ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 7/2020
Caràcter: extraordinària
Data: 17 de juny de 2020
Convocatòria: primera
Horari: d’11.59 h a 13.55 h
Lloc/Seu: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Forma d’assistència i celebració: parcialment presencial i telemàtica (article 46.3
LRBRL)
Assistents
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Bartomeu Cifre Ochogavia
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Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària

21/07/2020 Batle

Batle-President
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença), presencial
Regidors i Regidores
Sra. Francisca Cerdà Nadal (Tots per Pollença), presencial
Sra. Maria P. Buades Cifre (Tots per Pollença), presencial
Sr. Mateu Soler Estrany (Tots per Pollença), presencial
Sr. Miquel Llobeta Vives (Tots per Pollença), presencial
Sr. Josep Lluís Pons Cifre (Tots per Pollença), presencial
Sr. Andrés Nevado Rodríguez (Unió Mollera Pollencina), presencial
Sra. Bianca Aguilar Ryan (Unió Mollera Pollencina), presencial
Sr. David Alonso García (Partit Popular), telemàtica - s’incorpora a les 12.04 h Sr. Josep Marquet Cerdà (El Pi – Proposta per les Illes Balears), presencial
Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Junts Avançam), presencial
Sr. Antoni Cànaves Capllonch (Junts Avançam), presencial
Sra. Joana Aina Campomar Orell (Junts Avançam), telemàtica
Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam), presencial
Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam), telemàtica
Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença), presencial
Sr. Michael L. Muller Flury (Unides Podem), presencial
Interventor
Sr. Albert Valicourt Genzor, presencial
Secretària
Sra. Francisca M. Adrover Cànaves, presencial
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Ordre del dia
1.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per una compra pública responsable i
compromesa amb el canvi climàtic i el compliment dels ODS de Nacions Unides en el marc de l’Agenda
2030 (RGE núm. 2020/2261, de 13 de març)
2.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la publicitat activa dels acords municipals
(RGE núm. 2020/3145, 15 de maig)
3.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un acord social, econòmic i polític per a la
lluita contra els efectes de la pandèmia a Pollença i l’elaboració d’un Pla municipal d’actuació per a la
recuperació social, econòmica i ambiental (RGE núm. 2020/3146, de 15 de maig)
4.- Precs i preguntes:
4.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Muller Flury, portaveu del grup
municipal Unides Podem (RGE núm. 3380 de 26 de maig de 2020)
4.2 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera Vicens, portaveu del grup
municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 3389 de 26 de maig de 2020)
4.3 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del grup
municipal Junts Avançam (RGE núm. 3399 de 26 de maig de 2020)

Desenvolupament de la sessió:
1.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per una compra pública
responsable i compromesa amb el canvi climàtic i el compliment dels ODS de
Nacions Unides en el marc de l’Agenda 2030 (RGE núm. 2020/2261, de 13 de març)

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

Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 22 de maig de 2020 que es transcriu literalment:
“Miquel Àngel March Cerdà amb DNI 42984956, actuant en nom i representació del grup
municipal JUNT:S AVANÇAM presenta la següent moció perquè sigui debatuda i si escau
aprovada en el ple ordinari de la corporació municipal del mes de març de 2020.
Moció per una compra pública responsable i compromesa amb el canvi climàtic i el
compliment dels ODS de Nacions Unides en el marc de l´Agenda 2030
El mes de setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar, en el marc
de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un conjunt de 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) que abasteixen de manera global l’àmbit econòmic, social i
ambiental. En aquest sentit, el conjunt dels ODS compta amb 169 fites específiques que s’han
d’assolir fins l’any 2030.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària
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Antecedents

Davant d’aquest fet, el Govern de les Illes Balears, impulsa un full de ruta que permet una
nova oportunitat per avançar en el compliment de l’Agenda 2030 continuant en les línies
estratègiques de sostenibilitat econòmica, social i ambiental iniciades en l’anterior legislatura
mitjançant l’execució de determinades polítiques i en l’adopció de mesures concretes alineades
amb els ODS.
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D’aquesta manera, el novembre de 2019, el Govern de les Illes Balears va crear un espai de
diàleg i concertació social que s’estructura com a un punt de trobada de l’executiu autonòmic,
les patronals, els sindicats i les entitats de tots els àmbits de la societat civil de la nostra
Comunitat Autònoma per continuar avançant en la consecució dels 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
En qualsevol cas, el compliment de l’Agenda 2030 requereix, a més de l’actuació del Govern de
les Illes Balears i dels agents socials, de la implicació de la resta d’administracions públiques,
sobretot, de l’àmbit municipal, donat que és la institució més propera a la ciutadania i pot tenir
un ampli recorregut en l’execució de polítiques que es corresponguin amb la consecució dels
ODS.
El passat 4 de desembre de 2019, amb la unanimitat de tots els grups parlamentaris se va
aprovar una PROPOSICIÓ NO DE LLEI, proposada pel PSIB-PSOE, MES per Mallorca i
Unides Podem, on el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
promoure i coordinar amb els ens locals de la nostra Comunitat Autònoma totes aquelles
accions previstes en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible amb l’objectiu que des
de l’àmbit local també s’assoleixin els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible assumits
per les Nacions Unides .

Diligència.- Per fer constar que, quan són les 12.04 hores, s’absenta de la sessió el regidor Sr. Mateu Soler
Estrany (Tots per Pollença).

El passat mes de setembre de 2019, l´Ajuntament de Pollença va aprovar per una part
l’adhesió al pacte de batles i batlesses per el Clima i l’Energia que facultava al batle i
president a signar els compromisos 2030 del pacte, i per altre banda es va aprovar una moció
per a la Declaració de l´Emergència Climàtica que reafirmava el compromís de l’administració
local a treballar en l´assoliment dels objectius per minimitzar l´impacte del canvi climàtic.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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21/07/2020 Batle

Diligència.- Per fer constar que, quan són les 12.04 hores, s’incorpora a la sessió el regidor Sr. David
Alonso García (Partit Popular).

Un dels compromisos de l´adhesió al pacte de batles i batlesses per el Clima, era la redacció
per part de l´ajuntament d’un pla d’accions per el Clima i l´Energia Sostenible.
L’ Ajuntament de Pollença en coherència ja ha impulsat el compromís que tota la contractació
de l'energia elèctrica sigui d’origen 100% renovable.

El projecte té per objectiu millorar l’impacte de les polítiques de Compra Pública Responsable
a les Illes Balears sobre els ODS, fomentant el canvi de proveïdors de productes i serveis per
afavorir el consum responsable i el comerç just.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Per altre banda, la Fundació Deixalles està treballant en el projecte “ Compra pública
responsable, avançant cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible” amb el suport de la
DG de Cooperació de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

També contempla diferents activitats, com la realització de reunions presencials de presentació
del projecte i la realització d’accions de sensibilització i assessorament personalitzades, a més
d’activitats de difusió i visibilitat pública per afavorir la transferència de bones pràctiques
sobre Compra Pública Responsable.
Després de tots aquests antecedents on es veu clarament que les administracions han de
treballar coordinades i de manera urgent per pal·liar els efectes de l´emergència climàtica i
energètica i que l’administració local ha de prendre iniciatives valentes i amb rapidesa i ,
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aquestes iniciatives, han de tenir un impacte immediat en el desenvolupament de la vida diària
del municipi.
Per tot això proposem a aquesta corporació que es tengui en consideració tot l’exposat i que
s’aprovin i s’apliquin els següents acords:
1. L´Ajuntament de Pollença redactarà el Pla d’acció pel Clima i l ’energia de manera
participada amb tots els grups polítics, els agents socials i econòmics del municipi i la
comunitat educativa local.
2. L´Ajuntament inclourà clàusules especifiques en la contractació per tal de fer una
compra pública responsable.
3. Per tal de posar en marxa iniciatives concretes, l´Ajuntament de Pollença es compromet
a partir del mateix moment de l´aprovació d’aquesta moció a adquirir tots els
productes de neteja i sanitaris 100% ecològics i instar a la seva utilització en tots els
contractes de serveis o subministrament.”

Diligència.- Per fer constar que, quan són les 12.21 hores, s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Mateu
Soler Estrany (Tots per Pollença).

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (set vots a favor: Junts Avançam,
Alternativa per Pollença i Unides Podem i deu abstencions: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears), acorden
aprovar la Moció precedent i els acords continguts en la mateixa.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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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 00:06:54 a 00:21:38).

3.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un acord social,
econòmic i polític per a la lluita contra els efectes de la pandèmia a Pollença i
l’elaboració d’un Pla municipal d’actuació per a la recuperació social, econòmica i
ambiental (RGE núm. 2020/3146, de 15 de maig)
Diligència.- Per fer constar que, quan són les 12.23 hores, s’absenta de la sessió el regidor Sr. Mateu Soler
Estrany (Tots per Pollença).

“Miquel Àngel March Cerdà, amb DNI núm. 42984956 regidor d’aquest ajuntament, actuant
en nom i representació del grup municipal de Junt:s Avançam, presenta aquesta moció a fi que
pugui ser debatuda al proper ple de la Corporació.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària
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Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 22 de maig de 2020 que es transcriu literalment:

MOCIÓ PER UN ACORD SOCIAL, ECONÒMIC I POLÍTIC PER A LA LLUITA
CONTRA ELS EFECTES DE LA PANDÈMIA A POLLENÇA I L'ELABORACIÓ D'UN
PLA MUNICIPAL D'ACTUACIÓ PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL, ECONÒMICA I
AMBIENTAL
El passat 14 de març, el Govern d'Espanya va decretar l'estat d'alarma a tot el país per fer
front a la pandèmia declarada per l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, davant l'avanç
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del virus COVID19 o "Coronavirus" a tot el món. Des de llavors, estam vivint una situació
sobrevinguda única en la nostra història recent, amb la necessitat de protegir la nostra salut
com a objectiu primordial i com el bé més preuat de tota la ciutadania. Estan sent setmanes
molt dures, en què moltes persones han patit el virus, o han estat aïllades de forma preventiva.
Però el més dur han estat les pèrdues humanes dels qui no ho han superat. El nostre més sentit
condol a les seves famílies, i també el desig de ràpida recuperació als que segueixen lluitant per
vèncer la malaltia.
La nostra solidaritat i afecte també a la gent i especialment als pollencins i pollencines que
durant totes aquestes setmanes han demostrat la capacitat de la ciutadania per a respectar
aquest confinament i vetllar així per la nostra salut. Personal sanitari, forces i cossos de
seguretat, personal de serveis de neteja, d'alimentació, de transport públic, d'atenció social,
sector primari i molts altres sectors laborals, s'han mostrat com a indispensables i amb un
acompliment professional que ha merescut el reconeixement de la resta de la societat.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Les previsions de recuperació d'aquesta activitat econòmica paralitzada són, en gran mesura,
poc favorables per a totes aquelles que estiguin directament o indirectament relacionades amb
la indústria turística, un sector econòmic que té un horitzó de recuperació més llunyà i de
manera més gradual que la resta d'activitats, i que, a més, suposa a Pollença l'activitat bàsica
generadora d'ocupació i de riquesa.
D'aquesta manera, s'ha fet evident la necessitat de prendre mesures d'àmbit municipal que
siguin capaces de pal·liar, d'una banda, les necessitats bàsiques i urgents de veïns i veïnes del
nostre municipi, i de l'altra, les devastadores conseqüències econòmiques d'una temporada
turística inusualment curta o pràcticament inexistent durant aquests propers mesos,
complementant les mesures que s'estan adoptant tant en l'àmbit autonòmic i insular, com en
l'àmbit estatal.
Necessitam impulsar i promoure les nostres destinacions turístiques de conformitat amb el pla
de contingència sanitària i amb els protocols de seguretat i protecció, per a aconseguir el
percentatge d'activitat possible aquesta mateixa temporada, ja sigui l'estival o a la tardorhivern, assentar les bases de la reactivació total, adaptada a les noves realitats, i treballar ja en
el disseny de la propera campanya 2021.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària
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Però les mesures per al control de la pandèmia han suposat el tancament de moltes activitats
econòmiques, la pràctica de les quals hauria pogut posar en risc de contagi tant els seus
treballadors com els seus clients. Entre elles, i de manera molt especial al nostre municipi, tot
el conjunt de la indústria turística, allotjament, comerç, restauració, oci i resta d'oferta
associada, que encara que haguem entrat en la fase 1 de la desescalada, no està podent
desenvolupar amb normalitat la seva activitat habitual, amb la pèrdua d'ingressos que això
suposa, i la impossibilitat d'incorporació a la feina de milers de treballadors i treballadores
que, o bé estaven a punt d'iniciar la temporada, o bé l'acabaven de començar. De la mateixa
manera, autònoms i autònomes pateixen una caiguda brutal, fins i tot total, de la seva activitat.

Mesures com la supressió de pagaments de preus públics, bonificacions de taxes o ajornament
de el període voluntari de pagament d'impostos.
Ajudes a empreses, autònoms, treballadors, famílies i en general, a tots els ciutadans i
ciutadanes de Pollença.
Diversificació de la economia apostant per els sector primari, l’artesania o l’emprenedoria.
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Des de pluralitat política municipal hem de plantejar de manera conjunta la necessitat de
traçar un pla municipal d'actuació d'emergència per afrontar la situació descrita, així com per
establir les bases de la futura recuperació amb la mirada posada en la conservació de
l'ocupació, en la sostenibilitat i el respecte mediambiental, i que pensi en la futura
implementació d'una agenda verda per al municipi.
Per tot l’esmentat proposam l’adopció del següent acord:


L´ajuntament de Pollença, posarà en marxa un procés de debat i proposta mitjançant
reunions periòdiques amb participació de tots els partits amb representació i alhora
escoltant els agents econòmics, socials, esportius i culturals del municipi, amb
l’objectiu de posar en marxa el més aviat possible un "Pla municipal d’actuació de
recuperació social, econòmica i mediambiental de Pollença per fer front als impactes
de la pandèmia de la COVID19".

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 00:27:07 a 00:52:16).

Diligència.- Per fer constar que l’absència del regidor Sr. Mateu Soler Estrany (Junts Avançam), una
vegada iniciada la deliberació del present assumpte, equival, a efectes de la votació corresponent, a
l’abstenció (article 46.2 d) LRBRL; article 92 LMRLIB).

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (set vots a favor: Junts Avançam,
Alternativa per Pollença i Unides Podem i deu abstencions: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears), acorden
aprovar la Moció precedent i els acords continguts en la mateixa.

2.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la publicitat activa
dels acords municipals (RGE núm. 2020/3145, 15 de maig)
A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 22 de maig de 2020 que es transcriu literalment:
“Miquel Àngel March Cerdà, amb DNI núm. 42984956, regidor d’aquest ajuntament, actuant
en nom i representació del grup municipal de Junt:s Avançam, presenta aquesta moció a fi que
pugui ser debatuda al proper ple de la Corporació
La transparència i l'accés a la informació han de ser alguns dels eixos fonamentals de tota
acció política. Només quan l'acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, quan la
ciutadania pot conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es gestionen els fons
públics o sota quins criteris actuen les nostres institucions podrem parlar de l'inici d'un procés
en el qual els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que
demana participació dels poders públics

Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària
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Moció per a la publicitat activa dels acords municipal

En l'ordenament jurídic vigent ja hi ha normes sectorials que contenen obligacions concretes de
publicitat activa per a determinats subjectes. Així, per exemple, en matèria de contractes,
subvencions, pressupostos o activitats d'alts càrrecs nostre país compta amb un destacat nivell
de transparència
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La pròpia Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableix una
sèrie d’obligacions d’informació sense esperar una sol·licitud concreta, tant informació
institucional, organitzativa i de planificació, de rellevància jurídica y de naturalesa econòmica,
pressupostària i estadística.
Per a afavorir de forma decidida l'accés de tothom a la informació el Portal de la
Transparència inclourà a més de la informació sobre la qual hi ha una obligació de publicitat
activa, aquella el accés es sol·liciti amb més freqüència
La ciutadania han de poder accedir a aquests expedients per poder verificar que l’actuació de
les administracions s’ha fet amb ple sotmetiment a la llei, per tal de garantir el compliment del
principi de legalitat i la possibilitat que els ciutadans disposin de mecanismes de protecció per
a la tutela de llurs drets i interessos.
Per tot això, el ple de la Corporació acorda:
- L’Ajuntament es compromet a exposar públicament, el que es coneix com a publicitat
activa, tots els expedients que obligatòriament passen a informació pública:
especialment: obres, urbanisme, patrimoni, ordenances, reglaments, pressuposts,
modificacions de crèdit, ...

- Són aplicables, si s’escau, els límits al dret d’accés a la informació pública,
especialment, el derivat de la protecció de dades de caràcter personal,
- Que aquesta informació serà penjada al Portal de Transparència de l’Ajuntament.”

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 00:55:16 a 01:14:28).

Bartomeu Cifre Ochogavia
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- Aquests expedients inclouran els acords amb la documentació explicativa i justificativa
corresponent.

Diligència.- Per fer constar que, quan són les 13.01 hores, s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Mateu
Soler Estrany (Tots per Pollença).

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (set vots a favor: Junts Avançam,
Alternativa per Pollença i Unides Podem, i deu abstencions: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears), acorden
aprovar la Moció precedent i els acords continguts en la mateixa.

4.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Müller
Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 3380 de 26 de maig
de 2020)

Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

4.- Precs i preguntes:

Seguidament es dóna lectura al prec i a les preguntes presentades per escrit per part del
regidor Sr. Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del grup polític municipal Unides
Podem (RGE núm. 3380 de 26 de maig de 2020) corresponent a la passada sessió
ordinària, restant unides com ANNEX I a la present acta, respecte de les quals es donen
les respostes següents:
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Prec
Que es pengin, almenys, a la pàgina web de l’Ajuntament de Pollença en el portal de
transparència, a l’apartat de “Retribucions dels regidors”, les retribucions actual de tots
els regidors i regidores i també les assignacions dels grups polítics Municipals,
informació que està desfasada i té encara la informació de la passada legislatura.
Diligència.- Per fer constar que, quan són les 13.15 hores, s’absenta de la sessió la regidora Sra. Joana
Aina Campomar Orell (Junts Avançam).

Preguntes:
R1.- Al respecte d’aquesta pregunta respon la Sra. Cerdà que el Reglament regulador
amb circumstàncies normals sí que és eficient i permet a les professionals de l’Àrea de
Benestar Social tenir un suport òptim per determinar la quantia de les ajudes
econòmiques a atorgar, que és àgil però que ara amb les circumstàncies en què es
troben, amb la crisi sanitària, no, però que també s’ha de dir que l’article 9.1 del
Reglament permet fer modificacions, és a dir, que sempre tenen aquesta porta oberta.

En relació amb aquesta pregunta, matisa el Sr. Muller que es demana si hi ha qualque
criteri de derivació per anar a Serveis Socials o a les altres entitats, que no qüestiona en
cap cas si hi ha hagut solapament o no, perquè normalment es fa un protocol de
derivació perquè hi hagi una constància, perquè no hi hagi una duplicitat, per tenir un
pla de feina conjunta, etc. cosa que respon la Sra. Cerdà que no, que l’usuari tant pot
anar a Càritas com pot acudir a Serveis Socials o a Ca les Monges mentre no es
dupliquin les ajudes.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/07/2020 Batle

R2.- Explica la Sra. Cerdà que Serveis Socials està en contacte setmanalment amb
Càritas i amb Ca les Monges, que això no vol dir que no s’hagi pogut solapar qualque
cas, però no, perquè cada setmana es passa el llistat dels usuaris, i precisament hi ha
hagut casos en què Serveis Socials n’ha hagut de treure i casos en què han estat les
Monges o Càritas perquè sí que volien acudir als dos llocs, però això ha passat en molts
pocs casos, per no dir mitja dotzena.

En aquest sentit, afegeix el Sr. Batle que no es deriven sinó que el que realment es fa és
que si van a un lloc se n’ha de tenir constància perquè no hi hagi una duplicitat.

R4.- Respon el Sr. Soler que aquesta pregunta ja l’ha mitja contestada abans, que s’ha
de veure com comencen, que si es poden posar en marxa enguany els hi posaran i que
sinó, els començaran a posar en marxa quan “sàpiguen córrer”.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària
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R3.- La Sra. Cerdà respon que ja es va parlar d’això, que si és possible s’incorporaran a
la plantilla però que això és una feina que l’interventor, en el seu moment, els dirà si és
possible o no.

R5.- Explica la Sra. Cerdà que el projecte de construcció per a la nova deixalleria va ser
redactat al setembre del 2014, que al maig de 2017 es va obrir, per a la seva utilització,
a tots els habitants de Pollença, que posteriorment es va aplicar a la nostra Comunitat
Autònoma una nova reglamentació per al RAEES –residus d’aparells elèctrics i
electrònics-, que no estava prevista en el projecte inicial. En aquest sentit comenta que
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s’està estudiant quina és la millor ubicació per al magatzem del RAEES i que un cop
realitzat es podrà aconseguir l’autorització de la deixalleria sense cap problema, que
aquesta és l’única deficiència que tenen a corregir, trobar el lloc per poder posar tots
aquests aparells elèctrics/electrònics.

Bartomeu Cifre Ochogavia

R7.- Respon el Sr. Batle que entén que es dóna per contestada amb la Moció anterior,
que ja s’ha explicat un poc el que hi havia, i que pel que fa a les fites polítiques del
2023, creu que amb la crisi de la Covid-19 canviarà tot, que d’aquí a final de legislatura
hi haurà unes prioritats que no tenen res a veure amb el que s’havien planejat
inicialment.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària
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21/07/2020 Batle

R6.- En primer lloc comenta el Sr. Marquet que aquest és un problema que sí que rebota
a l’Ajuntament però que realment el problema el tenen amb la Conselleria d’Educació,
perquè la Conselleria, pel que fa als centres concertats, els consideren pràcticament com
a centres privats, és a dir, que quan s’intenta negociar amb ells amb segons quins temes,
la resposta sempre és “la concertada no”, que ell el que entén per un centre concertat i
especialment a Pollença, perquè tal vegada a Palma sí que té més raó a ser perquè hi ha
més diferenciació entre centre públic i centre concertat i que el tipus d’alumnat que va a
la concertada no és exactament el mateix que el que va al públic, aquí molta gent ha
hagut de dur als seus fills a un centre concertat perquè no han tengut plaça a un de
públic, i això és el que traslladen a la Conselleria, que el problema que tenen és que si
no hi hagués l’escola de Montision, un centre concertat, s’hauria de fer una altra escola.
Dit això, el Sr. Marquet continua dient que no hi ha manera de fer entendre això a la
Conselleria, que la seva resposta és sempre la mateixa “la concertada no” perquè sinó
se’ls hi crea un problema, que considera un absurd que hi ha una línia ja licitada, una
línia en funcionament, un bus de cinquanta-cinc places que duu quinze nins i nines i que
n’hi ha cinc que no hi poden anar, i que això no hi manera que ho entenguin, que ells hi
han fet feina, que és veritat que durant aquest temps de confinament no han pogut fer
gaire cosa, no hi havia gaire connexió amb la Conselleria però que hi continuaran fent
feina i intentaran trobar-hi una solució, que tal vegada una solució més fàcil seria posarlos un taxi perquè la Conselleria el que vol que facin és molt complicat, és a dir que
l’Ajuntament liciti el servei, que l’Ajuntament posi l’autobús i que ells, la Conselleria,
subvencionarà els de l’escola pública, cosa que és molt complicat i que tampoc tenen
competència amb tot això. D’altra banda, i pel que fa al TIB, comenta que creu que per
novembre canvien d’empresa concessionària, que sí que varen aconseguir que el passat
inici de curs canviassin l’horari d’hivern de l’autobús que anava del Port de Pollença a
Pollença i de Pollença al Port de Pollença perquè els alumnes que anaven i tornaven de
l’Institut el poguessin emprar, que també varen negociar amb ells modificar un poc
l’horari del bus que anava i tornava de Palma i s’aturava a Inca perquè els alumnes que
anaven a l’institut a Inca a fer mòduls de Formació Professional també el poguessin
agafar, però que ara estan pendents d’aquesta nova concessionària, que sembla ser que
hi haurà bastantes més freqüències, i poder arribar a un acord amb ells.

R8.- La Sra. Buades respon que no és una qüestió d’agenda política sinó que és una
prioritat tenir cura de tot això. Explica que, en concret, allà on fa referència la pregunta
és al començament del passeig Anglada Camarassa, que és un problema que es té de fa
molts d’anys, que els serveis tècnics de l’Ajuntament hi estant fent feina a veure com es
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pot solucionar perquè cada vegada es dóna a un lloc diferent i ja fa mesos que estant
intentant trobar i donar una solució. Altrament també comenta que, des de l’Àrea de
Serveis i des de l’Àrea de Medi Ambient el que sí s’ha fet és establir un protocol, que
abans no n’hi havia, per quan es troba una rompuda de qualque comesa de clavegueram
que és d’un particular o d’una comunitat, se’ls hi faci una ordre d’execució perquè
s’arregli, no només dir-los de paraula que és aquí que s’ha trobat aquest fet sinó que hi
hagi una ordre d’execució i que es faci un seguiment perquè moltes vegades és un tema
que ningú se n’adona que té una fuita dins ca seva o hi ha hagut un problema amb la
comesa.
R9.- El Sr. Nevado respon que la partida no estava al pressupost perquè s’havia fet un
pressupost diferent i que si s’havia de fer una modificació de crèdit es faria, que, com ja
els hi va comentar també, es va aturar el pressupost que es tenia per poder fer el parc
infantil pel tema de la Covid-19 i que si tenien una proposta que la presentassin que la
recollirien amb molt de gust, responent-li el Sr. Muller que ja en varen presentar una, de
proposta.
Matisa el Sr. Batle que, de totes maneres, l’explanada no és de titularitat municipal.

Bartomeu Cifre Ochogavia

R11.- El Sr. Pons explica que la reunió, com és lògic, es va anul·lar per l’estat d’alarma,
que és més senzill dir què no es farà que el que es farà, que, en aquest moments, el que
no és farà, com és normal, és el simulacre de moros i cristians, les votacions, berbenes,
focs artificials, i tots els actes que no es poden controlar per la multitud de gent, que
queden moltes activitats que es faran segons les normes de l’estat d’alarma i de
seguretat. Pel que fa a les fetes del Port de Pollença i de la Cala Sant Vicenç, comenta
que se seguirà el mateix criteri. Altrament, també explica que, en aquests moments,
tenen bastantes opcions d’empreses per fer unes activitats o unes festes atractives dins el
que sigui possible i que més o manco d’aquí quinze dies es reunirà amb la Comissió de
Festes per explicar un poc tot el que es farà quant a les festes.
R12.- Respon el Sr. Batle que ja no és un tema de pressupost, perquè la dotació és
senzilla, perquè és una simple modificació competència de Batlia, sinó que és ampliar
aquest Conveni, que és una feina que tenen pendent, que no s’ha feta, però que en
prenen nota i que miraran des de policia, a veure si es pot tornar reactivar aquest
Conveni.
R13.- Comenta el Sr. Batle que han estat mirant models d’ordenança, que amb la crisi
de la Covid-19 tot això va quedar aparcat, que fossin factibles, que ara realment no és
un problema, però sí que estan mirant de fer feina conjuntament amb el poc que ja hi ha
aprovat quant a la música en viu, que, com ha dit abans, és un dels temes que sí que han
de començar a fer feina per tenir una ordenança aprovada, que l’any passat ja no hi va
haver pràcticament cap problema ni un ja que es va consensuar bé amb els músics i amb
el locals i que enguany, que a més hi ha una iniciativa pública per això, n’hi haurà
menys.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària
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R10.- Respon el Sr. Batle que no, que aquest és un projecte que encara no tenen redactat
i que intentaran fer-ho dins aquesta legislatura.

R14.- Respon el Sr. Batle que els aparcabicicletes estan comanats, que no sap si ja han
arribat o no, però que tan aviat com arribin els posaran. Pel que fa a l’adequació del
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paviment comenta que, durant aquest hivern, s’ha anat arreglant per l’àmbit de la Plaça
tot el que estava malament.
R15.- Comenta el Sr. Batle que allà hi ha un tram que és de carreteres i que, a més, allà
no hi ha línia de corrent, que l’únic que poden fer es posar qualque tipus de faroles i
mirar si es poden afegir a qualque pal, que ara n’estan posant a Síller i en posaran també
al camí de la Cova del Boter, i que miraran de posar-ne aquí, alguna d’aquestes
característiques.
R16.- Explica el Sr. Batle que això són coses que es compren quan es fa un dinar, quan
es fa qualque recepció, quan es fan coses d’aquest tipus, que no és una quantitat
significativa, que s’apliquen a la partida de representació, quan es fa un sopar
d’agraïment o coses d’aquest tipus, es va a comprar a botigues del poble i s’imputa a
aquesta partida i les firma el batle.
R17.- El Sr. Batle respon que això és perquè totes les contractacions, a través de la
plataforma, es fan telemàtiques i s’han de veure per una pantalla, que no és per mirar la
televisió sinó que és una pantalla per tenir els ordinadors connectats.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:15:10 a 01:35:34).
4.2 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera
Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 3389 de
26 de maig de 2020)
A continuació es dóna lectura a les preguntes presentades per escrit per part de la
regidora Sra. Marina Llobera Vicens, portaveu del grup polític municipal Alternativa
per Pollença (RGE núm. 3389 de 26 de maig de 2020) corresponent a la passada sessió
plenària ordinària, restant unides com ANNEX II a la present acta, respecte de les quals
es donen les respostes següents:

Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària
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R18.- Respon el Sr. Batle que és el projecte que avui s’ha parlat i que sortirà a exposició
pública en breu, que creu que estan redactant ja tots els informes. Pel que fa a incloure
el trespol de vidre, comenta que, de moment, els tècnics li varen dir que no, que allò
està tot enterrat i tot tapat, que quan es va fer es va tapar tot, que si després, quan es faci
l’obra, es pot incorporar qualque cosa es faran modificacions, que a ell li hagués
agradat, i així ho va suggerir, a veure si es podia posar qualque petit detall almenys que
fos visible, de les parets sí, del que queda, però del trespol, allò es va omplir tot una
altra vegada i no sap si es va arribar a cimentar o no.

Preguntes:
R1.- Explica el Sr. Batle que, mentre continuïn prestant el servei, continuaran a
l’empresa i que quan deixin de prestar el servei, tornaran a l’Ajuntament. Altrament i,
pel que fa a l’acomiadament de treballadors, comenta que s’han acomiadat per diversos
temes, alguns per mutu acord, que no estat acomiadament sinó que ha estat
finalització...
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Al respecte d’això intervé la Sra. Llobera per demanar-li, novament, com és possible
això, responent-li el Sr. Batle que ells tenien una cessió i hi ha hagut un incompliment
del seu contracte, els acomiada perquè en el aquell moment fan feina, se subroga
l’empresa, i posa l’exemple que si es privatitza l’escola de música,-fent l’incís que tal
vegada seria un encert, un tema que s’estan plantejant-, els treballadors se n’anirien tots
a l’escola de música o si la residència fos transferida a l’IMAS se n’anirien tots els
treballadors allà, formarien part de l’empresa mentre estàs transferit i que quan s’acabàs
el contracte tornarien, que això bé a la legislació laboral bàsica.
R2.- Comenta el Sr. Batle que aquesta pregunta de la crisi, de les mesures de caire
social, creu que ja s’han explicat, totes les mesures que es duen a terme com a
conseqüència de la crisi de la covid-19, a la moció anterior, no obstant això, si hi ha
qualque detall més que demanin, la regidora els hi anirà contestant, d’una manera
privada, qualsevol de les accions que es duguin a terme.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/07/2020 Batle

R3.- Explica el Sr. Batle que els hi ve per la pròpia normativa que ha emanat el Govern,
que poden tenir un número de persones, que creu que són unes dues-centes, i que el que
estan organitzant són totes aquelles activitats que, dins el que poden fer de festes, la
majoria van orientades al que pugui ser el públic infantil, perquè han respost bé, han fet
temes de circ, etc., i que realment el que seran les festes, moltes aniran enfocades dins
aquesta àrea; les de Sant Vicenç, les de Pollença i les del Port de Pollença, és un poc el
que poden fer, i que si hi ha iniciatives privades que poden tirar endavant..., també tot el
tema de joventut, que també sap que estan fent feina al respecte, per poder donar un poc
més d’aquesta activitat. Altrament, també comenta que els centres, les escoles, creu que
es tornen a obrir, que ja es va tornar aplicar el programa de centres oberts i ja torna a
funcionar, i que hi està d’acord, que hi ha hagut un cert aïllament social que han patit el
joves.
Arran de la intervenció del Sr. Cànaves quant al nombre de nins i nines, la Sra. Aguilar
matisa que són cent per centre, cent al Port de Pollença i cent a Pollença, és a dir, a la
mateixa vegada, cent nins per centre en subgrups de vint per edats.
R4.- El Sr. Batle respon que ell sàpiga no, que no ha vist cap tipus d’assignació, però si
és així ho revisaran.
R5.- Respon el Sr. Nevado que l’empresa es diu Jardines Yasuni, que es varen presentar
altres pressuposts i que fou l’empresa que va donar més garanties i més metres.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària
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Afegeix el Sr. Batle, arran de la intervenció de la Sra. Llobera, que es faran el mateix
que feien l’any passat desbrossament i explotació.
R6.- Pel que fa a l’expropiació del camí de Ternelles, comenta el Sr. Batle que el camí
de Ternelles no s’ha d’expropiar, que ja s’ha discutit abans de tot el que hi ha. En
relació amb l’afinitat amb aquesta associació, respon que no és una associació, és una
plataforma, i una plataforma no té ni una entitat jurídica ni res, són persones que
s’ajunten per un objectiu, que no és un tema ja d’associacions, que sempre ha
reivindicat que, per poder ser responsables, també haurien d’haver constituït una
associació i si, tal vegada, algú els hagués envestit amb temes de responsabilitat
patrimonial i sancions i d’aquestes faltes, a vegades, al respecte que han tengut..., si
haguessin estat molt més valents, segurament que haguessin tret molt més, però valents
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no ho han estat. Finalment, quant a la darrera qüestió, respon que no, que cap ni una,
que no té res a veure una cosa amb l’altra, que la plataforma és la plataforma i que
defensarà el que aquesta digui, que ells defensen els acords, que creu que els acords
municipals que s’han pres en referència al camí de Ternelles ningú més valent que
aquest Equip de Govern que ha estat capaç de dur-ho a plenari, instar al Govern de les
Illes Balears a tramitar el que s’ha discutit, i que sempre, en tots aquest anys, en aquests
17 anys que duu de regidor, des que es va aprovar la primera regulació en base a la
primera sentència fins avui, ha votat en conseqüència a la defensa de tots els interessos
municipals i de tots el pollencins.
R8.- Respon el Sr. Batle que era una qüestió legal, que, en part, tenen raó, que no és una
àrea que gestioni directament, però que també està d’acord amb el que ha explicat abans
la Sra. Buades, que les coses s’han de filtrar molt ben filtrades, perquè hi ha un tema de
protecció de dades que pot ser important, i aquí, en els pressuposts, surten també noms i
cognoms, subvencions nominatives, altres circumstàncies en el informes, etc., i no es
pot penjar tot el que es vol, per tant, és un tema que sí que s’ha de millorar, que s’hi ha
de fer feina, perquè es puguin donar part d’aquestes informacions a través del web, però
quan tenguin les eines que realment, a dia d’avui, encara no tenen.

Bartomeu Cifre Ochogavia

R10.- Respon el Sr. Batle que creu que no es va entendre el que es va dur al plenari, que
ells no han augmentat les dedicacions exclusives, i explica que tenien una dedicació,
que ja es va dir al seu moment, que era d’un setanta-cinc per cent i que aquesta
dedicació, per circumstàncies laborals, no es podia cobrir al cent per cent, però que ara
sí que es pot cobrir, que, en aquests moments, hi ha l’estat d’alarma, que estaven
pendents de l’aprovació municipal i d’una delegació d’àrees, que en el proper plenari hi
duran la dació de compte de la delegació de les àrees i l’increment, però no un
increment de noves dedicacions, sinó d’un cent per cent que, en aquests moments, és
efectiu. Al respecte d’això, el Sr. Batle també comenta que a ell li agradaria que tots els
regidors i regidores de l’equip de govern poguessin dedicar el cent per cent a poder fer
feina a l’Ajuntament, que tenen un màxim de set dedicacions exclusives i que, a dia
d’avui, en queden dues pendents per poder cobrir, per això no descarta que si el dia de
demà hi ha qualcú que vulgui incorporar encara amb més dedicació, no dubta que pugui
ser possible.
R11.- Pel que fa a aquesta pregunta, encara que va que dirigida al Sr. Nevado, el Sr.
Batle respon la part que li correspon ja que les obres són competència d’Urbanisme tot i
que vénen supervisades també per l’Àrea d’Infraestructures Municipals i per la
delegació del Port de Pollença. Dit això explica que, com que no hi havia temporada
turística i eren unes obres necessàries per a la badia i per al manteniment i,
paral·lelament, es feien les obres d’emergència, que abans ha explicat a la dació de
compte, es fan les dues obres, a més, continua dient, que coincidia que era la mateixa
empresa que fa les obres d’emergència més la de la canonada, que creu que era
convenient que aquesta canonada es fes com més aviat millor, que varen prioritzar no
tenir vessaments d’aigües fecals a la badia. Quant a les platges, creu que ja s’ha explicat
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R9.- La Sra. Cerdà contesta que irresponsable no s’hi sent, que no fou correcte, hi està
completament d’acord, però que irresponsable davant els residents de la Residència, no
s’hi ha sentit mai.
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abans i que el temps els hi ha donat la raó, ja que basta mirar les notícies que hi ha a tota
la resta de municipis amb el problema que tenen amb les concessionàries. Comenta que,
a dia d’avui, l’Ajuntament ha licitat la neteja de les platges, el condicionament de les
platges de Formentor, està fent tot l’abalisament i que les concessionàries demanaran
l’ocupació, només en funció de la crisi de la covid-19 i de la normativa sanitària, de
l’espai que tenen, cosa que els hi sortirà molt més barat i a més no tendran aquest afegit.
Finalment i en relació amb això, explica que amb Costes ja tenen pactat que, per
enguany, els hi donaran l’autorització de tot el que és no lucratiu, -tota la part de
socorrisme, banys, etc.- i que després, pels propers anys que siguin normals i es puguin
licitar d’una manera normal com tenien entès abans, donaran ja les autoritzacions.
Intervé el Sr. Nevado per dir que Unió Mollera Pollencina està dintre de l’equip de
govern, que la decisió ha estat presa també conjuntament amb l’equip de govern i que hi
entan d’acord amb la decisió presa, que creuen que és el millor per al poble, per a les
empreses que han licitat i per a l’Ajuntament.
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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 01:35:39 a 01:47:25).
4.3 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March
Cerdà, portaveu del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 3399 de 26 de
maig de 2020)
Finalment es dóna lectura a les preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr.
Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del grup polític municipal Junts Avançam (RGE
núm. 3399 de 26 de maig de 2020) corresponent a la passada sessió plenària ordinària,
restant unides com ANNEX III a la present acta, respecte de les quals es donen les
respostes següents:
Preguntes:
R1.- La Sra. Buades respon que el que és a Formentor es va fer un contracte menor per
al condicionament de la platja i que, una vegada que l’Hotel Formentor obtengui
l’autorització, per aquest any, de l’explotació de les gandules, etc., faran la neteja ells
mateixos. Quant a les platges verges comenta que es faran actuacions des de Medi
Ambient. Finalment i pel que fa a la Cala Sant Vicenç i al Port de Pollença, la Sra.
Buades explica que ja es varen condicionar abans que hi hagués la pandèmia i que per a
la neteja s’ha fet un contracte menor, sent l’Associació de Veïns del Moll l’adjudicatària
del contracte per fer el dia a dia de les platges.
R2.- Explica la Sra. Buades que entre dijous i divendres es faran les actes de recepció de
tot el material de les concessionàries que queden propietat de l’Ajuntament i que, entre
aquest, hi ha les passarel·les que s’aniran col·locant a les bandes on s’ha demanat a
Costes permís per posar-les, que hi haurà accessos a Cala Molins, Cala Barques, a
Formentor i a diversos punts de la platja del Tamarells, però fins a l’aigua.
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Diligència.- Per fer constar que, quan són les 13.49 hores, s’absenta de la sessió la regidora Sra.
Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam).

R3.- Pel que fa a quantes ajudes ha tramitat l’Ajuntament i en concret els Serveis
Socials, la Sra. Cerdà respon que en aquests moments en duen més d’un centenar,
quant a les ajudes al lloguer, no ho pot dir, que ara l’IBAVI va traient les ajudes i a totes
les persones que poden els ajuden a tramitar-les. En relació amb les despeses de la casa,
la Sra. Cerdà comenta que no sap a què fa referència, d’aliments ja ho ha explicat abans
i que les ajudes puntuals com ara el rebut de llum i aigua o rendes atraçades, tan aviat
com acabin amb el tema dels aliments, s’hi posaran.
R4.- Respon la Sra. Buades que sí perquè sempre han estat uns aparcaments oberts que
hi pot entrar qualsevol persona per aparcar.

Matisa el Sr. Batle, arran de la intervenció del Sr. Cànaves, que ara sortiran a exposició
pública, que el que primer s’havia fer era habilitar crèdit, que és el que han fet avui, i
que posteriorment, com ha dit abans, sortiran a exposició pública l’aprovació del
projecte, perquè no són projectes propis, són externalitzats, i no sap si es farà
simultàniament l’exposició pública del projecte, la licitació o si ho tenen avançat,
perquè ja s’ha demanat avaluació de tots els informes, i si estan fets tots els informes, es
farà l’aprovació del projecte amb un acord separat.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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21/07/2020 Batle

R5.- Explica el Sr. Nevado que realment inversions se n’han fet bastantes, que no s’han
fet més licitacions per l’aturada que hi ha hagut pel tema de la Covid-19, que hi ha la
canonada del Voramar que ja està pràcticament quasi finalitzada, la impulsora de la
Guàrdia Civil que està exposada per a licitació, la Plaça Miquel Capllonch, el projecte
del qual ja està fet i està preparat per presentar-ho també a licitació juntament amb el
carrer Formentor i la darrera adquisició que s’ha fet del terreny que s’ha comprat a
Gotmar, per tant considera que és quelcom positiu que, de moment, amb tots els
impediments que han tengut, van sortint.

R6.- Respon la Sra. Buades que creu que no ha tengut mai contracte, que miraran si ho
poden regularitzar i que sinó, continuaran com fins ara.
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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 01:47:31 a 01:53:38).
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Extraordinària núm. 7/2020
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 17 de juny de 2020
Enllaç:
https://dl.dropbox.com/s/t1a2b6vm200jyxu/20-06-17-ple-extra-2.mp3

Situació de
minutatge

Ordre del dia

1.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per una
compra pública responsable i compromesa amb el canvi climàtic i De: 00:00:46
el compliment dels ODS de Nacions Unides en el marc de A: 00:22:15
l’Agenda 2030 (RGE núm. 2020/2261, de 13 de març)

Bartomeu Cifre Ochogavia

2.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la
De: 00:52:57
publicitat activa dels acords municipals (RGE núm. 2020/3145,
A: 01:53:38
15 de maig)
De: 00:14:56
A: 01:53:38

4.- Precs i preguntes:

4.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr.
Michael L. Muller Flury, portaveu del grup municipal Unides De: 01:15:10
A: 01:35:34
Podem (RGE núm. 3380 de 26 de maig de 2020)
4.2 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra.
De: 01:35:39
Marina Llobera Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa
A: 01:47:25
per Pollença (RGE núm. 3389 de 26 de maig de 2020)
4.3 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr.
Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del grup municipal Junts De: 01:47:31
A: 01:53:38
Avançam (RGE núm. 3399 de 26 de maig de 2020)

Francisca M. Adrover Cànaves 21/07/2020 Secretària
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3.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un
acord social, econòmic i polític per a la lluita contra els efectes de
De: 00:22:16
la pandèmia a Pollença i l’elaboració d’un Pla municipal
A: 00:52:56
d’actuació per a la recuperació social, econòmica i ambiental
(RGE núm. 2020/3146, de 15 de maig)
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