Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/7

Ple

Tipus de convocatòria

Primera

Data

29 d’abril de 2021

Durada

Des de les 16.35 hores fins a les 19.33 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Bartomeu Cifre Ochogavia

Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Càrrec

Nom i Cognoms

Assisteix

Batle-President

Bartomeu Cifre Ochogavia

SÍ

Regidora

Francisca Cerdà Nadal

SÍ

Regidora

Maria P. Buades Cifre

SÍ

Regidor

Mateu Soler Estrany

SÍ

Regidor

Miquel Llobeta Vives

SÍ

Regidor

José Luis Pons Cifre

SÍ

Regidor

Andrés Nevado Rodríguez

SÍ

Regidora

Bianca Maria Aguilar Ryan

SÍ

Regidor

David Alonso García

SÍ

Regidor

Josep Marquet Cerdà

SÍ

Regidor

Miquel Àngel March Cerdà

SÍ
1

Codi Validació: 4RFDJGDENNXT3H2ZSWTECE273 | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 34

Caràcter de la sessió

Extraordinària. Resolució de Batlia núm. 2021/336
Motiu: «per la necessitat de disposar del pressupost
general 2021 així com el tractament d'altres assumptes
que ja poden ser objecte de resolució»

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Bartomeu Cifre Ochogavia (2 de 2)
Batle-President
Data Signatura: 31/05/2021
HASH: 9529c5901497ce535e6093b7f799adb3

FRANCISCA MARIA ADROVER CANAVES (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 31/05/2021
HASH: 1579a812fef842c4daf210389bffd31e

ACTA

ACTA
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Assisteix

Regidor

Antoni Cànaves Capllonch

SÍ

Regidor

Miquel Àngel Sureda Massanet

SÍ

Regidora

Joana Aina Campomar Orell -s’incorpora a les 16.44 hores-

SÍ

Regidora

Magdalena Seguí Cerdà

SÍ

Regidor

Michael L. Muller Flury

SÍ

Regidor

Pere Josep Coll Torrendell

SÍ

Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

SÍ

Interventor

Alberto Valicourt Genzor

SÍ

Tot seguit el batle-president, i una vegada verificat per la secretària que hi ha el quòrum
legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) per a la
constitució vàlida de l’òrgan, declara oberta la sessió.

1.- Expedient 2005/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial, si procedeix, del
pressupost general de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2021
Tipus de votació: ordinària
A favor: 10 En contra: 6 Abstencions: 1 Absents: 0

Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Vista la provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 29 de
setembre de 2020 d’incoació de l’expedient per a l’elaboració i aprovació del
pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2021.
Vist que el projecte de pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a
l’exercici 2021 incorpora la documentació complementària i els annexos així com la
plantilla comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i vist:
˗
˗

que les consignacions de despeses són les necessàries per complir les
obligacions exigibles i per desenvolupar la tasca de la Corporació,
que als ingressos s’apel·la als tributs i exaccions reglamentàries en classe i
quantia adequats a les possibilitats del contribuent i a les necessitats del
pressupost de despeses,
2
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Favorable

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

Nom i Cognoms

ACTA DEL PLE

Càrrec

ACTA
˗
˗

que les bases d’execució del pressupost són les més prudents per fer-ho
efectiu,
que el projecte no té dèficit inicial.

Vist l’expedient de plantilla incoat de conformitat amb el que estableixen els arts.
90.1. de la Llei 7/1985, de 02 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 126 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local pel que fa la plantilla de
personal al servei de les corporacions locals.
Vista la memòria de Batlia de data 21 d’abril de 2021.
Vists els informes emesos per part d’Intervenció en data 23 d’abril de 2021.

ACTA DEL PLE

Primer. Aprovar inicialment el pressupost general de l’entitat per a l’exercici 2021,
que està format pel pressupost de l’Ajuntament, amb un import de despeses i
ingressos de 22.919.183,26 euros i l’estat de previsió de despeses i ingressos de la
mercantil EMSER 2002 S.L.U., per import de 4.986.000 euros. El total consolidat
representa unes despeses i ingressos de 24.579.183,26 euros.
Segon. Aprovar la plantilla de personal que es preveu en l’esmentat pressupost
formada per tots els llocs de feina del personal funcionari, laboral i eventual de
l’Ajuntament i els annexos corresponents al personal de la mercantil EMSER 2002
S.L.U., segons documentació que consta al corresponent expedient.
Tercer. Aprovar les Bases Generals d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2021.
Quart. Aprovar el règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i ingressos de
conformitat a l’establert a les bases d’Execució del Pressupost, tot de conformitat
amb el del Reial decret legislatiu 2/2004, de 05 de març pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i RD 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern en els entitats del Sector Públic Local
Cinquè. Aprovar un límit de despesa no financera màxima de 23.195.176 euros.
Sisè. Aprovar la massa salarial del personal laboral de conformitat amb l’expressat a
l’article 103 bis de la Llei 7/1985, de 02 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local per import de 3.447.886,11 euros per
l’Ajuntament de Pollença i 1.435.000 euros per EMSER 2002 S.L.U.
Setè. Deixar sense efecte la modificació de crèdit núm. 12/2021 en la modalitat de
suplement de crèdit atenent que els crèdits corresponents es troben pressupostats
inicialment per a l’exercici 2021 de conformitat amb l’article 21.6 del RD 500/1990,
de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria
pressupostària.
Vuitè. Exposar al públic l’esmentat Pressupost Municipal, juntament amb les Bases
d’execució i plantilla de personal, durant el termini de quinze dies hàbils, tant en el
3
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Pels motius abans exposats, David Alonso García, regidor delegat d’Hisenda i
Contractació, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

Vist el règim de fiscalització limitada prèvia establert a les bases 37 a 43 d’Execució
del Pressupost.

ACTA
Tauler d’Anuncis com en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a efecte de
reclamacions, en compliment del que disposa l’article 169.1. del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 05 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
Novè. Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i entrarà en vigor dins
l’exercici a què es refereix, una vegada que s’hagi complit el que disposa l’article
112.3. de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 05 de març pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.»

ACTA DEL PLE

A continuació, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat següent: deu
(10) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears; sis (6) vots
encontra dels membres dels grups municipals Junts Avançam i Alternativa per
Pollença; i un (1) vot d’abstenció del membre del grup municipal Unides Podem.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i
els acords continguts en el mateix.

2.- Expedient 2033/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial, si procedeix, de la
modificació de crèdit núm. 15-2021, sota la modalitat de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses
generals
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 16 En contra: 0 Abstencions: 1 Absents: 0

Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:

«PROPOSTA DE BATLIA
Atès que arrel 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. Sobretot ens trobem davant una greu crisis econòmica que al
ser Pollença un municipi de zona costanera i que majoritàriament els nostres
ciutadans i ciutadanes, directament o indirectament els seus ingressos econòmics
són derivats dels sectors de serveis i turisme, s'ha vist més afectat encara.
A causa de la disminució d'ingressos de les famílies pollencines, a l’Àrea de
4
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma
part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació
(minutatge de 00:12:32 a 01:10:38).

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

Diligència.- Per fer constar que, quan són les 16.44 hores, s’incorpora a la sessió la regidora Joana
Aina Campomar Orell (Junts Avançam)

ACTA
Benestar Social s’han vistes incrementades les demandes de sol·licitants d'ajudes
econòmiques i en espècie, pel que s’ha hagut de modificar sobretot les ajudes en
espècie.
Vist que actualment es reparteix una vegada al mes als Serveis Socials de Pollença.
Al Port de Pollença també, però mitjançant un conveni amb Càritas, es té un Centre
de Distribució d’Aliments, pel que necessitem disposar d’un local.
Atenent que la previsió és que durant els pròxims mesos es redueixin les demandes
pel moviment econòmic que hi hagi, però a partir de setembre/octubre, les
demandes es tornaran a incrementar, necessitant l'Àrea de Benestar un recolzament
per poder atendre-les.

Atenent, per altra banda que l’Ajuntament de Pollença necessita disposar d’un estudi
actualitzat i amb detall sobre l’estat de les aigües i ecosistemes marins de la Badia
de Pollença, així com de les propostes d’actuació per a la seva millora.

ACTA DEL PLE

Vist per tant, que és necessari contractar el servei de realització d’un informe sobre
la qualitat de les aigües del litoral del terme municipal de Pollença i ecosistemes
marins i en especial de la badia de Pollença, atès que son aigües tancades valorat
en 71.995 euros.
Atenent que no existeix crèdit adequat i suficient al pressupost de la Corporació
Vist que existeixen recursos suficients per finançar la present modificació, 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 atès que el
romanent de tresoreria disponible és:

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

Vist l’informe emès per part de l’Àrea de Benestar Social justificatiu de l’increment de
les aplicacions pressupostàries corresponents.

IMPORT €

Romanent Tresoreria
Despeses Generals pendent

31.898.706,84
6.176.525,22
25.722.181,60

Vista la memòria de Batlia.
Vist els informes d’Intervenció favorables a la modificació de crèdit.
Bartomeu Cifre Ochogavia, batle de l’Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació
l’adopció del següent:
ACORD
Primer. Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm.15-2021, sota
la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de
Tresoreria per a despeses Generals d’acord amb el següent detall:

5
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Romanent Tresoreria
Despeses Generals Liquidació 2020
Romanent Tresoreria
Despeses Generals emprat

ACTA
PRESSUPOST DE DESPESES

IMPORT
Despeses
generals €

231 22614

Compra d’aliments

250.000

231 48004

Ajudes d’urgent
necessitat

100.000

151 227066

Estudi estat aigües i
ecosistemes marins
Badia Pollença

72.000

TOTAL

422.000

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE

87000

DENOMINACIÓ

IMPORT €

Romanent de
Tresoreria per a
422.000
despeses generals

Segon. Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauler
d’edictes 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.»
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 01:16:27 a 01:19:14).
Diligència.- Per fer constar que quan són les 17.52 hores s’absenta de la sessió el regidor del grup municipal Unides
Podem (Michael L. Muller Flury), després de la seva intervenció en el torn anterior.

Finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
resultat següent: setze (16) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears,
Junts Avançam i Alternativa per Pollença; i un (1) vot d’abstenció del membre del grup
municipal Unides Podem.
Diligència.- Per fer constar que l’absència del regidor d’Unides Podem (Michael L. Muller Flury), 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).

6
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DENOMINACIÓ
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

ACTA DEL PLE

CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT

ACTA
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i
els acords continguts en el mateix.
Diligència.- Per fer constar que, quan són les 17.54 hores, s’incorpora a la sessió el regidor Michael L. Muller Flury
(Unides Podem)

3.- Expedient 299/2021. Dictamen per a la resolució de les reclamacions i
aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i
residus

A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:

ACTA DEL PLE

«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva si procedeix , de la modificació
de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i
tractament de fems i residus.
Vist que el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la modificació de
l’ordenança fiscal abans esmentada en sessió plenària de data 28 de gener de 2021
Vist que durant el termini d’exposició al públic en el BOIB núm. 15 de 04 de febrer de
2021 s’han presentat les següents reclamacions, en temps i forma:
˗

Reclamació primera presentada per part de la Sra. Bárbara Amengual Serra
en data 12 de febrer de 2021 amb RGE 2021-E-RC-849

˗

Reclamació segona presentada per part de l’entitat POLSCOLL
INVERSIONS S.L. en data 15 de febrer de 2021 amb RGE 2021-E-RE-582 .

˗

Reclamació tercera presentada per part de l’entitat SUPER BOQUER S.L. en
data 15 de febrer de 2021 amb RGE 2021-E-RE583

˗

Reclamació quarta presentada per part de l’entitat POL BROTHERS S.L. en
data 15 de febrer de 2021 amb RGE 2021-E-RE-584 .

˗

Reclamació cinquena presentada per part de l’Associació Teixit Empresarial
de Pollença en data 24 de febrer de 2021 amb RGE 2021-E-RE-711.

˗

Reclamació sisena i setena presentades per part de la Sra. Jerónima Ana
Seguí Martorell en data 03 de març de 2021 amb R.G.E. 2021-E-RC-1235 i
RGE 2021-E-RC-1236.

Vist l’informe emès per part de l’interventor en data 23 d’abril de 2021 en relació amb
les reclamacions presentades.
Vist que el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, va suspendre en el
seu article 10 l’apertura al públic dels locals i establiments minoristes, suspensió que
7

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

Tipus de votació: ordinària
A favor: 16 En contra: 0 Abstencions: 1 Absents: 0
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Favorable

ACTA
va incloure les activitats d’hoteleria i restauració, comerç minorista, entre d’altres, a
excepció dels establiments comercials d’aliments, begudes, productes i béns de
primera necessitat.
Vist que de la pròpia configuració de l’Ordenança no es contempla un tractament
desigual en establiments inclosos dins una mateixa tipologia, suposant una
diferència de tractament totalment artificiosa i injustificada, per no venir fundada en
un criteri objectiu i raonables.
Vist que és contra l’acte d’exposició al públic del padró de l’ordenança quan es
podrà al·legar per part dels interessats el rebut corresponent així com la inclusió del
seu establiment en una tipologia o una altra.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el senyor David Alonso
García, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

˗

Reclamació segona presentada per part de l’entitat POLSCOLL
INVERSIONS S.L. en data 15 de febrer de 2021 amb RGE 2021-E-RE-582 .

˗

Reclamació tercera presentada per part de l’entitat SUPER BOQUER S.L. en
data 15 de febrer de 2021 amb RGE 2021-E-RE583

˗

Reclamació quarta presentada per part de l’entitat POL BROTHERS S.L. en
data 15 de febrer de 2021 amb RGE 2021-E-RE-584 .

˗

Reclamació cinquena presentada per part de l’Associació Teixit Empresarial
de Pollença en data 24 de febrer de 2021 amb RGE 2021-E-RE-711.

˗

Reclamació sisena i setena presentades per part de la Sra. Jerónima Ana
Seguí Martorell en data 03 de març de 2021 amb RGE 2021-E-RC-1235 i
R.G.E. 2021-E-RC-1236.

Segon. Aprovar definitivament, la modificació puntual de l´Ordenança Fiscal
Reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i
residus.
Tercer. Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.4 TRLRHL, al BOIB
el present acord definitiu i el text modificat de l’ordenança per a la seva entrada en
vigor.
ADDICIÓ
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Amb caràcter excepcional i per un període de 6 mesos i de forma temporal, queda
suspesa parcialment l’aplicació d’aquesta ordenança fiscal, pel qual es refereix a les
següents tipologies tributàries:
TIPOLOGIA ESTABLIMENT

Tractament

Recollida

ALTRES COMERÇOS ACTI.

229,90 €

184,47 €

8
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Reclamació primera presentada per part de la Sra. Bárbara Amengual Serra
en data 12 de febrer de 2021 amb RGE 2021-E-RC-849
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˗

ACTA DEL PLE

Primer. Desestimar les reclamacions presentades:

Tractament

Recollida

501,08 €

2.151,62 €

25,57 €

106,31 €

698,37 €

3.091,19 €

78,00 €

60,19 €

CAFÈ BAR FINS 100M

501,08 €

558,65 €

CAFÈ-BAR / M2. ADIC.

5,27 €

9,23 €

HOTEL, PENSIONS I RESIDÈNCIES

25,57 €

30,10 €

PENSIONS RESID. S/MENJ. PL.

20,46 €

19,56 €

7,82 €

8,56 €

698,37 €

821,86 €

CAFÈ BAR FORMENTOR
HOTEL/APARTAMENTS PL. FORMENTOR
REST. CAF. F-100MTS FORMENTOR
APARTAMENTS TURÍSTICS

REST. CAFT. I SIMILARS M2 ADDICIONALS
RESTAURANTS CAFETERIES I SIM. FINS 100M

ACTA DEL PLE

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.
La resta de tarifes i bonificacions es consideren vigents i d’aplicació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present modificació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i
començarà a aplicar-se dia 01 de juliol de 2021 i tindrà una vigència temporal fins 31
de desembre de 2021.
Quart. Declarar indisponible crèdits per import de 361.880,15 euros a càrrec de
l’aplicació pressupostària 162 44900 del vigent pressupost prorrogat de l’exercici
2020 de conformitat amb el que preveu l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sext de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressuposts.»
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 01:26:07 a 01:34:26).
Finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
resultat següent: setze (16) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears,
Junts Avançam i Unides Podem; i un (1) vot d’abstenció del membre del grup municipal
Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i
els acords continguts en el mateix.

9
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TIPOLOGIA ESTABLIMENT

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

ACTA

ACTA
4.- Expedient 82/2021. Dictamen per a la resolució de les reclamacions i
aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l'Ordenança reguladora
del preu públic per la prestació de serveis i realització d'activitats de l'Escola
de Música de Dansa de Pollença
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 10 En contra: 7 Abstencions: 0 Absents: 0

Acte seguit se sotmet a consideració dels reunits el Dictamen formulat per la
Comissió Informativa Permanent General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

Vists l’informe d’Intervenció relatiu a la proposta de la nova ordenança reguladora
del preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats de l’Escola
Municipal de Música i Dansa de Pollença, de data 7 de gener de 2021.
Vists l’informe de secretaria relatiu a la proposta de modificació de l´ordenança
reguladora del preu públic per la prestació de serveis i realització d’activitats de
l’Escola Municipal de Música i Dansa de Pollença, de data 18 de gener de 2021.
Vista la memòria econòmica financera del tècnic d’Hisenda i Contractació de data 1
d’octubre de 2020.
Vistes les al·legacions formulades:
˗

˗

Reclamació primera presentada per part de Pere Josep Torrendell, regidor
del grup municipal Alternativa per Pollença en data 28 de febrer de 2021 amb
E-RE. 761.
Reclamació segona presentada per part de Michael Lorenzo Muller Flury ,
regidor del grup Municipal Unides Podem en data 18 de març de 2021 amb
10
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Mitjançant Resolució de Batlia núm. 2020/209, de dia 19 de juny, es va resoldre
substanciar la consulta pública prèvia, així com la submissió del text normatiu previ
de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i realització
d’activitats de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Pollença al tràmit d’audiència
i informació pública, durant el termini de vint dies, respectivament, amb caràcter
previ a l’aprovació inicial de l’ordenança per l’òrgan competent.
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Vist la Proposta del Regidor de Joventut, normalització lingüística, escola de música,
biblioteca i participació ciutadana, el senyor Mateu Soler Estrany, de dia 19 de juny
de 2020 va sol·licitar a la Batlia dur a terme una consulta pública prèvia, a través del
portal web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i
organitzacions més representatives afectats per la futura ordenança, i,
simultàniament, realitzar el tràmit d’audiència i informació pública, publicant en text
adjunt la nova ordenança objecte de modificació, de conformitat amb l’article 133 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques (LPACAP) en concordança amb l’article 20 i ss del títolIV
del reglament municipal de participació ciutadana (BOIB núm. 57/2017, de 11 de
maig).

ACTA DEL PLE

Vista la proposta d’aprovació de l'ordenança reguladora del preu públic per la
prestació de serveis i realització d’activitats de l’Escola Municipal de Música i Dansa
de Pollença.

ACTA
E-RE. 1037.
Vist l’informe d’al·legacions emès per part del tècnic d’hisenda en data 23 d’abril de
2021.
David Alonso García, regidor delegat d’Hisenda i Contractació, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següent acord:

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE L’ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE
POLLENÇA
ARTICLE 1: Establiment
L’Ajuntament de Pollença, fent ús de les facultats que a aquest efecte li confereix el
RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), i de conformitat amb el que estipula l’art. 41 i 47 i 127 del TRLRHL,
estableix el preu públic per la prestació de serveis i realització d'activitats de l'Escola
Municipal de Música de Pollença, que es regirà per la present ordenança.
ARTICLE 2: Fet imposable
1. El Fet Imposable està determinat per la realització dels serveis i activitats de
l'Escola Municipal de Música i Dansa de Pollença.
ARTICLE 3: Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat a la present ordenança les
persones que es beneficiïn dels serveis o activitats, o, en el seu cas, els pares o
tutors legals si el beneficiari és menor.
ARTICLE 4: Tarifes
1. Les tarifes a abonar pels particulars, recollides a l’annex, vendran determinades
per les característiques i cost dels serveis o activitats que en cada cas es prestin.
2. La quantia del preu públic regulat a aquesta ordenança son mensuals, segons el
conceptes detallats a l’annex, excepte la quantia de la matrícula que es de caràcter
anual, pel curs escolar i serà irreductible.
3. La quantia del preu públic, en el cas de cursos anuals, s’ha d’acreditar a l’inici del
11
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Tercer. Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 70.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’Abril, reguladora de les bases de règim local, al BOIB, l’article 17.4 TRLRHL,
al BOIB el text definitiu de l’ordenança per a la seva entrada en vigor.

ACTA DEL PLE

Segon. Desestimar les reclamacions presentades amb núm. de registre d’entrada ERE. 1037 de 18 de març de 2021 presentada per la Sr. Michael Lorenzo Muller Flury,
en representació del grup municipal Unidas Podemos, quant a l’ordenació de
bonificacions al text normatiu i el canvi de la tarifa de matrícula, ateses les
consideracions efectuades a l’informe emès per part dels tècnics municipals en data
23 d’abril de 2021.

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

Primer. Desestimar les reclamacions presentades amb núm. de registre d’entrada ERE. 761 de 28 de febrer de 2021 presentada pel Sr. Pere Josep Torrendell, en
representació del grup municipal Alternativa per Pollença ateses les consideracions
efectuades a l’informe emès per part dels tècnics municipals en data 23 d’abril de
2021.

ACTA
curs escolar. En el cas de cursos temporals, aquesta quantia s’ha d’acreditar en el
moment d’iniciar el curs.
ARTICLE 5: Bonificacions

Els menors de 18 anys tindran l’obligació també de formar part de l’orquestra de
l’escola.
3. Tindran la bonificació d’un 30 % de la tarifa els alumnes amb una discapacitat
igual o superior al 33 %, pensionistes per incapacitat total, permanent o absoluta i
gran invalidesa i pensionistes per orfandat. Prèvia acreditació en el moment de
formalitzar la matrícula i es mantindrà la bonificació durant l’any escolar.
4. Els descomptes no seran acumulables en cap cas. Serà aplicable la bonificació
màxima d’acord en la seva condició subjectiva. En cas d’acollir-se a una bonificació
no serà aplicable el descompte del 20% de la pràctica dels instruments de vent.

ACTA DEL PLE

2. Els alumnes que pertanyen a la Banda de Música a l’inici de l’any natural,
gaudiran d'una bonificació del 25 % corresponent a les classes individuals
d'instrument i col·lectives, segons les tarifes que es detallen a l’Annex, excepte les
especificats dels instruments de vent. Aquesta condició s’acreditarà en el moment de
formalitzar la inscripció, mitjançant un certificat expedit per un representant de la
Banda de Música de Pollença. A més caldrà que la pertinença a la banda de música
sigui des de l’inici de l’any natural per tal de poder accedir a la bonificació.

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

1. Tindran la bonificació d'un 10 % de la tarifa per a totes les assignatures, aquelles
famílies amb més d'un membre matriculat a l'escola i els membres de família
nombrosa. Prèvia acreditació adient on es documenti aquesta situació, que es
presentarà en el moment de formalitzar la matrícula i serà d’aplicació durant el curs
escolar. Caldrà la seva acreditació a cada moment que es formalitzi la matrícula per
curs escolar.

ARTICLE 6: Normes de gestió

2. Si el nombre de sol·licituds de matriculacions a un curs supera les places
disponibles es donarà preferència en primer lloc als matriculats en anys anteriors i
en segon lloc per ordre de sol·licitud.
3. El pagament de la matrícula, en el cas dels antics alumnes, s’ha d’efectuar en el
període establert per a la inscripció, i en el cas dels nous alumnes, en haver estat
admesos. La matrícula, que grava l’activitat administrativa d’inscripció, s’ha de pagar
per alumne.
4. Quant a les baixes:
˗

Les baixes dels cursos les han de formalitzar per escrit, mitjançant registre
d’entrada o altres òrgans de les administracions públiques que es detallen a
l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, els usuaris o responsables abans del
dia 20 del mes anterior en que hagin de produir efecte.

˗

En cap cas es tornarà la matrícula.

5. Assistència a classe:
12
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1. Les mensualitats corresponents a les classes es satisfaran mensualment
mitjançant domiciliació bancària.

ACTA

˗

És obligatori estar al corrent de pagament de matrícula i quotes per
l’assistència a classe.

˗

L’incompliment de l’obligació de pagament suposarà la baixa automàtica i la
prohibició de l’assistència.

ARTICLE 7: Delegació en la Junta de Govern
De conformitat amb el que preveu l’article 47.1 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, en relació amb l’article 23.2.b) de la Llei reguladora de les bases
de règim local, es delega en la Junta de Govern la fixació o modificació de la quantia
dels preus públics per usuari.
ARTICLE 8: Infraccions i sancions

TARIFES ESCOLA DE MÚSICA I
DANSA
(edat de 4 a 7 anys)

MATRÍCULA
Matrícula per curs anual
Lloguers
Preu del lloguer per curs del
instrument
Sensibilització musical **
Sensibilització musical I i II
(mensual)
Assignatures
Instrument sessió de 30 minuts
(mensual)
Dansa
Dansa I i II
TARIFES ESCOLA DE MÚSICA I
DANSA
(edat de 8 a 11 anys)

MATRÍCULA
Matrícula per curs anual
Lloguers
Preu del lloguer per curs del
instrument (anual)
Estudis
Estudis no reglats (de 8 a 11 anys)

EMPADRONATS

NO
EMPADRONATS

40,00 €

52,00 €

60,00 €

72,00 €

30,00 €

36,00 €

35,00 €

42,00 €

30,00 €

39,00 €

EMPADRONATS

NO
EMPADRONATS

40,00 €

52,00 €

60,00 €

72,00 €

70,00 €

84,00 €

ACTA DEL PLE

QUADRE DE TARIFES

13
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ANNEX

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei
general tributària i la seva normativa.

ACTA

TARIFES ESCOLA DE
DANSA
(a partir de 12 anys)

MUSICÀ

I

EMPADRONATS

MATRÍCULA
Matrícula per curs anual
40,00 €
Lloguers
Preu del lloguer per curs del
60,00 €
instrument (anual)
Estudis*
Estudis reglats
100,00 €
Llenguatge musical i cant coral **
Sessió de 60 minuts
20,00 €
Assignatures/Instruments* (Individual) **
Sessió de 30 minuts (mensual)
35,00 €
Sessió de 45 minuts (mensual)
55,00 €
Sessió de 60 minuts (mensual)
70,00 €
Assignatures/Instruments* (Col·lectiva) **
Sessió de 30 minuts (mensual)
10,50 €
Sessió de 60 minuts (mensual)
16,50 €
Sessió de 120 minuts (mensual)
21,00 €
Dansa
Dansa III
40,00 €

120,00 €
42,00 €
66,00 €
12,60 €
19,80 €
25,20 €
52,00 €

NO
EMPADRONATS

52,00 €
72,00 €
120,00 €

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

Estudis reglats
100,00 €
Assignatures/Instruments (Individual) **
Sessió de 30 minuts (mensual)
35,00 €
Sessió de 45 minuts (mensual)
55,00 €
Assignatures/Instruments* (Col·lectiva) **
Sessió de 30 minuts (mensual)
10,50 €
Sessió de 60 minuts (mensual)
16,50 €
Sessió de 120 minuts (mensual)
21,00 €
Dansa
Dansa III
40,00 €

NO
EMPADRONATS

24,00 €
42,00 €
66,00 €
84,00 €
12,60 €
19,80 €
25,20 €
52,00 €

*Aquestes TARIFES poden ser acumulatives.
** Descompte del 20 % sobre la tarifa en el cas dels alumnes de flauta, clarinet,
saxòfon, trompeta, trompa, trombó, bombardí i tuba. Aquest descompte únicament
es aplicable en el cas que l’alumnat no sigui beneficiari d’una bonificació.

14
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EMPADRONATS

DANSA
(edat de 8 a 11 anys)

ACTA DEL PLE

TARIFES ESCOLA DE MÚSICA I

ACTA
Nota: En el cas que es declarés l’estat d’alarma les tarifes es reduiran un 50 %.
Disposició final. Aprovació i vigència
Contra el present acord definitiu les persones interessades podran interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà
de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, tot informant als
interessats que de conformitat amb la DA 3ª del Real Decret 463/2020, de 14 de
març, els terminis per presentar els recursos corresponents queden suspesos.

Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i
els acords continguts en el mateix.

Abans d’entrar a tractar el següent punt, el regidor del grup municipal Unides Podem,
Michael L. Muller Flury, intervé per fer constar que en el punt segon de l’ordre del dia,
en el moment de la votació no hi era present i que, per tant, el seu vot equival, a
efectes de la votació corresponent, a una abstenció (article 46.2 d) LRBRL); tot i això
demana que consti en acta que s’hi hagués estat present, hi hagués votat a favor.

5.- Precs i preguntes

5.1.- Precs i preguntes del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 2021-ERPLN-10 de dia 22 de març) corresponents a la passada sessió plenària
ordinària
Precs
Agrairem que les preguntes registrades es responguessin amb tota la informació
sol·licitada i que a la vegada ens facin arribar la informació requerida.
15
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Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i
n’esdevé el resultat següent: deu (10) vots a favor dels membres dels grups municipals
Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El - PI Proposta per les Illes
Balears; i set (7) vots en contra dels membres dels grups municipals Junts Avançam,
Unides Podem i Alternativa per Pollença.
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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 01:42:13 a 01:57:16).

ACTA DEL PLE

Una vegada perdi vigència dita suspensió o les seves possibles pròrrogues la
present ordenança entrarà en vigor després de la seva aprovació definitiva i una
vegada s’hagi publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears,
d’acord amb el que estableix l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o
derogació expressa.»

ACTA

Preguntes
1.- En aquests moments quantes treballadores socials hi ha a l’oficina de
Pollença i quantes a l’oficina del Moll? Com se reparteixen les tasques?
R1.- Respon la senyora Cerdà que, en aquests moments, hi ha dues treballadores
socials a Pollença, i dues al Port de Pollença, repartint-se les tasques d’atenció, de
gestió, de tramitació d’ajudes, aliments, etc., en definitiva, la feina del dia a dia de
Serveis Socials.

R3.- Respon la regidora delegada de Serveis Socials, que això és un poc així com
ells ofereixen, o bé duen aliments al Centre de Distribució d’Aliments o n’hi ha que
volen donar vals, normalment fins ara s’ha fet d’aquesta manera.
4.- Ens poden informar de l’estat actual de les contractacions externes Escola
Viva, Servei de Psicologia, Servei d’Atenció Domiciliària, Servei de
Teleassistència i Educadores (Medi Obert)?
R4.- Explica la senyora Cerdà que, pel que fa al contracte del Servei d’Atenció
Domiciliària, aquest acaba al setembre del 2021, el d’Escola Viva, al mes de març es
va fer la segona pròrroga i estarà en vigor fins l’any que ve. Quant al contracte de
Teleassistència i Educadores, està caducat de fa tres anys, el de Teleassistència
està tot presentat i suposa que en qualsevol moment sortirà el plec. Finalment, pel
que fa al Servei de Psicologia, comenta la regidora que l’empresa adjudicatària no
va voler renovar la pròrroga però que, mentrestant, sí que està donant el servei, sent
un plec que també s’ha de resoldre.
5.- Quines dates tenen previstes per a la licitació i adjudicació de les
contractacions caducades?
R5.- Al respecte d’aquesta pregunta intervé el senyor Alonso, regidor delegat
d’Hisenda i Contractació, per informar que, pel que fa a la resta de contractacions,
dimarts s’aprovarà el Pla Anual de Contractació per a l’exercici 2021 i que ja se’ls hi
passarà una còpia perquè vegin un poc el que es té previst fer per aquest any 2021.
6.- Voldríem saber quin és l’estat d’execució del Pla d’Igualtat. Quines accions
s’han duit a terme aquests tres mesos passats i quines es realitzaran els tres
propers mesos?
R6.- Respon la senyora Aguilar que, com bé saben, des del mes d’octubre no tenen
tècnica d’Igualtat però, tot i això, es varen deixar enllestides bastantes tasques. Dit
16
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3.- Ens poden explicar de quina manera es coordinen amb les entitats privades
que també ofereixen aliments a la gent necessitada?

ACTA DEL PLE

R2.- Explica la senyora Cerdà que a Pollença es dóna el primer divendres de cada
mes, que, en aquests moments, hi ha unes seixanta famílies i que l’horari és de 9 a
13 hores. Quant si s’ofereix també fruita verdura i carn, la senyora Cerdà respon que
sí, que es donen vals de fruita verdura i carn.

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

2.- Quant al repartiment d’aliments, ens poden dir quants d’usuaris van a
recollir menjar al local de Pollença? Quin dia i en quin horari es fa el
repartiment? S’ofereix també fruita, verdura i carn?

ACTA
això continua dient que, en primer lloc, la fusió de la Comissió d’Igualtat del distintiu
SG City 50-50 amb la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat, per tal d’agilitzar la
presa de decisions i evitar la duplicitat d’accions, creant, d’aquesta manera, un òrgan
de promoció i d’impulsar les actuacions que promoguin la igualtat. En aquest sentit,
explica que també s’ha fet una petició de nous membre en aquesta Comissió: el
senyor Josep Marquet Cerdà, regidor de Cultura i Educació i també la senyora
Marina Llobera membre del col·lectiu Mala Pècora. D’altra banda, la senyora Aguilar
comenta que s’ha inclòs al web de l’Ajuntament les eines, processos, etc., amb
matèria d’igualtat, per tal de facilitar als treballadors que no tenguin accés a internet i
a la intranet, així com també l’aprovació d’un protocol d’assetjament sexual.

8.- Quin és el motiu pel qual no s’ha donat una solució a la necessitat d’un
bany per dones a les instal·lacions d’EMSER?
R8.- La senyora Cerdà explica que es continuarà amb la contractació, amb règim de
lloguer, d’un mòdul de bany-dutxa que serà exclusiu per als homes i destinar
l’existent a les dones.

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

R7.- Comenta la senyora Aguilar que aquestes tasques estaven dividides per
departaments i que se’ls hi varen enviar, tot i que ha de dir que aquestes tasques
que es varen comprometre fa dos anys, amb l’anterior legislatura, eren poc realistes
i creu que molt ambicioses, cosa que, d’una banda, està bé ser ambiciós, el que
passa és que s’ha de ser realista amb la realitat de l’Ajuntament, però que hi estan
fent feina per dur-les a terme, sobretot de cara a setembre que caduca el distintiu i
tenen intenció de tornar a aconseguir.

ACTA DEL PLE

7.- Quant al Segell d’Igualtat Forgender Seal 50/50, han pogut actualitzar les
tasques que hi havia pendents per poder comptar amb la certificació d’aquí
endavant?

R9.- Respon la senyora Aguilar que, com ja es va dir, es va fer un informe, tot i que,
en principi, no eren competents en la matèria, però sí que, igualment, ha fet gestions
juntament amb la regidora i el gerent d’EMSER, per poder donar una sortida i una
solució a aquesta necessitat d’un bany per a dones a les instal·lacions d’EMSER, i
que, com ha comentat abans la regidora, és contractant un nou mòdul, i, d’aquesta
manera, els banys existents formaran tot un conjunt, actualment només per la
treballadora, i els altres es destinaran al homes.
10.- El senyor batle va fer unes declaracions dient que ell i la senyora
Francisca Cerdà havien decidit donar una segona oportunitat després
d’acomiadar a la treballadora d’EMSER. L’acomiadament es va fer en base a
algun informe? Ens pot fer arribar aquest informe?
R10.- Pel que fa a si l’acomiadament d’una treballadora d’EMSER es va fer en base
a algun informe, respon el senyor batle-president que sí que es va fer, que el que
passa és que no es va fer amb la tramitació correcta, però que els informes eren
dels encarregats om feien palès l’incompliment de les tasques d’aquesta senyora
amb seva feina, i que, lògicament, quan els hi varen dir que amb aquesta errada
17
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9.- Quina actuació o informe ha fet la regidora d’Igualtat per a contribuir a
resoldre aquest problema?

ACTA

administrativa tenien les de perdre, varen decidir que es tornaria a contractar a
aquesta persona, però sí que així es va fer i quan varen tenir tot a sobre la taula,
varen prendre aquesta decisió.
11.- Des de l’entrada de nou govern municipal ha minvat substancialment la
informació sobre els plens tant a la web municipal com al perfil Facebook
municipal. Ja no avançaran la documentació dels plens per aquests mitjans?

13.- Quantes actes han aixecat per vandalisme, brutor, entre d’altres a la Gola
durant el 2020 i el 2021? Quantes han acabat en sanció?
R13.- La senyora Buades explica que s’han obert varis expedients sancionadors per
deixar bosses de fems fora dels contenidors al voltants, la majoria de particulars i/o
establiments de la zona, així com de voluminosos, que també s’han retirat dues
cabanyes al 2021, a més dels 22 registres i actes de covid-19 que s’han tramitat a
través de l’ISPIB. Pel que fa a actes per vandalisme i brutor dins el parc, respon la
senyora Buades que no se n’ha aixecada cap, per impossibilitat d’identificar als
infractors in situ, en el moment en què es produïren el fets. En aquest sentit exposa
que han revisat uns sis anys enrere, més o manco, on la problemàtica era
18
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R12.- Comenta el senyor batle-president que avui mateix s’ha fet una modificació de
crèdit d’incorporació de romanents de l’ordre de desset mil i escaig d’euros, si no
recorda malament, per continuar pagant les que encara hi havia pendents, ja que
moltes tenien recurs de reposició, de fet, ara se n’havien estimat parcialment
algunes, i la veritat és que la gestió d’aquestes ajudes ha estat bastant fracàs
perquè la convocatòria era molt complicada, i de tots els doblers que els hi va donar
el Consell, segurament n’hauran de reintegrar una part important que no s’hauran
gastat, la resta la posaran amb recursos propis que, com els hi ha dit abans, han fet
una incorporació de romanent. En aquest sentit, el batle-president es reitera en el fet
que creu que ha estat una convocatòria que no s’adequava al que era la pròpia
d’aquesta, que ells se la varen trobar aprovada, amb les sol·licituds presentades i
n’han hagut de fer la seva gestió, però creu que ha estat desafortunada pels
administrats, tot i que, vol recordar que les actuacions que s’havien de fer, sobretot
amb la Conselleria de Medi Ambient i la Direcció General de Recursos Hídrics, no
s’ha fet ni la més mínima actuació, en els torrents que es varen veure afectats pel
temporal del 2018, que hi varen haver moltes promeses però que, de totes les
actuacions d’obres civils, no s’ha fet res durant aquesta legislatura. Malgrat això,
conclou el senyor batle-president, que ells han intentat seguir amb la pressió que els
hi correspon perquè es facin aquestes inversions als torrents de Pollença.

ACTA DEL PLE

12.- En quina situació es troben les ajudes derivades del temporal d’octubre
del 2018?
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R11.- Explica el senyor batle-president que les convocatòries es pengen i la
documentació la tenen tots el regidors prèviament ja que, com saben, no es poden
convocar els plens fins que no hi ha la documentació completa, i que, a vegades,
han de fer filigranes per poder-ho dur. En aquest sentit, continua dient que, de
moment, estan plantejant totes les informacions que creuen que són interessants per
a la ciutadania i que la documentació dels plens creu que és exclusiva dels regidors,
que ells tenen una altra política al respecte que l’anterior legislatura.

ACTA
exactament la mateixa, i que el nombre d’expedients oberts és també zero, imagina
que deu ser pel mateix concepte: impossibilitat de trobar als infractors en el moment
en què es produïren aquestes situacions. Finalment, i pel que fa al manteniment,
comenta que es fan cridades i contactes directes amb l’IBANAT per temes de
manteniment i adequació de l’entorn.

15.- Estam disposats a fer el que vostès ens obligaven a fer a l’anterior
mandat, d’informes de cada regidor/a, sobre les factures extrajudicials de cada
àrea?
R15.- El batle-president respon que cada vegada que hi ha unes extrajudicials a un
plenari o comissió informativa, poden demanar les explicacions que creguin
convenients i que es contesten i es donen totes les explicacions de les factures in
voce o si fa alta també se n’han fet per escrit.
16.- Hem sol·licitat en nombroses ocasions que ens passin el balanç del
Festival de Música del 2019 i 2020. A dia d’avui encara no hem vist res. Ens ho
passaran aviat?
R16. Comenta el batle-president que ja ho ha dit un parell de vegades, que preparin
una miqueta de memòria de l’any 2019 i del 2020, tot i que que tots saben
perfectament com ha anat ja que hi ha membres de l’oposició, cosa que li alegra que
hi venguin i que hi participin, però que sí que creu que es veritat que és una tasca
pendent des de l’Organització del Festival, però que, com sempre els hi passa d’un
exercici a un altre i d’una edició a una altra, a vegades els hi queden pendents
aquests balanços.
17.- Ens pot informar el regidor David Alonso, com es troba el recurs
contenciós - administratiu, interposat contra l’acord de la Direcció General de
Salut, d’acceptar el solar de Can Conill, per a construir el nou PAC de
19
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Intervé el senyor March per al·lusions per matisar que els informes que es
presentaven, acompanyant les extrajudicials, sempre es deia si hi havia o no crèdit i
que el 95 % o 99 % tenien crèdit, que la realitat és que els informes sempre solien
posar, en un percentatge elevadíssim, que tenien crèdit, que era el mateix, és a dir,
gent que presentava les factures tard, responent al respecte el batle-president que
ell es remet a les actes de Ple on es feia referència a quines en tenien i a quines no,
que, de fet, les separaven en quines en tenien i en quines no.

ACTA DEL PLE

R14.- Respon el batle-president que anar contractant com puguin, que les
extrajudicials, com ja varen dir la darrera vegada, és incrementar sobretot les pressió
davant les prestacions de serveis perquè, en aquesta legislatura, les factures
extrajudicials, a diferència de l’anterior, no són per mancança de crèdit sinó per
incompliment a l’hora de presentació de les factures, que, en general, els crèdits no
s’han esgotat, en la majoria de les partides, ja que com han dit abans, en el
pressupost, hi ha hagut un superàvit en l’exercici del 2020, però sí que és veritat que
es continua amb aquesta falta, o de fiscalització o de conformitat de les factures o de
presentació de les pròpies empreses, en referència a les extrajudicials.

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

14.- Pensen realitzar qualque actuació per reduir el nombre de factures de
caràcter extrajudicial, a la vista de l’elevat nombre d’aquestes?

ACTA

Pollença?
R17.- Respon el senyor Alonso que es continua a l’espera d’unes garanties de la
construcció del PAC més concretes, però que es pot dir que, cada dia, s’està més a
prop que es retiri.
18.- Pensa el regidor de Participació Ciutadana, explicar si entre els seus plans
s’hi troba un procés de Pressuposts Participatius, tenint en compte que prest
arribarem a l’equador del seu mandat.
R18.- Pel que fa a aquesta pregunta, el regidor delegat de Participació Ciutadana,
senyor Soler, respon que sí, que encara no saben quan, però que sí.

20.- Han fet cap gestió per donar compliment a la seva promesa electoral de
treure el municipi de Pollença de l'Agència de Defensa del Territori de
Mallorca? Si es així, com fan comptes assumir de nou la competència de
disciplina en sòl rústic?
R20.- Respon el batle-president que n’estaven en contra que traspassassin que
volien que es mantinguessin les competències, però així com altres coses ho varen
dir clarament, aquesta promesa electoral, clarament no surt reflectida al programa i
que sinó, ho miren en deteniment, no obstant això, continua dient que, pel que fa a
l’Agència de Disciplina Urbanística, li agradaria que tengués o que hi hagués, i als
responsables del Consell així se’ls hi ha dit des de molts d’ajuntaments, molta més
comunicació amb els ajuntaments i fos més pràctica a l’hora d’efectuar o a l’hora
d’executar les feina -no saben ni el que els hi deuen, no saben, a vegades, el que
paguen, hi ha tramitacions que són molt ràpides, n’hi ha que són extremadament
lentes...-, és a dir, tenen molta capacitat mediàtica, molts de tuits, moltes
demolicions, molt tombar cases, molt aturar el que són disconformitats o bàsicament
fora d’ordenació, etc., però que la realitat és que els hi van enviant, lògicament, les
actes que fan dins rústic, que a vegades no detecta l’Agència, i que els hi agradaria
que també la informació, així com ells els hi envien, sigui bastant més fluïda, que és
una situació bastant generalitzada, independentment del color polític, amb la
20
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R19.- Pel que fa a quants d’expedients d’infracció urbanística s’han obert, explica el
batle-president que creu que, si no ho recorda malament, se n’han obert tres o
quatre, el que sí que s’han fet són les actes corresponents. En aquest sentit,
continua dient, que la Llei de disciplina urbanística, en aquest cas la LUIB, marca
vuit anys de caducitat a l’hora d’imposar una sanció, i que la idea és que enguany
els hi quedi cobert aquest servei, per fer front als expedients que hi havia sense
tramitar abans de dia 2 d’agost de 2018, data en què es varen transferir, o va sortir
publicat en el BOIB, la transferència de les competències de disciplina urbanística en
sòl rústic, amb la qual cosa, el mateix acord deia que tot l’anterior ho havia de
tramitar l’Ajuntament, i, d’altra banda, les actes que s’han anat obrint des del Servei
d'Inspecció Urbanística durant aquest temps, assegurant-los que és un dels serveis
que té més ganes que ningú, de posar-ho, per no entrar en cap causa complicada
en tots els nivells urbanístics, que sempre ho és.

ACTA DEL PLE

19.- Ens podrien explicar quants d’expedients d’infracció urbanística s’han
obert durant el 2020 i el 2021?

ACTA
informació que haurien de tenir.

R22.- Pel que fa a aquesta pregunta, el batle-president creu que ja s’ha contestat
abans, tot i que afegeix que hi havia hagut també una suspensió de pagament, que
creu que ja es va prendre un acord, durant el temps de la pandèmia.
23.- Tendran enguany les platges licitades i a punt a principis de juny quan
comenci temporada turística?
R23.- Respon el batle-president que creu que a principis de juny no estaran però
que els hi agradaria que amb el termini que marca la contractació, complicada,
d’altra banda, perquè s’han fet els plecs nous i amb Costes és un tema complicat a
dia d’avui, però que si tot va bé, li agradaria que, dins la setmana que ve, poguessin
ja tenir publicat els plecs, que estan pendents d’una qüestió tècnica no pas jurídica.
Tot i això, comenta el batle-president que enguany les platges estan bastant bé, a
nivell de neteja i de manteniment, i que si s’ha de fer més neteja es farà càrrec de
l’Ajuntament, i que també el servei de socorristes comencen dissabte, que és el que
els hi marca el Decret de platges.
24.- Quan pensen llevar les barres metàl·liques que encara són al Mirador de
21
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22.- En quin punt estan les pròrrogues de dites explotacions? Quins terminis
tenen per reobrir el servei? S’estan abonant els pagaments de dites
explotacions? S’està treballant per treure de nou el servei en el cas que s’hagi
renunciat? S’apliquen les clàusules del contracte?
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R21.- Respon el batle-president que aquestes explotacions acabaven el més d’abril i
que, per tant, ja han acabat el seu servei de les contractacions que tenien, que
podrien haver obert de qualque manera molt puntual, però que també hi havia el
tema de les restriccions, no només dels bars i restaurants sinó de les pròpies
instal·lacions esportives i de l'ús d’aquestes, que impedia sortir dels canals d’accés a
l’hora d’entrades i sortides i de participar en les pròpies activitats, cosa que era
impossible que es poguessin dur a terme. Al respecte d’aquests serveis també
comenta que la situació, en aquests moments, és que hauran de tornar a sortir a
licitació i que estan mirant a veure si el que s’havia posat, a l’Ajuntament li interessa
que pugui quedar, amb el valor residual que pugui tenir de l'amortització, a fi que el
contracte que es pugui treure pugui ser més lleuger, és a dir, que no hi hagi d’haver
unes obligacions d’una sèrie d’equipaments, que ara estan posats i que són
propietat dels adjudicataris, i que el dia de demà s’hagin de tornar a posar per un
proper adjudicatari, per tant, estan tancant tot aquest tema i espera que dins l’any
que ve, si ja hi ha una normalitat de l’activitat esportiva, també hi pugui haver la
normalitat dels serveis de bars que hi ha en els poliesportius.

ACTA DEL PLE

21.- Els serveis d’explotació de bars dels poliesportius de Pollença i del Port
de Pollença són una serveis que varen ser adjudicats l’anterior legislatura
mitjançant concurs públic i que han cessat la seva activitat per causa de l’estat
d’alarma decretat per la pandèmia de la covid-19. A hores d’ara les
restriccions s’han anat aixecant i aquestes explotacions segueixen sense
donar el servei pel qual foren adjudicades amb els inconvenients i possibles
incompliments que suposa per l’administració local. Aquestes explotacions
s’havien de prorrogar. Per quins motius encara no han iniciat els serveis?

ACTA

Ara, continua amb l’explicació el batle-president, s’ha de fer aquest expedient i
recuperar aquest accés, en base als informes d’usos d’aquest accés cap a la zona
pública municipal, que és allà on tenen el serveis de platges, els serveis de
socorrisme, els banys, els mòduls i les taules, i de l’altre part, en el projecte que
estan fent, que ja els hi ha dit abans, que tenen aprovat a través del Consell, de les
ajudes de recuperació de la COVID, -que varen dir que farien un projecte a la Cala
Sant Vicenç-, i que l’estan ja redactant els tècnics, fan comptes que aquesta zona
verda pública, que ho és, pel propi planejament però que no han efectuat
l’expropiació de mutu acord, ja l’incorporaran dins aquest projecte, amb la qual cosa,
les escales que havien de baixar des del mirador i que marca el pla general es faran,
s’haurà de recuperar tot i fer els empedrats, que això és un projecte iniciat a
l’anterior legislatura i que se li ha d’acabar de donar formar, i que espera que, al més
aviat possible, puguin recuperar l’accés d’aquesta servitud municipal que té per a
aquest ús a la zona verda, que és la servitud que té registralment, i després l’accés
de la zona verda a la platja per a aquest ús que hi havia hagut ininterromput per una
sèrie d’anys, que si no recorda malament deuen fer quinze anys que es va pagar
aquest solar.
22
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Comenta el batle-president que, quant a aquesta pregunta, farà un resum de com
està la situació perquè no hi hagi informació tergiversada. Dit això explica que aquí
hi ha una zona verda privada i una zona verda pública, una que és titularitat de
l’Ajuntament, que es va exercir la compra a l’any 2002 o 2003, amb una sentència
que, malauradament, no es va fer el canvi en el registre de la propietat, sent la
titularitat clara perquè hi ha una sentència i està pagat. Aquesta zona verda pública i
privada, que és titularitat de l’Ajuntament, té una servitud de pas des del mirador fins
a la zona verda, no fins a la mar, i després té una altra servitud d’accés, a aquesta
zona verda, que va per darrera les casetes de Cala Barques, per baix del mirador,
per un passeig que hi ha però que s’ha fet una ocupació i s’ha impedit, és a dir que
el tram on hi havia aquesta servitud d’aquest accés s’ha tancat ja fa anys, parla dels
anys 2002, 2003, 2004, en què es va tancar aquest pas i mai es va reclamar per
l’Administració, que d’això se n’han donat compte ara, i s'haurà de fer una
recuperació d’ofici, si volen accedir a aquesta zona verda, que s’hi accedeix pel
primer tram de les escales. Quant a la zona verda que varen comprar, continua
explicant el batle-president que han agafat el plànol que està als jutjats, o que va
aprovar el jutjat la compra amb els metres pagats, i han tret les georeferenciades
sobre el terreny per marcar-ne les dues zones verdes, veient ja que, amb aquestes
georeferenciades, els tancaments que havien fet no coincideixen amb les seves
referències, amb la qual cosa s’ha actuat malament per part de qui havia fet el
tancament perquè no han demanat una delimitació prèvia i hi ha zones on han
ocupat el que ells consideren que és de titularitat pública. Després, el que és
l’entrada a la mar, aquesta entrada seria l’accés que donaria dins la zona verda
pública però que no s’ha executat aquesta expropiació, tema que ara, en aquests
moments, estan ja fent la valoració per executar el planejament, i ara estan
preparant ja una recuperació d’ofici, -ja tenen la nota de procediment que haurien de
fer, i ja s’han demanat els informes perquè tenen clar que, si ha hagut un ús de més
d’un any d’aquest accés, es pugui recuperar d’ofici-, que a ell li agradaria més fer-ho
per la via ràpida però que no li deixen fer perquè s’ha de fer ben fet.

ACTA DEL PLE

Cala Barques a Sant Vicenç?

ACTA
Amb tot, conclou el batle-president que així és com estan les coses, però que no
poden actuar, han fet una paralització d’obres, han obert un expedient d’infracció per
manca d’informes pertinents d’altres administracions, i que ara han de fer el
procediment tal com toca, que és un tema complicat però que no es pot anar allà i
recuperar-ho tan aviat.
25.- No troben totalment injustificat que sent quasi al mes d'abril i havent
passat ja quatre mesos de l'exercici 2021, no hi hagi ja els pressupostos
aprovats de forma definitiva?
R25.- Pel que fa a aquesta pregunta dels pressuposts, respon el batle-president que
ja s’ha explicat abans i que ja es dóna per contestada.

R27.- Explica el batle-president que abans que es fes la instància amb les
preguntes, ja estava fet i ja es va anar a parlar amb els tècnics, que ara estan
pendents que aquests venguin a fer-hi una visita, que realment no eren unes
al·legacions sinó que era un informe a nivell del que era l’estructura viària i el que
era també la dotació de serveis, tant de la dotació elèctrica, d’aigua, que no és un
problema, i després de tota la dotació de serveis del que ha de ser l’estructura del
PAC, i com que es treu amb el que se li diu «sistema Son Espases», que és
construcció/manteniment del que són aquests 9 centres de salut, l'Ajuntament ja no
haurà de fer aquesta tasca, de fer el manteniment, com fa ara, tot i que és veritat
que hi ha un conveni i que se’ls hi paguen les despeses.
28.- Quan sortirà a concurs el projecte del cinema Capitol?
R28.- Quant al concurs del projecte del cinema Capitol, comenta el batle-president
que ja hi estan fent feina amb el que és la base, el que ha de ser el projecte bàsic, o
l’avantprojecte, per poder treure el concurs de la redacció.
29.- Quines passes han fet fins ara per a la creació d’una escoleta Municipal de
0-3 anys per al nucli de població de Pollença? Quan tenen previst tenir-la llesta
o pensen que acabarà la legislatura i l’escoleta no serà una realitat?
R29.- El senyor Marquet respon que, com ja ha explicat amb moltes ocasions, estan
fent feina amb dues vies, una que ja s’ha posat en marxa, que ja s’ha comunicat a la
Conselleria, la creació d’una nova escola de dues línies, setanta-dues places, ara
dia dos de juliol han d'entregar un avantprojecte i la ubicació, i després hi ha fins al
23
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27.- Ja han realitzat els informes municipals referent al solar urbà de can Conill
per no retardar més la construcció del nou PAC a Pollença?
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R26.- Respon el batle-president que no és un projecte que s’hagi de fer exposició
pública, ja ho va explicar, perquè no és un tema de volumetria ni estructural, sinó
que és una reforma, però que si de totes maneres el volen consultar, el projecte està
a disposició a Urbanisme. D’altra banda també comenta que varen haver de
demanar una pròrroga per l’adjudicació, pròrroga que els hi van acceptar i que ara
tenen dos mesos per adjudicar, que, si va tot bé, entre la setmana que ve i l’altra ja
sortirà l’anunci de licitació.

ACTA DEL PLE

26.- Quan trauran a informació pública el projecte de reforma de la plaça
Miquel Capllonch i del carrer Formentor del Moll?

ACTA
2024 per a la realització d'aquesta, i pensen que l’escoleta de nova creació, al 2024
serà una realitat, mentrestant no han abandonat l’altra via que es tenir-ne una
momentàniament fins que la de nova creació sigui una realitat, que ara han entrat
nous actors dins aquesta negociació i estant estudiant de quina manera es podria
dur a terme aquesta escoleta, o tenir aquesta escoleta, fins que no es tengui la
definitiva.
30.- Quan de temps fan comptes mantenir l’estat de deixadesa amb un munt de
terra la zona verda de la vinyeta del Pont Romà?

5.2.- Precs i preguntes del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 2021-ERPLN-11 i RGE núm. 2021-E-RPLN-12, de dia de 22 de març) corresponents a
la passada sessió plenària ordinària
Precs
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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 01:58:54 a 02:32:04)

ACTA DEL PLE

R30.- Respon el batle-president que, quant a aquest munt de terra, tot això es
traurà, que, primerament, els hi varen demanar per a un acopi d’una obre que s’està
fent a la zona del calvari, una excavació, però que finalment es va decidir que, com
que tot això era material bo, podria quedar allà per a l’obra de la zona de la Vinyeta,
el projecte de la qual ja està fet i que n’han de fer l’aprovació, però que tot això se
solucionarà.

2. Que es torni a la periodicitat de sessions plenàries ordinàries mensuals. No és
pràctic, àgil ni dona una bona imatge a la ciutadania (ni facilita que escolti/participi
en els plens) tenir sessions de 5 hores on a més el batle no compleix la seva funció
de moderador, sinó que exerceix de portaveu de tots els grups polítics de l’equip de
Govern.
Preguntes
SERVEIS SOCIALS
1. Celebrant que es contractaran professionals del Treball Social via
programes de contractació, segueix pensant que no és el moment idoni per
negociar amb Delegació del Govern la creació i consolidació de 2 places
(mínim) d’Educadors/es Socials en plantilla orgànica de l’Ajuntament de
Pollença? [dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada de l’Àrea de Benestar
Social]
R1.- Comenta la senyora Cerdà que ella no ho ha dit mai que no sigui el moment
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1. Que les notes de premsa també s’enviïn al grups polítics que conformam
l’oposició de l’Ajuntament de Pollença per estar assabentats al mateix moment que
la premsa de les novetats que afecten al Municipi.

ACTA
idoni. En aquest sentit, continua dient que saben que això és un procés que no és
immediat, que és un procés llarg, i que, de moment, han optat per contractar les
treballadores via programa, però que es farà feina amb Delegació de Govern per
veure si poden aconseguir aquestes treballadores.

3. Quina data prevista hi ha, per a l’abandó definitiu de les instal·lacions
ubicades al costat del cementiri (Santuïri), per situar-les al Polígon de
Pollença? [dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada especial del servei de
coordinació entre Ajuntament i empresa municipal de serveis EMSER 2002
SLU]
R3.- Comenta la senyora Cerdà que, una vegada aprovat els plecs de les
instal·lacions de la nau del polígon, al més aviat possible, que no els hi pot donar
una data concreta.
Al respecte d’aquesta pregunta, intervé el batle-president per afegir que això
dependrà de les obres, de si no hi problemes amb el tema del temps d’execució
d’aquestes, que ell confia, si tot va bé, dins l’any que ve, i que a principis d’any li
agradaria poder anar ja fent el trasllat.
4. Quina solució s’adoptarà perquè les instal·lacions actuals de cotxeres
d’EMSER (en espera del trasllat al Polígon de Pollença) comptin amb un espai
de taquilla / vestuari, bany i dutxa per a dones exclusiu? [dirigida a la Sra.
Francisca Cerdà, Delegada especial del servei de coordinació entre
Ajuntament i empresa municipal de serveis EMSER 2002 SLU]
R4.- Comenta la senyora Cerdà que aquesta pregunta ja s’ha contestat abans a
Junts Avançam, i que si li sembla bé al portaveu del grup municipal Unides Podem,
es dóna ja per contestada.
25
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EMSER 2002 SLU
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R2.- La regidora delegada de Benestar Social, senyora Buades, explica que des de
Serveis Socials el primer de tot, continuar fent feina per sortir d’aquesta pandèmia,
que molta feina els hi duu, organitzar tot el tema del personal, augmentar la plantilla
amb dues o tres treballadores socials més ja que això és un problema estructural i
així poder donar el servei adequat en cada moment, i també poder comptar, el
municipi, amb pisos socials, sents aquests uns del objectius més importants.
Referent a EMSER, explica que molts de projectes per a aquest 2021, porta a porta
a tot Pollença poble, punt d’aportació per als habitatges rurals i vacacionals, al Port
de Pollença i a la Cala Sant Vicenç contenidors de càrrega lateral amb cinc
contenidors de fraccionament: vidre, paper, envasos, rebuig i orgànica,
compactadores digitals a la Cala per a una prova pilot i per poder controlar el
consum d’aigua diàriament, i si tot va bé, trasllat del departament d’aigua i RSU al
polígon, nau i solar, adquisició del solar veïnat de la deixalleria, entre d’altres coses
més, i espera que es puguin complir molts, durant aquest 2021, dels objectius que
tenen.

ACTA DEL PLE

2. Quines són les principals actuacions / línies polítiques que vol desenvolupar
des de les seves Àrees de gestió durant l’any 2021? [dirigida a la Sra.
Francisca Cerdà, Delegada de l’Àrea de Benestar Social]

ACTA

5. Qui es responsabilitza dels costos econòmics que ha suposat acomiadar de
forma improcedent una treballadora d’EMSER per després acabar readmetentla i pagar-li el sou d’uns mesos on no ha treballat? Ens pot xifrar el cost total
d’aquest fet? [dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada especial del servei
de coordinació entre Ajuntament i empresa municipal de serveis EMSER 2002
SLU]
R5.- Respon el batle-president que es responsabilitza l’empresa, i que el cost no li
pot dir perquè no ho sap, però que ja li passarà, o dirà que li passin, quin ha estat
aquest.

R6.- Explica el senyor Soler que, pel que fa al Consell de Gent Gran, aquest està
dins els requeriments del plec de prestacions tècniques per al Servei de Participació
Ciutadana, i que quan estigui adjudicat s’hi posaran, que espera posar-s’hi al més
aviat possible. Quant al Consell de Joventut, comenta el senyor Soler que ha
d’admetre que sí, que està un poc aturat, que si ja de per sí costa estirar al joves,
fer-ho a través de mitjans telemàtics encara ho complica o costa més, però que
espera que ara, dins aquests mesos de maig i juny, amb la millora de la previsió, es
puguin reunir i tornar-lo a reiniciar.
Diligència.- Per fer constar que, quan són les 19.13 hores, s’absenta de la sessió el regidor Miquel
Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)

ACTA DEL PLE

6. El passat 19/02/2021 es va rebre un certificat del Parlament de les Illes
Balears on es comunicava l’aprovació de la Proposició no de llei on s’insta les
administracions locals a establir un lloc de participació efectiva de la gent
major i jubilada, mitjançant la creació de Consells de Gent Gran. Com teniu
previst iniciar aquesta creació? I sobre el Consell de Joventut, quina previsió
té? [dirigida al Sr. Mateu soler, Delegat de l’Àrea de Participació Ciutadana]
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

7. S’ha observat que els STM (enginyer Municipal i arquitecta Municipal) varen
emetre informes on demanaven a l’IB Salut esmenar algunes deficiències
respecte del projecte de construcció del nou PAC de Pollença a Can Conill.
Heu rebut resposta? En quin estat es troba el procediment? [dirigida al Sr.
Bartomeu Cifre, batle]
R7.- Respon el batle-president que ja ho ha explicat abans, però al respecte afegeix
que estan esperant que els tècnics, que els hi varen dir a la reunió que
mantingueren que vendrien a veure-ho, venguin un dia i poder parlar in situ de tot
aquest informe. Quant a quin estat es troba el procediment, comenta el batlepresident que no ho sap, que si qualcú té més informació del Govern..., que l’únic
que pot dir és que va sortir la informació pública, del que és la tramitació d’aquest
procediment de construcció i manteniment d’aquests centres, i que encara ha de
sortir la licitació, però que ell sàpiga, la licitació encara no està publicada.
8. En quin estat es troba el projecte / expedient de reforma de l’actual UBS del
Port de Pollença? [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle]
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SALUT

ACTA
R8.- Pel que fa a l’estat en què es troba el projecte de reforma de l’actual UBS del
Port de Pollença, comenta el batle-president que no ho saben, el que sí els hi pot dir
és que, des de la Conselleria, es varen comprometre a fer el projecte i, en aquest
sentit, també se’ls hi va dir que quan tinguessin el projecte, estudiassin la fórmula
per poder-los ajudar a finançar aquestes obres, i que estaven disposats a cercar una
ubicació temporal, quan aquestes es duguessin a terme.
EDUCACIÓ

R10.- Comenta el senyor Marquet que, pel que a fa aquesta pregunta, ja s’ha
explicat abans i que si li sembla bé al portaveu del grup municipal Unides Podem, ja
es dóna per contestada.
11. Vist l’escrit realitzat per l’AMIPA de Monti-Sion fa unes setmanes reclamant
solucions al transport escolar des de la Cala Sant Vicenç, s’ha pres alguna
mesura al respecte? Al Ple ordinari de novembre va exposar que des de la
Conselleria d’Educació s’havia sol·licitat un informe jurídic per fer un Conveni
on l’Ajuntament tal vegada assumiria les despeses del transport [dirigida al Sr.
Josep Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació]
R11.- Explica el regidor delegat d’Educació, senyor Marquet, que, després d’haver
rebut aquest escrit, es varen reunir amb el president de l’APIMA de Monti-Sion,
explicant-li totes actuacions que s’havien fet al respecte, actuacions que ja s’han
explicat en anteriors plenaris, i que després d’aquesta reunió amb el president de
l’APIMA, varen tornar a instar a la Conselleria. De fet, comenta que, aquesta mateixa
setmana, se’ls ha convocat, per dimarts a les dotze, a una reunió, via telemàtica,
amb la Conselleria, per tractar específicament aquest tema i a veure què els hi
proposen.
CULTURA
12. Ara que tenim exemples de textos que regulen via Ordenança els renous i/o
actuacions musicals en viu, quines passes es donaran per fer una proposta
d’Ordenança que permeti el normal desenvolupament de l’activitat professional en
bars i restaurants (i altres) dels músics i les músiques del Municipi? Estem disposats
a col·laborar en l’elaboració del text [dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea
de Cultura]
R12.- Quant a aquesta pregunta, matisa el senyor Marquet que, aquestes
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10. Ens pot explicar les novetats que concerneixen la creació d’una Escoleta
Municipal a Pollença? [dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea
d’Educació]

ACTA DEL PLE

R9.- Respon el senyor Marquet que sí, que dins aquest mes de maig es convocarà,
que ara, dia 14, acaben les inscripcions, i que la idea és que, després del 14 i abans
del Ple, convocar-lo, a més també comenta que hi ha el tema del canvi del nom del
CEIP Port de Pollença que també els hi agradaria dur-lo a Ple, i que suposa, com ha
dit abans, que dins aquestes dates es convocarà el Consell Escolar.

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

9. Es convocarà com s’havia acordat el Consell Escolar Municipal en els
propers mesos? [dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació]

ACTA
ordenances, no depenen de Cultura, són més de Policia o de Bon Govern. Tot i això,
continua dient que sí que és veritat que es va fer una gestió, i que ell personalment
es va posar en contacte amb l’Associació de Músics, amb la FELIB, perquè se li
passàs informació al respecte, i que intentarà, des de la seva Àrea, impulsar-ho però
que no depèn només d’ells.
MEDI AMBIENT
13. En quin estat de contractació es troba la proposta de Conveni amb
l’IMEDEA per fer l’estudi a la Badia de Pollença? De quant és la proposta
econòmica que va passar a l’Ajuntament l’IMEDEA? [dirigida a la Sra. Maria
Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient]

15. Celebrant la campanya i iniciativa dels embornals acompanyats amb la
frase «la mar comença aquí», hem observat que alguns d’ells ja s’estan
esborrant, tot i estar a zones / llocs (exemple el Pont de Sant Jordi) on no hi
passa molt de tràfic a sobre. S’ha utilitzat una pintura d’alta durabilitat? Heu
demanat a l’empresa per què s’esborra tant aviat la pintada? [dirigida a la Sra.
Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient]
R15.- Explica la senyora Buades que la pintura emprada és la mateixa que s’empra
per a tots els marcatges dels vials (de color blanc), que l’empresa hi va anar a
revisar-les, acompanyada de la policia, i que moltes d’elles estaven brutes, amb
aigua es netejaven i tornaven al mateix color blanc. Altrament també explica que,
realment, n’hi va haver un grapat que es varen esborrar, i era perquè es trobaven
28
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R14.- Sense fer excessives crítiques a la Conselleria de Medi Ambient perquè
realment, la seva actitud, en aquest sentit, es molt poc col·laboradora i molt poc
positiva, com si el tema no anàs amb ella, traient-se el «mort de sobre», respon el
batle-president que, lògicament, no se li va remetre el Pla perquè estava en fase de
redacció i d’estudi, i que un Pla no es fa tan aviat. A dia d’avui, continua dient el
batle-president, que ja s’ha redactat i se’ls hi ha remès el Pla, ja tenen tota la
informació del que ja se’ls hi va explicar dues vegades en reunions presencials, de
paraula, però que, a vegades, creu que no ho entenen i ells (la Conselleria), en
aquest sentit, tenen una responsabilitat i una competència, igual que la tenen altres
administracions, però que sembla que el que volen fer és que la responsabilitat sigui
únicament i exclusivament de l’Ajuntament, quan les competències de la Conselleria
les tenen i no les han d’obviar.
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14. El passat 16/12/2020 la Conselleria de Medi Ambient i Territori va requerir a
l’Ajuntament que remetés un Pla d’actuacions, el més detallat possible, per
esmenar els problemes detectats en quant a qüestions estructurals de
drenatge d’aigües pluvials i de sanejament de la zona costanera del Port de
Pollença (des de Llenaire fins base militar). No es va remetre cap Pla i se’ns ha
tornat a fer un 2n requeriment al mes de març, reiterant la petició de desembre.
S’ha elaborat i enviat el Pla d’actuacions? Per què no es va respondre en
temps i forma al primer requeriment? [dirigida a la Sra. Maria Buades,
Delegada de l’Àrea de Medi Ambient]

ACTA DEL PLE

R13.- Respon el batle-president que ja ha explicat abans la modificació de crèdit i
quina és la proposta, i que els plecs estan en fase de redacció.

ACTA
vora un embornal i s’hi continuava tirant líquid, o qualque cosa perquè s’esborràs, i
que s’han tornat a repintar.

Matisa el senyor Muller que la pregunta anava més cap el motiu pel qual l’any 2020
ha estat aquesta empresa que ha explotat aquest quiosquet, responent-li el batlepresident perquè ho varen demanar a Costes directament.
Insisteix el senyor Muller que «El Llaüt» és de titularitat municipal, explicant-li al
respecte el batle-president que venia de titularitat municipal, que no s’havia
desmuntat, que estava posat allà, i que s’havia de pactar un lloguer amb el valor
residual que tenia, però que quan va acabar la temporada i varen veure aquest atac
que hi va haver, van decidir no cobrar lloguer. Altrament també explica que, com
veuran enguany, el preu de licitació serà diferent perquè els costos que pot tenir un
que ha de posar el seu xibiu, l’ha de comprar i amortitzar, és diferent a aquest que,
l’anterior legislatura, va decidir que una vegada que s’explotàs, passàs a mans
municipals.
EQUIP DE GOVERN
17. Vist que sembla que a moltes partides del Pressupost de despeses de
29
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Dit això, el batle-president en reprèn l’explicació d’aquesta pregunta dient que, per
tot això, es va decidir no cobrar, i que l’empresa té una sanció, com també tenen
altres, com han anat reiteradament a Costes, i fins i tot han anat a Delegació de
Govern, dient que s’ha fet una persecució, segons paraules del batle, totalment
arbitrària, injustificada, a segons qui sí i a segons qui no, per tant, l’Ajuntament va
tramitar, creu que eren vint-i-dues autoritzacions a Costes, més molta gent que va
muntar sense cap tipus d’autorització, ni haver sol·licitat res, i és, com a mínim, un
poc sospitós que només s’obrissin actes i es tramitessin expedients a qualcú sí i a
qualcú no, i això, com saben, té un nom bastant clar, i sembla mentida que una
administració, en aquest cas estatal i amb aquestes característiques, no actuï amb
una total imparcialitat.
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R16.- Respon el batle-president que no és així exactament, que ells (l’empresa)
varen demanar l’autorització directament a Costes, com va fer tothom, i sí que es
veritat que aquest xibiu, és de titularitat municipal, però varen optar, vist l’atac que
varen rebre, però d’una manera totalment, creu el batle, discriminatòria i arbitrària,
per part de Demarcació de Costes, a algunes empreses que fan feina a la platja,
però no a totes, fent aquí un incís que encara estan esperant resposta per part de
Demarcació de Costes, de com així no es varen obrir actes a tothom, quan només
se’n varen obrir a un parell, que tot ve relacionat amb aquest bar La NoNa, que està
fent el que vol sobre la platja amb una total impunitat, i unes actuacions, creu ell,
molt poc afortunades per part de l’Administració.

ACTA DEL PLE

16. Segons hem pogut saber, el Xibiu conegut com “El Llaut” (Lot T- Quiosc
davant Plaça Joan Cerdà), que es de titularitat Municipal, va ser explotat per
Chiringuito Embat SL amb autorització per les temporades 2018-2019. Aquest
any 2020 la mateixa empresa ha explotat el mateix Xibiu, tot i que no ha existit
cap autorització expressa, ni contracte de lloguer. Es pot concloure per tant,
que l’empresa anomenada ha explotat el quiosc Municipal sense cap tipus de
procediment administratiu i sense cap tipus de lliure concurrència? [dirigida a
la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient]

ACTA

l’Ajuntament de Pollença se’ls aplica, de mitjana, un ajustament del 5%, no
consideren que les partides vinculades als sous de l’equip de Govern i les
dietes dels regidors/es també s’haurien d’ajustar? I regularitzar el
funcionament de les dietes, que com bé sap, compten amb objeccions
d’Intervenció i Secretaria? [dirigida al Sr. David Alonso, Delegat de l’Àrea
d’Hisenda]

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 02:32:07 a 02:50:46).
Diligència.- Per fer constar que, quan són les 19.25 hores, s’absenta de la sessió la regidora Bianca M.
Aguilar Ryan (Unió Mollera Pollencina)

5.3.- Preguntes del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 2021-ERPLN-13 de dia 23 de març) corresponents a la passada sessió plenària
ordinària
Preguntes
30
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R18.- Explica el batle-president que el conveni que hi havia estava caducat, que ja
ho ha parlat amb el gerent de l’IBANAT i que varen quedar que, dins aquest mes de
maig, convocarien la comissió mixta per tornar a redactar un conveni, tot i que ja
se’ls hi va expressar la inquietud, com saben, de la deixadesa que hi ha dins l’àmbit
de la Gola, d’aquest solar que, en aquest moments, no té cap problema perquè es
pugui emprar, no un ús de pàrquing asfaltat com un equipament en sòl urbà, però sí
una adequació que, per poc que es faci, serà millor del que hi ha ja que, en aquests
moments, està bastant abandonat i és una competència de l’IBANAT, de la
Conselleria de Medi Ambient, amb la qual cosa tot d’una que es torni a reactivar el
conveni, i la comissió, que en aquests moments està caducat, tornaran a abordar
aquest tema perquè creu que és més que necessari.
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18. En paraules del programa electoral de Tots per Pollença, 100 dies, 10
accions, s’han iniciat les tramitacions amb la conselleria de Medi Ambient per
a l’habilitació d’un pàrquing al solar annex a la Gola, fent-lo compatible amb
l’entorn del parc i la seva protecció mediambiental? En relació a això,
existeixen informes tècnics favorables a construir un pàrquing en aquest
emplaçament? [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle]

ACTA DEL PLE

R17.- Comenta el batle-president que aquesta pregunta creu que ja s’ha contestat
abans perquè ja han debatut el tema del pressupost. Tot i això, demana el senyor
Muller, si es pot respondre la segona part de la pregunta quant a regularitzar el
funcionament de les dietes, responent-li el batle-president que el funcionament de
les dietes, en aquesta legislatura tenen objecció, que abans no en tenien i l’única
solució que hi pot haver és que es facin unes dietes controlades amb assistència o
que es cotitzin amb seguretat social.

ACTA

1.- Què en pensa la regidora delegada d’EMSER de la deplorable situació dels
banys i vestuaris femenins a les instal·lacions d’EMSER? Li sembla que
aquestes condicions de treball són dignes per a una treballadora d’una
empresa municipal? I la regidora d’igualtat?
2.- Què ha fet fins ara davant les reiterades peticions fetes pels representants
dels treballadors al respecte? Quan pensen donar una solució digne a aquesta
problemàtica?

R3.- Respon el batle-president que ja s’ha explicat també quina fou la contractació
que s’havia fet i l’error per part de l’empresa municipal.
4.- Consideren oportú acomiadar algú pel simple fet de que hi hagi queixes de
companys? Poden explicar quines són aquestes problemàtiques que
justifiquen un acomiadament?
R4.- Pel que a fa aquesta pregunta, el batle-president sí que vol deixar clar que no
és que hi hagués queixes per part dels companys sinó que hi va haver uns informes
en què es deia que hi havia hagut un incompliment de les condicions de treball.

ACTA DEL PLE

3.- Pot explicar el batle les seves declaracions contradictòries sobre la
readmisió d'una treballadora d'EMSER acomiadada per motius de
discriminació masclista. El dia 8 va declarar: «Es una persona contratada a
través del Soib a la que la regidora Fca Cerdà y yo decidimos rescindir el
contrato». I tres dies més tard va dir «...tuve conocimiento del despido cuando
ya se había presentado la demanda».

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

R1.- i R2.- Pel que fa a les preguntes 1 i 2, comenta el batle-president que creu que
s’ha contestat ja, de manera reiterada, tot aquest tema de la situació de les cotxeres,
i que els convida perquè hi vagin i ho vegin com està, que és un tema que vol
solucionar-ho al més aviat possible.

R5.- Respon el senyor Marquet que, com ja ha explicat abans, ara hi ha nous actors
dins aquesta negociació, perquè el problema que tenien era que, directament amb
Voliaina, era complicat ja que eren tres contractes, tot anava per separat, i que ara hi
ha unes persones que han entrat, que, tal vegada, agafarien la gestió directament,
estant a l’espera de si s’arriba a un acord, amb aquesta gent, o no. Quant a les
gestions, explica el senyor Marquet que han tengut reunions periòdiques amb la
propietat fins ara, -fins que aquestes al·lotes han entrat dins aquest escenari-,
reunions cada quinze dies per anar evolucionant i veure quina solució podrien trobar.
6.- Ha fet alguna gestió el regidor d'educació per ajudar a les famílies
d'alumnes de l'institut que reclamen 34.000 euros del viatge d'estudis del curs
passat que no es va realitzar?
R6.- Comenta el senyor Marquet que han fet el que podien fer perquè encara no es
pot fer gaire cosa. Dit això, continua dient el senyor Marquet que va parlar amb
l’APIMA de l’Institut, concretament amb una mare d’una nina afectada, que ha fet i
31
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5.- En quina situació està el tema de la negociació amb la propietat de
l’escoleta Voliaina? Quines gestions s’han fet durant aquests mesos?

ACTA
està fent una gran feina al respecte, perquè clar, són uns cinc-cents vuitanta euros
que se’ls hi hauria de tornar i clarament, a segons quines famílies, són doblers que
els hi fa falta. En aquest sentit, explica que es va fer la reclamació davant Consum,
que aquest ho va enredar molt, i que ara s’ha fet una reclamació davant Turisme
però que, fins que no passi un any, diuen que no es pot fer una reclamació ja més
formal, que, de moment, l’únic que ha fet és posar-se a la seva disposició, oferintlos, fins i tot, l’ajuda del serveis jurídics de l’Ajuntament, cosa que també va
manifestar a un dels consells escolars de l’Institut que va assistir, i que estan un poc
a l’expectativa del que puguin necessitar perquè la cosa, per ara, està ben
encaminat, -hi ha molts d’instituts que tenen la mateixa problemàtica-, però no poden
fer gaire cosa més.

R8.- Respon el senyor Nevado que aquesta aigua es deu que moltes de les
terrasses que hi ha, encara estan connectades a les pluvials i que quan les han
netejat, entre la brutícia acumulada de tot aquest temps i els productes químics
emprats per netejar-les, ha fet que surti aquesta escuma o líquid, però que no es
deu o existeix res de fecals, que s’ha comprovat.
9.- Aquests dies hem pogut observar que ha augmentat l’espai ocupat per
taules i cadires. Ens poden informar si s’han mantingut el mateix nombre de
taules i cadires però ha augmentat el nombre d’espai ocupat, si han augmentat
el nombre de taules i cadires, ...?
R9.- Explica la senyora Buades que, dins les mesures COVID, les terrasses dels
locals de restauració, bars i restaurants, podien tenir el 50 % de l’ocupació,
mantenint les mesures de distància, i que els Ajuntaments podien donar espai, si
se’n disposava, fins al 100 %. En aquest sentit, continua dient la senyora Buades
que el que es va fer fou, als que es podia, donar un espai a devora, -si era la zona
d’un aparcament o si era un espai a qualque indret devora el seu local-, per poder
augmentar fins a un 100 % o el que els hi cabés, mantenint sempre la distància de
seguretat, però mai superant la seva ocupació donada al 2019. D’altra banda també
comenta que ara, a partir de dia 24 d’abril, es pot ocupar el 100 %, és a dir, que
continuen igual, fins i tot restaurant i establiments que no han demanat mai
ocupació, també se’ls hi ha deixat posar un nombre de taules i cadires, a un espai
d’un aparcament o a una zona, perquè puguin tenir obert.
10.- Quins varen ser els motius tècnics que motivaren la suspensió dels
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8.- Com és possible que al carrer del Torrent de can Botana a la Cala Sant
Vicens surti aigua directament al torrent de dubtosa procedència quan o no ha
plogut tal i com es mostra a una fotografia del Punt Informatiu?
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R7.- Explica el senyor Nevado que s’han fet pous nous que s’han revestit amb un
ciment preparat perquè no hi hagi fuites, s’han fet canonaves noves, i connexions a
edificis que estaven en mal estat, s’han reformat, tot i que encara els hi resta fer més
coses.

ACTA DEL PLE

7.- Enhorabona per la campanya de conscienciació "aquí comença la mar"
però quines passes han fet per solucionar els problemes de clavegueram al
Port de Pollença sobretot?

ACTA

Consells d’Àrea?
R10.- Respon el batle-president que va ser un tema de procediment administratiu,
que el procediment estava mal fet, amb la qual cosa es podria haver impugnat.
11.- Consideren que 30 minuts és suficient per a explicar, debatre i fer
propostes sobre les diferents àrees que formen cada consell? I 45 minuts?
R11.- Comenta el senyor batle-president que es varen explicar i que tothom va tenir
el temps suficients per poder explicar-ho abans, que ja havien tengut vàries reunions
al respecte, i que tal vegada no, però també els sistemes de zoom, no són el més
adequat a l’hora d’interactuar.
12.- Pensen dur a terme pressupostos participatius per aquest 2021?

14.- Quins processos participatius té decidits dur a terme l’àrea de participació
per aquest any?
R14.- Respon el senyor Soler can Escarrinxo, Consell de Gent Gran, reactivar el
Consell Jove, taula de teixit productiu, i que no poc avançar res més perquè s’ha
d’acabar de confirmar.
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 02:50:51 a 02:57:52).

I sense més assumptes per tractar, el batle-president aixeca la sessió, de la qual com
a secretària, estenc aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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R13.- Pel que a fa a l’estat en què es troba el procés de modificació del Reglament
de Participació Ciutadana, respon el senyor Soler que ja s’ha comentat abans, que
es troba en revisió.

ACTA DEL PLE

13.- En quin estat es troba el procés de modificació del reglament de
participació ciutadana?

Número: 2021-0006 Data: 31/05/2021

R12.- Respon el batle-president que aquesta pregunta ja s’ha contestat abans.

ACTA

AJUNTAMENT PLE / Sessió Extraordinària núm. PL/2021/7
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 29
d’abril de 2021
Enllaç:

1.- Expedient 2005/2021. Dictamen per a l'aprovació
inicial, si procedeix, del pressupost general de
l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2021

De: 00:00:27
A: 01:11:16

2.- Expedient 2033/2021. Dictamen per a l'aprovació
inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 152021, sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement
de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a
despeses generals

De: 01:11:16
A: 01:19:24

3.- Expedient 299/2021. Dictamen per a la resolució de
les reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la
modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa
pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i
residus

De: 01:19:24
A: 01:34:49

4.- Expedient 82/2021. Dictamen per a la resolució de les
reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la
modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic
per la prestació de serveis i realització d'activitats de
l'Escola de Música de Dansa de Pollença

De: 01:34:54
A: 01:57:36

5.- Precs i Preguntes:

De: 01:57:37
A: 02:57:52

5.1.- Precs i preguntes presentades pel grup municipal
Junts Avançam (RGE núm. 2021-E-RPLN-10 de dia 22
de març) corresponents a la passada sessió plenària
ordinària

De: 01:58:54
A: 02:32:04

5.2.- Precs i preguntes presentades pel grup municipal
Unides Podem (RGE núm. 2021-E-RPLN-11 i RGE núm.
2021-E-RPLN-12, ambdós de dia de 22 de març)
corresponents a la passada sessió plenària ordinària

De: 02:32:07
A: 02:50:46

5.3.- Preguntes presentats pel grup municipal Alternativa
per Pollença (RGE núm. 2021-E-RPLN-13 de dia 23 de
març) corresponents a la passada sessió plenària
ordinària

De: 02:50:51
A: 02:57:52
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Situació de
minutatge
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Ordre del dia

ACTA DEL PLE

https://dl.dropbox.com/s/3cl3wc7jh1juzj0/21-04-29-ple
%20extraordinari.mp3

