ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 6/2020
Caràcter: extraordinària
Data: 17 de juny de 2020
Convocatòria: primera
Horari: de 09:05 h a 11:40 h
Lloc/Seu: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
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Batle-President
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença)
Regidors i Regidores
Sra. Francisca Cerdà Nadal (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. Josep Lluís Pons Cifre (Tots per Pollença)
Sr. Andrés Nevado Rodríguez (Unió Mollera Pollencina)
Sra. Bianca Aguilar Ryan (Unió Mollera Pollencina)
Sr. David Alonso García (Partit Popular), presencial
Sr. Josep Marquet Cerdà (El Pi – Proposta per les Illes Balears)
Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Junts Avançam)
Sr. Antoni Cànaves Capllonch (Junts Avançam)
Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam)
Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença)
Sr. Michael L. Muller Flury (Unides Podem)
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Interventor
Sr. Albert Valicourt Genzor.
Secretària
Sra. Francisca M. Adrover Cànaves.
No assisteixen (amb excusa)
Regidora Sra. Joana Aina Campomar Orell (Junts Avançam); excusa impossibilitat
d’assistència.
Regidor Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam); excusa motius laborals.
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Ordre del dia
1.- Requeriment als membres corporatius de l’Ajuntament Ple del compliment fidel i exacte de la
Interlocutòria dictada en data 29/05/2020 per la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia en les Illes Balears en el Procediment Ordinari 122/2013 - Execució (RGE núm.
3731/2020, de 9 de juny) // Núm. Exp. ABS 2018/641
2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020 sota la modalitat de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals
(Núm. Exp. ABS 2020/1457)
3.- Proposta de concessió de la Creu al Mèrit Policial als membres de la Policia que han complit trenta
anys de servei (Núm. Exp. ABS 2020/1471)
4.- Proposta d’atorgament de diplomes de jubilació a membres de la Policia Local (Núm. Exp. ABS
2020/1471)
5.- Moció presentada pels grups municipals El Pi - Proposta per les Illes Balears i Partit Popular envers la
no convalidació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les
Illes Balears per evitar refredaments de l’economia, per respectar la competència dels ajuntaments i
seguretat jurídica
6.- Informació de Batlia
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7.- Dació de compte de resolucions de Batlia

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Requeriment als membres corporatius de l’Ajuntament Ple del compliment
fidel i exacte de la Interlocutòria dictada en data 29/05/2020 per la Sala de lo
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia en les Illes Balears en
el Procediment Ordinari 122/2013 - Execució (RGE núm. 3731/2020, de 9 de juny)
// Núm. Exp. ABS 2018/641
Acte seguit, pren la paraula qui subscriu la present acta, Secretària de l’Ajuntament de
Pollença, i manifesta que vist l’ofici expedit pel Lletrat de l’Administració de Justícia en
data 02/06/2020 en virtut de la Interlocutòria dictada en data 29/05/2020 per la Sala de
lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia en Illes Balears en el
Procediment Ordinari 0000122/2013, que acompanya l’esmentat ofici (RGE núm.
3731/2020, de 9 de juny), en compliment del disposat en els apartats 3º, 4º i 5º de la Part
Dispositiva de dita Interlocutòria per part d’aquesta Secretaria es procedeix a dur a
terme les actuacions i els requeriments a efectuar de conformitat amb la mateixa.
Per això, es procedeix a la lectura íntegra de la Interlocutòria dictada en data 29/05/2020
per la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia en les Illes
Balears en el primer de l’ordre del dia la present sessió extraordinària de l’Ajuntament
Ple, convocada mitjançant Resolució de Batlia núm. 395/2020, de 12 de juny, i que es
transcriu literalment de conformitat amb la lectura realitzada:
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T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD
001 - PALMA DE MALLORCA
PLAÇA DES MERCAT, 12
Teléfono: 971 71 26 32 Fax: 971 22 72 19
Equipo/usuario: NRD
N.I.G: 07040 33 3 2013 0104017
Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000122 /2013 /
Sobre URBANISMO
De D/ña. MENANI S.A.
Abogado: ANTONIO BOTELLA GARCIA
Procurador: JUAN MARIA CERDO FRIAS
Contra. AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA
ABOGADO:
Procurador: JUAN JOSE PASCUAL FIOL

AUTO
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
22/07/2020 Batle

D. GABRIEL FIOL GOMILA
MAGISTRADOS:
D. PABLO DELFONT MAZA
Dª. CARMEN FRIGOLA CASTILLON
En PALMA DE MALLORCA, a veintinueve de mayo de dos mil veinte.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Primero: La representación procesal de Menani presentó escrito formulando incidente de
ejecución de sentencia
Segundo: Dado traslado del mismo a la adversa lo impugna en escrito presentado al efecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
PRIMERO: Debemos recordar que en las múltiples vicisitudes habidas en la ejecución de la
sentencia firme dictada en autos, por auto de 16 de marzo de 2018 se acordó el inicio de la
ejecución de esta sentencia estableciendo un plan de etapas para el Ayuntamiento, que al final
por auto de 9 de enero de 2019 quedó paralizado en espera de que la Administración
autonómica medio ambiental autorizara los usos recogidos en la DT Tercera de la ley 5/2005
de 26 de mayo para la conservación de espacios de relevancia ambiental, introducida por ley
12/2016 de 17 de agosto .
Pero también es cierto que en el auto de 9 de enero de 2019 decíamos que “No le queda más
remedio al Ayuntamiento que ejecutar la sentencia. Para ejecutar la sentencia, es decir, para
adaptar el Plan General al PORN, el Ayuntamiento no puede esperar –ni esta Sala permitirloa que en un futuro el PORN cambie sus prescripciones. Y para que las prescripciones del
PORN cambien – o se entiendan cambiadas para el caso- tampoco es posible eludir el
procedimiento legalmente establecido, ni en su lugar, utilizar atajos similares a obtener en el
curso de la adaptación del Plan General a modo de “salvoconducto” de la autoridad
autonómica competente para la aprobación del PORN. (…)”
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ANTECEDENTES DE HECHO:
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Ha pasado el tiempo y la situación está estacionada porque amparándose en esa suspensión
acordada por la Sala por auto de 9 de enero de 2019, el Ayuntamiento nada dice en relación a
cómo ha avanzado la situación
Por lo tanto en relación al incidente de ejecución promovido por la actora para que se lleve a
efecto lo sentenciado, esta Sala debe manifestar que el incidente de ejecución tuvo inicio con el
dictado del auto de 16 de marzo de 2018, por lo que no puede comenzar lo que ya está iniciado.
Pero sí es el momento de avanzar en la ejecución de la sentencia.

Para ello es necesario: a) acordar la aprobación inicial de la modificación de su planeamiento
municipal, b) proceder a la información pública con anuncio en el BOIB y en un periódico por
plazo de 45 días y c) tras ello proceder a aprobar definitivamente la modificación del PGOU y
su publicación en el BOIB. Con esas actuaciones la ejecución de la sentencia habrá finalizado
por completo.
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SEGUNDO: Corresponde al Ayuntamiento adaptar su planeamiento al PORN y ese
planeamiento ambiental por más que reconoce los usos recogidos en la DT Tercera de la ley
5/2005 como usos “autorizables”, que no “autorizados”, al fin pues, como sea que esa
autorización corresponde a la administración autonómica, que no a la municipal, lo que
corresponde al Ayuntamiento es, en cumplimiento de la sentencia firme dictada en autos,
adaptar sin más demoras y de una vez por todas su planeamiento a la realidad del
planeamiento ambiental que, a fecha de hoy, a falta de haberse modificado el PORN, ni haber
sido autorizados tales usos por aquella Administración autonómica, comporta que no es posible
el paso a pie por senderos existentes y la utilización del dominio público marítimo terrestre
para los usos comunes públicos y gratuitos contemplados en su normativa reguladora y el
acceso a los bienes de interés cultural de acuerdo con la legislación sectorial. Por lo tanto lo
que procede es, sin más excusas modificar su PGOU y adaptarlo a ese planeamiento
medioambiental, y sin negarle su incuestionable autonomía municipal en la potestad de
planeamiento, sin embargo, la legalidad ambiental imperante que obliga al Ayuntamiento en
estos momentos, junto con el pronunciamiento de la sentencia firme que se ha dictado en autos
y que aquí ejecutamos le lleva de forma indefectible, porque no es posible otra opción, a
suprimir la servidumbre de paso peatonal al mar y al castillo.

TERCERO: En consecuencia, se alza la suspensión acordada en auto de 9 de enero de 2019 y
se concede al Ayuntamiento el plazo de SEIS MESES para realizar todas esas actuaciones.
Se identifica como responsable de esa ejecución al Sr. Alcalde de Pollença.

Se impondrán multas pecuniarias de mil euros mensuales a cargo de su peculio particular
durante los dos meses siguientes, si transcurrido ese plazo de seis meses, contado a partir de la
notificación de esta resolución, no se ha cumplido con lo ordenado. Transcurridos esos dos
meses posteriores a los seis de que dispone el Ayuntamiento para ejecutar, subirán esas multas
a 2.000 euros mensuales y se expedirá testimonio de particulares por si los hechos fueren
constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad.
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Se le advierte de la obligación que tiene de cumplir él y todo el Consistorio con la ejecución de
lo que aquí se ordena.

Expídase oficio al que se adjuntará testimonio de este auto para que por el Secretario del
Ayuntamiento de Pollença sean requeridos el Alcalde y todos los miembros del Consistorio al
cumplimiento fiel y exacto de este auto, con los apercibimientos de las multas pecuniarias en
que pueden incurrir si no cumplieren lo establecido. Para ello procederá a la lectura íntegra
del mismo en el próximo Pleno del Consistorio, debiendo devolver el Secretario municipal a
esta Sala copia del Acta del Pleno en donde consten todas esas actuaciones. Con
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apercibimiento que de no hacerlo podrá incurrir en responsabilidad, incluso la imposición de
multa pecuniaria de 1.000 euros mensual por el retraso en el cumplimiento de tal cometido, y
sin perjuicio de poder expedirse testimonio de particulares también en su contra.
Llegados a este punto no procede iniciar nuevo incidente de ejecución tal y como solicita la
actora porque este incidente ya está comenzado desde el dictado del auto de 16 de marzo de
2018. Sí acordamos la continuación y avance del mismo, para conseguir la ejecución de la
sentencia firme dictada en autos y que el Ayuntamiento adapte su PGOU al PORN que
establece y ordena la sentencia.
CUARTO: En materia de costas se imponen las devengadas hasta el momento en el incidente
de ejecución iniciado el 16 de marzo de 2018 a la parte demandada, de conformidad con el
artículo 139-1 de la Ley Jurisdiccional.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación en nombre de
S.M. El Rey
En atención a lo expuesto,
PARTE DISPOSITIVA:

2º.- el Ayuntamiento dispondrá de un plazo de SEIS MESES contados a partir de la
notificación de este auto para: a) acordar la aprobación inicial de la modificación del PGOU
para adaptarlo al PORN, b) proceder a la información pública con anuncio en el BOIB y en un
periódico por plazo de 45 días y c) tras ello proceder a aprobar definitivamente la modificación
del PGOU y publicar esa modificación en el BOIB. Con esas actuaciones la ejecución de la
sentencia habrá finalizado por completo.
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1º.- ALZAMOS la suspensión del plan de etapas acordado por auto de 9 de enero de 2019.
Identificamos como responsable de la ejecución de esta sentencia al Sr. Alcalde de Pollença.

3º.- Expídase oficio al que se adjuntará testimonio de este auto para que por el Secretario del
Ayuntamiento de Pollença sean requeridos el Alcalde y todos los miembros del Consistorio al
cumplimiento fiel y exacto de este auto, con los apercibimientos de las multas pecuniarias en
que pueden incurrir si no cumplieren lo establecido. Tales multas consistirán en 1.000 euros
mensuales a cargo de su peculio particular durante los dos meses siguientes después de
transcurrido el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta resolución, si no
se hubiere cumplido con lo ordenado. Transcurridos esos dos meses posteriores a los seis de
que dispone el Ayuntamiento para ejecutar, subirán esas multas a 2.000 euros mensuales y se
expedirá testimonio de particulares por si los hechos fueren constitutivos de un delito de
desobediencia a la autoridad.
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4º.- El Sr. Secretario procederá a la lectura íntegra de este auto en el próximo Pleno del
Consistorio, y devolverá a esta Sala copia del Acta del Pleno en donde consten todas esas
actuaciones y requerimientos efectuados.
5º.- Se apercibe al Secretario municipal que de no hacerlo podrá incurrir en responsabilidad,
incluso la imposición de multa pecuniaria de 1.000 euros mensual por el retraso en el
cumplimiento de tal cometido, y sin perjuicio de poder expedirse testimonio de particulares
también en su contra.
6º.- Con imposición de las costas de este incidente ejecutorio al Ayuntamiento de Pollença.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición en un solo efecto en el plazo de
CINCO DIAS.
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Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de les Illes Balears anotados al margen”.

A continuació, havent donat lectura íntegra de la Interlocutòria transcrita, es procedeix a
requerir el Batle i tots els membres corporatius d’aquest Consistori al compliment fidel i
exacte de la Interlocutòria dictada en data 29/05/2020 per la Sala de lo Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia en les Illes Balears en el Procediment
Ordinari 122/2013, amb els apercebiments de les multes pecuniàries en que poden
incórrer si no compleixen lo establert, tal i com s’ha donat lectura i acorda la
Interlocutòria precedent.
Els membres de la Corporació en resten assabentats i requerits, deixant constància
mitjançant la present acta de les actuacions practicades i requeriments efectuats per part
de qui subscriu en compliment del disposat en els apartats 3º, 4º i 5º de la Part
Dispositiva de la Interlocutòria dictada en data 29/05/2020 per la Sala de lo Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia en les Illes Balears a la què es donarà
trasllat de la present acta, als efectes pertinents.

2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020
sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb
Romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Elec. ABS 2020/1457)
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
00:13:35 a 00:55:34).

Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 12 de juny de 2020 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Atesa la voluntat de dur a terme:
- L’expropiació del carreró sit al C/ dels Àngels de Pollença per import de 75.000 euros.
- L’expropiació 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 m 2 amb referència
cadastral 07042A001001330000ST per import aproximat de 227.000 euros.
- L’expropiació de part de la parcel·la cadastral 1339921EE0113N0001ST del carrer Joan
Baptista Cabanillas 15 per import de 140.734,87 euros amb el premi d’afecció del 5%.

Francisca M. Adrover Cànaves 22/07/2020 Secretària
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- L’expropiació de la finca registral núm. 8879 per import aproximat de 1.280.000 euros

- La reforma del carrer de Formentor i la Plaça de Miquel Capllonch del Port de Pollença,
per tal de donar a la segona línia un major nivell de qualitat per l’ús peatonal i adaptat a les
persones de mobilitat reduïda. L’import de l’actuació és de 1.107.941,62 euros (inclou 1 %
Cultural i 39.469,20 euros per gestió de residus) finançat pel Consorci per a la Millora de les
infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de
Mallorca per import de 500.000 euros.
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- La rehabilitació de l’estació de bombeig d’aigües residuals de la Plaça Joan Cerdà del Port
de Pollença per import de 390.268,83 euros.
- El projecte d’instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per autoconsum de 100 KW nominals
amb dos punts de càrrega per a vehicles elèctrics per un import total de 225.783,54 euros,
finançat per la CAIB mitjançant resolució del Conseller de Territori, Energia i Mobilitat del
Govern de les Illes Balears de 14 de maig de 2019 per import de 162.500 euros en virtut de la
convocatòria de subvencions per establir nous punts de recàrrega semiràpida per a vehicle
elèctric dins el marc de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures
d’impuls del turisme sostenible.
- El projecte modificat de rehabilitació de l’antiga peixateria per ús d’edifici municipal per
import de 289.525,56 euros, els quals es troba finançat per un import de 138.600 euros pel
Consell Insular de Mallorca.
Atesa la conveniència d’aplicar pressupostàriament a l’exercici 2020 la despesa compromesa
per part del Ple de la corporació en sessió de dia 24 de juliol de 2019, a càrrec al pressupost de
l’exercici 2021 relativa a l’expropiació de la finca registral núm. 404, denominada Ca na
Ferrana, per un import de 381.408,09 euros.

Vista la Memòria de Batlia de data 10 de juny de 2020.
Vist els informes d’Intervenció de data 10 de juny de 2020 els quals conclouen que la present
modificació de crèdit provocarà un incompliment en l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
regla de la despesa al tancament de l’exercici 2020.
Bartomeu Cifre Ochogavia, Batle de l’Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent:
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Vist que el saldo del romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2019, després de la seva utilització per les incorporacions de crèdit, és
suficient per afrontar el finançament de la present modificació de crèdit.

ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 10/2020, sota la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit d’acord amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI/SUPLEMENT CRÈDIT
PRESSUPOST DESPESES

Francisca M. Adrover Cànaves 22/07/2020 Secretària
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APLICACIÓ DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

933 68102

Expropiació
carreró dels
Àngels

75.000,00

171 60009

Expropiació
finca registral
1330ST Dones
de Ca'n Sales

227.000,00
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APLICACIÓ DENOMINACIÓ

171 60008

Expropiació
parcel·la Carrer
Joan Baptista
Cabanillas

141.000,00

151 35200

Interessos
expropiació
Finca Ca Na
Ferrana

73.680,31

151 68130

Expropiació
Finca Ca na
Ferrana

307.727,78

151 68131

Expropiació
finca registral
8879

1.230.000,00

170 62319

Punts recàrrega
vehicles
elèctrics i
pèrgoles
fotovoltaiques

63.500,00

151 62241

Rehabilitació
edifici antiga
Peixateria

150.925,56

933 62258

Reforma carrer
Formentor i
Plaça Miquel
Capllonch Port

608.000,00
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171 61945

Signatura 1 de 2

IMPORT
Despeses
generals €

Rehabilitació
EBAR plaça
Joan Cerdà
Port
TOTAL

391.000,00
3.267.833,65

PRESSUPOST D’ INGRESSOS
CONCEPTE DENOMINACIÓ

87000

IMPORT

Romanent de
Tresoreria per a
3.267.833,65
despeses
Generals
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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 mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
00:58:29 a 01:30:23).

3.- Proposta de concessió de la Creu al Mèrit Policial als membres de la Policia que
han complit trenta anys de servei (Exp. Elec. ABS 2020/1471)

Bartomeu Cifre Ochogavia

A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 12 de juny de 2020 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que el capítol V del títol VIII del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears regula les
característiques, tipologia i procediments de concessió de premis i condecoracions (BOIB núm.
70/2019, de 25 de maig).
Resultant que, per tal de reconèixer i premiar públicament l’actuació dels policies locals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, es crea, entre d’altres, la següent condecoració: Creu
al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (article
128.1 d) del Reglament marc).
Vist que l’article 132 d’aquest Reglament especifica que la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu
Blanc es lliura als membres de la policia local, sigui quina sigui la seva categoria, quan
compleixen trenta anys de servei en qualsevol cos de la policia local, en situació de servei actiu
o en situació de serveis especials, que hagin tingut una trajectòria professional destacada i que
no tinguin expedients disciplinaris en curs o sancions disciplinàries pendents de cancel·lar en el
seu expedient personal.

Francisca M. Adrover Cànaves 22/07/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

22/07/2020 Batle

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (deu vots a favor: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears, quatre
abstencions: 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.

Considerant l’informe emès pel Subinspector – Cap de la Policia Local de Pollença en data
09/06/2020 en relació a la proposta de sol·licitud de concessió de la Creu al Mèrit Policial amb
Distintiu Blanc als membres de la Policia Local de Pollença que relaciona nominalment
mitjançant annex.
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Vist que de conformitat amb l’article 137 del Reglament, en el cas de la concessió de la
condecoració enunciada en la lletra d) de l’article 128, el procediment s’inicia per mitjà d’una
proposta efectuada pel Ple de l’Ajuntament en què presten serveis els agents proposats.
Pels motius abans exposats, fent ús de les atribucions que legalment tinc conferides en virtut de
l’article 21.1 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL) proposo a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

22/07/2020 Batle

Primer.- Elevar a la consellera d’Administracions Públiques i Modernització, competent en
matèria de coordinació de les policies locals, la proposta d’iniciació de l’expedient de
concessió de la condecoració de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc als membres de
la Policia Local de Pollença que a continuació es relacionen:
-

Cifre Seguí, Esteban Miguel

-

Ferrer Ferragut, Juan

-

García Martínez, Mª Antonia

-

Llompart Salas, Ignacio

-

Mercer Muñoz, Monserrate

-

Perelló Vives, José A.

-

Ramon Coll, Lorenzo

-

Sánchez Raya, Pablo

-

Seguí Cánaves, Bernardo

-

Simó Amengual, Jaume

-

Martorell Plomer, Jaume

-

Ferriol Gual, Pedro

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Emergències i Interior de la
Conselleria d’Administracions Públiques i Interior, adjuntant l’informe emès pel Subinspector
– Cap de la Policia Local de Pollença en data 09/06/2020, de conformitat amb el disposat a
l’article 137.2 Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
No obstant això l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.”

Francisca M. Adrover Cànaves 22/07/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
01:34:09 a 01:41:42).
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 Balears, Junts
Avançam i Unides Podem i una abstenció: Alternativa per Pollença), acorden aprovar
íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
4.- Proposta d’atorgament de diplomes de jubilació a membres de la Policia Local
(Exp. Elec. ABS 2020/1471)

10

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

71d0ee1d571243109446525d67a81c14001

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

Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 12 de juny de 2020 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que el capítol V del títol VIII del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears regula les
característiques, tipologia i procediments de concessió de premis i condecoracions (BOIB núm.
70/2019, de 25 de maig).
Resultant que, per tal de reconèixer i premiar públicament l’actuació dels policies locals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, es crea, entre d’altres, la següent condecoració:
Diploma de Jubilació (article 128.1 e) del Reglament marc).
Vist que l’article 133 d’aquest Reglament especifica que el Diploma de Jubilació es crea com a
reconeixement als membres dels cossos de policia local per la dedicació d’una vida al servei de
la ciutadania i la seva missió de defensa, promoció i protecció dels drets i llibertats públiques,
sigui quina sigui la seva categoria en el moment de la jubilació.

Vist que de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 140 del Reglament l’atorgament de
diplomes per jubilació és competència del batle, amb un acord plenari previ.
Pels motius abans exposats, fent ús de les atribucions que legalment tinc conferides en virtut de
l’article 21.1 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL) proposo a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

22/07/2020 Batle

Considerant l’informe emès pel Subinspector – Cap de la Policia Local de Pollença en data
09/06/2020 en relació a la proposta de lliurament del Diploma de Jubilació als membres de la
Policia Local de Pollença que relaciona nominalment mitjançant annex.

Primer.- Concedir el Diploma de Jubilació als membres de la Policia Local de Pollença que a
continuació es relacionen per la dedicació d’una vida al servei de la ciutadania i la seva missió
de defensa, promoció i protecció dels drets i llibertats públiques,
-

Real Sans, Antonio Juan

-

Cifre Vives, Martin

-

Prieto Morilla, Julio

Segon.- Notificar al present acord als membres guardonats de la Policia Local de Pollença, als
efectes oportuns.

Passats directament a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar
íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Francisca M. Adrover Cànaves 22/07/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

No obstant això l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.”

5.- Moció presentada pels grups municipals El Pi - Proposta per les Illes Balears i
Partit Popular envers la no convalidació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de
mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears per evitar
refredaments de l’economia, per respectar la competència dels ajuntaments i
seguretat jurídica
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Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 12 de juny de 2020 que es transcriu literalment:
“EL GRUP MUNICIPAL PI PER POLLENÇA I GRUP POPULAR DE L'AJUNTAMENT
DE POLLENÇA d'acord amb el que preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció,
MOCIÓ ENVERS LA NO CONVALIDACIÓ DEL DECRET LLEI 9/2020, DE 25 DE
MAIG, DE MESURES URGENTS DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI DE LES ILLES
BALEARS PER EVITAR REFREDAMENT DE L'ECONOMIA, PER RESPECTAR
COMPETÈNCIA AJUNTAMENTS I SEGURETAT JURÍDICA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Real Decret 463/2020, de 13 de març, de declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves posteriors pròrrogues han
provocat una aturada econòmica de primera magnitud. És obligació dels poders públics
aprovar i dissenyar totes aquelles mesures que puguin suavitzar i minvar l'impacte negatiu que
l'àmbit socioeconòmic tindrà tota aquesta crisi planetària provocada per la pandèmia.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

22/07/2020 Batle

Com diu l'Exposició de Motius del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i
extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en
l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, per pal·liar els efectes de la crisi
ocasionada per la COVID-19: “ens trobem davant una economia pràcticament paralitzada, un
consum intern molt dèbil i uns mercats turístics emissors que presenten moltes incerteses. En
termes laborals, tenim una xifra de treballadors sense feina sense precedents, atès que a hores
d'ara superen les 200.000 persones... resulta de vital importància per a la cohesió econòmica i
social de les Illes Balears adoptar mesures valentes que estimulin la nostra economia alhora
que ofereixin garanties laborals a milers de famílies i aportin noves perspectives al teixit
productiu del territori... En aquest context, i en paral·lel a les mesures relatives a la protecció
de la salut pública, que són prioritàries, adoptades per les administracions públiques, resulta
imprescindible també adoptar mesures d'impuls de l'activitat econòmica per assegurar el
manteniment de la major part de llocs de feina per a treballadors i treballadores que
actualment es troben en una situació d'extrema fragilitat... noves mesures que tinguin com a
objectiu prioritari l'impuls de l'activitat econòmica mitjançant la supressió o la reducció dels
tràmits administratius de les empreses i els professionals per a iniciar una activitat econòmica;
l'agilitació i simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Comunitat
Autònoma, dels consells insulars i dels ajuntaments de les Illes Balears.”

Aquest decret, no compta amb cap tipus de consens, trepitja l’autonomia municipal i té i tendrà
uns efectes molt negatius per l’economia dels ciutadans de les Illes Balears.

Francisca M. Adrover Cànaves 22/07/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

El passat dilluns dia 25 de maig de 2020, el Consell de Govern va aprovar el Decret 9/2020, de
mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears.

És un decret que tendrà conseqüències molt negatives per l’economia en general. Però de
forma especial en petites i mitjanes empreses i autònoms locals que es dediquen, directa o
indirectament a la construcció; aparelladors, fusters, enginyers, picapedrers, fontaners,
electricistes, pintors, ferrers... Resulta increïble que aquest decret s’hagi aprovat en plena crisi
del Covid, quan és més necessari que mai implementar mesures per estimular l’economia.
Aquesta norma suposa un clar refredament de l'economia, ja que acaba amb possibles
inversions, ja que no impulsa l'economia sinó que l'atura, encara que alguna determinació en
sòl urbanitzable pogués tenir sentit de manera quirúrgica en algun municipi. Però el que és més
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important, aquesta norma és una moratòria per molts de sòl urbans que queden durant anys en
una situació d'indefinició, ja que als sòls urbans sense urbanització consolidada se suspenen les
tramitacions i aprovacions de plans de desenvolupament i d'instruments de gestió, així com
l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques en aquestes àrees, fins al
31 de desembre de 2022 o més enllà fins que finalitzi el planejament urbanístic que han de fer
els Consells Insulars per subrogació
Es impresentable que els Ajuntaments no puguin decidir damunt la situació en la que queden
els sòls afectats pel decret. Hi ha una clara invasió de competències municipals quan regula
“els falsos urbans” i els urbanitzables sense desenvolupar, donant als Consells Insulars la
competència perquè siguin ells els que decideixin en quina situació queda aquest sòl, és a dir, si
passa a rústic o no.
Hi ha un invasió de competències per part del Govern cap als Consells en cas que aquests no
regulin els seus Plans Territorials, on podrien decidir la protecció d’aquests sòls rústics. Amb
aquest decret, el Govern també trepitja la competència en matèria urbanística dels Consells
Insulars.

Bartomeu Cifre Ochogavia

A més a més, l'assignació de la competència sobre el sòl urbà als Consells Insulars no és
garantia de cap agilització i simplificació, al contrari. Només a títol d'exemple recordem que el
Pla Territorial de Mallorca aprovat l'any 2004, preveu a la seva norma 4 que serà revisat als
10 anys des de la seva aprovació i aquesta revisió ni tan sols ha estat iniciada.
Aquest decret està aprovat sense cap tipus de consens municipal, sense aportacions dels sectors
afectats ni tampoc escoltant les necessitats del col·lectius implicats. A hores d’ara tenim una
xifra de treballadors sense feina sense precedents i el més important es adoptar mesures que
estimulin la nostra economia. En cap cas necessitam polítiques que destrueixin llocs de feina.
A grans trets, aquest decret:

Francisca M. Adrover Cànaves 22/07/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

22/07/2020 Batle

Aquesta determinació desapodera als ajuntaments de la seva competència de planejament
urbanístic. Aquesta situació de manca d'ordenació i desenvolupament durant anys obligants als
propietaris a partir aquesta inseguretat no és gens recomanable i res té a veure amb impulsar
l'economia i agilitzar els procediments administratius. A més, es fan tota una sèrie de
previsions en sòl rústic que s'haurien d'haver consensuat amb els ajuntaments, considerant que
la normativa en sòl rústic no només s'hauria de veure amb caràcter restrictiu.

-

Prohibeix l’ús residencial que està en àrees de protecció de risc (APR).

-

Estableix una moratòria de determinats urbanitzables no desenvolupats de 400
hectàrees fins dia 31 de desembre de 2021.

-

Fa una moratòria dels “falsos urbans” de 200 hectàrees fins dia 31 de desembre de
2021.

-

Desclassifica urbans no construïts en 8 anys, excepte per construir VPO o que ja
estiguin en tramitació.

-

Produirà un increment dels preus del sòl disponible per edificar ja que el sòl disponible
disminueix. En conseqüència, això provocarà un increment del preu de l’habitatge.

-

Redueix els paràmetres per edificar habitatges unifamiliars en sòl rústic. Redueix en un
40% el volum edificable així com la construcció de noves piscines.

Per tot això, el grup municipal del Pi per Pollença i del Partit Popular a l’Ajuntament de
Pollença, proposa els següents,
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ACORDS
Primer. Rebutjar l'aprovació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de
protecció del territori de les Illes Balear ja que, suposa un fre a la reactivació de l'economia, en
un moment en què aquesta necessita un impuls, a més implica un desapoderament als
Ajuntaments de la competència municipal en urbanisme i, finalment, perquè implica una clara i
patent inseguretat jurídica als administrats.
Segon. Instar al Govern Balear a replantejar el Decret Llei 9/2020, en el sentit que la
competència d'ordenació sobre sòls urbans romangui en els ajuntaments i que l'ordenació del
sòl rústic es faci de manera consensuada amb els mateixos ajuntaments.
Tercer. Instar al Govern Balear a modificar la normativa de sòl rústic per permetre que les
edificacions legals existents a sòl rústic a parcel·les que no compleixin la unitat mínima es
puguin ampliar fins els límits d'edificabilitat i ocupació aplicables de forma general en aquesta
classe de sòl.”

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

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

22/07/2020 Batle

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
01:53:00 a 02:28:08).

6.- Informació de Batlia
Per part del Sr. Batle s’informa dels assumptes següents:
-

Providència dictada per la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal
Suprem, dia 13 de març, d’INADMISSIÓ A TRÀMIT del recurs de cassació
núm. 8334/2019, preparat per la representació processal de l’entitat CAFE
CAPUCHINO 1919 SL contra la Sentència núm. 345/2019, de 17 de juliol,
dictada per la Sala del Contenciós Administratiu del TSJ Illes Balears.

A continuació per part del Sr. Batle es dóna compte de les resolucions següents:

Francisca M. Adrover Cànaves 22/07/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

7.- Dació de compte de resolucions de Batlia

- Resolució núm. 2020/204, de 3 d’abril, de reducció al 20% de la capacitat de la
flota diària la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en
vehicles de turisme en el terme municipal de Pollença, en compliment de l’Acord
del Consell de Govern de les Illes Balears de dia 27 de març de 2020, adoptat en
el marc de les competències exercides per les comunitats autònomes en matèria de
transport públic dins la situació excepcional en la qual ens trobem, pel qual, a
instàncies del sector de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de
turisme – taxi, es redueix al 20% la prestació del servei de transport públic
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discrecional de viatgers en vehicle de turisme en l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma, instant els ajuntaments, en el seu àmbit competencial, que adoptin les
mesures corresponents per regular la prestació del servei i que s’estableixin els
corresponents torns de feina o el sistema d’organització corresponent per tal de
regular-ho (BOIB núm. 45/2020, de 28 de març).
- Resolució núm. 2020/361, de 28 de maig, d’aprovació de l’Addenda al Conveni
de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Pollença de mesures per reparar les pèrdues i els danys
produïts per les pluges intenses del 19 d’octubre de 2018 al municipi de Pollença
que s’adjunta com annex, consistent en la modificació del punt 2 de la clàusula
quarta respecte el termini de presentació del certificat relatiu a la justificació de
l’execució de les tasques (abans del 30 de novembre de 2020) i en la pròrroga de
la vigència del conveni establerta a la clàusula sisena, fins el 31 de desembre de
2020.

Bartomeu Cifre Ochogavia

- Resolució núm. 2020/310, de 12 de maig, d’execució de les obres i les actuacions
necessàries per a la reparació dels danys produïts en el passeig Voramar del Port
de Pollença a causa del temporal marítim, de vent i de pluja Glòria a l’entitat
ANTONIO GOST SOCIAS SL, amb NIF B07606619, mitjançant tramitació
d’emergència, de conformitat amb l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). L’adjudicació de les obres
d’emergència ascendeix a un import de 28.219,19 €, més 5.926,03 d’IVA al tipus
del 21%, i un total IVA inclòs de 34. 145,22 €; que s’haurà de justificar de
conformitat als preus i condicions del pressupost d’execució material presentat.

Francisca M. Adrover Cànaves 22/07/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

22/07/2020 Batle

- Resolució núm. 2020/328, de 15 de maig, d’aprovació de contractacions
temporals de treballadores socials (dues) per reforçar la plantilla de l’àrea de
Benestar Social.

-

Resolució núm. 2020/298, de 6 de maig, de nomenament de lletrat i procurador
davant el recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil
CONNISTER INVESTMENTS SPAIN SL contra la desestimació presumpta
(silenci administratiu) en el recurs interposat en el sí de l’expedient d’obra
243/2007 mitjançant el qual es va desestimar la petició de procedir al canvi de
sol·licitant de llicència d’obra

-

Resolució núm. 2020/289, de 30 d’abril, d’aprovació del conveni de
col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament
de Pollença per al finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials
que tinguin per objecte atendre exclusivament persones especialment
vulnerables i finançar projectes i contractacions laborals necessàries per fer front
a les situacions extraordinàries derivades del COVID-19 descrites a l’article 1.2
el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, que s’haurà de subscriure d’acord amb
el text/esborrany adjunt a la present Resolució.

-

Resolució núm. 2020/355, de 25 de maig, d’aprovació del pagament a justificar
de la regidora delegada de la Residència social Sant Domingo per un import de
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300 euros en concepte de despeses habituals de la Residència pel funcionament
ordinari del dia a dia.
-

Resolució núm. 2020/352, de 22 de maig, d’aprovació de l’expedient de baixa de
drets reconeguts pendents de cobrament, per la declaració de pèrdua del dret de
cobrament total de la subvenció concedida per donar suport als serveis
municipals d’informació turística per a l’any 2017 adoptat pel consell executiu
del Consell de Mallorca de data 8 de novembre de 2017 (BOIB núm. 138 de
11.11.17) en virtut de la resolució del conseller executiu de Turisme i Esports
del CIM de data 8 d’abril de 2020 per import de 4.901,71 euros.

-

Resolució núm. 2020/294, de 5 de maig, d’aprovació de la modificació núm.
8/2020 del vigent pressupost prorrogat de 2019 per generació de crèdit, en
relació amb el Conveni de col·laboració aprovat entre l’IMAS i l’Ajuntament
per al finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials per fer front a
les situacions extraordinàries derivades del COVID-19 en virtut de la qual
s’aprova la distribució de la quantitat de 65.394,49 euros. .

-

Resolució núm. 2020/266, de 27 d’abril de 2020, d’aprovació de la modificació
núm. 7/2020 del pressupost prorrogat de l’exercici 2019, per a la contractació de
dos treballadors socials.

-

Resolució núm. 2020/219, de 8 d’abril, d’aprovació del pagament a justificar a
favor de la directora de la Residència Social Sant Domingo per un import de 200
euros en concepte de despeses habituals de la Residència pel funcionament
ordinari des dia a dia.

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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Ordre del dia

1.- Requeriment als membres corporatius de l’Ajuntament Ple del
compliment fidel i exacte de la interlocutòria dictada en data
29/05/2020 pel Tribunal Superior de Justícia en les Illes Balears
en el procediment ordinari 122/2013 - Execució (RGE núm.
3731/2020, de 9 de juny) (Exp. Elec. ABS 2018/641)

De: 00:00:17
A: 00:55:51

2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de modificació de
crèdits núm. 10/2020 sota la modalitat de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a
despeses generals (Exp. Elec. ABS 2020/1457)

De: 00:55:52
A: 01:30:48

3.- Proposta de concessió de la Creu al Mèrit Policial als
membres de la Policia que han complit trenta anys de servei (Exp.
Elec. ABS 2020/1471)

De: 01:30:50
A: 01:42:06

4.- Proposta d’atorgament de diplomes de jubilació a membres de
la Policia Local (Exp. Elec. ABS 2020/1471)

De: 01:42:07
A: 01:44:11

5.- Moció presentada pels grups municipals El Pi - Proposta per
les Illes Balears i Partit Popular envers la no convalidació del
Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de
protecció del territori de les Illes Balears per evitar refredaments
de l’economia, per respectar la competència dels ajuntaments i
seguretat jurídica

De: 01:44:12
A: 02:28:52

6.- Informació de Batlia

De: 02:28:52
A: ---:---:---

7.- Dació de compte de resolucions de Batlia

De: .---:--:--A: 02:33:52
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