ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 8/2020
Caràcter: ordinària
Data: 24 de juliol de 2020
Convocatòria: primera
Horari: de 9.28 h a 14.32 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents

Bartomeu Cifre Ochogavia
Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària
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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) -s’absenta a les 12.14 hores –
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)
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. Joana Aina Campomar Orell (Junts Avançam)
Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam)
Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)
Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença)
Sr. Michael L. Muller Flury (Unides Podem)
Interventor
Sr. Albert Valicourt Genzor, presencial
Secretària
Sra. Francisca M. Adrover Cànaves, presencial
Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors
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2.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Defensa i l’Ajuntament de
Pollença per a l’ús de la galeria de tir de l’aeròdrom militar de Pollença (Exp. Elec. ABS 2020/1488)
3.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Pollença per dur a terme la posada en comú de recursos econòmics necessaris
per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació dels
autònoms afectats directament per la Covid-19 (Exp. Elec. ABS 2020/1670)
4.- Elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau titular (Exp. Elec. ABS 2020/1458)
5.- Determinació, si procedeix, de les festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2021 (Exp. Elec. ABS
2020/1690)
6.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions de La Patrona 2020 (Exp. Elec. ABS
2020/1900)
7.- Determinació, si procedeix, del règim de dedicació exclusiva per a càrrec públic i retribucions
corresponents per a l’exercici efectiu (Exp. Elec. ABS 2019/2292)
8.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3/2020 (Exp.
Elec. ABS 2020/1788)
9.- Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdits núm. 18/2020 sota la
modalitat de transferència de crèdit (Exp. Elec. ABS 2020/1912)

11.- Convalidació de la Resolució de Batlia núm. 2020/505 de modificació de crèdits en la modalitat de
suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit d’acord amb el que disposa l’article 20.2 del Reial
decret llei 11/2020, de 31 de març.
12.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici 2020 de conformitat amb
la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2020.
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10.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l´Ordenança Reguladora de la
prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d’aigua a través de la xarxa domiciliària
(Exp. Elec. ABS 2019/982)

13.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de desafectació del tram
del "Camí vell de Bóquer" núm. :77 (Exp. Elec. ABS 2005/601)
14.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per garantir el dret a l’habitatge (RGE
núm. 2020/4611, de 10 de juliol)
15.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular envers el rebuig de la confiscació per part de
l’estat del superàvit municipal del nostre Ajuntament (RGE núm. 2020/4859, de 20 de juliol)
16.- Propostes/Mocions d'Urgència
17.- Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora Sra. Marina Llobera Vicens i de la
renúncia posterior a ser proclamat electe al càrrec de regidor (Exp. Elec. ABS 2020/1902)
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II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
I.- PART RESOLUTIVA
2
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1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors
El Sr. Batle demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia 28 de maig de
2020 i als esborranys de les actes de les dues sessions extraordinàries, ambdues de dia 17
de juny de 2020.
Vist que no n’hi ha cap, s’aprova per UNANIMITAT dels assistents
2.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de
Defensa i l’Ajuntament de Pollença per a l’ús de la galeria de tir de l’aeròdrom
militar de Pollença (Exp. Elec. ABS 2020/1488)
Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Vista la Provisió de Batlia de data 10/06/2020 d’inici d’expedient per a l’aprovació d’un
conveni de col·laboració entre el Ministeri de Defensa del Govern de l’Estat i l’Ajuntament de
Pollença respecte la utilització de la galeria de tir existent en l’aeròdrom militar de Pollença,
homologada d’acord amb l’establert en la reglamentació aplicable, per a la realització de les
pràctiques de tir obligatòries dels membres del cos de la policia local de Pollença atès que,
actualment, no es disposa de cap lloc expressament habilitat a dit efecte, tot tenint en compte el
disposat a l’article 24.1 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals
de les Illes Balears en relació a l’article 73.1 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel que
s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
Resultant que ambdues parts, el Ministeri de Defensa i l’Ajuntament de Pollença, consideren
adient i oportú la signatura d’un conveni interadministratiu amb l’objectiu d’establir la
col·laboració a través de la qual els membres del cos de la policia local de Pollença
disposaran d’un mitjà operatiu necessari per a dur a terme les pràctiques obligatòries de tir
mitjançant la utilització, amb caràcter semestral, de la galeria ubicada en les instal·lacions de
l’aeròdrom de Pollença essent un lloc expressament habilitat i que compleix amb les mesures
de seguretat pertinents, endemés de la proximitat geogràfica.
Considerant l’establert en els articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LRBRL) i en els articles 67 i 68 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) pels que la cooperació econòmica,
tècnica i administrativa entre Administracions tant en serveis locals com en assumptes d'interès
comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les
lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els convenis administratius que subscriguin, i la
subscripció del conveni haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública per a la millor
prestació dels serveis públics, eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
MINISTERI DE DEFENSA (EXÈRCIT DE L’AIRE) I L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
PER A L’ÚS DE LA GALERIA DE TIR DE L’AERÒDROM MILITAR DE POLLENÇA

Vista la memòria justificativa emesa pel Subinspector Cap de la Policia Local en data 18 de
juny de 2020, respecte a l’aprovació de l’esmentat conveni, complint amb les previsions de
l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic (LRJSP).
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Vist l’informe emès dia 25 de juny de 2020, per la Secretaria, favorable a l’aprovació del
referit conveni, i l’informe emès dia 26 de juny de 2020, per la Intervenció, de fiscalització
favorable.
Per tot l’exposat, d’acord amb l’establert al capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), aquesta Batlia formula i eleva a la
consideració del Ple la següent proposta d’ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Defensa (Exèrcit de l’Aire) i
l’Ajuntament de Pollença per a l’ús de la galeria de tir de l’aeròdrom militar de Pollença, en
els termes i segons el contingut que figura en el propi conveni del present Acord:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA (EJÉRCITO
DEL AIRE) Y EL AYUNTAMIENTO DE POLLENSA PARA EL USO DE LA GALERÍA
DE TIRO DEL AERÓDROMO MILITAR DE POLLENSA (ADM POLLENSA).
En Madrid, a

de

de 2020

REUNIDOS

Y de otra el Ilmo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pollensa D. Bartolome Cifre Ochogavia, en
representación del citado Ayuntamiento, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el
artículo 21.1 b)de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
(BOE n° 80, de 3 de abril).
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad
obligarse y convenir y,

Bartomeu Cifre Ochogavia
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De una parte, el Excmo. Sr. D.Javier Salto Martínez-Avial, Jefe de Estado Mayor del Ejército
del Aire, en virtud de la delegación de firma de la Ministra de Defensa concedida expresamente
para este acto,

para

EXPONEN
PRIMERO.- El AERÓDROMO MILITAR DE POLLENSA (ADM Pollensa), dispone de una
galería para la realización de prácticas de tiro, homologada de acuerdo con lo establecido en
la reglamentación aplicable.
SEGUNDO.- Que la Policía Local de Pollensa carece, por el momento, de galería para la
realización de prácticas de tiro, por lo que precisa de su uso para la realización de las
prácticas obligatorias.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària
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TERCERO.- Que el uso de dichas instalaciones origina un gasto de mantenimiento de las
instalaciones.
Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las
siguientes CLAÚSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.
El objeto del presente Convenio es la colaboración entre el Ministerio de Defensa
(Ejército del Aire) y el Ayuntamiento de Pollensa, para la utilización de la galería de tiro del
ADM Pollensa para la realización de prácticas de tiro por parte de la Policía Local de
Pollensa.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA, ADM
4
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POLLENSA.
1.

Facilitar la utilización de la galería para la realización de prácticas de tiro a la Policía
Local de Pollensa durante 15 días al año.

2.

Facilitar el acceso a dicho Aeródromo a los miembros de la Policía Local de Pollensa y
sus vehículos, durante el tiempo necesario para la realización de dichos ejercicios.

3.

Facilitar las normas que rijan para la utilización de dichas instalaciones.

4.

Emitir informes de uso por la utilización, por parte de la Policía Local de Pollensa, de la
galería de tiro. En estos informes se cuantificará la compensación por los costes de
mantenimiento a causa del uso de dicha galería, antes de la finalización de cada
ejercicio presupuestario.

5.

Nombrar a una persona responsable para supervisar que la realización de los ejercicios
se efectúan de acuerdo a las normas y procedimientos dictados por la Jefatura del ADM
Pollensa.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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TERCERA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE POLLENSA.
1.

Participar en el mantenimiento de las instalaciones y medios de la referida galería de
tiro, mediante el ingreso de los costes generados por el uso de la galería, con cargo al
Presupuesto del Ayuntamiento de Pollensa.

2.

Facilitar al ADM Pollensa un listado de los agentes y demás personal que participarán
en los ejercicios de tiro, con al menos una semana de antelación.

3.

Disponer de todos los elementos necesarios para la realización de los ejercicios, tales
como: armas, munición, gafas de protección individual, cascos, siluetas y parches.

4.

Disponer de un monitor con la titulación necesaria para la dirección de dichos
ejercicios.

5.

Cumplir con las normas dictadas por el Coronel Jefe del Aeródromo sobre el uso de las
instalaciones.

6.

Tener alertada una ambulancia, con el personal médico/sanitario necesario, los días que
se realicen dichas prácticas, por si se precisasen sus servicios.

7.

Nombrar a una persona responsable para la coordinación de dichos ejercicios.

8.

Los desperfectos o daños que puedan ocasionarse, incluidos los casos de incendio,
destrucción, etc., tanto a la propiedad militar como a terceros, en cualquiera de sus
bienes o derechos, que traigan causa del uso que se haga o que se deriven del presente
convenio, serán a cargo del Ayuntamiento de Pollensa , debiendo formalizar
previamente la oportuna póliza de seguro, cuya copia se unirá a este documento,
respondiendo solidariamente dicho Ayuntamiento y quedando exento el Ministerio de
Defensa de toda responsabilidad.

9.

El Ayuntamiento de Pollensa asume la responsabilidad laboral del personal que por su
causa pueda, en su caso, desarrollar su trabajo en la propiedad militar. Dicho personal,
en ningún momento, guardará relación alguna con este Departamento.

10.

La instalación no podrá ser utilizada por terceras personas, arrendada o cedida, salvo
autorización expresa del Ministerio de Defensa y deberá ser devuelta cada vez que se
utilice por el autorizado en el mismo estado en que se entrega.
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11.

Asimismo, el Ministerio de Defensa queda exento de toda responsabilidad por los daños,
que por cualquier causa, incluido robo o fuerza mayor, pudiera sufrir el material y
equipo propiedad del autorizado, que se almacene en las instalaciones durante el
período de duración del presente convenio.
CUARTA.- FINANCIACIÓN.

La colaboración del MINISDEF/EA establecida en este Convenio se realiza a título
gratuito. El Ayuntamiento de Pollensa compensará los costes en mantenimiento de la galería de
tiro en los que se pueda incurrir con motivo de dicha colaboración. Dichos gastos de
mantenimiento serán justificados mediante la entrega en el seno de la Comisión de Seguimiento
del informe de uso cuantificado.
En base al historial de mantenimiento el coste estimado por disparo es de veinte
céntimos de euro (0,20 €). Este coste estará sujeto a cambios y se revisará anualmente en caso
de que los gastos de mantenimiento de la galería de tiro sufran variación.

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
A la firma del Convenio, se establecerá una Comisión de Seguimiento del mismo, integrada por
dos representantes nombrados uno por el Ministerio de Defensa (Ejército del Aire) y otro por
el Ayuntamiento de Pollensa, respectivamente.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Una vez aprobada en la Comisión de Seguimiento la cuantificación de los gastos en base
al número de disparos realizados, se dará traslado de ellos al Ayuntamiento de Pollensa
mediante los informes justificativos correspondientes, para su ingreso en la cuenta 0182- 513565-0011501352 de la SEA 61 de la Base Aérea de Son San Juan, para su ingreso en el Tesoro y
posterior generación de crédito. En cualquier caso, deberá figurar en los informes el número
de disparos realizados y su coste unitario.

El representante del Ministerio de Defensa (Ejército del Aire) en esta Comisión será el Jefe de
la Secretaría General del ADM Pollensa.
A esta Comisión de Seguimiento podrá incorporarse el personal técnico de ambos organismos
que se considere oportuno, según los temas a tratar.
La Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez al año para
examinar las incidencias que surjan de la colaboración mutua y de los gastos de mantenimiento
ocasionados. La comisión remitirá al Estado Mayor del EA las actas de estas reuniones.

Esta Comisión de Seguimiento se encargará de:

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària
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Su funcionamiento, en lo no previsto en este Convenio, se acoge a lo dispuesto sobre órganos
colegiados, en el Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
a) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente
Convenio.
b) Evaluar el trabajo realizado y presentar un informe anual de los ejercicios realizados.
c) Supervisar los trabajos de mantenimiento de las instalaciones y medios. Así mismo,
deberá poner a disposición del Ayuntamiento de Pollensa, antes del 15 de noviembre de
cada año de vigencia del Convenio, los informes de uso y documentos justificativos de los
trabajos de mantenimiento.
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d) Aprobar la cuantificación de gastos en base al número de disparos realizados.
SEXTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa y, de acuerdo con
el artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es
un convenio interadministrativo. Se regulará por lo establecido en el mismo, quedando excluido
del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la citada norma.
Sin perjuicio de lo anterior, para la interpretación de dudas y controversias que surjan
en la interpretación de este Convenio, se estará a lo dispuesto en las cláusulas del mismo y,
subsidiariamente, se acudirá a los principios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
así como a las restantes normas administrativas que le sean de aplicación y a los principios
generales del Derecho.

SEPTIMA.- PLAZO DE VIGENCIA Y CAUSA DE RESOLUCIÓN.

Bartomeu Cifre Ochogavia

El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma y tendrá vigencia
durante dos (2) años, pudiendo prorrogarse por otro período de dos (2) años, mediante
acuerdo expreso de las partes un mes antes de la fecha de su vencimiento, salvo que se resuelva
por:
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Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre las partes como consecuencia de la
ejecución del Convenio deberán solventarse por mutuo acuerdo de las mismas en el seno de la
Comisión de Seguimiento. Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, serán de conocimiento y
competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso – administrativo.

1.

Mutuo acuerdo de las partes manifestado por escrito.

2.

Denuncia del Convenio hecha por cualquiera de las partes en cualquier momento,
surtiendo efecto, salvo acuerdo en otro sentido, a los tres meses de su notificación
fehaciente.

3.

Por voluntad de una de las partes basada en el incumplimiento grave de cualquiera de
las cláusulas del Convenio por la otra parte, notificando previamente dicha voluntad de
resolución, y garantizando la necesaria continuidad de aquellas actuaciones que se
encontraran en ejecución en el momento de la resolución, para no perjudicar su
continuidad, surtiendo efecto, salvo acuerdo en otro sentido, a los quince días de su
notificación.

4.

La imposibilidad sobrevenida de cumplir el objeto del presente Convenio.

5.

La referida colaboración estará siempre supeditada a las necesidades de la Defensa
Nacional y, en particular, a las del ADM Pollensa y de las Unidades en él instaladas.
Surgida tal necesidad, quedará suspendida, en tanto persista la misma o, en su caso,
extinguida, sin que sea preciso aviso o denuncia previa en este sentido y sin derecho a
reclamación alguna por parte del Ayuntamiento de Pollensa o de la concesión de
indemnización o compensación a su favor, salvo la devolución de las cantidades que, en
su caso, hubieran sido adelantadas por éste y que no estuvieran aún compensadas con el
número de disparos correspondiente.
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Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente convenio en dos ejemplares
originales, igualmente válidos, en lugar y fecha arriba indicados.
POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
POLLENSA
EL JEFE DE ESTADO MAYOR
DEL EJÉRCITO DEL AIRE

- Javier Salto Martínez-Avial-

POR

EL

AYUNTAMIENTO

DE

EL ALCALDE

- Bartolomé Cifre Ochogavía-

Segon.- Trametre la certificació de l’acord d’aprovació del conveni per part de l’Ajuntament
de Pollença, a l’Aeròdrom Militar de Pollença depenent del Ministeri de Defensa, als efectes
pertinents.
Tercer.- Facultar al Batle per a l’execució del present acord i per tal que pugui acordar les
pròrrogues anuals del conveni fins al límit màxim de quatre anys que preveu la clàusula setena
del conveni, i per a la subscripció del mateix, als efectes oportuns.

Cinquè.- Donar trasllat del present acord al servei promotor, Policia Local, per a la gestió i
per a quants actes i tràmits siguin necessaris per a dur a terme l’ objecte del conveni, als
efectes pertinents, i a l’àrea d’Intervenció, als efectes oportuns.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ. “

Bartomeu Cifre Ochogavia

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
00:04:27 a 00:08:33).
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, sis vots en
contra: Junts Avançam i Alternativa per Pollença i una abstenció: Unides Podem),
acorden aprovar íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el
mateix.
3.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per dur a terme la
posada en comú de recursos econòmics necessaris per reiniciar o continuar
l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació dels autònoms
afectats directament per la Covid-19 (Exp. Elec. ABS 2020/1670)

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Quart.- En relació al que disposa la clàusula cinquena del conveni , nomenar el Subinspector
Cap de la Policia Local, Pedro Cardell Cànaves, representant de l’Ajuntament a la comissió de
seguiment prevista en l’esmentada clàusula.

Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I L’AJUNTAMENT DE
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POLLENÇA PER DUR A TERME LA POSADA EN COMÚ DE RECURSOS ECONÒMICS
NECESSARIS PER REINICIAR O CONTINUAR L’ACTIVITAT PER COMPTE PROPI I
CONSOLIDAR EL PROJECTE D’AUTOOCUPACIÓ DELS AUTÒNOMS AFECTATS
DIRECTAMENT PER LA COVID-19
Vist que la crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha suposat l’aturada obligada de bona
part de l’economia de totes i cadascuna de les nostres illes i atès que, amb motiu d’aquest fort
impacte, l’aturada forçada del comerç minorista no essencial ha suposat un efecte molt intens
en el teixit empresarial, i es fa imprescindible ajudar al col·lectiu d’autònoms amb l’objectiu de
protegir el nostre teixit productiu i la nostra economia, aportant liquidés als autònoms que
hagin de reiniciar o continuar la seva activitat una vegada engegat el procés de desescalada, i
col·laborant al seu manteniment en els propers mesos.

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

21/09/2020 Batle

Resultant que el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a
impuls de l’activitat econòmica i 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
estableix en el seu capítol IV un règim especial de concessió de subvencions i altres ajudes
(BOIB núm. 84/2020, de 15 de maig) i, en virtut del que disposa el seu article 25.1, s’ha dictat
en data 10 de juliol de 2020 l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la
qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o
continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones
físiques autònoms (BOIB núm. 122/2020, de 11 de juliol).
Atès que l’article 3 de l’esmentada Ordre recull l’oferiment per part del Govern de les Illes
Balears als consells insulars i als ajuntaments de les illes per tal de que es puguin adherir
mitjançant una aportació econòmica instrumentalitzada mitjançant un conveni, havent
manifestat aquest Ajuntament la voluntat de col·laborar, incorporant a aquesta convocatòria
extraordinària un fons municipal de 150.000 € que s’hi addicionaran els crèdits provinents dels
fons de la Comunitat Autònoma (132.909,84 €) i del Consell de Mallorca (43.973,19 €),
resultant un total de 326.883,03 € destinats al municipi de Pollença.
Vista la memòria justificativa emesa conjuntament per les Regidories delegades d’Hisenda i
Comerç en data 1 de juliol de 2020, respecte la necessitat i l’oportunitat d’aprovació i
subscripció de l’esmentat conveni, complint amb les previsions de l’article 47 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Considerant l’establert en els articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LRBRL) i en els articles 67 i 68 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) pels que la cooperació econòmica,
tècnica i administrativa entre Administracions tant en serveis locals com en assumptes d'interès
comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les
lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els convenis administratius que subscriguin, i la
subscripció del conveni haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública per a la millor
prestació dels serveis públics, eliminar duplicitats administratives i complir amb la legislació
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist allò previst a l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL) pel que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les
seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes prevists en dit article i
atès l’article 32 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
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la COVID-19, en el qual s’especifica la possibilitat dels ajuntaments d’atorgar, dins dels termes
dels apartats 1 i 5 de l’article 25 de la LRBRL, ajudes o subvencions en matèria de
desenvolupament econòmic a les persones o entitats afectades per la situació del COVID 19 i,
en general, acordar totes les accions de foment que estimin pertinents amb la finalitat de
coadjuvar a la recuperació econòmica en els territoris insulars. Per altra banda, la LMRLIB
estableix entre les competències dels ajuntaments, en l’article 29.2.t), el desenvolupament
econòmic local.
Vist l’informe emès dia 13 de juliol de 2020, per la Secretaria, favorable a l’aprovació del
referit conveni, i l’informe emès dia 13 de juliol de 2020, per la Intervenció, de fiscalització
favorable.
Per tot l’exposat, de conformitat amb l’establert al capítol VI del Títol Preliminar de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i dins el marc de
col·laboració i cooperació que l'article 140 de la citada Llei 40/2015, d’1 d’octubre, reconeix a
les Administracions Públiques, i d’acord amb els articles 22.2 i 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) l’article aquesta Batlia proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:

Segon.- Autoritzar la despesa, amb càrrec a la partida pressupostària 231 480501 del vigent
pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Pollença, per l’import que es detalla a
continuació com aportació econòmica municipal, en el marc del present conveni:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i l’Ajuntament de Pollença per dur a terme la posada en comú de recursos econòmics
necessaris per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte
d’autoocupació dels autònoms afectats directament per la COVID-19 adjunt a la present
proposta.

Any

Import màxim

Aplicació pressupostària

2020

150.000 €

2020/231 480501

Tercer.- Trametre la certificació de l’acord d’aprovació del conveni per part de l’Ajuntament de
Pollença a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i
Circular de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, als efectes pertinents.
Quart.- Facultar al Batle per a l’execució del present acord i per a la subscripció del conveni, als
efectes oportuns.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Cinquè.- En relació amb el que disposa la clàusula 5ª del conveni, nomenar el Regidor delegat
de Comerç, Fires i Mercat de Pollença, Sr. Miquel Llobeta Vives, en representació de
l’Ajuntament de Pollença a la comissió de seguiment prevista en l’esmentada clàusula.
Sisè.- Donar trasllat del present acord a l’àrea de Comerç, per a la gestió i per a quants actes
i tràmits siguin necessaris per a dur a terme l’objecte del conveni, als efectes pertinents, i a
l’àrea d’Intervenció, als efectes oportuns.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.
Annex
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Conveni entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de
Pollença per dur a terme la posada en comú de recursos econòmics necessaris per reiniciar o
continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, dels autònoms
afectats directament per la COVID-19
Parts
Iago Negueruela Vázquez, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, nomenat pel Decret
10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament
dels membres del Govern de les Illes Balears, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 88, de 3 de juliol, qui actua en nom i representació de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el
Decret 25/2003, de 24 de novembre, del president de les Illes Balears, pel qual es delega en els
titulars de les conselleries la firma de convenis de col·laboració.

Antecedents

Bartomeu Cifre Ochogavia

1. La crisis sanitària provocada pel COVID-19 ha portat a l’aturada obligada de bona part de
l’economia de totes i cadascuna de les nostres illes. D’acord amb les estimacions del Govern de
les Illes Balears, l’efecte econòmic d’aquesta aturada obligada, juntament amb les restriccions
al transport, nacional i internacional, de viatgers que està suposant, pot arribar a implicar una
caiguda del PIB i l’ocupació de Balears superior al 30% en 2020, amb un impacte molt
rellevant en totes i cadascuna de les nostres illes.
2. Amb motiu d’aquest impacte tan fort en tot el territori balear, l’aturada forçada del comerç
minorista no essencial ha suposat un efecte molt intens en el teixit empresarial. En aquest
sentit, la característica de microempreses dominant en el nostre teixit productiu fa que el
col·lectiu dels treballadors autònoms s’hagi vist especialment afectat per l’aturada econòmica
provocada per l’estat d’alarma. És important no perdre de vista que a Balears el pes dels
treballadors autònoms és molt més nombrós que a la resta d’Espanya, 20,5% versus 17%. A
més, una part molt rellevant dels assalariats, 5% del total, fan feina per a autònoms, de manera
que l’efecte del COVID-19 sobre els autònoms, té, en realitat, un efecte immediat sobre el 25%
dels llocs de feina de la nostra comunitat. Per tot plegat, resulta imprescindible donar suport a
aquest col·lectiu que s’ha vist especialment afectat per la crisi sanitària del COVID-19.
3. Una vegada iniciat el procés de desescalada, cal ajudar econòmicament a aquest col·lectiu
tan important de la nostra economia. L’obligació d’aturada durant els mesos compresos entre
la declaració de l’estat d’alarma i el procés de desescalament progressiu que afecta
diferentment als sectors econòmics, ha provocats problemes clars de liquiditat a aquests
negocis, havent de fer front a despeses de lloguer, llum, etc., mentre estaven tancats, a la
vegada que una vegada aixecada l’obligació de tancament aquesta es produeix en unes
condicions diferents a les existents abans de la pandèmia. De la mateixa manera, la situació en
els propers mesos ve marcada per la incertesa econòmica, en el context d’una economia
greument afectada per la caiguda d’activitat i pel nivell de represa turística.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Bartomeu Cifre Ochogavia, batle de l’Ajuntament de Pollença, en nom i representació d’aquest
Ajuntament, en exercici de les facultats que li atribueix l’apartat b) de l’article 21.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, d’atribucions del batle en matèria
de signatura de convenis.
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4. Per tot plegat, atesa la importància quantitativa i qualitativa del col·lectiu d’autònoms i
atesa la difícil situació de reobertura, cal ajudar a aquest col·lectiu en el seu procés de reinici
per assegurar una reobertura exitosa, amb l’objectiu de protegir el nostre teixit productiu.
5. Atès tot el que s’ha dit als paràgrafs anteriors, s’ha de dir que les Administracions Públiques
d’acord amb l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
han de servir amb objectivitat els interessos generals i han d’actuar d’acord amb els principis,
entre d’altres, d'eficàcia i coordinació, i han de respectar en la seva actuació, també entre
d’altres, els principis de eficiència en la assignació i utilització dels recursos públics, i
cooperació, col·laboració i coordinació entre elles.
6. En el marc d’aquesta col·laboració i cooperació, es va celebrar una reunió convocada el dia
22 de maig de 2020 per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, on hi participaren el
Govern de les Illes Balears, els diferents Consells Insulars i tots els ajuntaments que així ho
consideraren, amb la intenció d’explicar les condicions generals d’una possible convocatòria
d’ajuts per a autònoms a publicar pel Govern de les Illes Balears, així com l’oferiment per part
d’aquest als consells insulars i als ajuntaments de les illes per tal de què els que així ho
volguessin, s’hi poguessin adherir mitjançant una aportació econòmica instrumentalitzada
mitjançant un conveni, com ara és el cas d’aquest que se subscriu amb l’Ajuntament de
Pollença.

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

21/09/2020 Batle

7. Tant la Constitució Espanyola com l’Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, des del punt de
vista autonòmic, indiquen que els poders públics han d’atendre al desenvolupament de tost els
sectors econòmics , tal com s’indica a l’article 130 de la Constitució. En aquest sentit, l’article
30 l’Estatut d’Autonomia estableix com a competències pròpies de la Comunitat Autònoma el
foment del desenvolupament econòmic dins el territori de la comunitat autònoma, d’acord amb
les bases i coordinació general de l’activitat econòmica.
8. Així mateix, l’Ajuntament pot exercir competències en matèria d’accions de foment segons
l’apartat 1 de l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Així ho ha assenyalat també l’article 32 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, en el qual s’especifica la possibilitat dels
ajuntaments d’atorgar, dins dels termes dels apartats 1 i 5 de l’article 25 de la Llei 7/1985,
ajudes o subvencions en matèria de desenvolupament econòmic a les persones o entitats
afectades per la situació del COVID 19 i, en general, acordar totes les accions de foment que
estimin pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la recuperació econòmica en els territoris
insulars. Per altra banda, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears estableix entre les competències dels ajuntaments, en l’article 29.2.t), el
desenvolupament econòmic local i la promoció turística del seu territori.
9. Aquest conveni té com a àmbit territorial de l’Ajuntament de Pollença.
10. El conveni s’emmarca dins d’una pluralitat de convenis amb altres institucions insulars i
municipals, la línia de subvenció dels quals haurà de fer referència a l’àmbit territorial de les
Illes Balears, devent garantir-se que les quanties assenyalades a la clàusula segona lletra a
d’aquest conveni es destinen al municipi de Pollença.
Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni d’acord amb les següents
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Clàusules
1. Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni, d’acord amb el que disposen els articles 47 i següents de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 46 de la Llei 8/2000, de 27
d’octubre, de consells insulars, és establir la forma i condicions en què es desenvoluparan les
aportacions econòmiques de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Pollença, signants d’aquest acord, per a dur a terme la instrumentació d'una línia
d’ajuts dirigida al treball autònom amb la finalitat d’ajudar als autònoms que hagin de reiniciar o
continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, dels autònoms
afectats directament per la COVID-19.
2. Obligacions de les parts
A. Obligacions econòmiques

De la quantitat esmentada, es distribuirà en el municipi en funció del percentatge del pes
relatiu del col·lectiu d’autònoms de cada municipi destinat a l’Illa de Mallorca d’acord amb
l’annex a la convocatòria de bases pel municipi de Pollença, que representa 132.909,84 €.
ii. L’Ajuntament de Pollença es compromet a aportar 150.000,00 euros que es destinaran
íntegrament al municipi de Pollença, en el marc d’aquest conveni, d’acord amb el que preveu
l’article 7 de l’Ordre de bases. Als esmentats efectes, l’Ajuntament disposa del crèdit adequat
i suficient a l’aplicació pressupostària 231 450501 del pressupost vigent municipal.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

i. El Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball, es compromet a aportar 8.000.000 €, amb càrrec a la partida pressupostària 12801
413G01 47000.00 20021 del pressupost vigent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en el marc del projecte de l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la
qual s’aproven les bases reguladores de la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o
mantenir l’activitat dels autònoms afectats directament per la COVID-19.

iii. L’Ajuntament resta obligat a ingressar aquests recursos econòmics a l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els tres dies següents a la signatura d’aquest
conveni per, així, poder procedir a aprovar la convocatòria de subvencions per al manteniment
de l’ocupació dels autònoms, a la compte bancària de la comunitat núm.:
ES0321000011810201626897.
B. Altres obligacions
Per part del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
i. Aprovar una línia d'ajuts dirigida al treball autònom amb la finalitat d’ajudar als autònoms
que hagin de reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte
d’autoocupació, dels autònoms afectats directament per la COVID-19, i dur a terme la seva
gestió íntegra.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

- El Govern de les Illes Balears es compromet a:

ii. Informar a l’Ajuntament de Pollença del desenvolupament de la convocatòria, amb un detall
del número d’autònoms del seu territori als que s’ha adjudicat una ajuda. Aquesta informació
es vehicularà a l’entorn de la Comissió de Seguiment del Conveni prevista en la clàusula
cinquena.
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iii. A aportar al l’Ajuntament de Pollença, abans del 31 de desembre de 2020 ,un certificat en
el qual es relacionin les operacions subvencionades en l’àmbit territorial del municipi de
Pollença.
iv. En el cas de què no hi hagués suficients sol·licituds per esgotar el crèdit de la convocatòria,
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es compromet a retornar la part
del crèdit aportat per l’Ajuntament que no s’hagi adjudicat d’acord amb les condicions
establertes a la convocatòria en matèria del sistema d’adjudicació dels fons.
v. L’incompliment dels termes de la convocatòria que doni lloc a un reintegrament de l’ajut,
donarà lloc al retorn dels fons a l’Ajuntament.
Ambdues parts signants es comprometen a fer difusió dels resultats de la convocatòria. Les
entitats hauran de fer una manifestació expressa de què el número de beneficiaris del seu
territori és el resultat d’un conveni de col·laboració interadministrativa.
3. Remissió a les condicions generals de les bases i la convocatòria de subvencions

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Model econòmic, Turisme i
Treball, es compromet a aprovar en el termini d’un mes i abans de dia 15 de juliol la
convocatòria d’ajuts per afavorir la recuperació econòmica de les persones autònomes en
situació d’alta, per un import de xxxxx, com a mínim, la suma de les aportacions de totes les
entitats signants d’aquest conveni.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Pel que fa a les condicions generals del Conveni, això es, les persones autònomes beneficiàries,
els requisits generals i específics, es fa una remissió al projecte de l’Ordre del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aproven les bases reguladores i la
convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i
consolidar el projecte d’autoocupació dels autònoms afectats directament per la Covid-19.

Les condicions principals del Conveni són les que es detallen al projecte de l’Ordre de bases de
dia 27 de maig de 2020 ( BOIB núm. 95, de 28 de maig), sotmès a l’audiència i a informació
pública.
4 . Naturalesa i jurisdicció
El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i el seu règim jurídic vindrà
determinat per les estipulacions previstes en el propi convenien virtut del que preveuen la Llei
40/2015 i la Llei 3/2003, en tot el que no contradigui la Llei anterior . L'ordre jurisdiccional
contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que poguessin sorgir
entre les parts en l'execució o interpretació del present conveni.
5. Comissió de seguiment i jurisdicció competent
a) Una persona nomenada per la l’Administració autonòmica, en representació
d’aquesta entitat.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Es crea una comissió de seguiment integrada pels membres següents:

b) Una persona nomenada pel Consell Insular de Mallorca, en representació d’aquesta
entitat.
c) Una persona nomenada per l’Ajuntament de Pollença en representació d’aquesta
entitat.
Aquesta Comissió ha de resoldre els dubtes que puguin sorgir en la interpretació i en el
desenvolupament d’aquest Conveni.
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Les parts que subscriuen aquest conveni es comprometen a intentar resoldre en comú les
diferències que puguin sorgir en l’aplicació i la interpretació d’aquest conveni i a resoldre de
manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el seu desenvolupament. Serà la
Comissió de Seguiment qui haurà de resoldre els conflictes que sorgeixin. Si això no és
possible, les qüestions litigioses que puguin afectar la interpretació i l’execució d’aquest
conveni han de ser del coneixement i de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
Sexta. Règim jurídic
El present conveni no té naturalesa contractual, quedant exclòs de l’àmbit d’aplicació de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
El seu règim jurídic vendrà determinat per la Llei 40/2015 de règim jurídic de les
administracions públiques i pel contingut de les seves pròpies clàusules, amb subjecció als
principis que estableix l’esmentada Llei per a resoldre els dubtes i les llacunes que puguin
presentar-se.
Sèptima. Termini de vigència del conveni

I com a mostra de conformitat signam aquest Conveni en tres exemplars.
Palma, _______ de juny de 2020
Per l’Administració de la Comunitat

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

El present conveni té efecte des de la data de la seva signatura, i estendrà la seva vigència fins
a 31 de desembre de l'exercici 2022, sense perjudici del degut compliment de les obligacions
contretes durant la vigència d'aquest.

Autònoma de les Illes Balears

Per l’Ajuntament de Pollença “

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
00:13:46 a 00:33:28).

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, -que representen el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a l’adopció del
present acord (article 47.2 h) LRBRL)- acorden aprovar íntegrament el Dictamen
precedent i els acords continguts en el mateix.
4.- Elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau titular (Exp. Elec. ABS 2020/1458)
A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vista la instrucció del corresponent expedient que s’ha dut a terme per procedir a l’elecció del
càrrec de Jutge/sa de Pau titular d’aquest municipi de Pollença conformement l’ofici tramès

15

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

7a1b30b2919b446f8ac6ee5e9da0a7fc001

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

per la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (RGE núm. 3529/2020,
de dia 1 de juny).
Atès que durant el termini de presentació de sol·licituds se n’han formalitzades un total de
catorze, a la vista de les instàncies presentades i actuacions practicades, tractant-se de
persones residents en aquest municipi i que reuneixen les condicions de capacitat i idoneïtat
òptimes per exercir aquests càrrecs, de conformitat amb el disposat a l’article 7 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Proposar el senyor MARTÍ OCHOGAVIA MAYOL pel càrrec de Jutge de Pau
titular d’aquest municipi.
Segon.- Traslladar aquest acord al Sr. Jutge Degà d’Inca perquè ho elevi al Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears per al seu posterior nomenament en la Sala de Govern, als
efectes pertinents.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.”

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

21/09/2020 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
00:35:12 a 01:15:05).
De les intervencions anteriorment referides, la Regidora Sra. Llobera Vicens
(Alternativa per Pollença) sol·licita expressament que consti en acta, de conformitat
amb el disposat a l’article 7.2 a) del reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de
pau, el següent: que la present proposta dictaminada per la Comissió Informativa fou
introduïda en el punt de varis de la convocatòria de dita comissió sense conèixer la
documentació de les catorze persones interessades en el procediment; que la persona
proposada consta com a “president” del partit polític Unió Pollencina Independent
(UNPI) en el registre de partits polítics depenent del Ministeri d’Interior, incomplint
l’article 23 del citat reglament; que les vinculacions polítiques entre la batlia i la persona
proposada són públiques i que en la sessió plenària extraordinària celebrada dia 23 de
novembre de 2009 es va sotmetre a debat i votació – si bé fou rebutjada – una moció
relativa a la reprovació dels regidors que han justificat despeses facturades per
empresaris o proveïdors que realitzen tasques per l’administració local, que tinguin
amb els anteriors algun grau de parentiu u altres (afiliació política, subordinació, etc),
que impedeixin aquesta responsabilitat, moció que fou presentada atenent als reiterats
incompliments de la normativa de contractació pública per part de la persona ara
proposada.
Els reunits, per UNANIMITAT, acorden retirar el present punt de l’ordre del dia per a
major estudi de conformitat amb el que disposat l’article 92.1 del Reglament
d’Organització i Funcionament de les Corporacions Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
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5.- Determinació, si procedeix, de les festes locals en l’àmbit municipal per a l’any
2021 (Exp. Elec. ABS 2020/1690)
Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que el Consell de Govern, de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de
desembre, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOCAIB núm. 105, de 15 d’agost), i altra normativa d’aplicació, ha aprovat el
calendari de festes per a l’any 2021 en l’àmbit de les Illes Balears per Acord de dia 5 de juny
de 2020, publicat en el BOIB núm. 103/2020, de dia 6 de juny, i atès que procedeix comunicar,
abans del dia 25 d’agost, a la Direcció General de Treball i Salut Laboral els dies que
l’Ajuntament Ple hagi fixat com a festius en l’àmbit del municipi per a l’any 2021, d’acord amb
l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades, hores
extraordinàries i descansos, als efectes de determinar les dues festes locals en l’àmbit
municipal, a més de les festes indicades que són dies festius en l’àmbit de les Illes Balears
(RGE núm. 4168/2020, de dia 24 de juny)

Bartomeu Cifre Ochogavia

Primer.- Determinar com a festes locals en l’àmbit municipal per a l'any 2021 les següents:
29 de juny

Sant Pere

Dimarts

2 d’agost

Nostra Senyora dels Àngels

Dilluns

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Treball i Salut Laboral del
Govern de les Illes Balears, als efectes oportuns.
No obstant això, l’Ajuntament 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
01:16:36 a 01:18:06).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Pels motius exposats, aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent ACORD:

6.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions de La Patrona 2020
(Exp. Elec. ABS 2020/1900)
Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA – PRESIDÈNCIA DEL JURAT QUE SE SOTMET A
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
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Vist que, com cada any, per la festivitat de Nostra Senyora dels Àngels, Patrona de Pollença,
l’Ajuntament concedeix distincions pel treball d’individus o col·lectius en pro del municipi, la
gestió dels quals redundi en el seu benefici, i per la seva contribució al creixement i
l’enriquiment cultural, social i econòmic de Pollença per dur a terme actes que determinin
avantatges per a la població; per la constància i la laboriositat en l’exercici dels càrrecs
desenvolupats de manera gratuïta i tot allò que afavoreixi d’una manera notòria i evident el
progrés i el desenvolupament del poble i el desenvolupament del poble o contribueixi a
l’enfortiment del seu prestigi.
Ateses les diverses propostes presentades i vista la constitució del Jurat, en sessió de dia 20 de
juliol de 2020, per la deliberació i la determinació dels mèrits o les circumstàncies que
aconsellen aquestes distincions després que s’hagi efectuat el pertinent estudi tècnic, Jurat
proposa a la Comissió Informativa Permanent General perquè a la vegada, i si així ho troba
adient, elevi proposta al Ple de la Corporació, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Concedir, a l’acte que es celebra en el dia de La Patrona, les següents Distincions a
les persones i les entitats que seguidament es transcriuen:

2.- Al Personal de serveis essencials, és a dir, a les persones de dedicades de forma àmplia, a
tasques considerades essencials tot i havent continuat realitzant la seva labor professional
durant els dies d’estat d’alarma per donar servei a la resta de la comunitat.
3.- Al Voluntariat de Pollença tot reconeixent la labor altruista i desinteressada realitzada per
aquest cos de voluntariat que, com a part de la societat civil, s’han abocat a ajudar a la resta
de residents del municipi sense esperar cap gratificació a canvi.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

1.- Al Personal Sanitari de Pollença, per la tasca i dedicació extraordinària duta a terme amb
motiu de la pandèmia del coronavirus des del passat mes de març de 2020; pel funcionament
modèlic i l’adaptació als requeriments excepcionals que s’han vist obligats a adoptar per fer
front a l’emergència sanitària i, alhora, a seguir donant serveis als requeriments de salut que té
la població del municipi de forma ordinària.

Tots ells realitzant les tasques en moltes ocasions en condicions precàries i posant en risc la
seva salut.
Segon.- La Batlia efectuarà el lliurament del present honor i distinció en acte solemne i públic,
amb assistència dels membres de la Corporació Municipal i d’aquelles autoritats i
representacions que s’estimin convenients, d’acord amb l’establert a l’article 7 del Reglament
Especial d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Pollença.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als distingits, en consideració a la concreció del
reconeixement de forma institucional, als efectes oportuns.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

No obstant, l’Ajuntament Ple adoptarà l’acord que cregui oportú

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
01:21:59 a 01:35:16).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT -assolint el quòrum legal de majoria
absoluta que es requereix conforme l’article 6 del Reglament Especial d’Honors i
Distincions de l’Ajuntament de Pollença (BOIB núm. 173/2012, de 22 de novembre, en
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relació amb el BOIB núm. 28/2019, de 5 de març)- acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
7.- Determinació, si procedeix, del règim de dedicació exclusiva per a càrrec públic
i retribucions corresponents per a l’exercici efectiu (Exp. Elec. ABS 2019/2292)
Acte seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Relació de càrrecs amb dedicacions i retribucions corresponents
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada dia 2 de juliol de 2019, va adoptar
l’acord relatiu a la relació de càrrecs públics que s’exerceixen en règim de dedicació exclusiva i/o
parcial, així com les corresponents retribucions per l’exercici efectiu dels mateixos (BOIB núm.
102/2019, de 25 de juliol).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Vista la Resolució de Batlia núm. 513/2019/513, de 22 de juny, de nomenament de tinents de Batle
(BOIB núm. 91/2019, de 6 de juliol), la Resolució de Batlia núm. 515/2019, de 22 de juny, de
delegació en els regidors i regidores que conformen l’equip de govern de l’exercici de les
atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de determinades àrees
en les quals s’integra l’organització municipal (BOIB núm. 91/2019, de 6 de juliol), així com
també la Resolució de Batlia núm. 468/2020, d’1 de juliol, de delegació en la regidora Sra. Maria
P. Buades Cifre i quarta tinent de batle, l’exercici de les atribucions corresponents a la
responsabilitat de la direcció i de la gestió de l’Àrea de Policia Local, endemés de les ja conferides
(BOIB núm. 119/2020, de 7 de juliol).
De conformitat amb el que disposen els articles 75, 75.bis i 75. ter de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local (LBRL), l’article 74 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) així com l’article 13 del
Reglament d’organització, funcionament i règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), es
reconeix als membres de les Corporacions Locals el dret a percebre retribucions per l’exercici
dels seus càrrecs, determinant l’Ajuntament Ple els membres corporatius que exerciran el seus
càrrecs amb règim dedicació exclusiva o parcial; les seves retribucions i el règim de dedicació
mínima per a la percepció de les dites retribucions.
Això atès, aquesta Batlia proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent ACORD:

Càrrec
4ª Tinent de Batle
Delegada de Medi Ambient,
Administració Electrònica i
Comunicacions, Turisme i
Policia Local

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Primer.- Determinar el règim de dedicació per al següent càrrec, així com la retribució
corresponent per a l’exercici efectiu del mateix:
Dedicació

Exclusiva

Retribucions anuals

46.920, 00 €

Segon.- La quantia abans esmentada es percebrà en catorze pagues corresponents a dotze pagues
mensuals i dues pagues extraordinàries de juny i desembre.
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Les retribucions fixades s’incrementaran cada any, si procedeix, en la quantitat que estableixi la
Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a retribucions dels membres de les Corporacions
Locals /personal del sector públic sense necessitat de nou acord plenari.
Tercer. - Donar d’alta/modificar en el règim general de la Seguretat Social el membre de la
corporació que exercirà tal càrrec en règim de dedicació exclusiva, assumint l’Ajuntament el
pagament de les quotes empresarials que corresponguin, essent la seva percepció incompatible
amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressuposts de les Administracions Públiques i
dels ens, organismes autònoms i empreses d’elles dependents i qualsevol altra que així determini la
legislació vigent.
Quart.- Autoritzar la despesa en la quantia necessària per fer front al pagament de les retribucions
previstes així com als costs d’afiliació i cotització a la Seguretat Social, amb efectes de dia 1
d’agost de 2020.
Cinquè.- Publicar íntegrament el present acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i
en el tauler d’edictes de la Corporació, de conformitat amb l’article 75.5 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), i en el portal de transparència de
l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 8.1 f) de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

No obstant això, l’Ajuntament 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
01:38:39 a 01:53:14).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Sisè.- Donar trasllat del present acord a l’Àrea d’Intervenció i al Departament de Personal, als
efectes oportuns.

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 set vots en
contra: Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença), acorden aprovar
íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

8.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 3/2020 (Exp. Elec. ABS 2020/1788)

“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Aprovació, si procedeix, de l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 3/2020 (Expedient electrònic ABS 2020/1788)
Vist que en aquest exercici 2020, consten en la Intervenció Municipal factures relatives a obres,
prestació de serveis i subministraments corresponents a exercicis anteriors essent impossible la
seva imputació pressupostària a l’exercici d’origen com a conseqüència de rebre i/o conformar
la factura en aquest exercici; en qualsevol cas, al tractar-se d’obres, serveis i subministraments
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efectivament prestats a l’Ajuntament, cal reconèixer les obligacions econòmiques i efectuar el
seu pagament amb la major brevetat possible.
L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 18 d’abril, que desenvolupa la llei 39/1988, de 28
de desembre, en matèria pressupostària, estableix que es competència del Ple de l’Ajuntament
el reconeixement extrajudicial d’aquests deutes per a la seva aplicació a aplicacions del
pressupost corrent.
El pagament de les mateixes es realitzarà d’acord amb les disponibilitats de Tresoreria, tenint
en tot cas preferència al tractar-se de serveis o subministraments prestats en exercicis anteriors
a l’any en curs.
Les Factures les quals es proposen a aprovació, han estat conformades pels membres de la
Corporació.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquestes despeses al nivell de la bossa
de vinculació corresponent al pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García, vist
l’informe d’objecció efectuat per part d’Intervenció dia 08 de juliol de 2020 formula al PLE DE
L’AJUNTAMENT la següent proposta d’acord:

Bartomeu Cifre Ochogavia
Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Primer.- Resoldre les discrepàncies formulada per part d’Intervenció dia 08 de juliol de 2020
pel qual es formula nota d’objecció per un import total de 21.977,44 euros.
Segon.- Aprovar la despesa derivada de la relació de factures adjunta, reconeixent
extrajudicialment els deutes que de les mateixes es derivin per un import total pressupostari de
23.016,45 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost de l’exercici
2020 de l’Ajuntament de Pollença.
No obstant, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 3-2020
AJUNTAMENT
Factura

D. Factura

C.
Programa

C.
Econòmica

Import (Eur)

D. Registre

D.
Conforme

Doc. Acred.

Nom tercer

320

62537

2.947,83

30/12/2019

04/02/2020

24

30/12/2019

B57485708

CONSTRUCCIONES
ALVAREZ
CAMPOMAR, SLU

45

19/12/2019

78206824

VIVES PLOMER
ANTONI

151

62258

869,99

20/12/2019

23/12/2019

135

31/10/2019

B57977704

MANTENIMENTS I
SERVEIS CIFRE SL

320

62241

6.107,21

08/01/2020

20/02/2020

849

12/12/2019

A80907397

VODAFONE ESPAÑA,
S.A.

151

62604

373,89

12/02/2020

17/02/2020

2091

27/03/2020

74914739

ZAMORA GRANADOS
MARCOS

3301

22615

146,08

23/04/2020

18/05/2020

2103

24/04/2020

B57052383

AUCA GESTIO, SL

4311

226091

374,88

24/04/2020

06/05/2020

2484

12/12/2019

B57299695

GAS-OIL SANBI, S.L.

320

221031

1.840,05

20/05/2020

27/05/2020

Descripció
TREBALLS D'OBRIR
PORTA PER BANYS A
L'ESCOLETA GOLA
MATERIAL FUSTA I
TREBALLS
COL·LOCAR
FOTOGRAFIES AJ
INSTAL·LACIO
CLIMATITZACIO CEIP
MIQUEL CAPLLONCH.
MOBIL SAMSUMG
GALAXY A70 ANDRES
NEVADO
SERVEI TAXI
TRASLLAT J.CARLES
GONZALEZ PREMI
POESI
TAXA DIRECCIO
GRAL. INDUSTRIA
GESA FERIA ABRIL
19.
2115L. COMBUSTIBLE
C-HI-ENERGY CP
JOAN MAS.
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Factura

Nom tercer

C.
Programa

C.
Econòmica

Import (Eur)

D. Registre

D.
Conforme

13/11/2019

B57299695

GAS-OIL SANBI, S.L.

320

221031

2.970,70

20/05/2020

27/05/2020

2486

12/11/2019

B57299695

GAS-OIL SANBI, S.L.

2311

22103

1.547,00

20/05/2020

25/05/2020

2487

28/10/2019

B57299695

GAS-OIL SANBI, S.L.

320

221031

2.218,50

20/05/2020

27/05/2020

2488

13/10/2019

B57299695

GAS-OIL SANBI, S.L.

132

221030

753,73

20/05/2020

26/05/2020

2488

13/10/2019

B57299695

GAS-OIL SANBI, S.L.

150

221034

1.515,05

20/05/2020

26/05/2020

2880

07/01/2020

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

160

22700

139,17

12/06/2020

17/06/2020

2953

02/06/2020

37335088

VIVES LUIS MIQUEL

459

227991

319,44

18/06/2020

23/06/2020

3023

17/09/2019

A07016769

MOLINS HOTEL, S.A.

333

226011

892,93

19/06/2020

24/06/2020

21/09/2020 Batle

TOTAL

Descripció
3.500L.COMBUSTIBLE
B-HIFORE CP COSTA
LLOB. CP PORT
1.700l. COMBUSTIBLE
C-HI-ENERGY
RESIDENCIA.
2.610L COMBUSTIBLE
C-HI-ENERGYCP
JOAN MAS.
1399L.COMBUSTIBLE
A-GFORCE, 696L
COMBUSTI. POLICIA
1399L.COMBUSTIBLE
A-GFORCE, 696L
COMBUSTI. POLICIA
ANALITICA AIGUA
DEPURADORA
DESEMBRE 19.
MANTENIMENT
RODONA XALOC
MOLL 15-08-19 A 3112-19
CATERING
EXPOSICIO G.
BESTARD HOTEL
MOLINS 2019.

23.016,45 “

Diligència.- Per fer constar que quan són les 11.24 hores s’absenten de la sessió la regidora Sra. Maria P.
Buades Cifre (Tots per Pollença), la regidora Sra. Joana Aina Campomar Orell (Junts Avançam) i el regidor
Sr. Antoni Cànaves Capllonch (Junts Avançam).

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
01:55:08 a 01:59:17).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

Doc. Acred.

2485

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (nou vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears i vuit
abstencions: Junts Avançam, Unides Podem, Alternativa per Pollença i Tots per
Pollença), acorden aprovar íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts
en el mateix.
Diligència.- Per fer constar que l’absència de la regidora Sra. Maria P. Buades Cifre (Tots per Pollença), la
regidora Sra. Joana Aina Campomar Orell (Junts Avançam) i del regidor Sr. Antoni Cànaves Capllonch
(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).

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

D. Factura

Diligència.- Per fer constar que, quan són les 11.28 hores, s’incorpora a la sessió la regidora Sra.
Joana Aina Campomar Orell (Junts Avançam)
Diligència.- Per fer constar que, quan són les 11.29 hores, s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Antoni
Cànaves Capllolnch (Junts Avançam)

9.- Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdits núm.
18/2020 sota la modalitat de transferència de crèdit (Exp. Elec. ABS 2020/1912)
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Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’EDUCACIÓ, CULTURA I MEDIACIÓ
CULTURAL
Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdit núm. 18/2020 sota la
modalitat de transferència de crèdit (Exp. electrònic ABS 2020/1912)
Atesa la situació derivada de la crisi de la COVID-19 que ha afectat, entre d’altres col·lectius,
els relacionats amb el sector cultural, l’Àrea de Cultura ha considerat la conveniència i la
necessitat d’incentivar i donar suport als grups musicals que formen part de l’ASSOCIACIÓ
DE MÚSICS DE POLLENÇA mitjançant l’organització de concerts, al llarg dels mesos de
juliol, agost i setembre, a diferents indrets dels tres nuclis de població del municipi.
Vist que aquest suport es materialitzarà amb el finançament econòmic de cada una de les
actuacions previstes.

21/09/2020 Batle

Vist que es considera indispensable incrementar l’aplicació pressupostària per import de
12.000€ prevista inicialment a 20.000€ per tal de garantir el finançament adequat del conjunt
de totes les actuacions previstes.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

Vist que el pressupost de l’exercici 2020 publicat en el BOIB núm. 101 de 04 de juny de 2020
preveu una aplicació pressupostària en concepte de subvenció nominativa a l’Associació de
Músics de Pollença.

Vist l’informe emès per part de la tècnica de cultura dia 16 de juliol de 2020.

Vist que l’article 22.2 de la Llei General de Subvencions defineix les subvencions previstes
nominativament en el pressupost com aquelles objecte de les quals, dotació pressupostària i
beneficiari apareixen determinades expressament en l’estat de despeses del pressupost.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor dia 17 de juliol de 2020.
Josep Marquet Cerdà, regidor delegat d’Educació, Cultura i Mediació cultural, proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 18/2020, sota la
modalitat de transferència de crèdit d’acord amb el següent detall:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Consignació de Despesa amb crèdit en baixa que es considera reductible sense pertorbar el
normal funcionament de l’àrea.

330

226061

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Activitats culturals i didàctiques

8.000

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT
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330

48046

Subvenció Associació
Músics de Pollença

8.000

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
02:01:53 a 02:08:45).

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

21/09/2020 Batle

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (setze vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears, Junts
Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença i una abstenció: Tots per Pollença),
acorden aprovar íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el
mateix.
Diligència.- Per fer constar que l’absència de la regidora Sra. Maria P. Buades Cifre (Tots per Pollença),
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).

10.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l´Ordenança
Reguladora de la prestació patrimonial no tributària pel servei de
subministrament d’aigua a través de la xarxa domiciliària (Exp. Elec. ABS
2019/982)
Abans d’entrar a la lectura de la Proposta, pren la paraula el regidor delegat d’Hisenda i
Contractació, Sr. David Alonso García, que exposa els motius pels quals es retira aquest
punt de l’ordre del dia, de conformitat amb el que disposa l’article 92.1 ROF,
consistents fonamentalment en què s’ha detectat un error material en el quadre de taifes,
en concret respecte la franja de m3 que correspon a la tarifes d’aigua de les quotes de
consum de l’epígraf dels hotels.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
02:09:03 a 02:12:01).
A continuació, els reunits, per MAJORIA (onze vots a favor: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears, Unides
Podem i Alternativa per Pollença i sis abstencions: Junts Avançam i Tots per Pollença),
acorden retirar el present assumpte de l’ordre del dia de conformitat amb el que
24

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

7a1b30b2919b446f8ac6ee5e9da0a7fc001

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

disposat l’article 92.1 del Reglament d’Organització i Funcionament de les
Corporacions Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Diligència.- Per fer constar que l’absència de la regidora Sra. Maria P. Buades Cifre (Tots per Pollença),
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).

11.- Convalidació de la Resolució de Batlia núm. 2020/505 de modificació de
crèdits en la modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit
d’acord amb el que disposa l’article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de
març
Acte seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA QUE SE SOTMET A DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
PERMANENT GENERAL

“RESOLUCIÓ DE BATLIA.- Vist que davant la situació de pandèmia internacional declarada
per l'Organització Mundial de la Salut ocasionada pel brot de Covid-19, i la posterior
declaració de l'Estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, són nombroses les
mesures que l'Estat ha establert per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada,
tendents a assegurar l'aïllament social i l'adequada prestació dels serveis socials i sanitaris
bàsics.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Vista la Resolució de Batlia núm. 2020/505 de dia 17 de juliol de 2020 (Núm. Exp. 2020/1911
– INTERVENCIÓ 2020/247) que es transcriu literalment a continuació:

Vist que de la crisis sanitària esdevinguda pel COVID 19, s'han produït diverses conseqüències,
afectant no sols al tema sanitari, sinó també social, educatiu, laboral, etc.
Vist que ens trobem davant una greu crisis econòmica i atenent que Pollença és un municipi de
zona costanera i que majoritàriament els nostres ciutadans i ciutadanes, directament o
indirectament els seus ingressos econòmics són derivats dels sectors econòmics de serveis i
turisme, s'ha vist més afectat encara.

Diligència.- Per fer constar que, quan són les 11.43 hores, s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Maria
P. Buades Cifre (Tots per Pollença)

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

A causa de la disminució d'ingressos de les famílies pollencines, a l’Àrea de Benestar Socials
s’han vistes incrementades les demandes de sol·licitants d'ajudes econòmiques i en espècie. A
Pollença, durant aquests mesos s'han atès a 150 famílies en referència a aquestes demandes i
actualment es tenen en actiu a unes 90 famílies en el recurs d'ajudes d'aliments bàsics.

Al Port de Pollença, s'han atès a unes 400 famílies i actualment es tenen amb actiu unes 290
targetes solidàries per tal de rebre l'ajuda d'aliments bàsics de Serveis Socials. Cal remarcar
que abans de que es decretés l'Estat d'Alarma, es tenien amb actiu 20 famílies a Pollença i 40
al Port de Pollença a aquest recurs.
En aquest context a través de l'article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures
urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 s'autoritza la
incorporació del superàvit pressupostari corresponent a la liquidació de 2019 al pressupost de
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2020 per finançar despeses d'inversió inclosos en la política de despesa 23 «serveis socials i
promoció social»
Vist l’informe emès per part de la treballadora Social, la Sra. Maria Antònia Tugores en data
14 de juliol de 2020
Vista la providència de Batlia de data 15 de juliol de 2020 on s’incoa expedient per aplicar el
superàvit pressupostari de l'exercici 2019.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor sobre l’aplicació del superàvit i avaluació del
compliment d’estabilitat pressupostària de data 15 de juliol de 2020.
Atenent que la quantitat que es pot destinar és de 248.738,84 euros.
Vista la memòria de Batlia de data 15 de juliol de 2020 que indiquen les aplicacions
pressupostàries corresponents a finançar mitjançant el romanent de Tresoreria per a despeses
Generals.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 15 de juliol de 2020 en relació a
l’expedient de modificació de crèdit per suplement.

RESOLC:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm.17/2020 del Pressupost de
l’Ajuntament de l’exercici 2020, en la modalitat de suplement de crèdit per a l'aplicació del
superàvit, el detall del qual és el següent:
SUPLEMENT PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

De conformitat amb el que es disposa a l'article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de
març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer
front al COVID-19, en relació amb l’article 21.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local,

ENOMINACIÓ

IMPORT €

231 22614

Compra
d’aliments

125.000

231 48004

Ajudes
necessitats
urgents

123.738,44

TOTAL

248.738,44

PRESSUPOST D’ INGRESSOS
CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT
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87000

Romanent de
Tresoreria per a
248.738,44
despeses
Generals

Segon.- Donar trasllat al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que aquest celebri per a la seva convalidació exigint-se per a això el vot favorable de
la majoria simple segons l’article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al
COVID-19
Tercer.- Una vegada convalidat se sotmetrà a la publicitat corresponent en el Butlletí oficial de
les Illes Balears.
Ho mana i signa el Sr. Batle, a Pollença. N’he pres raó. La Secretària”
ÚNIC.- Convalidar íntegrament el Decret de Batlia núm. 2020/505, de dia 15 de juliol de 2020
de modificació de crèdits en la modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
02:15:49 a 02:20:19).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
12.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici
2020 de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2020
D’acord amb el que disposa la Base 36ª d’execució del Pressupost de l’exercici 2020,
per la Batlia s’informa als reunits sobre l’estat de l’execució pressupostària una vegada
facilitada la pertinent documentació al respecte.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
02:20:54 a 02:23:12).

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.”

Diligència.- Per fer constar que, abans de procedir al tractament del següent punt de l’ordre del dia,
quan són les 11.53 hores, es produeix un recés en la sessió, per a les 12.00 hores, arran de la Moció
aprovada per l’Ajuntament Ple, fer un minut de silenci “a tots els centres educatius i administracions
públiques cada vegada que hi hagi un assassinat per violència de gènere”, iniciant-se novament la
sessió després de transcorreguts devuit minuts aproximadament (minutatge 02:23:25 a 02:41:40)
Diligència.-Per fer constar que quan són les 12.14 hores s’absenta de la sessió el regidor Sr. Miquel Llobeta
Vives (Tots per Pollença).
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13.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de
desafectació del tram del "Camí vell de Bóquer" núm. :77 (Exp. Elec. ABS
2005/601)
A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Relativa a l’aprovació, si procedeix, de la resolució de les al·legacions presentades en el
termini d’informació pública de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió de data
28.11.2019 (BOIB núm:169 de 17.12.2019), i aprovació definitiva de la desafectació d’un tram
del camí núm. 77 Camí Vell de Bóquer del catàleg de camins del t.m., per a possibilitar la seva
permuta amb el tram de camí alternatiu proposat per la propietat, i que discorre per la
mateixes finques de Bóquer, mantenint la vigència de la desafectació practicada respecte del
camí núm.: 73 Camí de Cala Bóquer i modificant els termes del Conveni subscrit en data
27.11.2013 perquè pugui desplegar efectes.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Atès que l’esmentat expedient fou sotmès al tràmit d’informació pública durant el termini d’un
mes mitjançant edicte al taulell de la Corporació i anunci inserit al BOIB exemplar núm.:169
de data 17.12.2019, havent emès la secretària de la Corporació en data 29.01.2020 el
corresponent certificat del resultat de l’esmentat tràmit d’informació pública, en què consten
degudament identificats els escrits d’al·legacions presentats dins el termini legalment habilitat
a l’efecte, amb succinta resum del manifestat per cadascun; a saber:
-. Grup municipal Unides Podem (RGE núm.: 9947 de 30.12.2019): exposa que no existeix
causa legal per impedir accés amb cans, per la qual cosa sol·licita sigui un ús admès i formula
proposta de redacció.
-. Sr. Joan Crespí Salas, en nom propi i de la Plataforma Pro-Camins públics (RGE núm.: 537
de 21.01.2020): exposa que la permuta és il·legal perquè no existeix equivalència entre els
trams de camins que són objecte d’intercanvi i s’hauria incomplit el conveni de data
27.11.2013, per la qual cosa sol·licita deixar sense efecte la desafectació aprovada inicialment i
recuperar la possessió del tram 2 del camí núm:77 Camí Vell de Bóquer.
-. Grup municipal Junts Avançam (RGE núm.: 542 de 2101.2020): exposa manca de
justificació, manca igualment d’equivalència entre els trams de camí que són objecte de

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Vist l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió de data 28.11.2019, relatiu a l’aprovació
inicial de l’expedient de desafectació del darrer tram del “Camí vell de Bóquer” núm.: 77, dels
inclosos dins la relació del Catàleg de camins del t.m. de Pollença segons l’acord de resolució
de l’expedient d’investigació de camins adoptat per l’Ajuntament Ple en data 28.03.2019,
concretament en una extensió de 104 metres lineals i que consta degudament reproduït i
identificat com a tram que discorre entre la lletra “B” i la lletra “C” en el plànol (elaborat pel
tècnic arquitecte competent, Sr. Arnau Gual Capllonch, en data 14.11.2019) aportat a l’efecte
per la propietat juntament amb la seva proposta, amb la finalitat i als efectes de formalitzar la
seva posterior permuta i conseqüent afectació a l’ús públic amb el tram alternatiu que en el
mateix plànol abans dit consta identificat com a tram que discorre de la lletra “B” a la lletra
“D”, d’una extensió de 190 metres lineals, en substitució i detriment del tram alternatiu que
havia merescut el consens de les parts en el conveni subscrit en data 27.11.2013 i ratificat en
seu municipal en virtut d’acord de l’Ajuntament Ple de data 28.11.2013, fent possible d’aquesta
manera que l’esmentat conveni desplegui els efectes que li son propis prèvia l’adopció de les
modificacions oportunes, degudament relacionades de manera indicativa i no exhaustiva en
l’esmentat acord.
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permuta, per la qual cosa sol·licita modificar els termes de la permuta proposada o exigir
compensació a la propietat (suggereix la cessió del Pedret de Bóquer). Igualment al·lega que
cal fer taxació dels camins per a poder accedir a l’inventari.
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 20.07.2020, i vist així mateix el
posterior informe jurídic de data 20.07.2020, que en la seva part bastant a les consideracions
de dret tot seguit es transcriu:

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

21/09/2020 Batle

“.../... En l’ordre substancial, val a dir que, efectivament,
assisteix la raó al grup municipal Unides Podem pel que fa a la
inexistència d’una prohibició normativa expressa d’accés als cans que
vagin degudament acompanyats i fermats, ans al contrari, es tracta
d’un ús promogut per la recent Llei autonòmica de camins 13/2018, de
28 de desembre, tret de previsió en sentit contrari a la normativa
sectorial, que no és cas, idò fins allà on qui subscriu ha pogut tenir
coneixement -havent realitzat consulta informal amb l’administració
insular de caça competent i autonòmica agrària i gestora de
l’àmbit...ni la normativa de caça, ni agrària ni medi ambiental
prohibeix per sí mateix aquest ús, si bé preveuen la possibilitat que
es pugui fer de manera justificada mitjançant, per exemple en el cas
medi ambiental, els respectius plans rectors, que tanmateix no és el
cas de la finca de Bóquer que ens ocupa, i això a pesar de tractar-se
d’una explotació ramadera i un vedat de caça degudament regularitzats,
per la qual cosa procedeix estimar l’al·legació formulada tret que del
degut contrast dels arguments exposats per part de de l’enginyer
agrònom i els dos manescals autors dels informes (3) aportats per la
propietat en justificació dels perjudicis que podria comportar per a
l’explotació la concurrència de cans fermats amb el ramat de
l’explotació i els propis cans de guarda, l’òrgan municipal competent
opti per mantenir el text inicial del conveni modificat i mantenir la
restricció de cans al camí d’accés a Cala Bóquer.
Pel que fa a l’apreciació esgrimida tant per La Plataforma com pel
grup municipal Junts Avançam relatiu a la manca de justificació de la
idoneïtat del traçat alternatiu i d’equivalència entre els trams
objecte de permuta, cal reiterar allò que diguérem respecte a la plena
idoneïtat del camí atès la voluntat municipal de conjugar el dret
públic d’accés a Cala Bóquer per part del comú de la ciutadania amb el
lliure exercici del dret de propietat evitant l’actual pas per la
Clasta de les Cases de Bóquer, tot gaudint de la perspectiva de la
contemplació de les Cases que ofereix el traçat proposat i sense
perjudici d’allò que ja diguérem també del deure de facilitar la
propietat l’accés a La Torre de defensa en motiu de la condició de BIC
que ostenta en compliment de les determinacions de la Llei 12/1998 de
PH, mentre que, per altra banda i en rèplica a l’esgrimida manca
d’equivalència entre els trams objecte de permuta, reiterar igualment
que dita equivalència respecte del tram del Camí núm.: 73 desafectat
fou posada de manifest ja en l’informe tècnic emès per l’arquitecte
municipal
Sr.
Rafel
Balaguer
en
data
14.09.2011,
degudament
complementat i ampliat en el mateix sentit en altre informe tècnic de
data 23.05.2012, en què el tècnic municipal manifestà que l’excés que
representava a favor de la propietat restava compensat amb l’assumeix
per part seva dels costos derivats de l’adequació del camí d’acord amb
la normativa aplicable, argument asseverat en el recent informe tècnic
emès per l’arquitecta municipal en data 20.07.2020 en motiu de les
al·legacions presentades, que en la seva part bastant és del tenor
literal següent:
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“(...) Entrant a valorar l’equivalència de valor entre els bens que se
desafecten, afecte i permuten; operació de la qual no es fa esment en
el primer informe tècnic de data 20 de novembre de 2019, resulta que
la diferència de metres lineals entre aquests trams és de 444 metres a
favor de la propietat de Bóquer, sempre considerant que les amplades
dels camins existents i futurs siguin les mateixes.
Tot i l’anterior, s’ha de tenir en compte que el mateix conveni
inicial ja establia que totes les despeses de l’operació, incloses
l’adequació completa del camí vell de Bóquer en el tram que passa per
la seva propietat, la qual cosa inclou l’execució del nou tram de camí
B-C i el tram existent del camí vell de Bóquer avui pràcticament
desaparegut, corren a càrrec dels propietaris de Bóquer. Aquestes
despeses inclouen l’explanació i execució del camí, la protecció dels
marges en cas que sigui necessari, així com la senyalització, quedant
compensada d’aquesta manera la possible diferència de valor entre les
superfícies del tram afectat, desafectat i permutat”.
La provada equivalència no desvirtua el deure de fer deguda taxació
del camí públic resultant en el moment de incloure’l a l’inventari de
béns de la Corporació.

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

21/09/2020 Batle

Igual sort desestimatòria ha de córrer finalment pels motius exposats
l’al·legació de La Plataforma envers la invalidesa del Conveni signat
en data 27.11.2013 (ratificat per AJP en sessió de data 28.11.2013),
perquè no concorre cap causa de nul·litat ni d’anul·labilitat de les
previstes en els arts. 47 i 48 de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú, ni tan sols constitutiva d’eventual irregularitat
no invalidant, i sí tant sols la demora de la seva eficàcia
condicionada al compliment dels requisits imposats per l’Ajuntament
(bàsicament l’obtenció dels permisos necessaris pel condicionament del
camí alternatiu llavors proposat) i que per les raons exposades ja al
llarg del procediment esdevingueren d’impossible compliment, deixant
en suspens mentre tant el desplegament dels efectes propis del
conveni, però en cap cas invalidant el mateix sinó demorant-lo fins a
l’adopció dels acords i modificacions que habilitin l’efectiu
esdevenir de les seves conseqüències, vertadera raó de ser de l’acord
de l’Ajuntament objecte de les al·legacions formulades, com ho
demostra la pròpia clàusula cinquena del conveni reproduïda per la
Plataforma en el seu escrit d’al·legacions, en el sentit de que no ha
operat la reversió de la permuta realitzada perquè no han desaparegut
“.../... els fins que motivaren la mateixa”, ans al contrari: els fins
que motivaren la subscripció del conveni romanen des de llavors
plenament actuals i vius i les modificacions del conveni preteses
responen, precisament, a permetre el compliment dels compromisos
assumits per la propietat”.

Per l’exposat, aquesta Batlia, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció -en règim de la majoria
qualificada que disposa l’art. 131 de la Llei autonòmica 20/2006-, del següent ACORD:
1r.- Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública de l’acord adoptat
per l’ajuntament Ple en data 28.11.2019, relatiu a l’aprovació inicial de l’expedient de
desafectació que ens ocupa, en el sentit de desestimar les formulades pel Sr. Joan Crespí Salas,
en nom propi i de la Plataforma Pro-Camins públics, així com les del grup municipal Junts
Avançam, en base al manifestat pels serveis tècnics i jurídics municipals en els respectius
informes emesos a l’efecte en data 20.07.2020, i igualment desestimar l’al·legació formulada
pel grup municipal Unides Podem assumint i fent propis als efectes de l’obligada motivació, els
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arguments reproduïts en els informes aportats per la propietat, així concretament un primer
informe elaborat a l’efecte per tècnic enginyer agrònom competent, Sr. Miquel Fiol Moragues,
en data 15.01.2020, i altres dos informes elaborats per sengles professionals veterinaris
col·legiats, Sr. Tolo Palou Aguiló, de data 26.05.2020 i Sr. Marc Suau Campomar, de data
15.06.2020, pel que fa a justificació de la prohibició d’accés de cans pel camí d’accés a Bóquer
pels greus perjudicis a l’explotació agrícola i ramadera existent a la finca que en tot cas
comportaria la presència dels animals, acrescut encara més si hi cap per la necessària
salvaguarda de les condicions ambientals exposades en l’estudi de repercussions que consta en
el primer dels esmentats informes.

3r.- Fer constar, com a conseqüència de l’anterior, que el Conveni subscrit en data 27.11.2013
entre l’Ajuntament i els propietaris de les Cases i les finques de Bóquer, ratificat per
ajuntament Ple en data 28.11.2013, per a formalitzar la substitució de l’actual pas del camí per
la Clasta de les Cases de Bóquer pel traçat alternatiu llavors consensuat, previ expedient de
desafectació del tram del camí núm.: 73 Camí de Cala Bóquer (aprovat definitivament desprès
dels tràmits de rigor per l’Ajuntament Ple en acord de data 29.11.2012), serà objecte de les
modificacions que en dret pertoquin perquè aquest instrument pugui desplegar l’eficàcia que li
és pròpia -atès la seva plena validesa-, que a títol enunciatiu i no limitatiu consistiran
principalment en les següents:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

2n.- Aprovar, de manera definitiva l’expedient de desafectació del darrer tram del “Camí vell
de Bóquer” núm.: 77, dels inclosos dins la relació del Catàleg de camins del t.m. de Pollença
segons l’acord de resolució de l’expedient d’investigació de camins adoptat per l’Ajuntament
Ple en data 28.03.2019, concretament en una extensió de 104 metres lineals i que consta
degudament reproduït i identificat com a tram que discorre entre la lletra “B” i la lletra “C”
en el plànol (elaborat pel tècnic arquitecte competent, Sr. Arnau Gual Capllonch, en data
14.11.2019) aportat a l’efecte per la propietat juntament amb la seva proposta, alterant la seva
qualificació jurídica de domini públic a bé de caràcter patrimonial, amb la finalitat i als efectes
de formalitzar la seva posterior permuta i conseqüent afectació a l’ús públic amb el tram
alternatiu que en el mateix plànol abans dit consta identificat com a tram que discorre de la
lletra “B” a la lletra “D”, d’una extensió de 190 metres lineals fins a la seva confluència amb
el camí núm.: 73 Camí de Cala Bóquer, en substitució i detriment del tram alternatiu que havia
merescut el consens de les parts en el conveni subscrit en data 27.11.2013 i ratificat en seu
municipal en virtut d’acord de l’Ajuntament Ple de data 28.11.2013, fent possible d’aquesta
manera que l’esmentat conveni desplegui els efectes que li son propis prèvia l’adopció de les
modificacions oportunes, que bàsicament es relacionen en l’ordinal següent.

(i) Mantenir el recíproc intercanvi de drets reproduït en l’estipulació Primera del

Conveni, però substituint el tram alternatiu llavors consensuat per l’ara proposat.
l’equivalència del intercanvi, sense perjudici de que existeixi dit encara més
equivalència de valors entre els drets permutats atès el deure de la propietat d’assumir
el cost d’adequació del camí d’acord amb la clàusula Tercera.
(iii) En l’estipulació Tercera relativa a la necessitat de tramitar la llicència d’obra
corresponent, donar nova redacció a l’apartat tercer amb següent tenor: “Amb la
sol·licitud de llicència municipal es descriurà de forma detallada, exacta i
georeferenciada si fos procedent, els trams objecte de desafectació i permuta als efectes
de la posterior inscripció en el Registre de la Propietat. En qualsevol cas, el camí
haurà de complir les determinacions que puguin venir imposades per la normativa
general i sectorial aplicable i la pròpia llicència d’obra”.
(iv) Mantenir la condició relativa a l’eficàcia del Conveni prevista en la seva estipulació
Quarta, a l’obtenció de les autoritzacions i/o informes que en el seu cas pertoquin,

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

(ii) Consignar en l’estipulació Segona del Conveni que el principi de funcionalitat legitima
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21/09/2020 Batle

4t.- Determinar, en el seu cas, que una vegada formalitzada la permuta en document públic
s’haurà de procedir a la seva inscripció en l’Inventari de Béns Municipal en la propera
rectificació del mateix que es dugui a terme, així com en el Registre de la Propietat, si escau, i
igualment comunicar la permuta a l’òrgan competent del Consell de Mallorca, tot fent constar
tant la desafectació com la permuta en el Catàleg municipal de camins i en el Registre insular
de camins públics.

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

5è.- Notificar el present acord als particulars promotors, representats per l’advocat Sr. Josep
Alonso Aguiló, a efectes del seu coneixement i als que legalment pertoquin, i a la resta
d’interessats als efectes legals preceptius.

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

eliminant si més no la referència a la declaració d’interès general si fos preceptiva,
tota vegada que d’acord amb l’article 8 de la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de
camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca (BOIB núm.: 163 de
29.12.2018) aquesta no és exigible quan el traçat afectat per el canvi té una longitud
inferior a 200 metres lineals, com és el cas, tot fent menció expressa per altra banda de
l’autorització de l’òrgan insular competent en matèria de Patrimoni Històric al trobarse part del tram del camí en qüestió dins l’àmbit d’entorn de protecció del BIC del
Pedret de Bóquer.
(v) Afegir una nova clàusula relativa a l’ús del camí, que sense perjudici de les
competències de la batllia, es podrà articular mitjançant disposició reglamentària
previ l’informe del Consell de Mallorca que exigeix la Llei 13/2018, havent-lo de
practicar en tot cas conforme al seu destí i d’acord amb la normativa aplicable. Això,
no obstant, des de la data d’aprovació definitiva de la present proposta de modificació
del conveni, no estarà permès fer foc, dur cans o altres animals (encara que vagin
fermats i acompanyats, excepte el cans pigall) ni fer acampades al camí; tampoc estarà
permesa cap mena d’activitat molesta i ús incompatible amb la naturalesa i destinació
del camí, en especial les que es realitzin amb mitjans mecànics que provoquin erosió,
sorolls o danys al medi, sense que siguin admesos els accessos o usos fora dels límits
del camí (dreceres, etc.).

No obstant això, l’Ajuntament 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
02:48:29 a 03:15:24). Respecte les intervencions anteriorment referides el Regidor Sr.
March Cerdà (Junts Avançam) sol·licita que consti en acta que el Camí vell de Bóquer,
inclòs amb el núm. 77 dins la relació del Catàleg municipal de camins, no consta en
l’Inventari de béns i drets pel que, baix el seu parer, no es pot permutar un camí que no
està inscrit.
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (nou vots a favor: Tots per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes
Balears i set vots en contra: Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença)
-que representen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació per a l’adopció del present acord (article 47.2 n) LRBRL)- acorden
aprovar íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
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A continuació el Sr. Batle, de conformitat amb l’article 91.3 ROF, procedeix a alterar
l’ordre del dia dels assumptes a tractar, passant a tractar el punt 16 Proposta d’Urgència
en l’ordre del dia, corresponent a l’aprovació provisional del Catàleg de Protecció
d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de
Pollença.
16.- Propostes/Mocions d'Urgència

21/09/2020 Batle

De conformitat amb l’establert a l’article 81.4 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) i a l’article 46.2 b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, el Sr. Batle, tal com ja es va avançar a la
passada sessió de la Comissió Informativa del passat dia 20 de juliol de 2020, que
s’inclouria aquesta Proposta com a proposta d’urgència en la present sessió una vegada
emesos els pertinents i preceptius informes tècnics, i de conformitat amb tota la
documentació tramesa als membres corporatius.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

16.1.- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, de la
modificació de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada
en data 30.11.2017 (BOIB núm.: 15, de 01.02.2018), en virtut del qual es va
modificar, al seu torn, l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària
celebrada en data 24.02.2015, referent a la modificació de l’acord d’aprovació
provisional de data 30.10.2014 del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric,
artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença (Exp. Elec.
ABS 2018/310)

Efectuada la votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (nou vots a favor: Tots
per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi-Proposta per les Illes
Balears, sis vots en contra: Junts Avançam i Alternativa per Pollença i una abstenció:
Unides Podem) –assolint el quòrum legal de majoria absoluta que es requereix
conforme l’article 81.4 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears (LMRLIB)-, acorden ratificar la urgència de la proposta..

Seguidament i una vegada ratificada la urgència, es dóna lectura a la Proposta de Batlia
de dia 22 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 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
03:16:41 a 03:17:20).

“PROPOSTA DE BATLIA
Vist l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 30.01.2020 referent a la
modificació de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió de data 30.11.2017, en virtut del
qual es va modificar, al seu torn, l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària
celebrada en data 20.02.2015, referent a la modificació de l’acord d’aprovació provisional de
data 30.10.2014 del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i
paisatgístic del terme municipal de Pollença, elaborat per l’empresa adjudicatària del servei
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“Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial S.L” (G.A.A.T), en data de març de 2014, en el sentit
de suprimir la reincorporació dels cinc immobles situats en la primera línia del Port de
Pollença denominats Can Qués (Codi: U-112), Can Morató (Codi: U-114), Can Mena (Codi:
U-117), Ca l’Adroguer (Codi: U-120), Can Tugores (Codi: U-124), excloent-los per tant del
Catàleg, i mantenir tant la inclusió dels tres nou elements pretesos, això és, Fàbrica de Can
Morató (Fitxa Codi: AI-1), Bé paisatgístic del Centre Històric (Fitxa Codi: PA-33) i els dos
exemplars d’Araucàries del c/ Puig de Maria (Fitxa Codi: PA-34), com la nova redacció de les
normes 7 i 11 del Catàleg, tot de conformitat amb les determinacions de la documentació
tècnica elaborada per GAAT, concretament el denominat Informe tècnic de canvis incorporats
amb posterioritat a la modificació de 20.02.2015, elaborat en data dels mesos de maig i octubre
de 2017, i altres dos informes elaborats en data del mes d’octubre de 2018, així per una banda
el denominat “Informe tècnic de canvis incorporats amb posterioritat a la modificació de 30 de
novembre de 2017”, i per altra banda el denominat “Informe d’Al·legacions” emès respecte
aquelles presentades durant el termini d’informació pública, documentació que cal remarcarho fou assumida i ratificada per la Corporació si bé limitant i acotant tanmateix l’assumeix
expressat, únicament i en exclusiva a la part relativa a la inclusió dels nous tres elements abans
dits i a la proposta de millora de redacció de les normes 7 i 11, sense fer extensiu per tant
l’assentiment manifestat a la part referent a la reincorporació dels cinc immobles de primera
línia del Port de Pollença identificats en el cos de la present proposta.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Atès que l’esmentat expedient fou sotmès al tràmit d’informació pública durant el termini d’un
mes mitjançant edicte al taulell de la Corporació, punt d’accés electrònic i anunci inserit al
diari i al BOIB exemplar núm.:26 de data 29.02.2020, havent emès la secretària de la
Corporació en data 29.06.2020 el corresponent certificat del resultat de l’esmentat tràmit
d’informació pública, en què consten degudament identificats els escrits d’al·legacions
presentats dins el termini legalment habilitat a l’efecte, amb succinta resum del manifestat per
cadascun; a saber:
-. Parròquia de Pollença i Port (RGE núm. 2020/2058): sol·licita l’esmena d’error material pel
que fa a l’ús, suggereix modificar les intervencions preferents i així mateix la incorporació de
nous elements al catàleg.
-. Sra. Maria Lluïsa Ginard Nicolau (RGE núm. 2020/3494): sol·licita la reincorporació dels
cinc immobles denominats Can Qués (Codi: U-112), Can Morató (Codi: U-114), Can Mena
(Codi: U-117), Ca l’Adroguer (Codi: U-120), Can Tugores (Codi: U-124), per considerar que
la seva exclusió per motius econòmics no hauria de desvirtuar la seva condició d’immobles
representatius de l’arquitectura tradicional de la primera línia del Port de Pollença.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

-. Grup municipal Alternativa per Pollença: (RGE núm. 2020/3555): sol·licita la
reincorporació dels cinc immobles abans esmentats i per idèntics motius, i a més també la
incorporació de Can Franch (Codi: U-109), perquè reuneix idèntics valors que als anteriors i
no consta atorgada llicència de demolició del mateix.
-. Grup municipal Junts Avançam: (RGE núm. 2020/3959): sol·licita igualment la
reincorporació dels cinc immobles abans esmentats i per idèntics motius, i a més també la
incorporació del immoble denominat Can Franch, perquè reuneix idèntics valors que els
anteriors i no consta atorgada llicència de demolició del mateix.
-. Grup municipal Unides Podem: (RGE núm. 2020/3960): sol·licita igualment la
reincorporació dels cinc immobles abans esmentats i per idèntics motius, i a més també la
incorporació del immoble denominat Can Franch, perquè reuneix idèntics valors que els
anteriors i no consta atorgada llicència de demolició del mateix. Suggereix la incorporació al
Catàleg d’altres quatre immobles.
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-. Associació per a la revitalització dels centres antics –ARCA- (RGE núm. 2020/3981):
sol·licita la reincorporació dels cinc immobles denominats Can Qués (Codi: U-112), Can
Morató (Codi: U-114), Can Mena (Codi: U-117), Ca l’Adroguer (Codi: U-120), Can Tugores
(Codi: U-124), per considerar que la seva exclusió és il·legal per contrària a la normativa de
Patrimoni, demana també la incorporació del immoble denominat Can Franch o Can Llobera,
perquè reuneix idèntics valors que els anteriors, suggereix igualment la inclusió en el Catàleg
d’altres elements, mentre que en l’aspecte procedimental esgrimeix que per mor de la condició
d’interessada hauria d’haver estat notificada expressament, que la competència per a
l’aprovació del Catàleg correspon al CIM al tractar-se d’una modificació estructural i que és
preceptiva la intervenció del Consell Consultiu en motiu de l’afecció del Catàleg als espais
lliures.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Vist l’informe jurídic emès en data 22.07.2020, en què desprès d’expressar plena conformitat
amb el tenor de l’informe tècnic municipal, tot seguit manifesta literalment el següent:
“.../... cal posar de manifest que els béns o valors que s’han d’incloure preceptivament en el
catàleg son aquells amb valors culturals protegits d’acord amb la legislació sectorial, sense
que tanmateix dita previsió pugui enervar les determinacions que comporta el principi de
protecció del patrimoni cultural pel que fa al deure dels poders públics de garantir la
conservació i promoure l’enriquiment del seu patrimoni històric, cultural i artístic, incorporant
així al catàleg aquells béns o valors que en funció de les seves característiques singulars hagin
de ser objecte de preservació.
Finalment i pel que fa a les al·legacions de caire procedimental exposades per ARCA, cal dir
que l’aprovació definitiva del Catàleg correspon efectivament al Consell Insular, però convé no
perdre de vista que aquest instrument no ostenta condició d’instrument de Planejament en sentit
estricte, independentment de la seva integració bàsica en el contingut del pla general i la seva
possible funció d’instrument de naturalesa complementària o associat a altres plans de
desenvolupament, i sense perjudici de que els catàlegs que no estiguin recollits en el
planejament s’hagin de tramitar i aprovar de manera autònoma tot de conformitat amb les
regles establertes per a l’aprovació del mateix, sense que en definitiva aquests instruments
autònoms puguin fixar determinacions de l’ordenació estructural del territori, tampoc alterar
la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures o de les zones verdes, d’aquí per tant que el
procedent sigui elevar al CIM el instrument del Catàleg per a la seva aprovació definitiva
d’acord amb l’art.55.4 i 7 de la LUIB, sense recaptar tanmateix informe previ del Consell
Consultiu que disposa l’art.60 de la LUIB al que fa menció ARCA, idò no és el cas”.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Vist l’informe tècnic emès en data 20.07.2020 per l’arquitecte de la Corporació en relació a les
al·legacions presentades, proposant, en síntesi, l’estimació parcial de les formulades per la
Parròquia de Pollença i el Port, tota vegada que es tracta de l’esmena d’errors materials pel
que fa als usos i a la concreció de les actuacions permesos als immobles titularitat de
l’església, i la desestimació en aquest tràmit procedimental de les relatives a la reincorporació
dels cinc immobles de primera línia del Port de Pollença així com la nova inclusió d’altres
immobles, atès la provada voluntat municipal d’impulsar l’aprovació definitiva per part de
l’òrgan insular competent en llaures a atorgar la deguda protecció a la resta d’elements que
integren el Catàleg, considerant els avatars procedimentals esdevinguts des de la seva primitiva
aprovació inicial, a dia 26.09.2013, tot recordant la naturalesa dinàmica de la figura dels
Catàlegs i per això la possibilitat de que mitjançant un procediment de modificació del
document de Catàleg s’ampliï el nombre d’elements i espais protegits inclosos.

Per l’exposat, aquesta Batlia, d'acord amb els fets i fonaments de dret posats de manifest,
proposa a l’Ajuntament Ple, òrgan municipal competen d'acord amb l'art.22.2.c) de la Llei
7/1985 (LBRL), l’adopció, en règim de majoria absoluta que exigeix l'art.47.2.ll) de
35
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l'esmentada LBRL en relació a l'art.94.3.m) de la Llei autonòmica 20/2006 (LMRLIB), del
següent ACORD:

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

21/09/2020 Batle

1r.- Resoldre les al·legacions presentades en el termini d’exposició pública (BOIB núm.: 26 de
29.02.2020) derivat de l’acord adoptat per AJP en data 30.01.2020, relatiu a la modificació de
l’acord adoptat per AJP en data 30.11.2017 (BOIB núm.: 15, de 01.02.2018), en virtut del qual
es va modificar, al seu torn, l’acord adoptat per AJP en data 20.02.2015, referent a la
modificació de l’acord d’aprovació provisional de data 30.10.2014 del Catàleg, en el sentit
d’estimar parcialment les al·legacions formulades per la Parròquia de Pollença i el Port, en
l’abast assenyalat en l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 20.07.2020, i que
consisteixen en fer constar expressament que l’ús actual a les fitxes AR-2 (església Montisión),
AR-3 (església del Calvari) i AR7 (església de Sant Jordi) és exclusivament el religiós, esmenar
la mateixa fitxa AR-3 (església del Calvari) pel que fa a l’actualització de l’estat de conservació
del immoble, les intervencions preferents i l’ús residencial a les dependències annexes i la fitxa
AR-7 mitjançant la substitució de l’antiga denominació (Sant Vicenç de Paül) per l’actual del
centre (Montision), i finalment, modificar la fitxa OR-01 (Puig de Maria) per incloure la
rehabilitació entre les intervencions admissibles i modificant els usos permesos, canvis tots ells
que consten ja degudament reflectits en les respectives fitxes elaborades a l’efecte per
l’empresa adjudicatària GAAT en data 20.07.2020, tot disposant desestimar per altra banda la
resta d’al·legacions formulades, tota vegada que és voluntat d’aquesta Corporació impulsar
l’aprovació definitiva del Catàleg per part de l’òrgan insular competent sense més dilacions en
llaures a atorgar la deguda protecció a la resta d’elements que integren el Catàleg, tot
recordant la naturalesa dinàmica de la figura dels Catàlegs i per això la possibilitat de que
mitjançant un procediment de modificació del document de Catàleg s’ampliï el nombre
d’elements i espais protegits inclosos que en el futur, de manera motivada, es consideri oportú.
2n.- Aprovar provisionalment la documentació relativa al Catàleg de Protecció d’edificis i
elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de
Pollença, elaborada per GAAT, S.L. en data de març de 2014, en els termes que disposa l’acord
adoptat per la Corporació en data 30.01.2020, es a dir, suprimint la reincorporació dels cinc
immobles situats en la primera línia del Port de Pollença denominats Can Qués (Codi: U-112),
Can Morató (Codi: U-114), Can Mena (Codi: U-117), Ca l’Adroguer (Codi: U-120), Can
Tugores (Codi: U-124), excloent-los per tant del Catàleg, i mantenint tant la inclusió dels tres
nou elements pretesos, això és, Fàbrica de Can Morató (Fitxa Codi: AI-1), Bé paisatgístic del
Centre Històric (Fitxa Codi: PA-33) i els dos exemplars d’Araucàries del c/ Puig de Maria
(Fitxa Codi: PA-34), com la nova redacció de les normes 7 i 11 del Catàleg, tot de conformitat
amb les determinacions de la documentació tècnica elaborada per GAAT, concretament el
denominat Informe tècnic de canvis incorporats amb posterioritat a la modificació de
20.02.2015, elaborat en data dels mesos de maig i octubre de 2017, i altres dos informes
elaborats en data del mes d’octubre de 2018, així per una banda el denominat “Informe tècnic
de canvis incorporats amb posterioritat a la modificació de 30 de novembre de 2017”, i per
altra banda el denominat “Informe d’Al·legacions” emès respecte aquelles presentades durant
el termini d’informació pública, documentació que, cal remarcar-ho, fou assumida i ratificada
per la Corporació si bé limitant i acotant tanmateix l’assumeix expressat, únicament i en
exclusiva a la part relativa a la inclusió dels nous tres elements abans dits i a la proposta de
millora de redacció de les normes 7 i 11, no així a la part referent a la reincorporació dels cinc
immobles de primera línia del Port de Pollença identificats en el cos de la present proposta, tot
fent extensiva l’aprovació provisional expressada a les noves fitxes elaborades per GAAT en
data 20.07.2020 amb la finalitat de reflectir l’estimació parcial de les al·legacions formulades
per la Parròquia de Pollença i el Port envers els immobles s.s.: Església de Montision (Codi:
AR-2); Església del Calvari (Codi: AR-3); Església de Montision (Codi: AR-2); Església de
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Sant Jordi (Codi: AR-7) i Església de Puig de Maria (Codi: OR-1), que formen part integrant
del present acord.
3r.- Elevar l’acord adoptat, juntament amb l’expedient complet i diligenciat, a l’òrgan
competent en matèria de patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca per a la seva
tramitació subsegüent i aprovació definitiva, si pertoca.
4t.- Notificar l’acord d’aprovació provisional als interessats a efectes del seu degut
coneixement, tot significant-los que no hi cap recurs ordinari contra el mateix atès que es tracte
d’un acte de tràmit.
No obstant, l’Ajuntament 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
03:23:18 a 03:44:19).

14.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per garantir el
dret a l’habitatge (RGE núm. 2020/4611, de 10 de juliol)

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (nou vots a favor: Tots per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes
Balears, sis vots en contra: Junts Avançam i Alternativa per Pollença i una abstenció:
Unides Podem) -que representen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació per a l’adopció del present acord (article 47.2 ll)
LRBRL)- acorden aprovar íntegrament la Proposta precedent i els acords continguts en
lal mateixa.

A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:
“Marina Llobera Vicens, portaveu del Grup Municipal Alternativa per Pollença (A) presenta,
per al seu debat i, si s’escau, aprovació, la propera sessió ordinària del Ple la següent
1. El nostre municipi, pel que fa al tema de l'habitatge, ja estava en una situació crítica en els
darrers anys, quan teníem temporades turístiques de rècord, com va quedar palès en l'Estudi
sobre l'habitatge encomanat per l'Ajuntament de Pollença a la UIB l'any 2018. Pel que fa al
lloguer, l'estudi va destacar l'escassa oferta de lloguer residencial i els preus elevats al nostre
municipi, preus que a les Illes Balears ja estan de per si un 19% per damunt de la mitjana de
l'Estat. Ara, arran de la situació de crisi generada per la COVID-19 els problemes de moltes
famílies per assumir els preus dels lloguers s'han agreujat encara més.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A L'HABITATGE

La llei 5/2018 de l'habitatge de les Illes Balears estableix en el seu article 11.1 estableix que els
ens locals tenen, entre altres competències, les que «permetin la prevenció i la reversió de
l’exclusió residencial i la vulnerabilitat habitacional». A més, segons l'article 27, a part de les
ajudes en matèria d’habitatge previstes en els plans i la normativa estatal, les administracions
públiques «poden establir un sistema d’ajudes propi per facilitar l’accés a l’habitatge o a la
rehabilitació́, o per pal·liar situacions de dificultat del manteniment dels subministraments
bàsics, entre d’altres.»
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Això és del tot necessari en el nostre municipi, ja que les ajudes al lloguer que concedeix
l'IBAVI, tant les ordinàries dels plans estatals, com l'extraordinària pel COVID-19, deixa
moltes persones fora ja que els requisits per accedir-hi són molts, i molts d'ells no està en la
mans dels arrendadors solucionar-los ja que estan en una situació precària. El fet és que no té
accés a les ajudes molta gent que igualment necessita ajuda per poder afrontar la renda
mensual.
2. La llei 5/2018 de l'habitatge de les Illes Balears també estableix en el seu article 11.1 que és
competència dels ens locals «La promoció i la gestió de l’habitatge de protecció pública». En
aquest sentit, partint del fet que l'habitatge protegit al nostre municipi representa només un 1%
de l'habitatge, i que com va posar de manifest l'esmentat Estudi sobre l'habitatge realitzat per
la UIB, si no es revertia la dinàmica en 10 anys pràcticament haurien desaparegut, el novembre
del 2018 es va aprovar una moció que entre els acords es preveia, per a aconseguir executar
habitatges de protecció oficial, fer «les incorporacions i adquisicions necessàries, prioritzant
aquelles que permetin disposar més ràpidament d'habitatges (per exemple, habitatges ja
existents per davant dels solars sense edificar o amb construccions en estat ruïnós)».

Pels motius exposats, es proposen els següents
ACORDS:

Bartomeu Cifre Ochogavia

1.- Establir les bases per a concedir de forma urgent i àgil ajudes al lloguer, ja sigui en forma
de subvencions o per mitjà de Serveis Socials, assegurant també una partida pressupostària
adequada.
2.- Accelerar les gestions per tal de poder adquirir habitatges, tant per poder destinar a
habitatges de protecció oficial, com a habitatges d'acollida temporal.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
03:49:07 a 04:11:36).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (set vots a favor: Junts Avançam, Unides
Podem i Alternativa per Pollença i nou abstencions: Tots per Pollença, Unió Mollera
Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears), acorden aprovar
íntegrament la Moció precedent i els acords continguts en la mateixa.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Derivat de la situació generada pel COVID-19 i atès que es ben previsible que s'incompleixin
les regles de despesa i estabilitat pressupostària, i que l'Ajuntament té un romanent superior a
30 milions d'euros, és urgent que es facin aquestes adquisicions. Això permetria també, donar
compliment a la moció aprovada el gener de 2019 per habilitar habitatges d'acollida temporal,
que amb la situació tant sanitària com social que tenim és ben necessari, i que no s'ha duit a
terme teòricament per no disposar d'un espai adequat.

15.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular envers el rebuig de la
confiscació per part de l’estat del superàvit municipal del nostre Ajuntament (RGE
núm. 2020/4859, de 20 de juliol)
A continuació abans d’entrar en el debat i discussió sobre el fons del Dictamen previ
emès per la Comissió Informativa dia 20 de setembre de 2019 objecte del present
assumpte, el regidor Sr. David Alonso García (Partit Popular) manifesta que per part
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dels grups polítics municipals Unides Podem i Junts Avançam, respectivament, s’han
formulat esmenes a la moció prèviament dictaminada – les quals han estat trameses via
correu electrònic– i que, una vegada estudiades les mateixes per part del grup municipal
que ha presentat al ple la proposta/moció, consisteixen en el següent:
ESMENES al Dictamen:
Per part del grup polític municipal Unides Podem es proposa modificar (en negreta)
el títol i el punt 2 de la Moció:
“MOCIÓ ENVERS EL REBUIG DE LA CONFISCACIÓ PER PART DE L’ESTAT DEL
SUPERÀVIT MUNICIPAL DEL NOSTRE AJUNTAMENT
2.- El Govern d'Espanya està estudiant "confiscar" el superàvit generat a l'any 2019 per les
Entitats Locals (5.000 milions d'Euros) així com també els recursos que les mateixes tenen a
les entitats bancàries (28.000 milions d'Euros) a conseqüència d'haver generat superàvits des
de l'any 2012.”

Per la següent redacció (en negreta i subratllat):

2.- El Govern d'Espanya està estudiant comptar amb el superàvit generat a l'any 2019 per les
Entitats Locals (5.000 milions d'Euros) així com també els recursos que les mateixes tenen a
les entitats bancàries (28.000 milions d'Euros) a conseqüència d'haver generat superàvits des
de l'any 2012.”

Es proposa també suprimir totalment l’últim paràgraf de l’Exposició de Motius:
“Però els Ens Locals no poden ser la taula de salvació d'un Govern que des de juny de 2018 a
estat incapaç d'aprovar uns pressuposts, que ha estat més pendent de la propaganda que de
gestionar d'una forma seria els recursos dels que ha disposat, que ha negat a totes les
Corporacions Locals i a les Comunitats Autònomes els ingressos que els corresponen per llei
(IVA desembre 2017 impagat) i que ha incrementat el deute públic en 29.000 milions d'Euros
(600 € mes per cada espanyol).”

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

“MOCIÓ ENVERS EL REBUIG PERQUÈ L’ESTAT VULGUI DISPOSAR DEL
ROMANENT DE TRESORERIA DEL NOSTRE AJUNTAMENT

Per part del grup polític municipal Junts Avançam es proposa modificar (en
negreta) els punts 2 i 4 dels Acords:

4. L’Ajuntament de Pollença insta a la Presidenta del Govern Balear a defensar i donar suport
als Ajuntaments de les Illes Balears en la defensa de la seva autonomia i interessos.”

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

“2.- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern Central a flexibilitzar les regles per a que els
ens locals puguin emprar en tota la seva extensió els seus superàvits i romanents per impulsar
aquells serveis, mesures i infraestructures en els seus respectius municipis i per impulsar plans
municipals de reactivació necessaris per superar la crisi causada per la Covid-19.

Per la següent redacció (en negreta i subratllat):
“2. L’Ajuntament de Pollença insta el Govern de l’Estat a continuar flexibilitzant les regles
per a què els ens locals puguin emprar en tota la seva extensió els seus superàvits i romanents
per impulsar aquells serveis, mesures i infraestructures en els seus respectius municipis i per
impulsar plans municipals de reactivació necessaris per superar la crisi causada per la
COVID-19.
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4. L´Ajuntament de Pollença insta a la Presidenta del Govern Balear a continuar defensant i
donant suport als ajuntaments de les Illes Balears en la defensa de la seva autonomia i
interessos.”

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 04:12:25 a 04:16:36).
Passats a votació de l’esmena formulada de conformitat amb el disposat a l’article 91.3
LMRLIB i a l’article 97.5 ROF, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar-la.
A continuació es transcriu el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que, amb l’esmena introduïda, esdevé del següent tenor
literal:
“EL GRUP MUNICIPAL 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,

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Bartomeu Cifre Ochogavia

L'article 140 de la Constitució Espanyola garanteix l'autonomia dels municipis i estableix que
"aquests gaudiran de personalitat jurídica plena” i que “el seu govern i administració
correspon als seus respectius Ajuntaments, integrats pels Batles i els Regidors”.
Per altra banda, la nostra Carta Magna en el seu article 142, estableix que "les Hisendes locals
hauran de disposar dels mitjans suficients per al compliment de les funcions que la llei
atribueix a les Corporacions respectives i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de
participació en els de l'Estat i de les Comunitats Autònomes".
Aquests principis constitucionals s'han desenvolupat a través de diferents lleis que garanteixen,
per una banda l'autonomia local i, per altra, que les entitats locals comptin amb els recursos
suficients per atendre les necessitats dels seus veïnats.
D'aquesta forma, la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) estableix que "per
l'efectivitat de l'autonomia garantida constitucionalment a les entitats locals, la legislació de
l'Estat (...) haurà d’assegurar als Municipis, les Províncies i les Illes el seu dret a intervenir en
quants assumptes afectin directament el cercle dels seus interessos" i que "el govern i
l'administració municipal (...) correspon a l'ajuntament integrat pel batle i els seus regidors"
(art. 2 i 19 LBRL).

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

MOCIÓ ENVERS EL REBUIG PERQUÈ L’ESTAT VULGUI DISPOSAR DEL
ROMANENT DE TRESORERIA DEL NOSTRE AJUNTAMENT

Aquesta llei, instrument fonamental en la definició de les competències i obligacions dels ens
locals, senyala a més a més, que "la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre
l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, tant en
serveis locals com en assumptes d'interès comú, es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota
les formes i en els termes previstos en les lleis, podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els
consorcis o els convenis administratius que subscriguin" (article 57.1 LRBRL)
Finalment hem de dir, que la LRBRL estableix al seu article 105 que "De conformitat amb la
legislació prevista en l'article 5, es dotarà a les Hisendes locals de recursos suficients per al
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compliment de les finalitats de les entitats locals" i que aquestes hisendes locals " es nodreixen,
a més de tributs propis i de les participacions reconegudes en els de l'Estat i en els de les
Comunitats Autònomes, d'aquells altres recursos que prevegi la Llei".
Es fa necessari recordar totes les lleis que protegeixen l'autonomia organitzativa i de gestió
dels seus recursos, de les entitats locals així com les diferents fonts de finançament de les
mateixes per una sèrie de motius:
1.- El Govern d'Espanya amb un absolut menyspreu a la Constitució Espanyola i les lleis que
regulen l'organització, competències i la Hisenda dels ens locals, ha negat injustificadament el
pagament a les Entitats Locals de l'IVA que correspon al mes de desembre de 2017.
Un impagament que, en el cas de les Entitats Locals, a més a més de constituir un incompliment
d'una obligació legal, posa en risc que puguin seguir prestant els seus serveis públics que tenen
encomanats (manteniment d'infraestructures urbanes, habitatge, seguretat, serveis socials...), i
ha conduit a que la liquidació de l'any 2017 de la Participació dels municipis als Tributs de
l'Estat sigui negativa per al conjunt de l'administració local, el que vol dir l'obligació de
reintegrament d’elevades quantitats a l'Estat.

Hem d'assenyalar que aquests superàvits no es deuen únicament a la aplicació de la Llei
Orgànica d'estabilitat Pressupostària Financera (LOEPSF) ja que, aquesta llei, vincula a tots
els Poders Públics (art. 1 i 2 LOEPSF) però únicament les corporacions locals, gràcies a la
seva gestió eficient i rigorosa dels seus recursos han estat capaços de generar un saldo positiu
als seus comptes públics al tancament del seu exercici pressupostari ajudant a que el nostre
país pugui complir amb els objectius de dèficit públic establerts per la Unió Europea.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

2.- El Govern d'Espanya està estudiant comptar amb el superàvit generat a l'any 2019 per les
Entitats Locals (5.000 milions d'Euros) així com també els recursos que les mateixes tenen a
les entitats bancàries (28.000 milions d'Euros) a conseqüència d'haver generat superàvits des
de l'any 2012.

Aquests superàvits, tal i com estableix l'article 32 de la LOEPSF, s’han destinat a reduir el
nivell d'endeutament dels ens locals, a l’execució d'inversions financerament sostenibles que
van en benefici directe dels seus veïnats i en molts de casos a seguir generant estalvis per a
poder conjugar la prestació de serveis públics de qualitat als ciutadans amb una fiscalitat baixa
sense hipotecar a les generacions futures.
Aquests romanents es van generar durant l’època expansiva de l’economia perquè els ingressos
tributaris dels municipis creixien degut a l’increment de l’activitat econòmica. I és ara quan
realment és necessari utilitzar aquests superàvits per fer front a la crisi de la Covid-19.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Des de fa una sèrie d'anys, les entitats locals han anat reclamant al Govern central una major
flexibilitat per poder aplicar els superàvits generats però sempre dins de la seva autonomia i
respectant l’autonomia local.
Les entitats locals constitueixen l'administració més propera al ciutadà i han mostrat sempre la
seva solidaritat amb la resta de les administracions espanyoles a l’assumir competències
impròpies sense rebre, en moltes ocasions, el finançament adequat de Comunitats Autònomes i
de l'Estat per exercir-les, el que ha provocat que hagin destinat recursos propis en moltes
ocasions.
Per tot això, el grup de del Partit Popular a l’Ajuntament de Pollença, proposa els següents,
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ACORDS
1.- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern Central a respectar i garantir l'autonomia que la
Constitució Espanyola i les lleis donen als ens locals per a la gestió dels seus recursos.
2. L’Ajuntament de Pollença insta el Govern de l’Estat a continuar flexibilitzant les regles per a
què els ens locals puguin emprar en tota la seva extensió els seus superàvits i romanents per
impulsar aquells serveis, mesures i infraestructures en els seus respectius municipis i per
impulsar plans municipals de reactivació necessaris per superar la crisi causada per la
COVID-19.
3.- L’Ajuntament de Pollença insta al Govern Central que, en el cas que es plantegi modificar o
crear alguna llei que afecti a l'autonomia, hisenda o estabilitat financera dels ens locals, siguin
validades les modificacions al Congrés dels Diputats, davant els legítims representants de tots
els espanyols.
4. L´Ajuntament de Pollença insta a la Presidenta del Govern Balear a continuar defensant i
donant suport als ajuntaments de les Illes Balears en la defensa de la seva autonomia i
interessos.”

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la
Moció precedent i els acords continguts en la mateixa.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 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
04:21:03 a 04:32:40).

17.- Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora Sra. Marina
Llobera Vicens i de la renúncia posterior a ser proclamat electe al càrrec de
regidor (Exp. Elec. ABS 2020/1902)
A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de juliol de 2020 que es transcriu literalment:

Vist l'escrit de renúncia al càrrec de Regidora presentat per la senyora Marina Llobera Vicens
(RGE núm. 4612/2020, de 10 de juliol) mitjançant el qual posa de manifest i formalitza la
renúncia voluntària al càrrec del què va prendre possessió dia 15 de juny de 2019 per la
candidatura del partit Alternativa per Pollença (A) després de les eleccions locals celebrades el
dia 26 de maig de 2019.

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

“PROPOSTA DE PRESA EN CONEIXEMENT DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE
REGIDORA, I RENÚNCIA POSTERIOR A LA PROCLAMACIÓ DE REGIDOR ELECTE

Resultant que per part de la persona que seguidament es relaciona, a la qual correspon cobrir
la vacant al ocupar el lloc següent de la mateixa candidatura corresponent al partit polític
Alternativa per Pollença (A) en la que fou elegida la Regidora renunciant en l’últim procés
electoral corresponent a les eleccions locals celebrades dia 26 de maig de 2019 (BOIB
núm.58/2019, de 30 d’abril), també ha manifestat expressament mitjançant escrit la seva
renúncia a ser proclamat electe als efectes de ocupar el càrrec de regidor d’aquest
Ajuntament:
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- Senyor Rafel Morro Aguilar, integrant de la candidatura Alternativa per Pollença (A), que
ocupa el lloc nº. 2 en la llista electoral del partit de referència (RGE núm. 4645/2020, de dia 13
de juliol)
Vist l’informe de Secretaria emès dia 14 de juliol de 2020 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per part de la Corporació davant la renúncia d’un/a regidor/a.
En compliment del disposat pels articles 182 i ss de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
regim electoral general (LOREG); 9.4 del Real decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
i la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de
càrrecs representatius locals (BOE núm. 171, de 18 de juliol de 2003) aquesta Batlia proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de l'Ajuntament de
Pollença presentada per la senyora Marina Llobera Vicens i de totes les demés atribucions
derivades d’aquesta condició (RGE núm. 4612/2020, de 10 de juliol).
Segon.- Prendre coneixement de la renúncia a ser proclamats electe al càrrec de Regidor de
l'Ajuntament de Pollença presentada per escrit pels senyor Rafel Morro Aguilar (RGE núm.
4645/2020, de 13 de juliol).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Junta Electoral Central, juntament amb les còpies
dels escrits de renúncia presentats per la senyora Marina Llobera Vicens i el senyor Rafel
Morro Aguilar, respectivament, per a que expedeixi la credencial acreditativa de la condició
d’electe a favor del candidat següent que, segons les dades que consten a l’Ajuntament, és el
senyor PERE JOSEP COLL TORRENDELL, al estar inclòs ocupant el lloc número tres (3) en
la llista de la candidatura ALTERNATIVA PER POLLENÇA (A) presentada a les Eleccions
Locals de 26 de maig de 2019, per tal que pugui prendre possessió del seu càrrec.”

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
04:36:10 a 04:51:43).
Passats a votació, el Ple de la Corporació, per UNANIMITAT, acorda aprovar
íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

1.- Informació de Batlia/ Dació de compte de resolucions de Batlia
Per part del Sr. Batle es dóna compte de les resolucions següents:
- Resolució de Batlia núm. 2020/468, d’1 de juliol, de delegació de l’exercici de les
atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de l’Àrea de
Delegada de Policia Local, endemés de les ja conferides mitjançant Resolució de Batlia
2019/515, de 22 de juny, que es transcriu íntegrament a continuació:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA
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Vista la Resolució de Batlia núm. 515/2019, de dia 22 de juny (BOIB núm. 91/2019, de 6 de juliol)
i la Resolució de Batlia núm. 702/2019, de dia 13 d’agost (BOIB núm. 114/2019, de 20 d’agost),
respectivament, de delegació en els regidors i les regidores que conformen l’equip de govern de
l’exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de les
àrees en què s’integra l’organització municipal.
Considerant raons d'oportunitat i conveniència en comptes d’una millora en la gestió de les
accions de govern i agilització dels serveis pel present mandat corporatiu 2019 – 2023, aconsellen
delegar les atribucions que tot seguit es diran.
Resultant que, en base a l’anterior, aquesta Batlia, d'acord amb el que disposa l'article 21.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), té atribuïda la facultat
de delegar determinades atribucions, i considerant el disposat en el citat article i en els articles
43, 44, 120 i 121 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats
Locals (ROFJEL), fent ús de les atribucions que legalment tinc conferides
RESOLC:

Segon.- Les delegacions conferides en els regidors i les regidores que conformen l’equip de govern
es mantenen en els mateixos termes en que foren conferides mitjançant les avantdites Resolucions
núm. 515/2019, de dia 22 de juny (BOIB núm. 91/2019, de 6 de juliol) i núm. 702/2019, de dia 13
d’agost (BOIB núm. 114/2019, de 20 d’agost), respectivament.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Tercer.- Les delegacions especials territorials del Port de Pollença i de la Cala Sant Vicenç i la
delegació especial del servei de coordinació Ajuntament – EMSER 2002 SLU coordinaran la seva
actuació amb els altres delegats i delegades d’àrea, de manera que resti garantida la unitat de
govern del municipi.
Quart.- La delegació esmentada comprèn tant les facultats de direcció dels serveis corresponents
inclosos en la respectiva àrea així com la de gestionar-la en general, amb exclusió de la facultat de
resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers.
Cinquè.- Les facultats delegades comprenen l’exercici de les competències atribuïdes
genèricament a l’esmentada àrea, relatives al sector de l’activitat administrativa pròpia d’aquestes
àrea de gestió municipal que la legislació vigent assigna als municipis.
Sisè.- Les delegacions conferides requeriran per a la seva eficàcia l’acceptació del regidor/a
delegat/ada i d’elles se’n donarà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que tingui
lloc, de conformitat amb els articles 38 i 44 del ROFJEL, sense perjudici de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i en el portal de transparència de l’Ajuntament, en
compliment del disposat en l’article 6.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària
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Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Primer.- Delegar en la regidora Sra. MARIA P. BUADES CIFRE i Quarta Tinent de Batle
l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció i de la gestió de l’àrea
de DELEGADA DE POLICIA LOCAL, endemés de les ja conferides mitjançant Resolució de
Batlia 515/2019, de dia 22 de juny, corresponents a les àrees de DELEGADA DE MEDI
AMBIENT, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I COMUNICACIONS I TURISME.

Setè.- La regidora delegada queda obligada a informar periòdicament a aquesta Batlia sobre la
gestió de la competència/àrea delegada i les disposicions que dicti, i prèviament, de les decisions
de transcendència en els termes prevists a l'article 115 del ROFRJEL.
El no previst en aquesta Resolució regiran la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de
règim local; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i el
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Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROFJEL) en el marc
de les regles que per a les delegacions s'estableixen a dites normes.”

Altrament també, per part del Sr. Batle es dóna compte de les resolucions següents:
- Resolució núm. 2020/410, de 22 de juny, per la qual es deixa sense efecte el
decret d’aquesta alcaldia de dia 12/06/2015 mitjançant el qual s’acorda el
nomenament de la Sra. Francisca Bonafé Amer, auxiliar d’Administració General,
funcionària de carrera com a tresorera accidental amb efectes a data 9 de juny de
2015 mitjançant assignació de funcions temporals.
- Resolució núm. 2020/475, de 6 de juliol, mitjançant la qual s’aprova la
modificació núm. 16/2020 del pressupost de l’exercici 2020 per transferències de
crèdit que afecten a aplicacions pressupostàries de despeses de la mateixa àrea de
despesa, quedant fixades les aplicacions afectades de la forma següent:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa

Bartomeu Cifre Ochogavia

320

21203

332

2270620

170

21316

DESCRIPCIÓ
Reparacions i
manteniment
Centres escolars
Servei conservació
arxiu
Utillatge i
conservació espais
verds
TOTAL

IMPORT
905,00
5.900,00
2.600,00
9.405,00

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

320

62241

332

63501

170

62253

DESCRIPCIÓ
IMPORT €
Inversió/adequació
905,00
centres escolars
Equipament biblioteques
5.900,00
i arxius
Inversió/adequació
2.600,00
elements platges
TOTAL
9.405,00

- Resolució núm. 2020/467, de 30 de juny, per la qual s’aprova l’expedient
d’anul·lació de les obligacions pendents de pagament, procedents d’exercicis
tancats així com donar-les de baixa en comptabilitat, per un import total de
1.263,17 euros.
- Resolució núm. 2020/405, de 18 de juny, per la qual s’aprova la modificació núm.
14/2020 del pressupost de l’exercici 2020, vista la convocatòria de proves
selectives per a la creació d’una borsa de treball per a la contractació laboral
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temporal de treballadors socials i d’un becari a l’àrea de Ràdio Pollença, quedant
fixades les aplicacions afectades de la forma següent:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
920

12102

9242

48000

DESCRIPCIÓ
Retribucions
complementàries
personal
funcionari
Beques
TOTAL

IMPORT
18.563,68
2.000
20.563,68

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

Bartomeu Cifre Ochogavia
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21/09/2020 Batle

231

13000

231

13002

231

15002

231

16000

9242

13000

DESCRIPCIÓ
Retribucions
bàsiques personal
laboral fix
Altres
remuneracions
personal laboral
fix
Incentiu
productivitat
Laboral Acció
social
Quotes socials
laboral acció
social
Retribucions
bàsiques personal
laboral fix
TOTAL

IMPORT €
9.492,67

3.621,45

949,27

4500.29

2.000
20.563,68

Consignació de Despesa amb crèdit en baixa

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

- Resolució núm. 2020/438, de 24 de juny, per la qual s’aprova la modificació núm.
15/2020 del pressupost de l’exercici 2020 per transferències de crèdit que afecten
a aplicacions pressupostàries de despeses de la mateixa àrea de despesa, quedant
fixades les aplicacions afectades de la forma següent.

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
491

21600

DESCRIPCIÓ
Equip i material
informàtic

IMPORT
1.050

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
491

13002

DESCRIPCIÓ
Altres
remuneracions
laboral adm.
Electrònica

IMPORT €
1.050

- Resolució núm. 2020/406, de 18 de juny de, per la qual s’aprova la modificació
núm. 13/2020 del vigent pressupost de 2020 per generació de crèdit, quedant
fixades les aplicacions d’ingressos i de despeses de la forma següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

933 62258

Reforma carrer Formentor i Plaça
Miquel Capllonch Port

500.000

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT

45302

Del CBAT-CAIB, Obra
c/Formentor-Plaça M. Capllonch
Port. 933-62258

500.000

- Resolució núm. 2020/396, de 12 de juny, mitjançant la qual s’aprova la
modificació núm. 12/2020 del pressupost de l’exercici 2020 , quedant fixades les
aplicacions afectades de la forma següent:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
320

21203

340

21207

DESCRIPCIÓ
Reparacions i
manteniment
Centres escolars
Reparacions
poliesportius
TOTAL

IMPORT
1.000,00
8.600,00
9.600,00

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT €

320

62537

Mobiliari i
instal·lacions
Escoleta

1.000,00

340

62253

Obres adequació i
reparació
poliesportiu

8.600,00

TOTAL

9.600,00

- Resolució núm. 2020/391, de 12 de juny, mitjançant la qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 11 del pressupost de l’exercici 2020 per incorporació
de romanents de crèdit de l’exercici anterior:
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

151 62241

Rehabilitació edifici antiga
peixateria

138.600

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Bartomeu Cifre Ochogavia
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PRESSUPOST DE DESPESES

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT

87010

Romanent de Tresorera
despeses finançament afectat

138.600

- Resolució núm. 2020/374, de 5 de juny de 2020, per la qual s’aprova la
modificació núm. 9/2020 del pressupost de l’exercici 2020, quedant fixades les
aplicacions afectades de la forma següent:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
320

21203

332

2270620

340

21207

DESCRIPCIÓ
Reparacions i
manteniment
Centres escolars
Servei conservació
arxiu
Reparacions
poliesportius
TOTAL

IMPORT
22.600,00
2.780,00
32.000,00
57.380,00

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DESCRIPCIÓ

IMPORT €
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
320

62241

320

62537

332

62307

340

62253

DESCRIPCIÓ
Invers/adequació
centres escolars
Mobiliari i
instal·lacions Escoleta
Adquisició maquinària,
instal·lacions i utillatge
biblioteca i arxius
Obres adequació i
reparació poliesportiu
TOTAL

IMPORT €
22.000,00
600,00
2.780,00
32.000,00
57.380,00

I, essent les 14:32 h, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc
aquesta acta; els assumptes no debatuts en la present sessió s’hauran d’incloure en
l’ordre del dia de la següent sessió, de conformitat amb l’article 87 ROF.

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

21/09/2020 Batle

Vist i plau,
El Batle

La Secretària
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Ordinària núm. 8/2020
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 24 de juliol de 2020
Enllaç:
https://dl.dropbox.com/s/hyf1vwnkw6f4g12/20-07-24%20ple%20ordinari.mp3

Situació de
minutatge

Ordre del dia

Bartomeu Cifre Ochogavia
Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

De: 00:01:13
A: 00:01:23

2.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el
Ministeri de Defensa i l’Ajuntament de Pollença per a l’ús de la
galeria de tir de l’aeròdrom militar de Pollença (Exp. Elec. ABS
2020/1488)

De: 00:01:24
A: 00:08:57

3.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de
Pollença per dur a terme la posada en comú de recursos
econòmics necessaris per reiniciar o continuar l’activitat per
compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació dels
autònoms afectats directament per la Covid-19 (Exp. Elec. ABS
2020/1670)

De: 00:08:58
A: 00:33:52

4.- Elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau titular (Exp. Elec. ABS
2020/1458)

De: 00:33:53
A: 01:15:20

5.- Determinació, si procedeix, de les festes locals en l’àmbit
municipal per a l’any 2021 (Exp. Elec. ABS 2020/1690)

De: 01:15:22
A: 01:18:53

6.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions de
La Patrona 2020 (Exp. Elec. ABS 2020/1900)

De: 01:18:54
A: 01:35:31

7.- Determinació, si procedeix, del règim de dedicació exclusiva
per a càrrec públic i retribucions corresponents per a l’exercici
efectiu (Exp. Elec. ABS 2019/2292)

De: 01:35:32
A: 01:53:36

8.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 3/2020 (Exp. Elec. ABS 2020/1788)

De: 01:53:37
A: 01:59:54

9.- Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació
de crèdits núm. 18/2020 sota la modalitat de transferència de
crèdit (Exp. Elec. ABS 2020/1912)

De: 01:59:55
A: 02:08:57
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10.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix,
de l´Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial no
tributària pel servei de subministrament d’aigua a través de la
xarxa domiciliària (Exp. Elec. ABS 2019/982)

De: 02:08:58
A: 02:12:23

11.- Convalidació de la Resolució de Batlia núm. 2020/505 de
modificació de crèdits en la modalitat de suplement de crèdit per
a l’aplicació del superàvit d’acord amb el que disposa l’article
20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març

De: 02:12:24
A: 02:20:39

12.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon
trimestre de l’exercici 2020 de conformitat amb la BASE 36ª
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2020

De: 02:20:40
A: 02:23:12

13.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix,
de l’expedient de desafectació del tram del "Camí vell de Bóquer"
núm. :77 (Exp. Elec. ABS 2005/601)

De: 02:42:12
A: 03:15:42

16.- Propostes/Mocions d'Urgència

De: 03:15:49
A: ---:---:---

16.1.- Resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si
procedeix, de la modificació de l’acord adoptat per l’Ajuntament
Ple en sessió ordinària celebrada en data 30.11.2017 (BOIB núm.:
15, de 01.02.2018), en virtut del qual es va modificar, al seu torn,
l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada
en data 24.02.2015, referent a la modificació de l’acord
d’aprovació provisional de data 30.10.2014 del Catàleg de
Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, arquitectònic i
paisatgístic del terme municipal de Pollença (Exp. Elec. ABS
2018/310)

De: .---:--:--A: 03:45:20

14.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per
Pollença per garantir el dret a l’habitatge (RGE núm. 2020/4611,
de 10 de juliol)

De: 03:45:24
A: 04:11:51

15.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular envers el
rebuig de la confiscació per part de l’estat del superàvit municipal
del nostre Ajuntament (RGE núm. 2020/4859, de 20 de juliol)

De: 04:11:52
A: 04:32:54

17.- Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora
Sra. Marina Llobera Vicens i de la renúncia posterior a ser
proclamat electe al càrrec de regidor (Exp. Elec. ABS 2020/1902)

De: 04:33:12
A: 04:52:42

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
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És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

7a1b30b2919b446f8ac6ee5e9da0a7fc001

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

De: 04:53:36
A: ---:---:--De: .---:--:--A: 04:59:03

1.- Informació de Batlia

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 21/09/2020 Secretària

21/09/2020 Batle

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
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És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

7a1b30b2919b446f8ac6ee5e9da0a7fc001

Url de validació

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