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FRANCISCA MARIA ADROVER CANAVES (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 04/12/2020
HASH: 1579a812fef842c4daf210389bffd31e

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors
2.- Presa de possessió del Sr. Pere Josep Coll Torrendell del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Pollença
3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4-2020 (Exp.
Elec. ABS 2020/2472)
4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre
l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i altres elements similars
amb finalitat lucrativa (Exp. Elec. ABS 2020/2491)

7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat
amb el que disposa l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) ( Exp.
Elec. ABS 2020/2475)
8.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per la redacció i execució d’un projecte de
sanejament integral del Moll de Pollença així com un projecte de conduccions de les aigües pluvials
(RGE núm. 2020/6243, d’11 de setembre de 2020)
9.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular per a combatre l’ocupació il·legal d’habitatges,
garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social (RGE núm.
2020/6351, de 15 de setembre de 2020)

ACTA DEL PLE

6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’apartar-se, com a codemandat, del recurs contenciós
administratiu corresponent a les actuacions judicials en el procediment ordinari 0000061/2018
(2018/3005)

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 26/2020 sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals (Exp.
Elec. ABS 2020/2525)

10.- Propostes/Mocions d'Urgència

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:
Abans d’iniciar el desenvolupament dels punts de l’ordre del dia inclosos a la part
resolutiva de l’Ajuntament Ple, arran que hi ha hagut una nova víctima de violència
masclista, es procedeix a fer un minut de silenci en compliment de l’acord plenari
adoptat i també en recordança de les altres víctimes, fent-ho extensible a tota la
comunitat pollencina, esperant que, amb paraules del Sr. Batle-President, aquests
minuts de silenci siguin una excepció i no s’hagin de tornar a repetir, amb aquesta lacra
que tenim en aquest segle XXI, amb la violència masclista i que, malauradament, com
avui, acaben amb l’assassinat o la mort d’una persona.
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II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

I.- PART RESOLUTIVA
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 24 de juliol de
2020 i a l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de dia 27 d’agost de 2020.
Vist que no n’hi ha cap, s’aprova per UNANIMITAT dels assistents

Atès que en compliment del que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), en relació a l’article 75 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB), el Sr. Coll
Torrendell ha presentat declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre

qualsevol activitat que les proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com
declaració dels seus bens patrimonials i de la participació en societats de tot tipus en data
17/09/2020 (Exp. Registre d’Interessos/Declaració núm. 19/2020).
De conformitat amb el que disposa l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/195, de 19 de juny,
de Règim Electoral General i la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral
Central, sobre substitució de càrrecs representatius local (BOE núm. 171, de 18 de juliol
de 2003), s’assenyala que, en el moment de la pressa de possessió i per adquirir la plena
3
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Vist que mitjançant escrit de la Batlia de dia 30 de juliol de 2020 (RGS núm.
2020/2859, de 31 de juliol, en concordança amb posterior escrit d’esmena de
documentació de dia 21 d’agost (RGS núm. 2020/3101, de 24 d’agost)) es va sol·licitar
a la Junta Electoral Central que es lliures la corresponent acta acreditativa de la condició
de regidor electe a favor del Sr. Pere Josep Coll Torrendell, per ser la persona a la que
correspon succeir a la referida dimissionària, per figurar a la llista electoral de la
candidatura ALTERNATIVA PER POLLENÇA (A), ocupant el lloc núm. 3, i que dit
document fou rebut dia 28 d’agost de 2020.
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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, així com la renúncia posterior a
ser proclamat electe al càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Pollença presentada per
escrit pel senyor Rafel Morro Aguilar (RGE núm. 4645/2020, de dia 13 de juliol) posteriorment ratificada, mitjançant compareixença personal davant la Secretaria de la
Corporació en data 21/08/2020 -; de ambdues les quals l’Ajuntament Ple en va prendre
coneixement en la sessió plenària celebrada dia 24 de juliol de 2020.

ACTA DEL PLE

2.- Presa de possessió del Sr. Pere Josep Coll Torrendell del càrrec de Regidor de
l’Ajuntament de Pollença

condició del càrrec, els candidats electes hauran de formular promesa o jurament
d'acatament a la Constitució, pel que per part del Sr. Batle – President se sol·licita la
compareixença de la Sr. PERE JOSEP COLL TORRENDELL.
Personat aquest, es procedeix a donar lectura a la pregunta establerta en l'article 1r del
Reial Decret 707/79, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a la pressa de possessió de
càrrecs o funcions en els següents termes:
"¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de REGIDOR d’aquest Ajuntament de Pollença, amb lleialtat al Rei i
respectar i fer respectar la Constitució, com norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?"

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
00:06:46 a 00:10:26).
3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 4-2020 (Exp. Elec. ABS 2020/2472)
Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 18 de setembre de 2020 que es transcriu literalment:

ACTA DEL PLE

Seguidament el Sr. Batle dóna possessió del càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament de
Pollença al Sr. Pere Josep Coll Torrendell, el qual passa seguidament a ocupar el seu lloc
en qualitat de membre de la Corporació.

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

El Sr. Coll Torrendell contesta: promet per imperatiu legal

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
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.
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“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

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 15 de setembre de 2020 formula al PLE
DE L’AJUNTAMENT la següent proposta d’acord:
Primer.- Resoldre les discrepàncies formulada per part d’Intervenció dia 15 de setembre de
2020 pel qual es formula nota d’objecció per un import total de 1.177,80 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
1.504,99 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost de l’exercici 2020
de l’Ajuntament de Pollença.

Factur
a

D.
Factur
a

Doc.
Acred.

Nom tercer

C.
Program
a

3145

07/01/
2020

G16652
950

TIMBALADA
POLLENCINA

338

3236

15/10/
2019

B28262
822

ABM-REXEL,
S.L.U.

3386

30/11/
2018

A07199
979

3674

30/11/
2019

3914

C.
Econòmica

Import
(Eur)

D.
Registre

D.
Conforme

226090

200,00

01/07/202
0

21/08/20
20

340

21207

71,14

06/07/202
0

28/07/20
20

BARTOLOME
REIG S.A.

9242

22606

127,19

09/07/202
0

15/07/20
20

A28281
368

RADIO
POPULAR, S.A.
COPE

3381

226028

302,60

27/07/202
0

11/09/20
20

29/11/
2019

4296199
9

RENGEL
MALDONADO,
JOSE

132

21400

16,34

10/08/202
0

11/08/20
20

4183

31/08/
2019

B08708
273

CRUXENT
EDELMA ASPE,
S.L.U.

150

21204

393,86

25/08/202
0

28/08/20
20

4184

01/10/
2019

B08708
273

CRUXENT
EDELMA ASPE,
S.L.U.

150

21204

393,86

25/08/202
0

28/08/20
20

TOTAL

1.504,99

Descripció
ACTUACIO
PASSACARRERS
TIMBALADA
POLLENCINA
20/12.
CONTACTOR
TESYS CAMP
FUTBOL MOLL
QUEVIURES
SOPAR
COL·LABORADOR
S RADIO 2018
CUNYES EMISSIO
RADIO COPE
MALLORCA
FESTIVAL 2019
LAMPADA
VEHICLE 4409JNH
POLICIA.
MANTENIMENT
ASCENSOR
ESCOLA DE
MUSICA 3R. TRIM.
19
MANTENIMENT
ASCENSOR
ESCOLA DE
MUSICA 4T. TRIM.
19

“

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
00:12:58 a 00:16:44).
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ACTA DEL PLE

AJUNTAMENT
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RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 4-2020

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

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

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
abstencions: Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença), acorden
aprovar íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i
cadires, tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitat lucrativa (Exp.
Elec. ABS 2020/2491)
A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 18 de setembre de 2020 que es transcriu literalment:

Vist que resulta innegable que a mitjà i llarg termini aquesta situació de debilitat econòmica
s’acusarà amb especial força en una Comunitat Autònoma com la nostra, i, particularment, en
el nostre terme municipal, on el teixit econòmic se sustenta en gran manera en el turisme,
sector aquest per descomptat fundat en la mobilitat de les persones, el que constitueix un
autèntic taló d’Aquil·les.
L'impacte que acabi tenint la situació d'emergència actual dependrà, en gran manera, de la
mobilització de recursos i de la coordinació entre les diferents polítiques involucrades.
En aquestes circumstàncies excepcionals, la política econòmica ha d'estar orientada a protegir
l'ocupació, ajudar els més vulnerables i mantenir el teixit productiu. S'ha de fomentar una
ràpida tornada a la normalitat un cop es restableixin les condicions de mobilitat i s'aixequin les
mesures de contenció.
Vist la necessitat de protegir i donar suport al teixit productiu del municipi, de minimitzar
l'impacte i de facilitar que l'activitat econòmica es recuperi quant comenci a remetre aquesta
situació d'emergència de salut pública.
Vista la provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 15 de setembre de
2020.
Vist l’informe desfavorable emès per part de l’Interventor en data 16 de setembre de 2020.
Vist l’informe desfavorable emès per part de la Secretària en data 18 de setembre de 2020.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
6
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Vist el RD 463/20 declaratiu de l'Estat d'Alarma, el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març,
els efectes que ha provocat per a l'economia en particular, les restriccions de la mobilitat de la
ciutadania, això com altres tantes mesures adoptades gràcies a diversos i successius reials
decrets lleis, com el 8/2020, de 18 de març, de mesures Urgents i Extraordinàries per fer front a
l'impacte econòmic i social de la COVID-19, o el 11/2020, de 3 de març, pel qual s'adopten
mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, per
citar alguns exemples, entre molts altres.

ACTA DEL PLE

Vists els evidents i nefastos efectes que per a la salut està generant la COVID-19 i les
innegables conseqüències que per a l'economia està tenint la crisi generada per aquesta
pandèmia.

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de
la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i
altres elements similars amb finalitat lucrativa en el següent sentit:
ADDICIÓ
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Amb caràcter excepcional fins el dia 31 de desembre de 2020 i de forma temporal, queda
suspesa l’aplicació d’aquesta ordenança fiscal, la qual reprendrà la seva vigència un cop
finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la
mateixa.

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

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
00:23:39 a 00:56:33)
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 i set
abstencions: Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença), acorden
aprovar íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm.
26/2020 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals (Exp. Elec. ABS 2020/2525)
Prèviament se sotmet a ratificació del Ple la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia,
que acompanya a la convocatòria de la present sessió ordinària, d’acord amb el que
disposa l’article 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
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
7
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Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 del Real Decret Legislatiu
2/2004, , de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, al BOIB, al tauler d´anuncis municipal i a un diari de l´illa, el present acord
provisional , per termini de 30 dies per tal que els interessats puguin examinar l´expedient i
presentar les reclamacions que creguin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions,
l´ordenança es considerarà aprovada definitivament i s´haurà de publicar el text modificat al
BOIB per a la seva entrada en vigor.

ACTA DEL PLE

La present modificació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i començarà a
aplicar-se el dia següent de la seva publicació en el BOIB i tindrà una vigència temporal
limitada fins al 31 de desembre de 2020

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

DISPOSICIÓ FINAL

abstencions: Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença), acorden
ratificar la inclusió del present assumpte en l’ordre del dia.
Així doncs, seguidament, es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 21 de setembre
de 2020 que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA

- Ubicació dels mòduls d’assaig per els musics de l’AMP.
- Espai multifuncional per dur a terme concerts i altres projectes els quals necessitin un lloc
aïllat per evitar molèsties als veïns i a la vegada proper per facilitar el seu accés.
- Simulacre de moros i cristians dins les festes patronals.
- Assaig de la Banda de Cornetes del Soldà de Pollença, etc.
- Actes Esportius on necessitin un camp d’arena.
- Espai obert multifuncional, etc.
Vista la importància per un poble com Pollença de tenir un espai com Ca’n Escarrinxo, per
cobrir la demanda per part de les associacions municipals existents on sol·liciten l’ocupació
per un dia o varis de l’esmentat espai per dur a terme diades i tallers i altres actes quan l’acte
dins el nucli poblacional no sigui possible o convenient, tant per renous, espai, etc.
Vista per tant , la necessitat de dur a terme l’adquisició de la finca rústega situada al polígon 4
par 268 "Ca’n Escarrinxo”.
Vista que la liquidació pressupostària 2019 va tancar amb un romanent de Tresoreria per a
despeses generals de 31.309.641,56 euros, magnitud que serveix per finançar modificacions de
crèdits de conformitat amb l’establert als articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vist que el saldo del romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2019, després de la seva utilització per les
incorporacions de crèdit per import de 1.958.542,64 euros i les modificacions de crèdit
núm. 10, 17 i 22 per import total de 3.516.572,09 euros, és suficient per afrontar el
finançament de la modificació proposada.
Romanent líquid de Tresoreria per a despeses Generals
INCOPORACIONS REALITZADES MC 1 I MC 2

31.309.641,56
1.958.542,64
8

ACTA DEL PLE

- Festes diverses de les associacions municipals, tallers, acampades, on necessitin un espai
gros, diades joves, etc.
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Vist que l’esmentada finca reuneix les condicions adequades per les activitats i actes puntuals
com:

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

Vist que l’Ajuntament de Pollença, des de fa vàries dècades, té arrendat el bé immoble
corresponent a la finca rústega situada al polígon 4 parcel·la 268 de Pollença (referència
cadastral 07042A00400260000SS) “Ca’n Escarrinxo” , per a destinar-la a activitats d’esbarjo,
culturals, de tradició popular i esportives per tal de disposar d’un espai físic ample, obert i
multifuncional amb la finalitat de dur-hi a terme activitats de caire cultural, esportiu, tradició
popular i d’esbarjo

8.163.572,09
21.187.526,83

MODIFICACIÓ CRÈDIT NÚM. 10, 17 i 22
ROMANENT DISPONIBLE

Vista la Memòria de Batlia de data 21 de setembre de 2020.
Vist els informes d’Intervenció de data 21 de setembre de 2020 els quals conclouen que la
present modificació de crèdit provocarà un incompliment en l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i regla de la despesa al tancament de l’exercici 2020.
Bartomeu Cifre Ochogavia, Batle de l’Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent:

Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm.26/2020, sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses
Generals, d’acord amb el següent detall:
PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

933/60008

Adquisició finca
rústega polígon 4
par 268 "Ca’n
Escarrinxo"

550.000

ACTA DEL PLE

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

ACORD

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT €

87000

Romanent de
Tresoreria per a
despeses Generals

550.000

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
01:04:49 a 01:20:54)
9
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PRESSUPOST D’ INGRESSOS

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

Abans de tot se sotmet a ratificació del Ple la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del
dia que acompanya a la convocatòria de la present sessió ordinària, d’acord amb el que
disposa l’article 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
Passats a votació, els reunits per MAJORIA (nou vots a favor: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina i El Pi – Proposta per les Illes Balears i set abstencions: Junts
Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença), acorden ratificar la inclusió del
present assumpte en l’ordre del dia.

ACTA DEL PLE

6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’apartar-se, com a codemandat, del
recurs contenciós administratiu corresponent a les actuacions judicials en el
procediment ordinari 0000061/2018 (2018/3005)

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

Diligència.- Per fer constar que abans de començar la consideració del present assumpte inclòs en el
punt 6.- de l’ordre del dia el regidor Sr. David Alonso García (Partit Popular) s’absenta de la sala de
sessions en compliment del deure d’abstenció establert en l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) pel qual els membres de les Corporacions locals
s’hauran d’abstenir de participar en la deliberació, votació, decisió i execució de tot assumpte quan
concorri alguna de les causes a què es refereix la legislació de procediment administratiu, en
concordança amb l’article 23.2 a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP).

“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 27 de setembre de 2018, va
adoptar l’acord de ratificació de la Resolució de Batlia núm. 553/2018, de 28 de juliol,
mitjançant la qual es va resoldre personar-se en el recurs contenciós administratiu
corresponent a les actuacions judicials del procediment ordinari 0000061 / 2018, de
conformitat amb el disposat en l’article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA) atès l’emplaçament efectuat pel director general
del Servei de Salut de les Illes Balears de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes
Balears (RGE núm. 5349/2018, de 13 de juliol).
Atesa la Diligència d’Ordenació dictada pel Lletrat de l’Administració de Justícia en data
01/09/2020 mitjançant la qual requereix a l’Ajuntament de Pollença, com part codemandada,
la remissió de la contestació a la demanda en el termini de vint dies, als efectes de continuar
amb la tramitació del present procediment judicial.
Vist que, tal com s’ha exposat, l’Ajuntament de Pollença és part codemandada en el present
procediment, considerant la seva intervenció voluntària en el recurs contenciós administratiu
de referència, així com el curs del procediment, pels motius abans exposats aquesta Batlia
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
10
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A continuació es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 21 de setembre de 2020 que
es transcriu literalment tot seguit:

Primer.- Disposar apartar-se, com a part codemandada, del recurs contenciós administratiu
corresponent a les actuacions judicials del procediment ordinari 0000061 / 2018.
Segon.- Notificar el present acord a la Procuradora dels tribunals, Sra. Beatriz Ferrer
Mercadal, i al Lletrat de l’Il·lustre Col·legi de Balears Sr. Agustí Cerveró Sánchez-Capilla, als
efectes disposats en el primer punt del present acord.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.”

7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions
formulades de conformitat amb el que disposa l’article 218 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (LRSAL) (Exp. Elec. ABS 2020/2475)
Per part del Sr. President, en compliment del que disposat l’article 218 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), d’acord amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), es
dóna compte de l’informe emès pel Sr. Interventor en data 14/09/2020 comprensiu de
totes les resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la
Intervenció/Secretaria, resolucions que s’adjunten a la present acta com a annex.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
02:04:53 a 02:27:39).
8.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per la redacció i execució
d’un projecte de sanejament integral del Moll de Pollença així com un projecte de
conduccions de les aigües pluvials (RGE núm. 2020/6243, d’11 de setembre de 2020)

11
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Diligència.- Per fer constar que abans de tractar el següent punt de l’ordre del dia el regidor Sr.
David Alonso García (Partit Popular) es reintegra a la sala de sessions.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

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
01:29:06 a 02:03:27).

A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 18 de setembre de 2020 que es transcriu literalment:
“Miquel Angel March Cerdà amb DNI 429849546, portaveu del grup municipal JUNT:S
AVANÇAM presenta la següent moció perquè sigui debatuda i si escau aprovada en el ple
ordinari de la corporació municipal del mes de setembre de 2020.
Moció per la redacció i execució d’un projecte de sanejament integral del Moll de Pollença
així com un projecte de conduccions de les aigües pluvials
Antecedents

Al seu entorn des de fa més de 100 anys s’hi ha establit un nucli de població molt gran, que en
l’hivern hi viuen de l’ordre de 7.000 persones i que en l’estiu assoleix fàcilment les 20.000
persones, entre primeres residències, segones residències, hotels, apartaments, habitatges
vacacionals... a més de nombrosos establiments d’oci, de restauració, esportives (tant dins
mar com dins el nucli de població),
De l’antic nucli de pescadors de principis de segle XX, avui dia el Moll de Pollença abraça una
àmplia zona, que va des del Torrent de Sant Jordi, fins a la Punta de l’Avançada, incloent
urbanitzacions com les de Llanaira, L’Ullal, el Pinaret, Gotmar, Síller, Bóquer, Albercuix i la
Base Militar.
Tot i que el creixement des dels anys 20 del segle anterior fins als anys 80 va ser lent i
moderat,... a principis dels 90, el creixement turístic i residencial fou exponencial.

ACTA DEL PLE

La Badia de Pollença constitueix l’espai més emblemàtic i valuós de l municipi. És el lloc on
s’hi realitzen una part molt important de les activitats d’oci i esplai, on s’hi desenvolupen
moltes activitats econòmiques, i a la vegada constitueix l’entorn ambiental necessari per a la
vida marina.

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

a) La badia i els nuclis de població

No sempre les infraestructures de sanejament acompanyaren el creixement urbanístic com
tocava, a pesar del pla de sanejament integral que a principis del segle XXI es va projectar i
executar.
La realitat que al Moll de Pollença hi convergeixen, clavegueram antic, que poc a poc s’ha
anat renovant, clavegueram més modern, antigues fosses sèptiques condemnades, sistema de
pluvials separats del clavegueram i d’altres sense separar absolutament.
A tot això hi hem d’afegir el sistema de torrents i saragalls que drenen les aigües de pluja de les
terres i muntanyes de l’interior (Albercuix, Bóquer, Síller, Gotmar) o zones humides com l’Ullal
i la Gola o torrents rellevant com el de sant Jordi on s’hi aboquen les aigües depurades de
l’estació de Pollença. Alguns d’aquests torrents travessen de forma soterrada el Port de
Pollença, no sempre de forma estanc.
b) Conseqüències
El resultat de tot això és que l’actual xarxa de clavegueram no té el funcionament adequat, ni
la capacitat que pertocaria, amb unes pluvials no sempre ben separades i amb torrentets que
contribueixen a complicar la cosa, provocant el algunes ocasions aigües estancades amb
filtracions d’aigües fecals.
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a) El sanejament i les pluvials

Les filtracions d’aigües amb presència destacada de fecals és una realitat a gran part del front
marí del Moll de Pollença, afectant a la qualitat de les aigües de bany, fent-les no aptes.
Igualment afecten també a la salut de les persones, a més d’incidir negativament a la flora i
fauna marina, que al final repercuteix també de forma negativa en l’entorn marí d’una badia
relativament tancada amb poca renovació natural de l’aigua.
Aquest fet fa anys que es produeixen, tot i que aquests darrers estius, la situació s’ha agreujat
de forma notable, i així ho demostren les analítiques que s’han realitzat seguint els protocols
establits legalment. De fet algunes platges s’han hagut de tancar per aquestes filtracions. La
preocupació social ha estat considerable i ha generat actuacions reclamant la resolució del
problema, especialment aquest estiu.

1. La redacció i execució d’un projecte de sanejament integral del Moll de Pollença que
afecti especialment a la totalitat de xarxa d’aigües fecals
2. La redacció i execució d’un projecte de conduccions de les aigües pluvials, atenen
també als torrents que travessen el Moll de Pollença i que drenen els aigües de
l’interior i muntanyes que l’envolten.
3. La difusió completa de les dades i de les analítiques que se realitzin amb totes les seves
circumstàncies, ubicacions, protocols, dates i hores, especialment les realitzades per
l’Ajuntament.
4. El tancament de les platges i amb la senyalització adequada i eficient en cas que sigui
necessari per a preservar la salut pública.”

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
02:36:09 a 03:16:16).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (set vots a favor: Junts Avançam, Unides
Podem i Alternativa per Pollença i deu 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.
9.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular per a combatre l’ocupació
il·legal d’habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i
béns i la convivència social (RGE núm. 2020/6351, de 15 de setembre de 2020)
Tot seguit intervé el regidor Sr. David Alonso García del grup municipal Partit Popular,
per posar en context la Moció que l’esmentat grup presenta, passant a continuació a

13
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Per tot això proposam:
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A la vista d’aquesta problemàtica derivada de l’estat de les canonades d’aigües fecals, pluvials,
torrentets, fosses sèptiques,...que estan provocant la degradació de les aigües de la badia i que
els distints consistoris no hem resolt de forma convenient

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

Unes aigües de qualitat afecta positivament no només a la vida marina i a l’entorn marí, sinó
també a les activitats d’oci, esportives, socials i econòmiques del municipi

donar lectura del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General dia 18
de setembre de 2020 que es transcriu literalment:
“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,
MOCIÓ PER A COMBATRE L'OCUPACIÓ IL·LEGAL D'HABITATGES, GARANTIR EL
DRET DE PROPIETAT, LA SEGURETAT DE LES PERSONES I BÉNS I LA
CONVIVÈNCIA SOCIAL

Combatre l'alarmant i creixent problema de l'ocupació d'habitatges, lluitar contra les màfies i
la delinqüència associada a la mateixa i garantir així, la propietat privada, la convivència i la
seguretat són els motius principals que impulsen aquesta iniciativa normativa en el Congrés
dels Diputats.
Encara que a la darrera dècada han baixat substancialment els terminis judicials per al
desallotjament d'habitatges, el problema de l'ocupació genera alarma en la societat espanyola i
el nombre d'habitatges ocupats no deixa d'augmentar. A més, el fenomen ha generat la
instauració de màfies de l'ocupació i la utilització de molts d'aquests immobles per a activitats
delictives.
La Proposició de Llei defineix per primera vegada de forma clara l'ocupació il·legal i impedeix
que els okupes estiguin protegits pel dret fonamental d'inviolabilitat del domicili o pel concepte
d'estatge. D'aquesta manera, s'evita que tinguin la mateixa protecció a la casa que habiten de
forma il·legal i en contra de la voluntat del propietari que el que l'habita de forma legal.
L'autoritat pública podrà desallotjar els habitatges ocupats il·legalment en un termini de 24
hores.
Així mateix, la nova llei reforçarà les penes associades als delictes d'usurpació, que passarien
de multa a privació de llibertat d'un a tres anys i contempla de manera específica la figura de
les màfies d'okupació.
Així, agilitza el procés penal per a jutjar aquest tipus de delinqüència i per a això modifica la
Llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei del Jurat.
D'igual manera, amplia la reforma dels processos civils, aprovada al juny de 2018, perquè les
persones jurídiques propietàries d'habitatges puguin exercir el seu dret amb la mateixa agilitat

14

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

Quan hi ha una ocupació il·legal, hi ha un acte delictiu i hi ha una víctima a la qual es despulla
d'un dret que també té emparat en la Constitució. No pot ser que aquestes polítiques de canvi es
basin en considerar l'ocupació il·legal com una solució vàlida per a una minoria, quan s'han
convertit en un problema per a la majoria.
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El passat mes de maig el Partit Popular va presentar en el Congrés dels Diputats d'una
Proposició de Llei orgànica destinada a combatre l'ocupació il·legal d'habitatges que
garanteixi el dret de propietat, la seguretat de persones i béns i la convivència social. En el seu
articulat s'estableix, entre altres mesures, que la Policia podrà desallotjar l'habitatge ocupat
il·legalment en un termini exprés de 24 hores, sense necessitat d'esperar diversos mesos com
fins ara i reforça el delicte d'usurpació passant d'una multa a pena de privació de llibertat d'un
a tres anys.

ACTA DEL PLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

que les persones físiques a l'hora de recuperar la possessió de les seves cases. Fins ara la
propietat jurídica de l'immoble dificultava més encara el desallotjament.
La nova normativa, d'aprovar-se, facultarà també a les comunitats de propietaris, quan els
ocupants il·legals realitzin activitats prohibides o molestes o incíviques, per a garantir la
correcta convivència veïnal. A més, considera nul·la la inscripció en el padró municipal quan
la persona inscrita sigui un okupa il·legal, modificant per a això la Llei de Bases de Règim
local.
Aquesta Proposició de Llei no regula els desnonaments hipotecaris ni d’arrendament, ni té com
a objectiu regular els coneguts “precaris” i deixa clar que aquelles persones amb problemes
econòmics o de desocupació no seran considerades com a okupes.
Per tot això, el grup municipal popular proposa al Ple l'adopció del següent,

TERCER.- Donar trasllat d'aquests acords a la Ministra de Justícia, a la Vicepresidenta del
Govern i als Portaveus Parlamentaris dels Grups amb representació en el Congrés i al Senat.
Així com al President de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.”

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
03:25:07 a 04:00:46).
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 la Moció precedent i els acords continguts en la mateixa.
10.- Propostes/Mocions d'Urgència
Per part de Batlia, 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, es presenta una
proposta d’urgència relativa a la rectificació de la denominació del lloc de treball amb la
identificació P01, que ja s’havia acordat a l’aprovació definitiva dels pressuposts, la
transcripció de la qual, per un error material, no fou una la correcta.
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SEGÓN.- L’Ajuntament de Pollença reclama de les forces polítiques amb representació
parlamentària que donin la seva aprovació a aquesta iniciativa normativa antiokupa, pionera a
Espanya, per ser d'interès general i necessària per a corregir un greu problema social i de
convivència generat a causa d'aquesta falsa via d'accés a l'habitatge.

ACTA DEL PLE

PRIMER.- L’Ajuntament de Pollença dóna el seu ferm suport a la Proposició de Llei orgànica
contra l'ocupació il·legal i per a la convivència veïnal i la protecció de la seguretat de les
persones i coses en les comunitats de propietaris, registrada en el Congrés dels Diputats el 31
de gener.

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

ACORD

Efectuada la votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (deu vots a favor: Tots
per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi-Proposta per les Illes
Balears, set abstencions: Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença) –
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.

“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 28 de maig de 2020, va adoptar
l’acord relatiu a la resolució de reclamacions i aprovació definitiva del Pressupost General de
l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2020 (BOIB núm. 101/2020, de 4 de juny).
Considerant el contingut de l’acta de la mesa general de negociació de funcionaris, en sessió
celebrada dia 12 de juny de 2020, i vist que l’article 22 de la Llei 4/2013, de coordinació de les
policies Locals de les Illes Balears estableix que: “La prefectura del cos de policia local és un
lloc de treball de naturalesa funcionarial, que ha de figurar en la relació de llocs de treball
corresponent amb la denominació “cap del cos de policia local” .../...”
Resultant que a l’annex de personal de l’Entitat Local, document que forma part integrant del
pressupost general, s’ha detectat un error material en la denominació del lloc de treball amb la
identificació P01.- Inspector Cap del Cos de la Policia Local de l’apartat A.3.2.1 Classe
Policia Local de la Subescala de Serveis Especials a l’Escala d’Administració Especial, que
consta en la plantilla de personal (orgànica i econòmica).
Vist que de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu de les administracions públiques (LPAAP): “Les administracions públiques
poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”, pels motius abans exposats,
aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Procedir a la rectificació de l’error material existent en la denominació del següent
lloc de treball de la plantilla de personal que consta en l’annex de personal del Pressupost
General de l’Ajuntament de Pollença pel que:
Allà on diu:
A.3) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
16
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Seguidament i una vegada ratificada la urgència, es dóna lectura a la Proposta de Batlia
de dia 24 de setembre de 2020 que es transcriu literalment:

ACTA DEL PLE

10.- Aprovació, si procedeix, de la rectificació de l’error material existent en la
denominació del lloc de treball amb la identificació P01 que consta a l’annex de
personal del Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença (Exp. Elec. ABS
2020/664)

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

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
04:01:01 a 04:03:07).

A.3.2. Subescala de SERVEIS ESPECIALS

A.3.2.1. Classe POLICIA LOCAL
NUM
P01

Denominació
Inspector cap del cos de
policia local

Grup

CD

Situació

A2

21

Vacant

Grup
A2

CD
21

Situació
Vacant

Ha de dir:
A.3) ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
A.3.2. Subescala de SERVEIS ESPECIALS

NUM
P01

Denominació
Cap del cos de policia local

Tercer.- Donar trasllat del present acord al departament de Personal; a l’àrea d’Intervenció i a
la Policia Local, als efectes pertinents.
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.”

Passats directament a votació al no haver-hi intervencions al respecte, els reunits, per
UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la Proposta precedent i els acords
continguts en la mateixa.

ACTA DEL PLE

Segon.- Ordenar la publicació de la present rectificació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB), als efectes pertinents.

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

A.3.2.1. Classe POLICIA LOCAL

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

Per part del Sr. Batle s’informa dels assumptes següents:
˗

De la sentència 00415/2020 dictada per la sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per la qual s’estima el recurs
contenciós administratiu interposat per l’Ajuntament de Pollença contra la resolució
dictada per la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques de 10 de maig de
2017 per la qual s’acorda el reintegrament total de la subvenció atorgada a
l’Ajuntament de Pollença mitjançant la Resolució del Secretari d’Estat de
Cooperació territorial de 25 de febrer de 2010, mitjançant la qual s’autoritza el
finançament del “Projecte de construcció i adequació de la planta primera de
l’edifici municipal del carrer Sant Domingo per a l’àrea de serveis socials
municipals de Pollença” amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i
Sostenibilitat Local creat per Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre.

3.- Precs i Preguntes

17
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1.- Informació de Batlia/ 2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

Acte seguit es dóna lectura a les preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr.
Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del grup polític municipal Unides Podem
(RGE núm. 6574 de 22 de setembre de 2020) corresponents a la present sessió plenària
ordinària, restant unides com ANNEX I a la present acta, respecte de les quals es donen
les respostes següents:
Preguntes:

R4.- El Sr. Marquet explica que a la Junta de Govern de dia 15 d’aquest mes, es va
aprovar la contractació d’un servei de neteja per a les escoles de primària i també per a
l’Escola de Música, mitjançant un procediment simplificat, obert i urgent, que avui s’ha
enviat el plec tècnic i que està a punt de sortir. Dit això, el Sr. Marquet continua
explicant que, amb aquest servei, el que es vol és cobrir la neteja dels horabaixes, si
s’empren els centres per activitats durant el capvespre, i també per tenir una bossa
d’hores per a quan hi hagi qualque baixa o qualque necessitat extra a qualsevol centre,
s’hi pugui enviar una altra persona ja que, de moment, s’està cobrint amb el personal de
neteja municipal. A part d’això, el Sr. Marquet comenta que també disposen d’un servei,
no contractat però que ho tenen a mà i tenen un pressupost -que no era gaire car-, per si
hi hagués qualque cas a qualque centre del municipi, per fer una desinfecció per
nebulització. Amb tot, el Sr. Marquet considera que, més o manco, aquest tema el tenen
bastant cobert.
R5.- Respon el Sr. Marquet que és així i que, a més, tenen dificultats per parlar amb
l’àrea de la Conselleria que du aquest tema, que, com saben, la competència no és de
l’Ajuntament i que tal vegada seria una pregunta que li haurien de traslladar al conseller
d’Educació. En aquest sentit, aprofita l’avinentesa per anunciar que avui mateix –ja que
18
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R3.- Pel que fa a les compres de contenidors, explica la Sra. Cerdà que es varen adquirir
sis o set contenidors perquè n’hi havia que estaven foradats, és a dir, s’havien de canviar
i no en tenien cap, de recanvi, per substituir-los. Quant al servei de recollida selectiva de
la fracció orgànica, respon la Sra. Cerdà que estan en la fase de l’elaboració dels plecs,
que a hores d’ara s’han acabat de fer els tècnics i la memòria i que ara s’iniciarà el plec
administratiu, que és una licitació molt complexa amb un import molt elevat, superior
als dos milions d’euros, i que tenen previst acabar la tramitació a finals d’any per així, a
mitjans del 2021, poder-ho tenir tot en funcionament.
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R2.- Respon el Sr. Soler que, com abans s’ha comentat a la Comissió Permanent de
Participació Ciutadana, la veritat és que els ànims estan bastant baixos, sobretot amb les
institucions joves, i posa l’exemple que tant Onit com Undermoll estan bastant aturats,
que espera que quan passi tot això es puguin posar en marxa i que de cada vegada, passa
a passa, es pugui arribar a aconseguir. Quant al Casal de Joves el Sr. Soler deixa caure
que, tal vegada, can Escarrintxo, seria una bona opció.

ACTA DEL PLE

R1.- Explica la Sra. Cerdà que abans de la Covid-19, a Pollença, s’atenien unes trenta
famílies i al Port de Pollença unes setanta, que durant la Covid-19 es varen arribar a
atendre unes cent deu famílies a Pollença i unes dues-centes, dues-centes trenta famílies
al Port de Pollença, i que ara, en aquests moments, a Pollença estan com abans, amb
unes trenta famílies i al Port de Pollença amb unes cent-vuitanta famílies.

feia, més o manco, un mes que ho havien demanat-, els hi ha arribat que el conseller
d’Educació els ha citat per dia 8 d’octubre a les 12.30 hores, i que un dels temes que
tractaran amb ell serà aquest, a veure si els hi pot donar una solució per a aquest
transport.

R9.- Respon el Sr. Soler que, com saben, l’objecte del contracte és mostrar veracitat
sobre de les notícies que afecten directament al nostre municipi, que s’hauria de xerrar
amb l’empresa, però que es podria posar un espai, com hi ha a la ràdio, “l’espai de
l’oposició”, i que, en aquest sentit, no ho veu com un impediment.
R10.- Explica el Sr. Batle que és l’aportació anual que, lògicament, és del funcionament
intern, que és veritat que en tot aquest temps, des que es va acordar, i amb tot el tema de
la covid-19, no s’ha fet el que s’havia previst. En aquest sentit, continua dient que és un
tema que plantejaran a veure si hi ha d’haver actuacions o no i, si aquestes aportacions
s’han de fer sense tenir un retorn, s’ho repensaran com ja es va dir. Finalment, el Sr.
Batle comenta que, de moment, amb tota la situació actual, es va fer una reunió que hi
va anar la Sra. Buades, que també es varen fer una sèrie de projectes però que aquests
no s’han materialitzat perquè després va venir la crisi de la covid-19 i tot es va aturar.
19
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R8.- El Sr. Pons explica que es troba en la mateixa fase que la resta dels vestuaris, ja
que s’està fent l’obra conjuntament, que, en aquests moments, ja s’han fet totes les
demolicions, s’ha fet tot el sanejament de les clavegueres i que ja estan fetes, o es van
fent, les separacions mestres i els envans i alhora el que són les instal·lacions d’aigua i
llum. Pel que fa a les opcions, respon la Sra. Aguilar que lògicament serà fer un
rocòdrom així com estava plantejat, que es tendran en compte les necessitats i l’opinió
dels escaladors, que es farà un plantejament de com es volen col·locar les peces, quina
distribució volen, etc., i, com ha dit abans, sempre i en tot moment tenint la seva opinió
en compte.
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R7.- Pel que fa a la pregunta de si s’han donat avisos a la policia local sobre vessaments
d’aigües fecals a les aigües del municipi, respon la Sra. Buades que sí. Quants? La Sra.
Buades comenta que el cap de la Policia Local no hi és però que creu que només era un.
Quant a la pregunta de si arriben els avisos que la ciutadania fa directament a l’112 a la
policia local, la Sra. Buades respon que no sempre, o passen directament a la
coordinadora de seguretat de les platges o qualque vegada a les dues bandes. Finalment
i pel que fa a quin protocol, si és que existeix, es posa en marxa per verificar la
informació rebuda i protegir les aigües del bany, cas que estiguin contaminades, la Sra.
Buades explica que es passa directament a l’Àrea de Serveis, al Servei de Clavegueram.

ACTA DEL PLE

R6.- La Sra. Buades explica que amb Costes varen tenir una petita conversa a través de
videoconferència però que no varen aclarir res i que la setmana que ve aniran a veure a
la delegada de Govern. Quant a com així hi ha sancions a les empreses, si l’Ajuntament
els havia ajudat a tramitar les autoritzacions, la Sra. Buades respon que l’Ajuntament no
els va ajudar a tramitar les autoritzacions, que l’Ajuntament només els hi va facilitar una
documentació perquè poguessin fer la tramitació que, en aquest cas, eren els plànols
-perquè els tenien fets-, però que la resta de documentació com pugui ser l’estudi
econòmic, etc., ho varen fer les mateixes empreses, bé a nivell particular o bé a través
d’una gestoria, no ho sap.

R11.- Respon el Sr. Batle que estan pendents d’un informe de la policia i que miraran si
els poden anar comprant perquè és l’única solució que hi ha, ja que allà que no
disposen de xarxa pública d’enllumenat.
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
04:07:22 a 04:18:47).

2. Pregam el compliment de l’acord aprovat per aquest ple fa uns mesos, de fer un
minut de silenci cada vegada que es produeixi un assassinat d’una dona.
Preguntes:
R1.- El Sr. Marquet comenta que pot respondre a aquesta pregunta amb la mateixa
explicació que ha donat abans Junts Avançam quan es parlava del PAC, que és que
l’Administració és lenta. Dit això el Sr. Marquet explica que tenen dos possibles
escenaris. Un primer escenari seria el d’adquirir, o agafar, una escoleta que ja està en
funcionament, la propietària de la qual es jubila, que aquesta seria l’opció per tal de
poder disposar de l’escoleta aviat, amb la dificultat que s’hauria de treballar amb tres
parts: amb la propietat que l’està explotant, amb la propietat del local i, com a tercera
part, amb la possible explotació de l’escoleta. Un segon escenari, explica el Sr. Marquet,
seria trobar un lloc adient on poder construir una escoleta un poc com el poble de
Pollença es mereix, ja que la primera opció, l’escoleta és petita i només té una línia, i la
idea, i la necessitat de Pollença, seria fer una línia de 0 a 1 i dues línies de 1 a 2 i de 2 a
3, sent necessari, en aquest sentit, un local d’uns tres-cents metres quadrats. Amb tot
considera el Sr. Marquet que, per aquest curs, no hi ha una urgència a tenir aquesta
escoleta perquè amb la crisi de la Covid-19 molta gent no està fent feina i a la escoleta
de la Gola, a dia d’avui, encara hi ha places disponibles.
R2.- Respon la Sra. Aguilar que des del mes de març fins a finals d’any es calcula que
s’han estalviat uns trenta mil euros entre ambulàncies, trofeus, camisetes, etc. Amb
aquest estalvi, explica la Sra. Aguilar que, des d’aquesta mateixa setmana, s’ha reforçat
el servei de neteja de la piscina municipal del Port de Pollença, i que, per tant, ara tenen
neteja no només els matins sinó també els capvespres i els dissabtes, que s’ha augmentat
la despesa de productes de desinfecció i neteja així com paper, hidrogel alcohòlic, etc.,
20
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1. Pregam tornin a la periodicitat mensual de les sessions plenàries, a fi de garantir
el dret d’exercir el control per part de l’oposició i no haver de fer plens
carregats de punts.

ACTA DEL PLE

Precs

Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

A continuació es dóna lectura als precs i a les preguntes presentades per escrit per part
del regidor Sr. Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del grup polític municipal Junts
Avançam (RGE núm. 6601 de 22 de setembre de 2020) corresponents a la present sessió
plenària ordinària, restant unides com ANNEX II a la present acta, respecte de les quals
es donen les respostes següents:

R5.- Respon el Sr. Batle que això encara està verd, que estan redactant el plec per poder
fer l’adjudicació del projecte de dotació de serveis.
R6.- El Sr. Batle respon que s’ha de posar a informació pública com toca i s’ha de fer la
licitació simultàniament. Altrament també explica que es fa una obra que s’ha hagut de
modificar, com a conseqüència de les condicions del propi solar per causa de les
excavacions, i que és una obra pràcticament igual de la que hi havia, amb un poc menys
de porxada, de la que estava prevista.
R7.- Explica el Sr. Batle que la previsió no era així, que la previsió era que, durant tota
la setmana, no hi hauria pluges, que, de fet, s’havia aturat de ploure i s’havia adequat el
Claustre, formant-se una borrasca totalment inesperada i no prevista en cap de les
previsions meteorològiques. Altrament també explica que, amb previsió, el dia abans del
concert, havien fet una consulta a la Direcció General de Salut Pública, a veure quines
interpretacions podien fer, a través d’un acte cultural, per poder trobar una nova
ubicació que no era fàcil, sense obtenir resposta al respecte, causa aquesta que és la que
va ocasionar que es mantingués la ubicació que hi havia en aquell moment.
R8.- Respon el Sr. Llobeta que és veritat que a la passada legislatura es va fer un esforç
important, que hi va actuar una AODL que va aglutinar aquests diferents artesans,
comerciants, restauració, la cooperativa, etc., sent aquest projecte molt interessant i que
això ara toca fer-ho funcionar. Continua dient que, des de l’Ajuntament, se li està
donant tot el suport possible a aquesta associació de Teixit Empresarial, que, de fet,
tenen una subvenció bastant substancial per ajudar-los a tirar endavant aquest tema, que
és veritat que hi ha hagut una mica de disgregació entre els diferents sectors,
principalment els artesans, que hi estan fent feina i que esperen reconduir la situació
perquè creu que aquest projecte és una molt bona eina per fer feina amb el teixit
21
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R4.- Explica el Sr. Batle que és un sol projecte i que el plec tècnic ja està fet, que ara
estan pendents de fer el plec administratiu que anirà simultàniament amb l’aprovació del
projecte.

ACTA DEL PLE

R3.- El Sr. Batle explica que s’han de fer unes obres de tirar baix totes aquelles casetes
de fusta i se n’han de fer unes de formigó de d’alt a baix, que s’ha de fer tot nou, s’ha de
fer una construcció fixa i després han de pavimentar un tros d’allà, i que suposa que
començaran dins el mes d’octubre. Pel que fa al contracte de lloguer de l’oficina,
explica que aquest contracte encara no ha acabat i que com que no la necessiten, si
poden, ho avançaran perquè està tancada, i de cara a la temporada que ve ja tendran la
nova oficina. Quant al punt d’informació turístic de la Cala Sant Vicenç, comenta que
s’havia de fer modular, que no és projecte, és un subministrament perquè, realment, no
és d’obra el que hi havia previst, i que, de moment, està aturada, que no tenen crèdit, i
que tampoc han posat crèdit cap vegada.
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també s’han adquirit tres termòmetres per a tots els centres esportius, ja que ara és una
norma que s’ha imposat, i també han hagut d’augmentar el nombre d’hores de
l’empresa de seguretat del poliesportiu perquè hi ha d’haver un control de totes les
persones que entren i surten del centre, alhora que s’ha hagut d’assumir, durant l’estat
d’alarma i posteriorment, les hores extres del personal de manteniment per poder tenir
desinfectades totes les instal·lacions esportives.

R11.- Respon la Sra. Buades que no han donat l’ordre, que esperen tenir aquesta llista
actualitzat de qui publicarà, i que amb el procediment pertinent respecte com s’ha de
procedir perquè firmin/publiquin, es farà.
R12.- Abans de tot la Sra. Cerdà comenta que no sap a què es refereixen quan es diu a la
pregunta a cobrir de forma adequada, no sap que és de forma inadequada, que és
substituir una persona de baixa, i que només ho veu d’una manera que és cobrir-la. Dit
això la Sra. Cerdà explica que quan va sortir la notícia que hi havia una baixa d’una
persona de neteja, ja feia quinze dies que havien fet la sol·licitud a l’empresa perquè és
cobrís aquesta baixa, i no hi havia manera, i que, per pura casualitat, l’endemà que sortís
la notícia a premsa, la baixa es va cobrir. A més, també afegeix que, a l’hora i mitja
d’haver-se cobert aquesta baixa, es va donar una altra baixa, és a dir, que es tornava a
estar igual, baixa que als dos dies es va tornar a cobrir. D’altra banda comenta que el
tema de les baixes és un problema que té la Residència, que per ràtios, malgrat faltàs
una persona de neteja, els complien tots perquè hi ha cinc apartaments buits, i que per
tant, amb cinc apartaments menys cada dia, si hi hagués una vacant no passaria res en
absolut, però que les baixes estan totes cobertes.
Afegeix el Sr. Batle que hi ha una qüestió en els protocols d’ara que implica que
qualsevol persona que ha d’entrar a fer feina a les residències s’ha de fer les proves de
la Covid-19, més que res perquè fins que la persona que entra no s’ha fet les proves, els
resultats de les quals necessiten 48 hores, lògicament no es pot cobrir, que és una
normativa del Govern, i que amb tot el està passant a les residències, es pot dir que s’ha
tengut sort però que també creu que les coses s’han fet bé.
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R10.- Explica la Sra. Buades que s’estan revisant totes les àrees perquè hi ha àrees que
per sí soles tenen facebook i el que fan és, quant a la institucional, actualitzar la llista de
qui pugui estar, perquè hi ha hagut canvis de personal i hi ha personal que ja no està
dins aquest Ajuntament, i revisar també les autoritzacions de les àrees que tenen
facebook propi, i que una vegada que tenguin l’actualització feta, se’ls hi passarà.

ACTA DEL PLE

R9.- Respon el Sr. Batle que amb els contractes que són, tal vegada més rellevants, que
tenen un cert volum, sí que intentaran incorporar representants de l’oposició però que
després també hi ha altres contractes que, a vegades, hi ha més dificultats a fer-ho
perquè implica que s’han de duplicar els tècnics i això esdevé un impediment, perquè hi
ha molta gent que no pot acudir a les taules de contractació, que normalment es fan
aviat d’un dia per altra, i moltes ja es fan de manera telemàtica. Amb tot conclou que,
com abans ha comentat, intentaran incorporar-los amb contractes més rellevants,
contractes de serveis més grossos, però que després tot queda penjat a la plataforma.
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empresarial de Pollença i poder-los escoltar més aviat. Pel que fa a l’AODL, respon el
Sr. Llobeta que, com se sap, l’AODL que hi havia la passada legislatura va acabar quan
va començar el nou equip de Govern, que en va començar una altra, que dia 15 de
setembre també va acabar, i que esperen que la setmana que ve en comenci una altra.
Finalment, quant a les accions i actuacions, comenta el Sr. Llobeta que el que han fet és
ajudar-los a dinamitzar el que és l’associació i intentar que funcioni perquè creu que,
com ha dit abans, és un projecte molt interessant.

R16.- El Sr. Batle respon que no es pot fer un descompte en el rebut, que ja s’ha
explicat, que es poden donar ajudes quan es necessitin, entre elles, per poder pagar els
imposts o per pagar altres despeses, però que no hi ha fórmula legal per modificar el
rebut de contribució, amb un padró que ja ha estat exposat al públic i que ja es comença
cobrar a partir de la setmana que ve.
R17.- Respon el Sr. Batle que no s’ha suspès cap acord de Ple, que hi ha un acord de Ple
que primer no tenia dotació pressupostària i que, abans que es pugui pagar, s’han de fer
totes les comprovacions, s’ha de reunir la Comissió de la carrera, s’han d’aprovar totes
les inclusions o modificacions que hi hagi i s’ha de fer el Decret per poder-se pagar,
23
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R15.- La Sra. Cerdà explica que a TIRME al 2019, de gener a agost, es va pagar un
milió cent mil euros, al 2020, de gener a agost, set-cents devuit mil, el que suposa una
baixada d’un 34,7 %, i que aquest percentatge serà inferior a finals d’any, ja que els
mesos d’octubre a desembre són de molt baixa activitat turística i la producció de
residus d’aquests mesos, serà molt semblant a la de l’any passant, sense cap disminució.
Quant a si es pensa fer res, la Sra. Cerdà comenta que hi ha una cosa que s’ha de
destacar i és que, des del 2014 al 2019, va pujar cada any un 5 % aproximadament, el
cost del fems, les del 2020 són idèntiques a les que tenen ara, que els preus durant
aquest cinc anys han pujat i, conseqüentment, els costos també, i que no es varen veure
reflectits en els rebuts.
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R14.- La Sra. Buades explica que a dia d’avui hi ha sis allotjaments oberts al nucli de
Pollença, un a la Cala Sant Vicenç i dos allotjaments al Port de Pollença, que no sap
quina és l’ocupació dels establiments hotelers perquè és una dada que ni l’Associació
Hotelera ni els habitatges vocacionals, els hi solen facilitar. Altrament, comparant les
dades anuals del 2019 i del 2020 fins a dia 31 d’agost, de les visites que hi hagut a les
oficines de turisme, explica la Sra. Buades que a Pollença al 2019, els varen visitar
27.919 turistes i al 2020, han estat 3.030, al Port de Pollença l’any 2019, 31.073 turistes
i al 2020 han estat 3.409, a la Cala Sant Vicenç al 2019 eren 6.267, i al 2020 han estat
604, que la variació ha estat de menys d’un 89 % de visites a les oficines. Quant a la
procedència de turistes al 2020, explica que ha estat: espanyola, francesa, italiana,
anglesa i alemanya per aquest ordre de major a menor, sent, al 2019, l’ordre de
procedència de major a menor: anglesa, espanyola, francesa, alemanya i italiana. En
aquest sentit, la Sra. Buades considera que ha estat degut a les mesures que s’han pres
en els països emissors i aquí mateix, al corredor sanitari que es va fer i a totes les
campanyes que s’han fet, tant a través del Govern com del Consell. Quant a l’afectació
de la pandèmia, la Sra. Buades explica que ha consultat la pàgina de l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears on hi ha l’observatori de l’impacte socioeconòmic de la
Covid-19 a les Illes, exposant una sèrie de dades que considera interessants i rellevants,
que si s’extrapolen a Pollença, considera que hi ha hagut una baixada d’un 90 % de tot.
Finalment, quant a les dades oficials i exactes de l’impacte d’activitat econòmica al
municipi d’aquest 2020, comenta la Sra. Buades que aquestes es tendran quan hi hagi
les declaracions d’IAE, i que això es produirà l’any 2022.

ACTA DEL PLE

R13.- Respon el Sr. Marquet que aquesta pregunta ja l’ha contestat abans, que com ja ha
explicat anteriorment, a la passada Junta de Govern Local, ja es va aprovar i que ara està
a punt de sortir.

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

La Secretària
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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
04:21:58 a 04:51:31).

ACTA DEL PLE

R18.- Explica la Sra. Buades que una cosa és el portal de transparència, l’altra és la seu
electrònica i l’altra és l’empresa de comunicació que s’ha contractat, que ja va explicar
a anteriors plenaris que el portal de transparència hi ha la informació que els
Ajuntaments estan obligats, segons llei, a publicar i que ja va dir que es posaria al dia
quan es tengui delegat de protecció de dades, que agilitzarà les publicacions, que el plec
està enllestit i que està a la coa. Altrament explica que la seu electrònica serà el que
realment ajudarà als pollencins i pollencines i que per això, s’ha contractat un nou
gestor d’expedients perquè aquesta sigui més àgil i efectiva a l’hora de fer qualsevol
tràmit amb l’Ajuntament. Finalment, quant a l’empresa de comunicació, la Sra. Buades
respon que el Sr. Soler ja ha explicat abans quina seria la seva funció.
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però que no s’ha fet cap suspensió, que una altra cosa és que s’ha plantejat que, de cara
a l’any que ve, a veure si serà possible i sostenible aplicar la diferència que hi havia
prevista per a l’any 2021, que era del 30 % restant, que s’ha de tenir en compte que
l’increment per a la carrera professional, genera més d’un milió d’euros quan es cobri el
100 %, i que, per tant, s’ha de tenir clar que això és una pujada de sou.

AJUNTAMENT PLE / Sessió Ordinària núm. 10/2020
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 24 de setembre de
2020
Enllaç: https://dl.dropbox.com/s/ogburyfp7xnnzab/20-09-24plesetembre.mp3

Ordre del dia

Situació de
minutatge

I.- PART RESOLUTIVA

2.- Presa de possessió del Sr. Pere Josep Coll Torrendell del De: 00:03:34
càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Pollença
A: 00:10:26

ACTA DEL PLE

3.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement De: 00:10:38
extrajudicial de crèdits núm. 4-2020 (Exp. Elec. ABS 2020/2472) A: 00:17:31
4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de
De: 00:17:34
terrenys d’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i
A: 00:56:54
altres elements similars amb finalitat lucrativa (Exp. Elec. ABS
2020/2491)
5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació
de crèdits núm. 26/2020 sota la modalitat de crèdit extraordinari De: 00:57:25
finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals A: 01:21:48
(Exp. Elec. ABS 2020/2525)
6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’apartar-se, com a
codemandat, del recurs contenciós administratiu corresponent a De: 01:21:49
les actuacions judicials en el procediment ordinari 0000061/2018 A: 02:04:19
(2018/3005)
7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les
objeccions formulades de conformitat amb el que disposa l’article
218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
De: 02:04:20
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
A: 02:27:39
(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local (LRSAL) (Exp. Elec. ABS 2020/2475)
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De: 00:03:23
A: 00:03:33
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1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors

8.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per la
redacció i execució d’un projecte de sanejament integral del Moll De: 02:27:49
de Pollença així com un projecte de conduccions de les aigües A: 03:16:30
pluvials (RGE núm. 2020/6243, d’11 de setembre de 2020)
9.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular per a
combatre l’ocupació il·legal d’habitatges, garantir el dret de De: 03:16:31
propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència A: 04:00:59
social (RGE núm. 2020/6351, de 15 de setembre de 2020)

10.- Aprovació, si procedeix, de la rectificació de l’error material
existent en la denominació del lloc de treball amb la identificació De: --:--:-P01 que consta a l’annex de personal del Pressupost General de A: 04:05:28
l’Ajuntament de Pollença (Exp. Elec. ABS 2020/664)
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i Preguntes

ACTA DEL PLE

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

De: 04:19:04
A: --:--:-De: --:--:-A: 04:21:57
De: 04:05:56
A: 04:51:31

ANNEX I
26
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De: 04:01:01
A: --:--:--
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10.- Propostes/Mocions d'Urgència:
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ACTA DEL PLE

Codi Validació: 4MK6NJEYXT7NP2HMEHSLYHNEW | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 33

28
Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

ACTA DEL PLE

Codi Validació: 4MK6NJEYXT7NP2HMEHSLYHNEW | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 33

29
Número: 2020-0010 Data: 04/12/2020

ACTA DEL PLE
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ACTA DEL PLE

ANNEX II
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