preu per imatge):
Publicacions en general

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Àlbums, carpetes, envasos, embalatge, caixes, etiquetes, jocs, roba,
safates, segells, pòsters, murals, calendaris, nadales, decoració d'un
local públic, etc.

*Aquests imports estan exempts d’IVA, d’acord en el punt 14 a) de l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28
de desembre, del Impost sobre el Valor Afegit.

Totes les tarifes detallades anteriorment son per l’ús concret sol·licitat.
Article 6. Meritament
L’obligació de pagament del preu públic neix des del moment en que s’adquireix el material, es
transmet la reproducció o es realitza la comunicació del document.

El pagament es realitzarà en el moment de l’adquisició, la transmissió i previ a la comunicació
i s’exigiran en règim d’autoliquidació. Serà gestionat per la Biblioteca Municipal, i de forma
excepcional per les oficines de turisme. L’ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import
total o parcial mitjançant ingrés bancari al número de compte que es faciliti, tan a la Biblioteca
com a les Oficines Municipals de Turisme, targeta de crèdit o a través de la web de
l’Ajuntament, en el moment que estigui operativa.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Article 7. Normes de Gestió

En el cas del material informàtic, el pagament es farà en el moment de l’adquisició.
Article 8. Modificació
De conformitat amb el que preveu l’article 47.1 del Text Refós del TRLRHL, en relació amb
l’article 23.2b) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, es delega en la Junta de
Govern la fixació o modificació de la quantia dels preus públics per usuari.
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Article 9. Infraccions i Sancions
En tot el que refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que
corresponguin en cada cas, s’estarà al que disposi en els articles 181 i següents de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, així com les disposicions que ho desenvolupin,
segons el que disposa l’article 11 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL, en endavant).
A la vegada, podran exigir-se per procediment administratiu la via de constrenyiment pels
deutes d’aquest servei, de conformitat amb els article 46.3 del TRLRHL i la normativa de
recaptació que sigui d’aplicació.
Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, al BOIB, al tauler d´anuncis municipal i a un
diari de l´illa, el present acord provisional , per termini de 30 dies, per tal que els interessats
puguin examinar l´expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. En cas de que
no es presentin reclamacions, l´ordenança es considerarà aprovada definitivament i s´haurà de
publicar el text íntegre al BOIB per a la seva entrada en vigor.
No obstant, el Ple de l´Ajuntament acordarà.”

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (quinze vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi-Proposta per les Illes, Junts Avançam i
Unides Podem i una abstenció: Alternativa per Pollença), acorden aprovar íntegrament
el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:40:50 a 00:55:06).

6.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’adhesió a la Mancomunitat de
Tramuntana (Exp. Núm. 2019/3580)
Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 25 d’octubre de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA

Vist l’escrit tramès per la Presidència de la mancomunitat de Tramuntana mitjançant el qual
planteja la possibilitat i conveniència de sol·licitar l’adhesió d’aquest municipi a l’esmentada
Mancomunitat (RGE núms. 5522-5628/2019, de 12 i 16 de juliol, respectivament).

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Assumpte: Adhesió Mancomunitat de Tramuntana

Resultant que es considera d’interès per aquest municipi la seva adhesió a la mancomunitat de
Tramuntana, de conformitat amb el disposat a l’apartat b) de l’article 1 dels seus estatuts
(BOIB núm. 46/2004, d’1 d’abril), per quant té com objecte unificar esforços per aconseguir
unitat i representativitat, per la millor defensa dels seus interessos i necessitats dels municipis
de la serra de Tramuntana, i examinat l’expedient tramitat per a l’esmentada adhesió.
Considerant que l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local (LRBRL) reconeix als municipi el dret d’associar-se amb altres en mancomunitats per a
l’execució en comú d’obres i serveis determinats de la seva competència.
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Atès que, en termes semblants, l’article 30 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) estableix que els municipis tenen el dret
d’associar-se amb altres en mancomunitats i que les mancomunitats es regeixen per aquesta
llei, per la legislació bàsica de règim local i pels estatuts propis de cada entitat.
Vist que l’article 32 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears (LMRLIB) disposa que les mancomunitats gaudeixen de la naturalesa d’ens local i
tenen capacitat plena i personalitat jurídica independent per al compliment de les seves
finalitats pròpies, i aquestes es regeixen pels seus estatuts propis, que han de regular l’àmbit
territorial de l’entitat, el seu objecte i competència, òrgans de govern i recursos, termini de
duració i quants altres extrems siguin necessaris pel seu funcionament.
Considerant el disposat en l’article 38 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (LMRLIB) respecte l’adhesió d’altres municipis a una
mancomunitat ja constituïda, així com el disposat en l’apartat a) de l’article 34 dels estatuts de
la mancomunitat de Tramuntana.
Vist l’informe jurídic emès per Secretaria en data 21/10/2019 de conformitat amb allò disposat
a l’article 3.3 c) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Pels motius abans exposats, considerant que correspon a l’Ajuntament Ple aprovar l’adhesió a
una mancomunitat, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en
virtut del previst en l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL), en concordança amb els articles 38 i 94.3g) de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), aquesta Batlia proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar l’adhesió del municipi de Pollença a la Mancomunitat de Tramuntana.
Segon.- Assumir els drets i les obligacions derivats dels estatuts pels que es regeix la
Mancomunitat de Tramuntana (BOIB núm. 46/2004, d’1 d’abril), de forma íntegra.
Tercer.- Assumir el compromís econòmic per a dur a terme l’aportació econòmica consistent en
7.000 €/any, amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost general
municipal per a l’any 2020, amb caràcter plurianual.
Quart.- Sotmetre el present acord a informació pública, mitjançant anunci que s’inserirà en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, pel termini d’un
mes, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (LMRLIB).

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Atès que, de conformitat amb el disposat en la disposició addicional novena de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), aquest Ajuntament no disposa de
pla d’ajust ni pla econòmic – financer en vigor, pel que, d’acord amb el disposat en l’apartat 1
de la citada disposició addicional, pot sol·licitar l’adhesió a la mancomunitat de Tramuntana.

Cinquè.- Donar trasllat del present acord a la Mancomunitat de Tramuntana, als efectes
prevists en l’apartat a) de l’article 34 dels estatuts pels quals es regeix, i a l’àrea d’Intervenció,
als efectes pertinents.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:55:07 a 01:08:05).
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Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (quinze vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi-Proposta per les Illes, Junts Avançam i
Unides Podem i un vot en contra: Alternativa per Pollença), acorden aprovar
íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
7.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de posada a disposició dels terrenys / bé
immoble corresponent a la finca denominada Can Bach o l’hort del Camí del Puig
formada per la parcel·la 627 - en part urbana i en part rústica - del polígon 1
(referència cadastral núm.: 07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica 903 del
mateix polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001009030000SO), a favor de
l’administració de la Comunitat Autònoma i/o del Servei de Salut de les Illes
Balears (Ibsalut) per a la construcció del nou centre salut (PAC) en el municipi de
Pollença conformement el disposat al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures
urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos educatius,
sanitaris i socials de la CAIB (Exp. Núm. 2017/3271)

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

25/11/2019 Batle

Diligència.- Per fer constar que abans de començar la consideració del present assumpte inclòs en
el punt 7.- de l’ordre del dia el regidor Sr. David Alonso García (Partit Popular) s’absenta de la
sala de sessions en compliment del deure d’abstenció establert en l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) pel que els membres de les Corporacions
locals s’hauran d’abstenir de participar en la deliberació, votació, decisió i execució de tot
assumpte quan concorri alguna de les causes a què es refereix la legislació de procediment
administratiu, en concordança amb l’article 23.2 a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic (LRJSP).

Seguidament s’inicia la consideració del punt 7.- inclòs en l’ordre del dia amb la lectura
per la Secretària del Dictamen formulat per la Comissió Informativa Permanent General
dia 25 d’octubre de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General de dia 20 de setembre
de 2019 una vegada sotmès al seu estudi l’expedient de posada a disposició dels terrenys / bé
immoble corresponent a la finca denominada Can Bach o l’hort del Camí del Puig formada per la
parcel·la 627 - en part urbana i en part rústica - del polígon 1 (referència cadastral núm.:
07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica 903 del mateix polígon 1 (referència cadastral
núm.: 07042A001009030000SO), a favor de l’administració de la Comunitat Autònoma i/o del
Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) per a la construcció del nou centre salut (PAC) en el
municipi de Pollença conformement el disposat al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures
urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos educatius, sanitaris i
socials de la CAIB.
Atès que per part dels regidors i regidores adscrits als grups polítics municipals Junts Avançam,
Alternativa per Pollença i Unides Podem, respectivament, es va sol·licitar l’emissió d’informe
previ de Secretaria sobre l’assumpte (RGE núm. 7219/2019, de 23 de setembre) interessant en
concret respecte l’aplicació de l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, sobre l’obligació d’abstenir-se en el procediment, així com l’article 76 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, tal com es va fer a la sessió
plenària de dia 27 d’octubre de 2018.
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Vist l’informe emès per Secretaria en data 08/10/2019 de conformitat amb allò disposat a
l’article 3.3. a) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en atenció als
quals la sol·licitud d’emissió dels informes de Secretaria que tinguin caràcter preceptiu ha estat
plantejada per un terç dels regidors i regidores de la Corporació.
Considerant el darrer proveït mitjançant Decret del Lletrat de l’Administració de Justícia, de 16
d’octubre de 2019 (decret judicial notificat a la representació/procuradora d’aquest
Ajuntament en data 17/10/2019 davant les actuacions judicials corresponents al procediment
ordinari 0000061/2018-RCA), és el fet de tenir per desistit, prèvia sol·licitud, respecte el senyor
Bartomeu Cifre Ochogavia, regidor – portaveu del grup municipal Tots per Pollença; Decret
judicial dictat atenent el disposat a l’article 74 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciós – administrativa (LJCA).

Atès que, en posterioritat, el Consell de Govern autonòmic, va aprovar el Decret llei 1/2018, de
19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments
públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 010/2018, de 20 de gener), Decret llei que, en la seva part bastant, fonamentà la
moció presentada al ple (RGE núm. 1181/2018, de 9 de febrer; article 87 de la Llei 20/2006, de
15 de desembre, municipal i de règim local) respecte la proposta de modificació d’ubicació del
nou PAC i instar al Govern de les Illes Balears a la declaració d’interès autonòmic del projecte
resultant aprovada per majoria absoluta en sessió ordinària celebrada dia 22 de febrer de 2018
(RGS núm. 998/2018, de 28 de febrer), acusant el Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
la recepció/notificació de la mateixa en data 02/03/2018, en la què la part resolutiva de l’acord
adoptat per l’Ajuntament Ple disposa literalment:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Pels motius i fets abans exposats, vist que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 30 de
novembre de 2017, va adoptar l’acord de resolució de les al·legacions formulades en tràmit
d’exposició pública i, en conseqüència, d’aprovació definitiva de la cessió gratuïta de la
titularitat del bé immoble patrimonial, situat en el carrer Cecili Metel, 69 de Pollença, amb
referència cadastral 1639501EE0113N0001UT (anotat amb el número d’ordre 6 de l’annex II
de l’Inventari de Béns i inscripció en el Registre de la Propietat finca urbana 27056; tom 4535;
llibre 731; foli 219), a favor del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) del Govern de les
Illes Balears per a la construcció d’un nou centre de salut (PAC) en el municipi de Pollença
(RGS núms. 6017-6087/2017, de dies 4 i 13 de desembre, respectivament), acusant el Servei de
Salut de les Illes Balears (Ibsalut) la recepció de l’esmentat acord en dates 07/12/2017 i
14/12/2017, respectivament.

2.- Instar al Govern de les Illes Balears a declarar el projecte de construcció del nou PAC de
Pollença com a inversió d’interès autonòmic, proposant el solar rústic de Can Bach, segons
article 3 del decret llei 1/2018.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

“1.- Emetre un informe de viabilitat, per part dels STM, sobre l’aplicació del Decret llei 1/2018
en la construcció del nou PAC al solar de Can Bach, tant des del punt de vista jurídic com
tècnic i per determinar la dotació de serveis necessaris.

3.- Suspendre el procediment de cessió del solar de Can Conill i dur a terme, un cop
escripturat i registrat el solar, a formalitzar la cessió del solar de Can Bach a la Conselleria de
Salut de la CAIB.
.../...”
Vist que el denominat solar de Can Bach en l’avantdita moció fou adquirit a títol onerós per
aquest Ajuntament, mitjançant Resolució de Batlia núm. 1069/2017, de dia 29 de desembre, bé
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immoble de naturalesa patrimonial que se correspon amb la finca registral 233 del terme
municipal de Pollença, denominada Can Bach o L’hort del Camí del Puig, que disposa de una
superfície registral de 7.996 m2 i està formada per la parcel·la en part urbana i en part rústica
627 del Polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica
903 del mateix polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001009030000SO), constant
formalitzada en l’escriptura de compravenda pertinent, amb protocol núm. 255, atorgada
davant el Notari de Pollença dia 15 de febrer de 2018.
Resultant que, en compliment de l’esmentat acord plenari adoptat en sessió de dia 22 de febrer
de 2018, mitjançant Provisió de Batlia dictada en data 09/03/2018 es disposà l’emissió de
diversos informes tècnics per part dels serveis tècnics municipals (STM); l’elaboració d’un
plànol descriptiu i gràfic de la ubicació dels serveis de clavegueram, xarxa d’aigua potable i
electricitat en relació amb la rasant dels/s solars/s objecte d’estudi comparatiu i l’emissió
d’informe per part dels serveis jurídics envers l’aplicació del Decret llei 1/2018, de 19 de
gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics
d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte el
solar/s i/o terrenys objecte d’estudi de viabilitat, així com sobre la tramitació i legislació
aplicable respecte el procediment a seguir.

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

25/11/2019 Batle

Mitjançant ofici de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) de dia
8 de març de 2018 es tramet la resolució del director general del Servei de Salut de 21 de
febrer de 2018 per la qual s’accepta la cessió gratuïta del solar de 2030 m2 ubicat al carrer
Cecili Metel, 69 de Pollença – en virtut de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió de
dia 30 de novembre de 2017 – notificació que fou tramesa a aquest Ajuntament en data 16 de
març de 2018 (RGE núm. 2143/2018) i publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
33/2018, de 15 de març, sense que la conselleria o ens instrumental corresponent s’hagi
pronunciat expressament i/o contestat formalment respecte el punt segon de l’acord plenari
adoptat en sessió de dia 22 de febrer de 2018, constant-li comunicada en l’expedient la voluntat
corporativa municipal majoritària (RGS núm. 998/2018, de 28 de febrer, i recepció de data
02/03/2018), tal com abans s’ha assenyalat.
Vist que, a dia d’avui, la cessió gratuïta del solar ubicat al carrer Cecili Metel, 69 feta per
l’Ajuntament de Pollença a favor del Servei de Salut de les Illes Balears i l’acceptació de la
mateixa per l’administració corresponent no consta formalitzada en escriptura pública, essent
un requisit de caràcter constitutiu que condiciona formalment la validesa i l’eficàcia de la
mateixa de conformitat amb la legislació civil (articles 623; 629; 1254; 1262 del codi civil), tot
tenint en compte que l’Ajuntament de Pollença va tenir coneixement de l’acceptació del solar
ubicat al carrer Cecili Metel, 69 per part del Servei de Salut de les Illes Balears (RGE núm.
2143/2018, de 16 de març) en posterioritat a l’acord de suspensió del procediment adoptat en
sessió plenària de dia 22 de febrer de 2018 i comunicat/notificat al Servei de Salut de les Illes
Balears en data 02/03/2018, sense que aquesta suspensió hagi estat aixecada per part de
l’òrgan competent mitjançant l’acord oportú, i en el benentès que per a l’execució de les obres
de construcció del centre sanitari a Pollença el Servei de Salut de les Illes Balears (que licitarà
i executarà el projecte ) ha de disposar de la cessió formal per a la disponibilitat dels terrenys
on s’ubicarà el nou PAC.
Considerant que, amb l’aprovació el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per
a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o
socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 010/2018, de 20 de gener),
l’executiu autonòmic pretén cobrir les necessitats bàsiques de la població en els àmbits
educatius, sanitaris i socials qualificant d’imprescindible, en la seva exposició de motius, el fet
de disposar d’un instrument jurídic que permeti, amb la màxima celeritat, desenvolupar nous

18

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

a17e585421694c47ab1745d60c0e2823001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

equipaments a les Illes Balears, essent conscient de que en alguns casos es requereixen
actuacions que suposen modificacions puntuals de planejament, o bé tramitacions
administratives que comporten seguir un procés llarg, en el qual estan implicades diverses
administracions públiques, essent necessari i urgent simplificar i abreujar el procediment per
assolir l’objectiu esmentat.
Vist que en compliment dels punts que conformen l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en
sessió celebrada dia 22 de febrer de 2018, i de la Provisió de Batlia dictada dia 9 de març de
2018 que concretà els aspectes tècnics i jurídics que havien de ser presos en consideració,
consten incorporats a l’expedient l’informe tècnic emès per l’enginyer municipal en data
22/03/2018; l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 10/04/2018; el plànols
descriptiu i gràfic de la ubicació dels serveis (clavegueram, xarxa d’aigua potable i electricitat)
en relació amb la rasant de la finca i la parcel·la patrimonials de titularitat municipal
denominada Can Bach o l’Hort del Camí del Puig objecte d’estudi comparatiu i de viabilitat i
l’informe emès pels serveis jurídics municipals envers l’aplicació del Decret llei 1/2018, de 19
de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics
d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte el/s
solar/s i/o terrenys objecte d’estudi de viabilitat emès en data 23/11/2018.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Primer.- Comunicar la voluntat d’aquesta administració municipal per procedir a la posada a
disposició dels terrenys / bé immoble de naturalesa patrimonial, que es corresponen amb la
finca registral número 233 d’aquest terme municipal denominada Can Bach o L’hort del Camí
del Puig, que disposa de una superfície real de 7.872,60 m2 i està formada per la parcel·la en
part urbana
i en part rústica 627 del Polígon 1 (referència cadastral núm.:
07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica 903 del mateix polígon 1 (referència cadastral
núm.: 07042A001009030000SO), a favor de l’administració de la Comunitat Autònoma i/o del
Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) per a la construcció del nou centre salut (PAC) en
el municipi de Pollença , sense perjudici de la necessitat d’instrumentar posteriorment el
pertinent procediment de cessió de la titularitat de dits terrenys de conformitat amb els articles
109.2 i 110 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Real Decret 1372/1986, de
13 de juny (RBEL).
Segon.- Donar trasllat del present acord al Servei de Salut del Govern de les Illes Balears
(Ibsalut) als efectes prevists en l’article 3 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures
urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius,
sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears - així com dels informes
tècnics i jurídic relacionats en la part expositiva del present acord - perquè, comprovada la
viabilitat i la idoneïtat dels terrenys identificats en el punt anterior on es proposa ubicar
l’equipament públic d’ús sanitari (PAC), es procedeixi a la seva declaració expressa com
inversió d’interès autonòmic de conformitat amb els articles 7 i 8 del Decret llei 1/2018, de 19
de gener, als efectes oportuns.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Pels motius abans exposats, conformement el disposat al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de
mesures urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos
educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
010/2018, de 20 de gener), aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent
ACORD:

Tercer.- Manifestar el compromís d’aquesta Corporació per a l’adopció dels eventuals acords
que legalment pertoquin per enervar els efectes de l’anterior acord adoptat per l’Ajuntament
Ple en sessió de data 30.11.2017, atès la manca d’eficàcia sobrevinguda del mateix pels motius
exposats en els antecedents; així com de la col·laboració, cooperació, i assistència dels serveis
tècnics municipals si fos considerat oportú de cara a integrar en el projecte definitiu de
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redacció del projecte de les obres del nou centre de salut i punt d’atenció continuada (PAC), la
modificació que comporta el nou emplaçament proposat, com tal preveu la base 15ª de les
bases que regeixen el procediment de contractació, en quan disposen que s’hauran d’integrar
en el projecte definitiu totes les modificacions que el jurat i/o Servei de Salut de les Illes
Balears consideren oportunes, tota vegada que es considera que l’immoble que ara es posa a
disposició en el primer punt d’aquest acord no impedeix tècnica i/o funcionalment l’execució de
les obres de construcció del nou PAC, endemés de comportar una major integració
paisatgística amb l’entorn i la salvaguarda del veí equipament d’aparcament existent, tot això
sobre la base, en definitiva, de la ferm creença en l’afirmació expressada per l’anterior i actual
responsable autonòmica en el sentit de que “El treball en equip entre institucions farà realitat
una demanda històrica dels veïns i veïnes de Pollença”.
No obstant això l’Ajuntament Ple acordarà.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:08:09 a 02:29:14).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Diligència.- Per fer constar que abans de tractar el següent punt de l’ordre del dia el regidor Sr.
David Alonso García (Partit Popular) es reintegra a la sala de sessions.

A continuació el Sr. Batle, a petició de la Regidora Sra. Marina Llobera Vicens
(Alternativa per Pollença) - que s’absenta momentàniament de la sessió per motius
justificats - i 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 9 en l’ordre del
dia, tot tenint en compte que es preveu la reincorporació de la Regidora Sra. Marina
Llobera Vicens (Alternativa per Pollença) a la sessió, als efectes de defensar i debatre
la moció presentada pel grup polític municipal Alternativa per Pollença inclosa en el
punt 8 de l’ordre del dia.
9.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per iniciar el procediment
de creació d’una escoleta pública d’educació infantil de 0-3 anys al poble de
Pollença (RGE núm. 2019/6984 de 13 de setembre).

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (deu vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi-Proposta per les Illes i Unides Podem,
quatre vots en contra: Junts Avançam i una abstenció: Alternativa per Pollença),
acorden aprovar íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el
mateix.

Acte seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 25 d’octubre de 2019 que es transcriu literalment:
“Antoni Cànaves Capllonch amb DNI 43103520W en representació del grup municipal JUNTS
AVANÇAM presenta la següent moció pel seu debat i si escau aprovació en la següent sessió
ordinària del ple de la corporació.
MOCIÓ PER A INICIAR EL PROCEDIMENT DE CREACIÓ D’UNA ESCOLETA
PÚBLICA D’EDUCACIÓ INFANTIL DE 0-3 ANYS AL POBLE DE POLLENÇA
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El municipi de Pollença disposa d’una escoleta pública d’Educació Infantil de 1-3 anys al Port
de Pollença, amb el nom d’Escoleta la Gola. Aquesta escoleta disposa d’un projecte educatiu
innovador i s’ha convertit en escoleta de referència del nostre municipi.
La legislatura passada es va potenciar des de l’àrea d’educació i es va realitzar una gestió
prioritària en matèria d’educació 0-3 anys, per tal de donar resposta a la necessitat de moltes
famílies del municipi de Pollença i del Port de Pollença en particular. Aquesta aposta va
permetre també facilitar la conciliació familiar i laboral a moltes famílies del municipi.
Cal esmentar que a principi de la legislatura passada l’Escoleta la Gola disposava de pocs
alumnes i actualment funciona a ple rendiment, la qual cosa demostra la prioritat de les
pollencines i pollencins per a l’educació pública.
Al nucli de Pollença hi ha una creixent demanda de places d’educació 0-3 anys que fa
necessari la creació d’un nou centre d’educació infantil.

Per l’abans esmentat proposam el següent acord:
Acords:

Bartomeu Cifre Ochogavia

1. L’Ajuntament de Pollença, de forma prioritària, iniciarà el procediment per a
l’habilitació d’un espai i la licitació del servei per a la creació d’una escoleta pública
d’educació infantil de 0-3 anys al poble de Pollença per tal de poder oferir el servei
dins el proper curs escolar
Pollença, 13 de setembre de 2019
El Portaveu suplent
Antoni Cànaves Capllonch”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:12:08 a 02:29:14).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la
moció precedent i els acords continguts en la mateixa.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

La Conselleria d’Educació fa una aportació econòmica de 6.000 € per aula i disposam d’un
Ajuntament completament sanejat, fet que permet avançar en matèria d’educació 0-3 anys i
plantejar la creació d’una escoleta d’educació infantil de 0-3 anys al poble de Pollença.

8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per la Declaració
de l’emergència climàtica (RGE núm.2019/6650 de 2 de setembre)
A continuació abans d’entrar en el debat i discussió sobre el fons del Dictamen previ
emès per la Comissió Informativa dia 25 d’octubre de 2019 objecte del present
assumpte, la Regidora Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença) manifesta
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que, tal com ha avançat mitjançant correu electrònic amb document adjunt, s’han
formulat esmenes a la moció que bàsicament consisteixen en:
* Modificació del punt 2 de l’acord que es proposa:
- supressió del segon paràgraf
- el tercer paràgraf es substitueix amb nova redacció: “ En aquest sentit, l’Ajuntament de
Pollença es compromet a signar l’acord del Pacte de Batles i Batlesses contra el Canvi
Climàtic i a demanar una subvenció per a redactar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i
Clima (PAESC) i un Sistema de Gestió Energètica d’acord amb la convocatòria publicada al
BOIB 109 de 8 d’agost del 2019 del Consell Insular de Mallorca, la qual finalitza el termini el
proper 8 d’octubre de 2019. També es compromet que l’esmentat PAESC vagi acompanyat de
la implementació de criteris i clàusules mediambientals de contractació en la licitació d’obres i
serveis” i es divideix en un nou 3r punt de l’acord que es proposa: .

* Inclusió de punt 3 (a conseqüència de la divisió del punt 2) a l’acord que es proposa:
“3- Revisar i actualitzar el planejament urbanístic amb criteris de sostenibilitat ambiental i
reducció dels consums d’energia i territori.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Per això l’Ajuntament es compromet a adaptar i modificar el seu Pla General d’Ordenació
Urbana en el sentit següent
-

Desclassificar aquell sòl urbanitzable que encara no hagi iniciat ni aprovat plans de
desenvolupament

-

Protegir el sol rústic, reduint la seva edificabilitat

-

Protegir i impulsar el comerç local i de proximitat, impedint la creació de nous
polígons industrials, ni grans superfícies comercials

-

Fomentar un urbanisme que redueixi les necessitats de desplaçaments amb automòbils
privats.

-

Preservar el caràcter natural, forestal, agrícola o ramader del sòl rústic

-

Reduir les necessitats de noves extraccions d’aigua potable, que comprometin encara
més la gestió i qualitat dels aqüífers”

* Modificació del punt 4 (abans 3) de l’acord que es proposa amb nova redacció:
“4- Abandonar l’ús dels combustibles fòssils i usar fonts d’energia 100% renovables de manera
urgent i prioritària.
-

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Per això, el govern municipal es compromet a:
En el termini de sis mesos a licitar la contractació del subministrament d’energia
elèctrica per als subministraments elèctrics de l’Ajuntament de Pollença incloent les
següents consideracions:


Els plecs de contractació inclouran que l’obligació del subministrament de
l’empresa contractista se faci amb el 100% de l’energia elèctrica que subministri
tingui garantia d’origen d’energia renovable o de cogeneració d’alta eficiència.



Millores energètiques per aconseguir una gestió més eficient i ajustada a les
necessitats reals de l’ajuntament, prioritzant optimitzacions de subministraments
per discriminació horària i de la potència contractada.
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-

Fomentar l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants i el transport
públic col·lectiu.

-

Promoure l’augment de l’eficiència energètica i de les instal·lacions renovables

-

Crear espais educatius i informar la població de l’emergència climàtica

-

Assolir una política de residus zero”

* Modificació del punt 7 (abans 6) de l’acord que es proposa amb nova redacció:

“7. Establir mecanismes ciutadans de presa de decisions, de caràcter vinculant, amb
competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades,
per tal que la justícia, la democràcia i la transparència siguin pilars fonamentals de totes les
mesures que s'apliquin en aquesta transició. així com evitar qualsevol tipus d’explotació de
l’ésser humà per l’ésser humà, i incloent la visió de gènere i la d’altres col·lectius vulnerables.
per això, caldrà establir indicadors per tal que els objectius siguin en tot moment verificables i
quantificables.” .

Passats a votació de les esmenes formulades a diversos punts que conformen l’acord a
adoptar, de conformitat amb el disposat a l’article 91.3 LMRLIB i a l’article 97.5 ROF
els reunits, per UNANIMITAT acorden aprovar-les.
Seguidament es transcriu el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 25 d’octubre de 2019 que, amb les esmenes introduïdes, esdevé del següent
tenor literal:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:29:15 a 02:29:59).

“Marina Llobera Vicens, portaveu del Grup Municipal Alternativa per Pollença (A), que
recull la petició de les organitzacions Amics de la Terra Mallorca, Attac, Confederació General
del Treball (CGT Illes Balears), Entrepobles, Extinction Rebellion, Greenpeace, GOB-Grup
Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, Joventut pel Clima - Fridays for Future
Mallorca, Moviment Ecolocal Mallorquí - MEM, Plataforma Antiautopista, Som Sindicalistes i
Terraferida, que integren l’Aliança per l’Emergència Climàtica presenta, per al seu debat i, si
s'escau, aprovació, a la propera sessió ordinària del Ple la següent

L'Ajuntament de Pollença reconeix que el planeta, així corn els éssers vius i els
ecosistemes, es troben en greu perill. Prova d’això són els recents informes sobre l'estat de la
biodiversitat de I'Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services (IPBES) i de l'escalfament global d'1,5°C de I'Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), els quals alerten d'un rumb que porta a l’extinció d'una gran part dels
ecosistemes terrestres. Un milió d’espècies estan amenaçades per l'activitat humana. També
s’està al límit del punt de no retorn pel que fa al canvi climàtic. No respondre davant la crisi
ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, a més de l'extinció
irreemplaçable d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra, ateses les complexes
interrelacions ecosistèmiques.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
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En aquest sentit, acceptem corn a fets vertaders l’existència de la crisi climàtica i la gravetat de
la situació. Admetre les evidències científiques i també el necessari procés de reducció de les
emissions que es proposa es l'única manera d'assegurar un futur per al municipi. La ciutadania
ha d'entendre la urgència i la irreversibilitat d'aquesta lluita. L'Ajuntament de Pollença pot
tenir un paper clau en la formació, l’educació i la informació sobre el necessari fre a les
emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH). A més, és vital que dugui a terme una adaptació
a les conseqüències de l'increment de la temperatura global.
Declarar l’emergència climàtica requereix l’assumpció de compromisos polítics reals i
vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, i l’assignació dels recursos necessaris per fer
front a aquesta crisi. És imprescindible aplicar un full de ruta vinculant, capaç de garantir les
necessàries reduccions anuals de gasos d'efecte hivernacle, l’abandó dels combustibles fòssils,
l’opció per una energia 100% renovable i la reducció a zero de les emissions netes de carboni,
corn més aviat millor, de manera urgent i prioritària, d'acord amb les indicacions de l'informe
de l'IPCC per limitar l’augment de les temperatures globals a un màxim d'1,5°C. L'estat
d’emergència implica redirigir tots els recursos dels ajuntaments per encarar la crisi climàtica
i els problemes associats que comporta.

Bartomeu Cifre Ochogavia

La declaració d’emergència climàtica suposa encetar un procés d’educació, formació i
conscienciació de tota la població i fer veure la realitat de la crisi ecològica i l'enorme canvi
que és necessari per frenar l’emergència climàtica. Davant aquesta situació, l'Ajuntament es
compromet a iniciar l'esmentat procés de transformació social i assegurar la plena consecució
dels següents objectius generals.
Pels motius exposats, es proposen els següents ACORDS:
1. Incorporar i desplegar de manera immediata la nova Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi
climàtic i transició energètica (BOIB núm. 81 de 2019).
2. Establir els compromisos polítics, les normatives i els recursos necessaris per garantir la
reducció dels GEH (gasos d'efecte d'hivernacle), amb l'objectiu d'arribar al balanç zero net no
més tard de 2040, si pot ser abans de 2035, i la reducció a l'any 2030 del 65% d'emissions
d'aquests gasos respecte a les de 1990; així com per aturar la pèrdua de la biodiversitat i
restaurar els ecosistemes, com a única resposta possible per evitar el col·lapse de tots els
sistemes naturals, inclòs l’humà.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Pollença es compromet a signar l’acord del Pacte de Batles i
Batlesses contra el Canvi Climàtic i a demanar una subvenció per a redactar el Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible i Clima (PAESC) i un Sistema de Gestió Energètica d’acord amb la
convocatòria publicada al BOIB 109 de 8 d’agost del 2019 del Consell Insular de Mallorca, la
qual finalitza el termini el proper 8 d’octubre de 2019. També es compromet que l’esmentat
PAESC vagi acompanyat de la implementació de criteris i clàusules mediambientals de
contractació en la licitació d’obres i serveis

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

Entre aquests problemes no és una qüestió menor la necessitat de planificar un escenari
econòmic de post-creixement. La vida econòmica del municipi no pot fonamentar-se en un
creixement econòmic il·limitat que continuï amb la depredació de recursos limitats en un
planeta finit i en un increment constant del consum d'energia que compromet greument el futur
de la civilització humana i la vida en el planeta.

3. Revisar i actualitzar el planejament urbanístic amb criteris de sostenibilitat ambiental i
reducció dels consums d’energia i territori.
Per això l’Ajuntament es compromet a adaptar i modificar el seu Pla General d’Ordenació
Urbana en el sentit següent
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-

Desclassificar aquell sòl urbanitzable que encara no hagi iniciat ni aprovat plans de
desenvolupament

-

Protegir el sol rústic, reduint la seva edificabilitat

-

Protegir i impulsar el comerç local i de proximitat, impedint la creació de nous
polígons industrials, ni grans superfícies comercials

-

Fomentar un urbanisme que redueixi les necessitats de desplaçaments amb automòbils
privats.

-

Preservar el caràcter natural, forestal, agrícola o ramader del sòl rústic

-

Reduir les necessitats de noves extraccions d’aigua potable, que comprometin encara
més la gestió i qualitat dels aqüífers

4- Abandonar l’ús dels combustibles fòssils i usar fonts d’energia 100% renovables de manera
urgent i prioritària.
Per això, el govern municipal es compromet a:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

25/11/2019 Batle

-

En el termini de sis mesos a licitar la contractació del subministrament d’energia
elèctrica per als subministraments elèctrics de l’Ajuntament de Pollença incloent les
següents consideracions:


Els plecs de contractació inclouran que l’obligació del subministrament de
l’empresa contractista se faci amb el 100% de l’energia elèctrica que subministri
tingui garantia d’origen d’energia renovable o de cogeneració d’alta eficiència.



Millores energètiques per aconseguir una gestió més eficient i ajustada a les
necessitats reals de l’ajuntament, prioritzant optimitzacions de subministraments
per discriminació horària i de la potència contractada.

-

Fomentar l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants i el transport
públic col·lectiu.

-

Promoure l’augment de l’eficiència energètica i de les instal·lacions renovables

-

Crear espais educatius i informar la població de l’emergència climàtica

-

Assolir una política de residus zero”

6. Iniciar l’adaptació necessària dels recursos municipals per frenar les conseqüències de la
crisi climàtica que ja es poden observar (increment de la temperatura global, onades de calor,
irregularitat de les precipitacions, augment del nivell de la mar) en el context d'un territori
limitat com són les nostres illes.

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

5. Avançar cap a una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària, la
silvicultura, l'agricultura i la ramaderia ecològica i de proximitat per poder assolir el més aviat
possible un subministrament agroecològic complet en els serveis alimentaris de titularitat o
gestió municipal i propiciar la seva extensió a la resta de la població.

7. Establir mecanismes ciutadans de presa de decisions, de caràcter vinculant, amb
competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades,
per tal que la justícia, la democràcia i la transparència siguin pilars fonamentals de totes les
mesures que s'apliquin en aquesta transició. així com evitar qualsevol tipus d’explotació de
l’ésser humà per l’ésser humà, i incloent la visió de gènere i la d’altres col·lectius vulnerables.
per això, caldrà establir indicadors per tal que els objectius siguin en tot moment verificables i
quantificables..
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8. L'Ajuntament es compromet a establir converses directes amb l’Aliança per
l’Emergència Climàtica per rebre assessorament i concretar les mesures que es posaran en
pràctica i a valorar i avaluar el procés semestralment per observar els avenços assolits.
La regidora del Grup Municipal Alternativa per Pollença
Marina Llobera Vicens”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:30:01 a 02:46:28).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (sis vots a favor: Junts Avançam, Unides
Podem i Alternativa per Pollença i deu abstencions: Tots per Pollença, Unió Mollera
Pollencina, Partit Popular, El Pi-Proposta per les Illes), acorden aprovar íntegrament
el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

25/11/2019 Batle

I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau,
El batle

La secretària
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Extraordinària núm. 18/2019

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 25/11/2019 Secretària

25/11/2019 Batle

Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 30 d’octubre de
2019

Ordre del dia

Situació de
minutatge

1.- Aprovació, si procedeix, dels perfils lingüístics dels llocs de
treball de personal de l’Ajuntament de Pollença (Exp. Núm.
2019/3162)
2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 27/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari
finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
(Exp. Núm. 2019/3487)
3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 6/2019 (Exp. Núm. 3497)
4.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió a la central de
contractació de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
– FELIB (Exp. Núm. 2019/3527)
5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança reguladora de
preu públic per reproducció i comunicació pública de documents
del fons fotogràfic Bestard / Cerdà (Exp. Núm. 2019/2316)
6.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’adhesió a la
Mancomunitat de Tramuntana (Exp. Núm. 2019/3580)
7.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de posada a disposició
dels terrenys / bé immoble corresponent a la finca denominada
Can Bach o l’hort del Camí del Puig formada per la parcel·la 627
- en part urbana i en part rústica - del polígon 1 (referència
cadastral núm.: 07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica
903 del mateix polígon 1 (referència cadastral núm.:
07042A001009030000SO), a favor de l’administració de la
Comunitat Autònoma i/o del Servei de Salut de les Illes Balears
(Ibsalut) per a la construcció del nou centre salut (PAC) en el
municipi de Pollença conformement el disposat al Decret llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o
ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos educatius, sanitaris i
socials de la CAIB (Exp. Núm. 2017/3271)
9.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per
iniciar el procediment de creació d’una escoleta pública
d’educació infantil de 0-3 anys al poble de Pollença (RGE núm.
2019/6984 de 13 de setembre)
8.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença
per la Declaració de l’emergència
climàtica (RGE
núm.2019/6650 de 2 de setembre)
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