Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/8

Ple

Ordinària

Tipus de convocatòria

Primera

Data

27 de maig de 2021

Durada

Des de les 18.35 hores fins a les 21.05 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

NO

Regidor

Antoni Cànaves Capllonch

SÍ

Regidor

Miquel Àngel Sureda Massanet

SÍ
1
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Caràcter de la sessió

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Bartomeu Cifre Ochogavia (2 de 2)
Batle-President
Data Signatura: 26/08/2021
HASH: 9529c5901497ce535e6093b7f799adb3

FRANCISCA MARIA ADROVER CANAVES (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 25/08/2021
HASH: 1579a812fef842c4daf210389bffd31e

ACTA

ACTA
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Càrrec

Nom i Cognoms

Regidora

Joana Aina Campomar Orell -s’incorpora a les 18.38

Regidora

Magdalena Seguí Cerdà

SÍ

Regidor

Michael L. Muller Flury

SÍ

Regidor

Pere Josep Coll Torrendell

SÍ

hores-

Assisteix
SÍ

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.
A) PART RESOLUTIVA

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

Secretària

ACTA DEL PLE

Excuses d'assistència presentades:
Regidor Miquel Àngel March Cerdà

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

El batle-president demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de
formular cap observació als esborranys de les actes corresponents a la sessió
extraordinària ex lege de dia 8 de març de 2021, a la sessió ordinària de dia 25 de
març de 2021 i a la sessió extraordinària de dia 29 d'abril de 2021.
No se’n formula cap, d’observació.
Se sotmet a votació l’aprovació de les actes i n’esdevé el resultat següent:
unanimitat (16)

2
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1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

ACTA
2.- Expedient 2338/2021. Dictamen per a l'aprovació del reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 3-2021
Tipus de votació: ordinària
A favor: 10 En contra: 0 Abstencions: 6 Absents: 0

Favorable

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

ACTA DEL PLE

L’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 18 d’abril, que desenvolupa la Llei
39/1988, de 28 de desembre, en matèria pressupostària, estableix que es
competència del Ple de l’Ajuntament el reconeixement extrajudicial d’aquests deutes
per a la seva aplicació a aplicacions del pressupost corrent.
El pagament de les mateixes es realitzarà d’acord amb les disponibilitats de
Tresoreria, tenint en tot cas preferència al tractar-se de serveis prestats en exercicis
anteriors a l’any en curs.
Les factures les quals es proposen a aprovació, han estat conformades pels
membres de la Corporació.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquesta despesa al nivell de
la bossa de vinculació corresponent al pressupost prorrogat de l’exercici 2020 de
l’Ajuntament.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso
García, vist l’informe d’objecció efectuat per part d’Intervenció dia 06 de maig de
2021 formula al PLE DE L’AJUNTAMENT la següent proposta d’acord:
Primer. Resoldre les discrepàncies formulada per part d’Intervenció dia 06 de maig
de 2021 pel qual es formula nota d’objecció per un import total de 40.676,16 euros.
Segon. Aprovar la despesa derivada de la relació de factures adjunta, reconeixent
extrajudicialment el deute que de la mateixa es derivi per un import total
pressupostari de 41.611,73 € amb càrrec a l’aplicació de l’estat de despeses del
pressupost prorrogat de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Pollença.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 3-2021
AJUNTAMENT
Factura D. Factura

94

Doc.
Acred.

Nom tercer

ENEQUIP
SERVEIS
31/12/2020 B07411598
INTEGRALS,
SL

C.
C.
Programa Econòmica

2311

227990

Import
(Eur)

D.
Registre

D.
Conforme

Descripció

SERVEI
AUXILIAR
2.821,72 31/12/2020 28/02/2021 D'INFERMERIA
RESIDENCIA
LOT 2 DES.

3
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Vist que en aquest exercici 2021, consten en la Intervenció Municipal factures
relatives a serveis i subministraments corresponents a exercicis anteriors essent
impossible la seva imputació pressupostària a l’exercici d’origen com a
conseqüència de rebre i/o conformar la factura en aquest exercici; en qualsevol cas,
al tractar-se de serveis i subministraments efectivament prestats a l’Ajuntament, cal
reconèixer les obligacions econòmiques i efectuar el seu pagament amb la major
brevetat possible.

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

ACTA

95

ENEQUIP
SERVEIS
31/12/2020 B07411598
INTEGRALS,
SL

96

ENEQUIP
SERVEIS
31/12/2020 B07411598
INTEGRALS,
SL

97

ENEQUIP
SERVEIS
31/12/2020 B07411598
INTEGRALS,
SL

129

HORA NOVA,
31/12/2020 A07242753
S.A.

305

FERRETERIA
PUERTO
31/12/2020 B07870868
POLLENÇA,
S.L.

314

POLLENCINA
11/01/2021 B57423691 D'AUTOMOCI
Ó, S.L.U

30/11/2020 B57299695

GAS-OIL
SANBI, S.L.

30/04/2020 B57299695

GAS-OIL
SANBI, S.L.

404

30/04/2020 B57299695

GAS-OIL
SANBI, S.L.

405

BS POLÍGON
31/12/2020 B57911588
2015 S L

405

BS POLÍGON
31/12/2020 B57911588
2015 S L

405

BS POLÍGON
31/12/2020 B57911588
2015 S L

402

403

408

31/12/2020 G57068603

FUNDACIÓ
NATURA
PARC

573

19/01/2021 B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

C.
C.
Programa Econòmica

2311

2311

2311

430

132

132

132

132

132

132

150

340

Import
(Eur)

D.
Registre

D.
Conforme

Descripció

227990

SERVEI
D'INFERMERIA
RESIDENCIA
3.526,05 31/12/2020 28/02/2021
LOT 1
DESEMBRE
2020

227990

SERVEI
AUXILIAR
2.821,72 31/12/2020 28/02/2021 D'INFERMERIA
RESIDENCIA
LOT 3 DES.

227990

SERVEI
AUXILIAR
1.362,46 31/12/2020 28/02/2021 D'INFERMERIA
RESIDENCIA
LOT 4 DES.

2260210

ESPECIAL
ULTIMA HORA
1.028,50 04/01/2021 15/04/2021 MALLORCA
CHALLENGE
11/12/20

21200

21400

21400

21400

21400

221030

221034

221036

25,76

257,88

124,41

106,92

14,99

89,52

68,98

33,45

170

22700

434

430

2200015

12,66

1 PANY
COMBINACIÓ I
08/01/2021 10/03/2021
PILES POLICIA
LOCAL.
11/01/2021 10/03/2021

REPARACIÓ
VEHICLE
7106JXG
POLICIA.

14/01/2021 11/03/2021

REPARACIÓ
VEHICLE
0438HCH
CHEVROLET
POLICIA

14/01/2021 11/03/2021

REPARACIÓ
VEHICLE
1974HVN
MEGANE
POLICIA.

14/01/2021 11/03/2021

1 LAMPADA
55W I HORES
TALLER
VEHICLE
POLICIA.

14/01/2021 11/03/2021

GASOLINA95
VEHICLES
POLICIA
DESEMBRE
2020.

14/01/2021 11/03/2021

GASOLINA95
VEHICLES
POLICIA
DESEMBRE
2020.

14/01/2021 11/03/2021

GASOLINA95
VEHICLES
POLICIA
DESEMBRE
2020.

SERVEI
RECOLLIDA
14/01/2021 10/03/2021
ANIMALS
DOMÈSTICS
DESEMBRE 20
19/01/2021 10/03/2021

50
CARTOLINES
A4 OF.
TURISME

4
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Codi Validació: 76LW275JLMGX2NFN5LC29Z5JL | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 32

Doc.
Acred.

ACTA DEL PLE

Factura D. Factura

ACTA

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

C.
C.
Programa Econòmica

578

19/01/2021 B07717333

132

611

SALOM Y
12/01/2021 B07017312 POMAR, S.L.
- MUSICASA

3381

623

12/01/2021 B57162232

EMSER 2002
S.L.U.

132

911

SERVEIS
FORESTALS I
DE
29/01/2021 B57799074
JARDINERIA
FORCAT
S.L.U.

996

DISTRIBUCI
ONES
27/01/2021 B07834534 UNIVERSAL
MALLORCA,
S.L.

1013

DISTRIBUCI
ONES
27/01/2021 B07834534 UNIVERSAL
MALLORCA,
S.L.

1096

ENERGIA XXI
COMERCIALI
12/01/2021 B82846825
ZADORA DE
REF., S.L.U.

1097

ENERGIA XXI
COMERCIALI
25/01/2021 B82846825
ZADORA DE
REF., S.L.U.

1099

ENERGIA XXI
COMERCIALI
20/01/2021 B82846825
ZADORA DE
REF., S.L.U.

1100

ENERGIA XXI
COMERCIALI
12/01/2021 B82846825
ZADORA DE
REF., S.L.U.

1101

ENERGIA XXI
COMERCIALI
20/01/2021 B82846825
ZADORA DE
REF., S.L.U.

1102

ENERGIA XXI
COMERCIALI
25/01/2021 B82846825
ZADORA DE
REF., S.L.U.

1116

CAN
31/12/2020 B07920762 TORRANDEL
L, S.L.

459

231

920

170

170

170

170

170

170

150

Import
(Eur)

D.
Registre

D.
Conforme

Descripció

417,41

BOBINES
PAPER,
19/01/2021 10/03/2021 GUANTS I GEL
HIDROALCOH
ÒLIC POLICIA

20306

219,99

LLOGUER
CONTRABAIX I
21/01/2021 16/03/2021 TRANSPORT
FESTIVAL
13/08/20

21400

247,98

22/01/2021 11/03/2021

221043

21005

220008

220000

2279929

2279929

2279929

2279929

2279929

2279929

221042

2.849,25 01/02/2021 11/03/2021

REPARACIÓ
VEHICLES
3250 DXL,0438
HCH POLICIA.
NETEJA
SOLAR
DEVORA
CEMENTIRI
(TANATORI)

765,93

MATERIAL
D'OFICINA
04/02/2021 15/04/2021
SERVEIS
SOCIALS MOLL
DES. 20

336,68

MATERIAL
OFICINA
05/02/2021 22/03/2021 INTERVENCIÓ/
SECRETARIA
DES. 20.

08/02/2021 11/03/2021

FLUID
ELÈCTRIC
BANYS
PÚBLICS
LLIMONERA

08/02/2021 11/03/2021

FLUID
ELÈCTRIC
BANYS
PÚBLICS
LLIMONERA

08/02/2021 11/03/2021

FLUID
ELÈCTRIC
BANYS
PÚBLICS
LLIMONERA

08/02/2021 11/03/2021

FLUID
ELÈCTRIC
BANYS
PÚBLICS
BRÚIXOLA

08/02/2021 11/03/2021

FLUID
ELÈCTRIC
BANYS
PÚBLICS
BRÚIXOLA

16,19

08/02/2021 11/03/2021

FLUID
ELÈCTRIC
BANYS
PÚBLICS
BRÚIXOLA

16,13

PROTECTOR
TIBIA
08/02/2021 11/03/2021 P/DESBROSSA
DORA A.
SERVEIS.

15,14

14,79

17,23

16,32

17,23
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Doc.
Acred.

ACTA DEL PLE

Factura D. Factura

ACTA
C.
C.
Programa Econòmica

Import
(Eur)

D.
Registre

D.
Conforme

Descripció

1193

ZABALETA
EXCLUSIVAS
18/12/2020 B07079668
SANITARIAS,
S.L.

340

21306

238,2

TENSOR
CUBELL DE
16/02/2021 16/03/2021 SURO PISCINA
POLIESPORTI
U.

1202

15/12/2020 B57763757

H20MICROLA
B, S.L.

340

2211086

186,34

16/02/2021 16/03/2021

1203

H20MICROLA
31/12/2020 B57763757
B, S.L.

244,42

5ANALITIQUES
AIGUA PISCINA
16/02/2021 16/03/2021
MOLL I
VESTUARIS
DES.20

1240

HORA NOVA,
30/11/2020 A07242753
S.A.

912

226010

544,5

ESPECIAL
ULTIMA HORA
01/01/2021 23/04/2021
ARTICLE
COMERÇ DIA
27/11

1275

09/02/2021 B57679722

AUXICARMA
LLORCA, S.L.

132

227040

1306

1330

43066519

30/11/2020 E07990435

CIFRE
MANUEL
JOAN
ANTONI

IMPERIAL
C.B.

31/12/2020 E07990435

IMPERIAL
C.B.

1356

22/02/2021 G57620858

LLEURE
ACTIU

1368

MARTI21/12/2020 B07641053 DECORACIO,
S.L.

1369

MARTI29/09/2020 B07641053 DECORACIO,
S.L.

1370

ELÈCTRICA
24/02/2021 B07124266
BAHIA, S.L.

1331

1373

24/02/2021 B07124266

ELÈCTRICA
BAHIA, S.L.

340

132

2211086

21400

2.048,53 19/02/2021 07/04/2021

266,2

4
ANALÍTIQUES
AIGUA PISCINA
MOLL NOV. 20.

SERVEI DE
GRUA
DESEMBRE 20
I GENER.

10
DESINFECCIÓ
26/02/2021 11/03/2021
I NETEJA
VEHICLES
POLICIA.

227006

SERVEI
NETEJA CEIP
P. POLLENÇA I
3.630,00 04/03/2021 10/03/2021
M.
CAPLLONCH
NOV.

227006

SERVEI
NETEJA CEIP
P. POLLENÇA I
2.359,50 04/03/2021 10/03/2021
M.
CAPLLONCH
DES.

337

2279931

800

TALLERS
PREVENCIÓ
22/02/2021 16/03/2021 ENTORN A LES
DROGUES IES
G. CIFRE

150

22111

123,71

24/02/2021 16/03/2021

112,48

PINTURA
ESCOLETA LA
24/02/2021 18/03/2021
GOLA I
SENYALS CEIP
C. LLOBERA

320

320

320

459

459

21203

PINTURA PER
A BANCS I
FAROLES PS.
MARÍTIM.

227992

AVARIES
ENLLUMENAT
3.704,29 24/02/2021 16/03/2021 PÚBLIC MOLL
DES.20 I
GENER.

227992

REVISIÓ
LLUMS NADAL,
DESMUNTATG
1.210,00 24/02/2021 16/03/2021
E
ORNAMENTS
NADAL
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Doc.
Acred.

ACTA DEL PLE

Factura D. Factura

ACTA
C.
C.
Programa Econòmica

Import
(Eur)

21004

211,75

2311

21210

36,95

02/03/2021 16/03/2021

PINTURA
RESIDENCIA
VELLA DES.
20.

08/03/2021 22/03/2021

886 COPIES
MP3054SP
JUTJAT DE
PAU JUNYFEBRER

11/03/2021 06/04/2021

37 H.
VIGILÀNCIA
RECEPCIÓ
PISCINA I P.
PÀDEL MOLL

15/03/2021 15/04/2021

12 PROVES
CONTACTES
COVID19
PERSONAL
POLICIA.

1408

31/12/2020 B07726797

1658

PASTOR
SOFTWARE
04/03/2021 A07408743
Y
HARDWARE,
S.A.

1687

ENEQUIP
SERVEIS
11/03/2021 B07411598
INTEGRALS,
SL

1704

PREVIS
GESTION DE
08/03/2021 B57383481
RIESGOS
S.L.U.

1751

RED DIGITAL
DE
TELECOM.
02/01/2021 B57481517
DE LAS
ISLAS
BALEARES,
S.L.

491

22207

140,47

1755

RED DIGITAL
DE
TELECOM.
02/01/2021 B57481517
DE LAS
ISLAS
BALEARES,
S.L.

491

22207

79

1966

ENERGIA XXI
COMERCIALI
25/02/2021 B82846825
ZADORA DE
REF., S.L.U.

1967

ENERGIA XXI
COMERCIALI
29/03/2021 B82846825
ZADORA DE
REF., S.L.U.

1969

ENERGIA XXI
COMERCIALI
26/02/2021 B82846825
ZADORA DE
REF., S.L.U.

2057

2058

13/10/2020 A81440786

09/09/2020 A81440786

SIEMENS
RENTING,
S.A.

Descripció

459

1375

SIEMENS
RENTING,
S.A.

D.
Conforme

AVARIA
ENLLUMENAT
24/02/2021 16/03/2021 PUBLIC VIA
POLLENTIA
DES. 20.

ELÈCTRICA
24/02/2021 B07124266
BAHIA, S.L.

FERRETERIA
PLOMER,
S.L.

D.
Registre

920

340

132

170

170

170

920

920

220005

227013

221100

2279929

2279929

2279929

16,4

649,17

420

SERVEI
INTERNET OF.
18/03/2021 15/04/2021 POLI,RADIO
POLICIA, NAU
POLÍGON

18/03/2021 15/04/2021

SERVEI
INTERNET
CALVARI 2
DESEMBRE 20

83,03

FLUID
ELÈCTRIC
01/04/2021 15/04/2021
BANYS
PÚBLICS AV.
PARIS PLATJA

17,62

FLUID
ELÈCTRIC
01/04/2021 15/04/2021
BANYS
PÚBLICS AV.
PARIS PLATJA

17,52

FLUID
ELÈCTRIC
01/04/2021 29/04/2021
BANYS
PÚBLICS AV.
PARIS PLATJA

20300

QUOTA
RENTING
FOTOCOPIAD
1.042,67 06/04/2021 20/04/2021
ORES
NOVEMBRE
2020

20300

QUOTA
RENTING
FOTOCOPIAD
1.042,67 06/04/2021 20/04/2021
ORES
OCTUBRE
2020
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Doc.
Acred.

ACTA DEL PLE

Factura D. Factura

ACTA
Doc.
Acred.

Nom tercer

11/08/2020 A81440786

SIEMENS
RENTING,
S.A.

2317

30/12/2020 A08176091

REPSOL
DIRECTO,
S.A.

2354

31/10/2020 43022641

TORRES
MAYOL
JAIME

2059

C.
C.
Programa Econòmica

Import
(Eur)

D.
Registre

D.
Conforme

Descripció

20300

QUOTA
RENTING
FOTOCOPIAD
1.042,67 06/04/2021 20/04/2021
ORES
SETEMBRE
2020

340

221036

4.997L
COMBUSTIBLE
3.623,10 14/04/2021 26/04/2021 BiEnergy e+10
PISCINA
COBERTA.

332

2200016

41,25

TOTAL

41.611,73

920

15/04/2021 21/04/2021

5 BARRALS
AIGUA CAN
LLOBERA OCT.
2020.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma
part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació
(minutatge de 00:04:48 a 00:12:02).

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; i sis (6) vots
d’abstenció dels membres dels grups municipals Junts Avançam, Unides Podem i
Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i
els acords continguts en el mateix.

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

Factura D. Factura

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA
Vista la Resolució de Batlia núm. 350/2021, de dia 28 d’abril (expedient núm.
2063/2021) que literalment transcrit és del següent tenor:
«Vist el recurs contenciós administratiu (Actuacions Judicials P.A. 124/2021),
interposat pel Procurador Sr. Onofre Perelló Alorda, en nom i representació de
l’entitat sindicat FEDERACIÓN EMPLEADOS SERVICIOS PÚBLICOS-UNION
GENERAL DE TRABAJADORES (FeSP-UGT) contra les següents resolucions:
A) .- Acord Plenari de 19 de Novembre de 2019 (BOIB 11 de Gener de 2020 pel qual
s'aprova la modificació dels articles 3, 8 i 10 de l'Acord de Carrera Professional
d'Empleats Públics Ajuntament de Pollença, aprovat per Ple de 29 d'agost de 2018 i
publicat en BOIB 4 setembre 2019.
8
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3.- Expedient 2063/2021. Dictamen per a l'aprovació de la ratificació de la
Resolució de Batlia 2021/350, de dia 28 d'abril, en relació amb el recurs
contenciós administratiu PA 124/2021

B) .- Desestimació presumpta de el Recurs de Reposició presentat per la FeSPUGT.
Vist l’emplaçament efectuat pel JCA núm. 2 dels de Palma; en virtut de les
atribucions que m'atorguen els articles 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre
Municipal i de Règim Local de les Illes Balears i 21.1-k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
RBRL HE RESOLT:
Primer.- Nomenar el Procurador dels tribunals Sr. Juan J. Pascual Fiol perquè
representi l’Ajuntament en l’esmentat procediment, les seves incidències i
derivacions; i els Lletrats de l’Il·lustre Col·legi de Balears Sr. Miquel RIPOLL
TORRES i Sra. Maria Martina PLOMER CIFRE perquè, indistintament, n’assumeixin
la direcció tècnica.
Segon.- Notifiqui’s als nomenats el present Decret per tal que es personin, en nom
de l’Ajuntament, en el dit recurs i dugui’s també el mateix a la propera sessió
plenària que se celebri als efectes que se’n doni compte.
Tercer.- Notifiqui’s si s’escau, amb caràcter previ, la present resolució a tots els
interessats a l’expedient i trameti’s còpia de l’expedient administratiu, objecte del
recurs, al dit Jutjat.
Ho mana i signa el Batle, a Pollença.»

ACTA DEL PLE

Pels motius exposats en el punt segon de la dita Resolució, així com que es
considera convenient i oportú que l’Ajuntament es personi com a part contra la qual
es recorre, aquesta Batlia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Únic. Ratificar íntegrament la Resolució de Batlia núm. 350/2021, de dia 28 d’abril.»
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 00:16:27 a 00:32:36).

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

ACTA

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

4.- Expedient 1808/2021. Dictamen per a l'aprovació de la determinació de les
festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2022
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA
Vist que el Consell de Govern, de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998,
de 31 de desembre, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 105, de 15 d’agost), i altra normativa
d’aplicació, ha aprovat el calendari de festes per a l’any 2022 en l’àmbit de les Illes
9
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Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i
n’esdevé el resultat següent: unanimitat (16)

ACTA

Balears per Acord de dia 8 de març de 2021, publicat en el BOIB núm. 33/2021, de
dia 9 de març, i atès que procedeix comunicar, abans del dia 31 de maig, a la
Direcció General de Treball i Salut Laboral els dies que l’Ajuntament Ple hagi fixat
com a festius en l’àmbit del municipi per a l’any 2022, d’acord amb l'article 46 del
Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades, hores
extraordinàries i descansos, als efectes de determinar les dues festes locals en
l’àmbit municipal, a més de les festes indicades que són dies festius en l’àmbit de les
Illes Balears (RGE núm. 2021-E-RC-1840, de dia 29 de març)
Pels motius exposats, aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del
següent ACORD:

Dilluns

2 d’agost

Nostra Senyora dels Àngels

Dimarts

Segon. Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Treball i Salut
Laboral del Govern de les Illes Balears, als efectes oportuns.»
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 00:34:59 a 00:35:49).
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat
següent: unanimitat (16)
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i
els acords continguts en el mateix.

5.- Expedient 2404/2021. Dictamen per a l'aprovació del canvi de la
denominació del centre CEIP Port de Pollença per la denominació CEIP
Bocchoris
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 15 En contra: 0 Abstencions: 1 Absents: 0

A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’EDUCACIÓ
Vist que per part de la directora del CEIP Port de Pollença i presidenta del Consell
Escolar del mateix, s’ha presentat sol·licitud i documentació adjunta davant el
registre d’aquesta Corporació (RGE núm. 2021–E-RC-2740 de dia 7 de maig)
mitjançant la qual demana que l’Ajuntament doni la seva aprovació al canvi de nom
del centre, donant el vistiplau al nom escollit CEIP Bocchoris.
Considerant que l’article 3.1 del Decret 119/202, de 27 de setembre, pel qual
10
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Sant Antoni
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17 de gener

ACTA DEL PLE

Primer. Determinar com a festes locals en l’àmbit municipal per a l'any 2022 les
següents:

ACTA

s’aprova el reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels
collegis públics d’educació primària, i del col·legis públics d’educació infantil i
primària (BOIB núm. 120, de 5 d’octubre de 2002) recull que «[...] La denominació
específica pot ser modificada a proposta del consell escolar del centre, que s’ha de
mostrar favorable per una majoria de dos terços. La proposta ha d’anar
acompanyada d’un informe del consell escolar en el qual es justifica la conveniència
del canvi i amb un informe favorable de l’entitat local que és el titular de l’edifici en el
qual s’ubica el centre.»
Vist que, prèvia justificació de la conveniència del canvi de nom, en data 23 d’abril
de 2021, en reunió del Consell Escolar del CEIP Port de Pollença, s’acordà el canvi
de nom del centre amb la proposta guanyadora «Bocchoris».

Segon. Donar trasllat del present acord al Consell Escolar del CEIP Port de
Pollença, als efectes pertinents.»
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 00:42:44 a 00:53:55).
A continuació, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat següent: quinze
(15) 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.

6.- Expedient 2557/2021. Dictamen per a l'aprovació de la ratificació de la
Resolució de Batlia núm. 2021/419, de dia 18 de maig, en relació amb el recurs
de cassació interposat en el PO 122/2013 en fase d'execució
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Tot seguit se sotmet a consideració dels reunits el Dictamen formulat per la Comissió
Informativa Permanent General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA
11
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Primer. Informar favorablement el canvi de denominació específica del centre CEIP
Port de Pollença per la denominació CEIP Bocchoris de conformitat amb la proposta
de modificació formulada pel Consell Escolar del centre.

ACTA DEL PLE

Pels motius abans exposats i de conformitat amb l’article 3.1 del Decret 119/2002,
de 27 de setembre, abans esmentat, aquesta Regidoria proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció del següent ACORD:

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

Atès l’informe favorable al canvi de la denominació específica del CEIP Port de
Pollença a la denominació CEIP Bocchoris, emès per part de la la tècnica
d'Educació, dia 10 de maig de 2021.

ACTA

Pels motius exposats en el punt segon de la dita Resolució, així com que es
considera convenient i oportú que l’Ajuntament es personi com a part contra la qual
es recorre, aquesta Batlia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

«Visto el Auto de día 2 de febrero de 2021 dictado por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears desestimatorio
del recurso de reposición interpuesto por la representación procesal de la entidad
Menani, S.A. contra la providencia de 9 de octubre de 2020 sustanciado en el
Procedimiento Ordinario bajo los Autos 122/2013 en fase de ejecución.
Vista la Diligencia de Ordenación de 7 de mayo de 2021 por la que se tiene por
preparado el recurso de casación interpuesto contra dicho Auto y el emplazamiento
efectuado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJIB, en uso de las
atribuciones que me confieren los art. 21 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre
Municipal y de Règim Local de les Illes Balears y el 21.1.k) de la Ley 7/85, HE
RESUELTO:
Primero.- Nombrar al Procurador de los Tribunales de Madrid Sr. Manuel M.ª
Álvarez-Buylla Ballesteros para que represente al Ayuntamiento en el mencionado
recurso, sus incidencias y derivaciones; y los Letrados del Ilustre Colegio de
Baleares, Sr. Miquel Ripoll Torres y Sra. María M. Plomer Cifre para que,
indistintamente, asuman la dirección técnica.
Segundo.- Notifíquese a los nombrados en el presente Decreto para que se
personen, en nombre y representación de este Ayuntamiento, en el mencionado
recurso y elévese el contenido de la presente resolución a la primera sesión plenaria
que se celebre a efectos de su ratificación. Lo manda y firma el Alcalde, en
Pollença.»

ACTA DEL PLE

Vista la Resolució de Batlia núm. 419/2021, de dia 18 de maig (expedient núm.
2557/2021) que literalment transcrit és del següent tenor:

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 00:59:54 a 01:08:06).
Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i
n’esdevé el resultat següent: unanimitat (16)
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i
els acords continguts en el mateix.

7.- Expedient 2483/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam
per visibilitzar i resoldre les necessitats de les persones amb patologies
relacionades amb incontinència i ostomies
Favorable

Tipus de votació: unanimitat
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Únic.- Ratificar íntegrament la Resolució de Batlia núm. 419/2021, de dia 18 de
maig.»

ACTA
A continuació els reunits consideren el Dictamen formulat per la Comissió
Informativa Permanent General, que transcrit literalment diu:
«MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL JUNT:S AVANÇAM PER A
VISIBILITZAR I RESOLDRE LES NECESSITATS DE LES PERSONES AMB
PATOLOGIES RELACIONADES AMB INCONTINÈNCIA I OSTOMIES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La crisi econòmica i sanitària provocada per la COVID 19 està deixant en evidència
altres problemàtiques de la nostra societat que no estaven resoltes i que, davant les
dificultats i la pressió dels condicionants de la pandèmia, estan sortint a la llum.

El fet de que no se parli obertament d’aquestes patologies i les seves conseqüències
fa que sigui encara un tema «tabú» i aquest desconeixement per part de la societat
provoca que els malalts haguin de passar vergonyes innecessàries i situacions
incòmodes que se poden evitar perfectament.
Per tant ens trobam amb un tema complexe, que a més de les dificultats
psicològiques i emocionals de viure amb aquestes malalties, s´hi afegeix una
necessitat física que només des de l´administració pública es pot resoldre de
manera adequada i eficaç.
Són moltes les accions que des d’una postura que aposta per polítiques socials
actives es poden fer per integrar socialment els col·lectius afectats.
Així mateix és des de la col·laboració de l’Ajuntament amb les diferents associacions
de malalts afectats d’on es poden promoure les accions per a desenvolupar facilitats
pel seu dia a dia, donat que aquestes associacions coneixen de primera mà la
problemàtica d’aquestes malalties i els recursos que disposam, facilitant per tant les
intervencions de l´administració pública.
Per tot això,
ES PROPOSA:
1. La signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença,
13
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Un dels problemes que provoca més incomoditat i angoixa és la necessitat continua i
a vegades imprevisible d’haver d’accedir a un bany. Tant les persones que duen un
dispositiu d’ostomia com degut a incontinència són moltes les ocasions en què és
urgent poder accedir a un bany de manera immediata. La situació actual, on molts
d’establiments han hagut de tancar, ha agreujat la problemàtica, fent més difícil
encara la vida per aquests col·lectius.
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Es tracta de persones amb necessitats especials provocades per malalties o
situacions d’abús. Són patologies relacionades amb símptomes inflamatoris
intestinals com poden ser la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa, pacients
ostomitzats o malalts d’incontinència anal i urinària. La majoria dels pacients afectats
veuen molt limitada la seva qualitat de vida en un entorn que fins ara ha ignorat les
seves necessitats, per tant es troben amb dificultats per sortir de casa seva o fer
vida social i laboral com la resta de la població.

ACTA DEL PLE

En aquesta ocasió ens volem referir a uns col·lectius que de moment son invisibles
davant el gruix de la societat i l´administració pública i que és urgent parlar-ne per
adoptar mesures que millorin la qualitat de vida d’aquestes persones i per tant de la
societat en general.

ACTA

l’associació ABACCO (Associació balear de crohn, colitis ulcerosa i ostomitzats) i
l’associació ASIA (Associació per la incontinència anal i urinària).
2. La validació d’un distintiu presentat per les entitats col·laboradores, que permeti
als malalts de Crohn, colitis ulcerosa, ostomitzats i malalts d’incontinència anal i
urinària aturar el vehicle a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi
la circulació de vehicles o vianants.
3. La visibilització de les malalties de Crohn, colitis ulcerosa, ostomitzats i
incontinència anal i urinària i la millora de la qualitat de vida dels pacients,
especialment en relació a la dinamització de la vida social al terme municipal de
Pollença dels pacients mitjançant les mesures adients.

Finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el resultat
següent: unanimitat (16)
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció precedent i els acords
continguts en la mateixa.

8.- Expedient 2527/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam
per a l'adquisició de sòl públic al nucli de població de Pollença
Tipus de votació: ordinària
A favor: 4 En contra: 0 Abstencions: 12 Absents: 0

Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:
«MOCIÓ PER A L'ADQUISICIÓ I INCREMENT DE SÒL PÚBLIC AL NUCLI DE
POBLACIÓ DE POLLENÇA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Durant el passat mandat, amb el grup de Junts Avançam al govern de l’Ajuntament
de Pollença, es va negociar l’adquisició de la finca hort del camí del Puig de 8.000
m2 aproximadament i que estava llogada des de feia molt temps per a incrementar
les places d’estacionament al nucli de població de Pollença. Aquesta parcel·la es va
comprar amb el pressupost de 2017 i va passar a ser de titularitat pública dins el
primer trimestre de 2018.
Actualment l’Ajuntament ha proposat distints usos a la finca, fet que demostra
l’encert en la compra de la parcel·la abans esmentada.
Aquesta compra també va reduir la despesa de capítol 2 ja que es pagaven al
voltant de 12.000 € anual des de feia anys en concepte de lloguer per a aquest
14

Codi Validació: 76LW275JLMGX2NFN5LC29Z5JL | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 32

Favorable

ACTA DEL PLE

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 01:16:46 a 01:21:05).

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

4. Habilitar amb els equipaments adequats alguns banys públics perquè hi puguin
accedir aquestes persones.

ACTA

solar.
En el pressupost de la corporació de 2020 es va incorporar una partida per adquirir
can Escarrintxo, terrenys que també han estat llogats durant molts d’anys amb un
cost actual d’uns 25.000 € anuals.
A dia d’avui l´Ajuntament de Pollença té llogades dues finques més, una per a donar
resposta també a una demanda d’estacionament i una altra per a usos educatius:

L´Ajuntament de Pollença disposa d’un ampli romanent de tresoreria de més de 25
milions d’euros els quals pot disposar durant aquest exercici gràcies a l’aixecament
de les regles fiscals per part del govern espanyol.
Un dels objectius de l’administració local ha de ser el d’ampliar el parc de sòl públic,
sobretot quan ja s´està pagant per fer-ne ús. A la vegada també es necessari
disposar-ne, en previsió de possibles cessions a altres administracions
supramunicipals per a inversions o equipaments educatius, sanitaris, de caire
social, de seguretat, de transport públic i d’estacionament, entre d’altres.
Amb la conjuntura de totes aquestes situacions, el pagament de lloguers per un ús
públic, el romanent de tresoreria acumulat i l’aixecament de les regles fiscals i la
tramitació dels pressuposts municipals, consideram que és el moment idoni per
abordar l´operació d’adquisició d’aquests dos terrenys.

ACTA DEL PLE

− La finca anomenada «Camp de les Monges», també de naturalesa rústica
situada just darrera el CEIP Costa i Llobera la qual fou llogada amb el
procediments establerts durant la passada legislatura per destinar una part a
ampliació del pati del centre educatiu i la resta és usada com a
estacionament i que té un cost de 12.000 € anuals.

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

− La finca denominada «Camp d’en Brull» al costat de la rotonda del Gall i
amb accés directe des de la carretera i des d’un accés realitzat per
l’Ajuntament dins la present legislatura per via Argentina, es usada per
estacionament tot i ser un terreny rústic. Aquest lloguer no té contracte i té un
cost d’uns 15.000 € anuals per a l’Ajuntament.

1. L’Ajuntament iniciarà l’obertura de l’expedient, les negociacions i els tràmits
corresponents per adquirir les finques abans anomenades i que actualment estan
llogades per aquest organisme.
2. L´Ajuntament crearà les partides pressupostàries corresponents al pressupost de
2021 per a l’adquisició de les finques del «Camp d’en Brull» i el «Camp de les
Monges».
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 01:25:56 a 01:41:53).
Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i
n’esdevé el resultat següent: quatre (4) vots a favor dels membres del grup municipal
Junts Avançam; i dotze (12) vots d’abstenció dels membres dels grups municipals Tots
per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi - Proposta per les Illes,
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Per l’abans esmentat es proposa l’adopció dels següents ACORDS:

ACTA

Unides Podem i Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació es declara aprovada la Moció precedent i els acords
continguts en la mateixa.

9.- Propostes/Mocions d'urgència
Tot seguit per part de la Batlia es demana si qualque grup polític desitja sotmetre a
consideració del Ple qualque assumpte, de conformitat amb l’article 91.4 ROF.

1. - Informació de Batlia / 2.- Dació de compte de Resolucions de Batlia
D’acord amb allò que disposa l’article 42 del reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals (ROF) es dóna compte de les resolucions
adoptades i registrades des de dia 25 de març fins dia 27 de maig de 2021, del
número 2021/242 fins al número 2021/538 (ambdós inclosos) al Llibre de Decrets,
al qual els regidors i les regidores hi tenen accés directe mitjançant el gestor
documental, als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern.

ACTA DEL PLE

B) PART DE CONTROL I SEGUIMENT

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

No se’n presenta cap, de proposta/moció d’urgència.

3.1.- Preguntes del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 2021-E-RPLN-16
de dia 25 de maig de 2021) corresponents a la present sessió plenària
ordinària
Preguntes
IGUALTAT
1. En quin estat es troba l’expedient de contractació d’un servei extern que
proporcioni a l’Àrea d’Igualtat un/a tècnic/a d’igualtat? [dirigida a la Sra.
Bianca Aguilar, delegada de l’Àrea d’Igualtat]
R1.- Respon la senyora Aguilar que ara mateix ho té Secretaria pendent de revisarho i que espera poder-lo contractar tan aviat com sigui possible però que, malgrat
l’Àrea no disposi encara de tècnic/a d’Igualtat, comenta la regidora que s’ha
continuat fent feina, que no s’han aturat i que prova d’això és que aquesta setmana,
per exemple, han sol·licitat una subvenció a l’Institut Balears de la Dona (ib-dona)
16
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3.- Precs i Preguntes

ACTA

per a un projecte que té a veure amb les taules de coordinació i prevenció de
violència de gènere, per poder contractar, espera, una persona que faci feina amb
això.
MEDI AMBIENT

R3.- Des de l’Àrea de Medi Ambient, explica la senyora Buades, s’ha fet una
ressembra d’una vintena d’arbres a la zona de devora la rodona de la Vall i a la
placeta de «can Sionet», a través de l’associació «Cap de fibló». En aquest mateix
sentit, exposa el senyor Nevado que, des de l’Àrea de Serveis, s’han sembrat uns 90
tamarells en diferents indrets del Port de Pollença i de la Cala Sant Vicenç i que
estan començant a ressembrar aquells arbres que es troben en zones més
emblemàtiques, continuant, durant aquests dos anys, amb la ressembra de la resta
d’arbres que manquen.
AJUNTAMENT DE POLLENÇA
4. Es realitzarà abans de finalitzar la legislatura una RLT (relació de llocs de
treball) actualitzada i que reguli les tasques del personal de l’Ajuntament de
Pollença? [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle]
R4.- Respon el batle-president que no ho sap, que és un poc escèptic en aquest
sentit, que ho ha intentat dues vegades i que no ha estat possible, ja que no només
depèn d’una part sinó que hi ha d’haver voluntat per totes les parts, cosa que, a
vegades, també no és suficient.
5. Per què segueix sense actualitzar-se, a l’espai que pertoqui (que consideram
ha de ser a la pàgina web i no la seu electrònica), la informació referent a les
retribucions de regidors i regidores, així com les dietes dels regidors/es que
no tenen dedicació parcial ni exclusiva? [dirigida a la Sra. Maria Buades,
17
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3. En quin estat es troba l’encomana que va fer el Ple de l’Ajuntament,
aprovant la nostra moció conjunta amb Alternativa per Pollença «per a
l’increment d’arbres i vegetació urbana?» S’han començat a re-sembrar arbres
del dossier d’arbres desapareguts? [dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada
de l’Àrea de Medi Ambient]
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R2.- Explica la regidora delegada de Medi Ambient, senyora Buades, que l’empresa,
acompanyada en tot moment per la policia local, va fer la revisió i es varen repintar
els que estaven malament, i que, a mesura que s’esborrin, a l’igual que es fa amb
els passos de vianants i resta de senyals horitzontals, al disposar de les plantilles,
s'aniran repassant, però que això no es deu a un defecte de la pintura sinó pel
desgast produït pels cotxes que hi passen per sobre i també perquè s’hi continua
tirant l’aigua de fregar o altres substàncies.

ACTA DEL PLE

2. Insistint amb la campanya i iniciativa de pintar els embornals acompanyats
amb la frase «la mar comença aquí», hem observat que alguns d’ells ja s’estan
esborrant i no s’han tornat a pintar (per exemple i com es pot veure a la
fotografia de l’annex 1, al Pont de Sant Jordi). Se sol·licitarà a l’empresa una
revisió completa dels embornals on s’ha pintat i que s’asseguri que no
s’esborri al cap de poques setmanes d’aplicar-se? [dirigida a la Sra. Maria
Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient]

ACTA

delegada de l’Àrea d’Administració Electrònica]
R5.- La senyora Buades comenta que no és que no es vulgui penjar aquesta
informació, però que s’ha de fer així com se’ls hi ha marcat des de Secretaria, és a
dir, penjant-la a la seu electrònica i no al web de l’Ajuntament, però que, tot i que
l’ordre perquè es pengi ja està donada, hi tornarà insistir.

7. Hem observat la iniciativa positiva i necessària de delimitar al C. de Sion
(Pollença) una zona d’espera escolar per l’alumnat i pares i mares de l’escoleta
de Monti Sion (Sant Jordi). Ara bé, aquesta zona nomes s’ha fet a un costat del
carrer (veure fotografia a l’annex 2). No s’hauria de pintar la mateixa zona a
l’altre banda, perquè els mesos de canvi de costat d’aparcament, també hi hagi
l’espai reservat? [dirigida a la Sra. Maria Buades, delegada de l’Àrea de Policia
Local]
R7.- Al respecte d’aquesta pregunta, la regidora delegada de Policia Local respon
que sí, que està previst que es faci però que depèn de la disponibilitat del pintor de
l’Ajuntament, ja que es fa a través de mitjans municipals.
DIVERSOS
8. El passat 02/03/2021 es va aprovar a la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial la PNL relativa a la recuperació i manteniment de camins
públics rurals on s’insta als Ajuntaments a que adaptin el seu catàleg de
camins públics de la seva titularitat a la Llei 13/2018, de camins públics i rutes
senderistes de Mallorca i Menorca, per recuperar-los i garantir-ne la
conservació i manteniment. Quines accions té plantejades l’equip de Govern
per donar-hi compliment? [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle]
R8.- Una proposició no de llei (PNL), explica el batle-president, no té cap tipus de
vinculació directa, és una declaració d’intencions, fruit de la majoria política, en
aquest cas del Parlament, però que no implica un canvi legislatiu, és a dir, que els
efectes que pugui tenir aquí, segons ell, són pràcticament nuls. Dit això, continua
dient el batle-president, que ell no ha tengut accés a aquesta proposició no de llei,
18
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POLICIA LOCAL
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R6.- Respon el batle-president que la valoració que en fa no és gaire bona, que es
pensava que de la fase inicial s'haurien impulsat ja tota una sèrie de projectes. En
aquest sentit, continua dient, que és veritat que el darrer que es va parlar és que,
des del punt de vista de la mancomunitat, es poguessin afrontar projectes a través
del fons europeus, ja que estava un poc previst, també, una sèrie de projectes
mediambientals, per tant, sí que es va parlar de materialitzar projectes en aquest
sentit però que, tot i això, li agradaria que fos més actiu, que esperaran a veure
enguany què passa i sinó prendran una determinació.

ACTA DEL PLE

6. Quina valoració es fa després de gairebé 2 anys des de l’adhesió a
l’organisme «Mancomunitat de Tramuntana», amb un import anual de 7.000 €?
Al setembre passat va respondre que s’havia acudit a una reunió i que es
«varen fer una sèrie de projectes, no materialitzats i aturats per la crisi del
COVID». Quines actuacions hi ha previstes? [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre,
batle]

ACTA

que si li poden fer arribar per tenir-ne constància clara que què diu, quin és el debat i
l’argumentació, etc., perquè clar, un tema és el catàleg, l’altra és la titularitat i l’altra
és garantir-ne la conservació i el manteniment, ja que si s’han de fer càrrec de tots
els camins que hi ha al catàleg, a dia d’avui no farien res més dins aquest
Ajuntament, que és complicat amb alguns camins poder garantir-ne la titularitat -com
ara els hi passa amb Coves Blanques o molts de camins que puguin ser més
emblemàtics-, però que, com ja ha comentat abans, en el moment que la tenguin
veuran, sense cap tipus de vinculació a efectes municipals, si té qualque punt que
pugui ser positiu o no.

10. Es va demanar per una zona que no està il·luminada actualment i que és un
tram de Via Alemanya (Llenaire, Port de Pollença, veure annex 3) fins a la
rotonda de la MA-2220. Se’ns va respondre que es miraria d’incorporar posar
algunes faroles a algun projecte per tenir-hi més il·luminació. S’ha fet alguna
passa amb aquest sentit? [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle]
R10.- El batle-president comenta que han mirat les faroles que tenen i que no són
adequades, ja que són per a l’entorn urbà i allà han de ser faroles de carreteres,
amb un cost molt més elevat i han de ser molt més altes. En aquest sentit, continua
dient que miraran de posar-ne un parell per donar-li una miqueta més de lluminositat
però que tampoc esdevé un lloc que necessiti de molta intensitat lumínica, i no deixa
de ser un tram que, si bé ara no és una carretera, ara és de titularitat municipal, no
deixa de ser un funcionament d’una carretera, per tant, no es poden posar faroles
baixes sinó que n’assumeixin el pas de camions, autobusos, etc.
Una vegada concloses les preguntes formulades per escrit pel grup municipal
Unides Podem, el senyor Muller demana si pot fer una pregunta in voce addicional,
dirigida al senyor Andrés Nevado, regidor delegat de l’Àrea de Serveis, en relació
amb la poda dels jardins del Convent, ja que hi hagut un poc de rebombori amb
aquesta poda perquè s’ha tallat d’una manera un poc, no sap si dir-li agressiva, i
tampoc sap si aquesta s’ha fet amb criteri tècnic o qui ha avalat aquesta poda en
aquests moments.
Tot i que la pregunta va adreçada al senyor Nevado, regidor delegat de l’Àrea de
Serveis, la respon el senyor batle-president perquè en va tenir cura, d’aquest àmbit.
Dit això, explica el batle-president que en aquests jardins hi havia una intensitat de
massa forestal, pot dir que elevadíssima, i que ja s’havia demanat moltes vegades
que es podàs. Altrament també comenta que el manteniment dels jardins el fa
PRODIS, però que és un manteniment dins l’àmbit que pot fer PRODIS, -lògicament
no fan aquestes podes més dràstiques-, i que hi havia tota una zona, a la vora dels
19
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Intervé el senyor Muller per afegir, pel que fa a aquesta pregunta, que la informació
que els hi ha arribat és per a ciclomotors, cosa que abans es feia a Pollença,
responent-li el batle-president que podria ser però que ell no ho sap.

ACTA DEL PLE

R9.- Respon el batle-president que ell no ho acaba d’entendre perquè les ITV, en els
pobles, que ell sàpiga només es fan per a vehicles agrícoles, no per a altres tipus de
vehicles, i que, en aquest sentit, no en té constància d’això.

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

9. S’estan reprenent les inspeccions d’ITV a diversos pobles (Sóller, per
exemple). Alguna notícia de quan es reprendran a Pollença? [dirigida al Sr.
Bartomeu Cifre, batle]
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Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

ACTA DEL PLE

ACTA
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Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

ACTA DEL PLE

ACTA

ACTA
3.2.- Precs i preguntes del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 2021-ERPLN-17 de dia 25 de maig de 2021) corresponents a la present sessió plenària
ordinària
Precs
Demanam que sigui el grup de regidors i regidores de la coalició Junts Avançam qui
llegeixi les preguntes registrades per a ser contestades, tal i com es fan a altres
Ajuntaments.

R1.- Respon la senyora Buades que, pel que fa a l’estacionament de vehicles i
l’ocupació sobre la calçada, es revisarà, que la policia aquest dies hi anirà, -hi ha un
policia encarregat de l’ocupació de la via pública que hi anirà-, a l’hora que també es
revisarà el tema dels vehicles estacionats. Pel que fa al tema de la moció del doble
sentit de circulació, comenta la senyora Buades que en tornaran a parlar, que no ho
han tractat perquè estaven pendents del que és del punt número dos i del tema del
Conveni amb la propietat.
Al respecte d’això intervé el batle-president per afegir que al carrer Bot, a dia d’avui,
sí que està el projecte fet, que estan pendents que Recursos Hídrics els autoritzin a
executar l’actuació, l’obra, per l’afectació de la zona humida, per poder tenir el tram
anterior més eixamplat.

ACTA DEL PLE

1- Pensen complir la moció que membres de l'actual equip de govern vàreu
presentar i aprovar la legislatura passada referent al carrer Bot. Des de Tots i
des del PP us queixàveu que era un perill mantenir el doble sentit de circulació
i vosaltres el manteniu amb vehicles estacionats i amb OVP a damunt la
calçada.

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

Preguntes

En aquest sentit intervé novament el batle-president per explicar que són dues
coses: d’una banda, el conveni urbanístic que hi ha amb el Pollensa Park per poder
eixamplar el carrer, que aquest Conveni ja l’han presentat a l’Ajuntament, que hi ha
totes les valoracions fetes, i que, per poder-se executar el projecte de dotació de
serveis i d'eixamplar i fer les cessions, o fer la cessió anticipada, que és el que els hi
permetia fer l’obra, estan pendents de l’aprovació, o de l’autorització, de Recursos
Hídrics, que és la que és competent informar, per l’afectació de la zona humida de
l’Ullal, i que quan es pugui fer això llavors es podrà executar el projecte de dotació
de serveis. L’altra, del pàrquing ..... per això deia, intervé la regidora de Medi
Ambient, que això afecta el que és doble sentit i el tema dels estacionaments i de
l’ocupació de la calçada, és revisarà
2- El pàrquing del carrer Bot i propietat de l'hotel Pollença Park està obert. Han
signat el conveni amb la propietat per mantenir-lo obert?
R2.- Respon el senyor Nevado que, de moment, no s’ha signat cap acord, que altres
anys s’ha fet, però que enguany encara no s’ha signat, que l’Hotel no ha obert, i que
22
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Matisa el senyor Sureda que es refereixen al Conveni que se signava cada any amb
la propietat de l’Hotel Pollença Park per tal de poder tenir el pàrquing que ja està
obert ...., responent-li la regidora de Medi Ambient que encara estaven donant
resposta a la pregunta 1.

ACTA

aquest, com a propietari d’aquest pàrquing, ho té obert perquè ho creu convenient,
però que com ha dit abans, no s’ha signat, de moment, cap Conveni per a aquest
any.
3.- Per quina raó des de la regidoria del Port de Pollença després de dos anys
de legislatura no s'ha impulsat la millora de la sala d'actes del Moll tal i com
estava prevista amb banys accessibles a persones amb mobilitat reduïda,
climatització, dotació d'equipament tècnic, incorporació del camerino amb
l'ampliació del conveni amb la parròquia?

5.- S´ha posat en contacte amb nosaltres una dona denunciant que aquestes
darreres setmanes dues dones han acudit al serveis socials per demanar ajuda
per violència de gènere i no se les ha pogut atendre. En tenen coneixement?
Es pot fer alguna cosa per evitar aquestes situacions? Quines actuacions
pensen que es poden fer des de la seva àrea per aturar la violència de gènere?
R5.- Respon la senyora Cerdà que en el moment que va tenir coneixement
d’aquesta pregunta es va posar en contacte amb les treballadores socials i amb
l’administrativa del Port de Pollença, ja que això va ser un cas que tengué lloc allà.
Referent al cas en concret explica la senyora Cerdà que és veritat que aquestes
dues persones –que Ib-dona Inca ja els hi fa el seguiment- acudiren a Serveis
Socials però que elles simplement hi anaren a demanar un document que
necessitaven, document d’altra banda que se’ls hi va dir que els hi prepararien
23
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R4.- Manifesta la senyora Aguilar que lògicament condemnen i en repulsa cap
aquests assassinats masclistes. Pel que fa a l’assassinat de la dona embarassada i
del seu fill a Sa Pobla, comenta que aquest fet demostra que s’està emprant als fills,
no només com a una manera de fer mal sinó també com a víctimes i que sí se’ls ha
de considerar. En aquest sentit, continua dient que des de l’Àrea d’Igualtat
consideren que s’ha de continuar fent feina de prevenció, sensibilització i
visibilització de tots aquests problemes, i també que es comprometen a revisar els
mecanismes de protecció i atenció i incloure també als menors com a víctimes i part
fonamental de les intervencions. Amb tot, conclou la senyora Aguilar que li agradaria
poder tenir la solució envers a aquest problema, però sí que considera que una
possible solució, o el que poden fer, és continuar amb la feina que s’ha fet, des de
molts d’anys, de sensibilització i conscienciant, educant i sensibilitzant a tota la
ciutadania i sobretot als més petits, que és allà on s’ha de fer la primera tasca.
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4.- Com estan vivint des de l’Àrea d’Igualtat el fet de que en set dies hi hagui
hagut 6 dones assassinades en mans de criminals per violència de gènere? A
més una d’elles amb el seu fill i embarassada? Quina és la seva opinió del que
està passant i com creuen que es pot solucionar aquest genocidi paternomasclista? Tenen pensat fer alguna actuació sigui tant a nivell de
sensibilització com preventiu?

ACTA DEL PLE

R3.- Explica el senyor Nevado que el Conveni va caducar durant la pandèmia i que
després també es va produir el canvi a la Rectoria, que ara estan amb converses i
que dijous tenen una reunió amb el rector per aclarir el nou Conveni. En aquest
sentit també comenta que han demanat, en diverses ocasions, que els permetin
condicionar almenys el saló, responent-los que fins que no tenguin signat el conveni
no facin res.

ACTA

perquè, en aquell moment, la treballadora social no hi era. En aquest sentit, comenta
també la regidora de Serveis Socials que quan hi va un cas d’aquestes
característiques es mou cel i terra, és a dir, es dona preferència hi hagi el que hagi i
toqui qui toqui, però que en aquest cas no acudiren a Serveis Socials perquè fossin
assistides per violència de gènere sinó a cercar un document.

7.- Aquest dies hem vist que s´estan començant a condicionar l´arena de les
platges amb maquinaria. Es fa amb mitjans propis aquesta tasca? Si no es així,
hi ha un contracte per fer aquesta feina?
R7.- Respon el batle-president que no, que aquesta feina és responsabilitat dels
adjudicataris, però que, com que en aquest cas, no hi ha adjudicatari se li va
demanar a l’Associació de Veïns si podien començar a condicionar i que, cas que
aquesta no fos adjudicatària, s’haurà de girar la factura a l’adjudicatari que surti
escollit, per tant, es va arribar a aquest acord i així ja tenen les platges amb
condicions perquè tot d’una que s’hagin adjudicades, es pugui començar a muntar.
Amb tot, creu que és la manera més ràpida i fàcil possible, que les platges, en
aquest sentit, ja són municipals, és a dir, ja tenen l’autorització de costes per poderles explotar.
Reitera el senyor Cànaves que s’ha fet sense contracte, de moment, responent-li el
batle-president que sí però que és que no hi haurà contracte perquè no és una
24
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R6.- Explica el batle-president que s’ha fet un canvi de coordinador, se n’ha nomenat
un de nou -que ja els hi passarà el decret o sinó que també tenen accés al llibre de
decrets-, i que ja està operativa, sent, a més, una persona amb experiència àmplia,
des del punt de vista de la coordinació, de la seguretat, i que, per tant, també ja està
operatiu, i ja funciona, tot el sistema de seguretat i de socorrisme. Altrament, explica
també el batle-president que les platges estan en licitació, que és veritat que els hi
hagués agradat tenir-ho abans però que s’han trobat amb una sèrie de
circumstàncies importants. En sentit, el batle-president exposa que Costes els hi ha
modificat tres vegades l’autorització, amb la qual cosa fins que no han tengut clar
com seria l’autorització de Costes enguany....., ja que, com se sap i és una queixa
de molts d’ajuntaments, els criteris que aplica a dia d’avui Costes no tenen res a
veure amb els criteris que aplicava els altres anys, exemple d’això és que s’han
trobat que moltes situacions d’autoritzacions que sí que es donaven, ara no s’han
donat per un canvi de criteris intern, criteris, d’altra banda, que ells poden compartir
o no, però que no els hi correspon a ells. Amb tot, conclou el batle-president, que
confia que aquesta setmana, que acaba el termini per poder presentar les ofertes, es
començaran a obrir les pliques i després trauran l’adjudicació de totes les terrasses,
que aquestes sí que ja són municipals, i que també les trauran amb el següent lot
d’adjudicació, que espera que dins els mes de juny quedi ja tot solucionat i muntat.

ACTA DEL PLE

6.- Des de Junts ens preocupa molt la mala gestió de les platges duita a terme
per l'equip de govern. Quina persona farà de coordinadora de les platges de
Pollença aquest 2021 i quina experiència té en aquesta àrea tan important pel
nostre municipi? - Arrossegam des del 2020 unes platges sense una adequada
preparació de cara a les temporades d'estiu. Som a finals de maig del 2021,
encara no s'ha adjudicat el servei de platges de Pollença i des de Junts volem
saber si poden assegurar que les platges de Pollença estaran preparades en el
mes de juny per la temporada estival?

ACTA

despesa que hagi de fer l’Ajuntament, que l’haurà de fer l’empresa que sigui
adjudicatària, sigui una o sigui l’altra.

Demana el senyor Cànaves, per saber-ho, si hi ha qualque club hípic, responent-li el
batle-president que sí, que està en constitució, un poc també per a aquest objecte.

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

R8.- Explica el batle-president que l’any passat es va condicionar i que es va dir que
aquí només hi podia haver una sortida, o que sigui del club, que hi pugui haver un
interès especial per poder fer això, per poder-lo explotar, -creu ell que s’ha de fer
d’una manera sense ànim de lucre perquè sinó, no hi haurà ningú que ho agafi-,
amb unes condicions que puguin ser beneficioses pel poble. Altrament, continua
dient el batle-president, que una altra opció seria desmantellar aquest solar i fer un
canvi d’ús per un altre tipus d’equipament, més ampli, que els hi donàs lloc a un
equipament municipal, perquè aquest solar no és zona verda és equipaments, i, en
aquest cas, seria esportiu, però que no és molt senzill fer un canvi d’ús. En aquest
moment, comenta el batle-president, que s’està contactant amb un club perquè, ben
igual que com es fa una cessió d’instal·lacions esportives als clubs, via poliesportiu,
via pavelló, via club de trial, etc., en definitiva, tots els clubs del municipi que empren
les instal·lacions esportives, un club hípic, lògicament de Pollença, pugui emprar
aquestes instal·lacions amb una sèrie de condicions que, si es posen d’acord amb el
que l’Ajuntament tengui unes obligacions, que hauria de fer abans de poder-ho
iniciar, i les obligacions del club, creu que seria la millor opció perquè aquestes
instal·lacions no estassin desaprofitades, sinó, hauran de fer un pensament, i si això
no té sortida o no té ús, hauran de pensar a donar un altre ús a aquest solar, que
volen esgotar totes les possibilitats.

ACTA DEL PLE

8.- El solar esportiu del polígon que estava destinat a club hípic i que va haver
de ser desallotjat per incompliments continuats durant la passada legislatura
es troba des de fa 2 anys en estat d’abandonament. Quines accions ha fet
aquest govern per a l’ús d’aquesta instal·lació?

R9.- Explica el batle-president que es publica el que és d’interès, no d’acords,
d’acords de plens, sinó de materialització de l’acció del Govern, que bàsicament el
que es publica en el perfil institucional és l’acció de Govern, no són els acords de
plens en sí perquè els acords de ple n’hi ha que són d’accions de govern i n’hi ha
que són d’altres tipus d’accions, però que bàsicament, com ja ha dit abans, el que
fan és accions de govern de cada àrea o d’àrees que puguin ser supramunicipals.
10- Fan comptes complir la moció aprovada el mes de juny del 2020, en el
sentit de penjar tota la documentació al web municipal dels expedients que
s’exposen públicament? En la major part d’expedients d’aquestes
característiques, ja s’ha incomplit. Volem recordar que el ple va acordar:
L’Ajuntament es compromet a exposar públicament, el que es coneix com a
publicitat activa, tots els expedients que obligatòriament passen a informació
pública: especialment: obres, urbanisme, patrimoni, ordenances, reglaments,
pressuposts, modificacions de crèdit
R10.- Respon el batle-president que l’exposició pública, sempre ho han dit, hi és,
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9.- Quins criteris segueixen per publicar al perfil de Facebook de l’Ajuntament
els posts sobre acords els plens municipals? Convendria clarificar-los a fi de
saber si les mocions de l’oposició que s’aproven al ple, també hi apareixen.

ACTA

surten els anuncis, surt la documentació i que la documentació està a l’abast. En
aquest sentit, es demana el batle-president fins a quin punt hi ha documentació que
s’hagi de posar, que si es va al web de l’Ajuntament, a l’apartat d’Exposició Pública,
s’hi troba tot el que es publica, que n’hi ha d’altres, bàsicament les d’intervenció, que
no es pengen per un tema purament tècnic, però que la resta hi són i que la gent pot
accedir a la documentació, que és veritat que encara falta millorar el web, i ampliarlo, i tenir temps i capacitat material per poder donar tota la informació.

R12.- Explica el batle-president que l’Ajuntament té dues targetes, una a nom de
l’empresa municipal i una a nom de l’Ajuntament de Pollença, que això es va fer
perquè abans, a l’anterior legislatura i al començament d’aquesta, a suggeriment, o
a indicació, de l’interventor s’havia de justificar qualsevol despesa que es fes i que
no s’havia de fer amb les targetes pròpies i posteriorment presentar la despesa, i, en
aquest sentit, hi ha les targetes que, lògicament estan vinculades a un compte de
l’Ajuntament, amb els extractes corresponents, sigui per a usos de compres que
s’han de fer, -moltíssimes per internet-, de pagaments, de registre mercantil, de
qualsevol despesa de representació, etc., i es justifica perquè s’ha fet aquesta
despesa.
13- En cas de disposar de targetes de crèdit. En nom de qui estan i qui en fa el
control i seguiment de les despeses realitzades? Quin control es fa des
d'intervenció de l'Ajuntament?
14- Des de quina data estan operatives?
15- Hi ha informe justificatiu de les despeses realitzades?
16- Podrien fer arribar una còpia dels extractes i moviments de les targetes
realitzats dins la present legislatura, per poder fer un control de l'acció de
govern tal i com ens faculta la legislació?
R13.-14.-15.- i 16.- Com ja ha explicat abans el batle-president, hi ha una targeta a
nom de l’Ajuntament i l’altra a nom de l’empresa municipal, que, pel que fa a la de
l’Ajuntament, qui està com a persona autoritzada és el batle-president, que sempre
ha estat així, i, pel que fa a l’empresa municipal, és el president de l’empresa
municipal, que és el batle-president, i el gerent, en aquest cas. Pel que fa al control,
26
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12- Ens poden confirmar des de batlia o des d'intervenció si l'Ajuntament de
Pollença o a través de l'Empresa Municipal de Serveis, si es disposa de
targetes de crèdit en nom de representants públics o de representants
tècnics?

ACTA DEL PLE

R11.- Quant al Projecte Bàsic Complementari, explica la regidora delegada de Medi
Ambient, senyora Buades, que aquest Projecte inclou a les terrasses d’aquells
establiments que estaven tancats, que s’han tornat a llogar i que s’han trobat que no
poden posar la seva terrassa, que és simplement una complementària de les
terrasses.

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

11- Amb que consisteix el projecte anomenat “ Projecte bàsic complementari
d’ocupació temporal de bens de domini públic en zona marítim terrestre.
Expedient (15MA/2020-2023)» aprovat aquest mes de maig per la Junta de
govern i remès a la Demarcació de Costes de les Balears.

ACTA

respon el batle-president que, qualsevol tipus de despesa, es fa el control per
l’empresa o per Tresoreria, en aquest cas, que és la que controla la despesa que
s’ha fet o que hi hagin el rebut corresponent. Quant a la data en què estan
operatives, el batle-president comenta que creu que és a finals del 2019, que és
quan l’interventor els hi va dir que no es podia fer així i que a l’informe justificatiu, es
controlen les despeses siguin per Intervenció o per control intern de l’empresa
municipal. Finalment, pel que fa als extractes, explica el batle-president que s’han
demanat perquè només es podien treure els darrers sis mesos i que tan aviat com
els tenguin els hi passaran.

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 01:56:13 a 02:19:23).

3.3.- Precs i preguntes del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm.
2021-E-RPLN-18 i 2021-E-RPLN-19 de dia 25 de maig de 2021) corresponents a
la present sessió plenària ordinària
Prec
27
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Al respecte d’això afegeix la senyora Aguilar que l’any passat hi havia cent places a
Pollença i cent al Port de Pollença, que enguany les augmentaran a dues-centes a
Pollença i cent al Port de Pollença, i aprofita per dir també que les preinscripcions
estan obertes fins dia 5 de juny, donant primer prioritat a les persones residents, que
facin feina i que ho puguin acreditar, i en funció d’això, si superen els inscrits el
número de places disponibles, es farà un sorteig, ja que creu que serà més just que
no per arribada de sol·licitud de preinscripció, perquè hi ha gent que, tal vegada, a
l’hora de treure l’anunci de les prescripcions, està fent feina i no ho pot fer fins
l’endemà o aquell mateix vespre, exemple d’això és que ja el primer dia ja tenien
més inscripcions que places podien donar.
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R17.- Quant a si ja s’ha licitat i adjudicat el servei per a l’estades d’estiu, respon el
batle-president que no, que no ho han licitat ni adjudicat per una raó molt clara, que
enguany tenien la possibilitat d’adjudicar-lo, però no sabien quines eren les mesures
que hi hauria pel tema de la COVID-19, què és el que els hi permetien emprar les
instal·lacions esportives o no, que l’any passat es va licitar per un any, i que
enguany, quan han vist les mesures per on anaven, han decidit si licitaven a partir de
la modificació darrera que hi hagut, que és la que els hi permetia tenir un número de
nins i nines a les estades, era impossible que arribassin a una preinscripció en
temps i forma. Per tant, continua dient el batle-president, l’opció que tenien era
agafar el contracte de l’any passat, lògicament amb l’objecció corresponent que hi
haurà d’Intervenció, des del punt de vista del pagament, però que creien que era el
més pràctic, perquè sinó havien d’incorporar dins un plec les mesures COVID que hi
havia i que aquestes els impedia poder fer una preinscripció com se’ls hi demanava
ja a dia d’avui, per tant, no sabien la normalitat com seria.

ACTA DEL PLE

17- Hem vist enunciat recentment que s´inicien en breu les preinscripcions per
les estades d’estiu. Ja han licitat i adjudicat aquest servei

ACTA

1.- Ens han arribat queixes de la falta de papereres al carrer Roservell. Demanam
que s’analitzi el millor lloc per ubicar-ne i se’n col·loquin les oportunes i necessàries.
Preguntes
1.- Fan comptes incloure en el butlletí mensual de l’Ajuntament les notes de
premsa de l’oposició o s’ha convertit amb l’òrgan de propaganda de Tots per
Pollença?

R2.- Com creu que ja s’ha explicat mil vegades, respon el batle-president que
perquè creuen que la millor explotació és el model que hi ha hagut fins ara a
l’Ajuntament, en aquest cas, una empresa privada, sigui l'Associació de Veïns que, a
més, és una entitat sense ànim de lucre, i que poden tenir una reinversió d’aquests
beneficis, que es vegin reflectits al municipi, alhora que creu que, en aquests
moments, l’Ajuntament no està per encara engreixar el que és la funció pública amb
Capítol I, amb despeses, amb organització, i que tampoc ho veu adequat, ja que són
un dels municipis on, en despesa de personal, té la ràtio més elevada d’Espanya, i
que, per tant, s’ha de ser conscient que la gestió pública, l’experiència que té aquest
Ajuntament en gestió pública, no és la millor del món, que creu, el batle-president,
que com es du a través de l'Associació de Veïns, si guanya el concurs o l’empresa
adjudicatària, els hi és molt més beneficiós, prova d’això és que, en els darrers vint
anys, ha estat profitós pel municipi en molts aspectes.

ACTA DEL PLE

2.- Pot explicar el batle perquè no considera adequada la gestió i explotació
directa de les platges? assumpte

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

R1.- Respon el batle-president que no és un òrgan de propaganda de «Tots per
Pollença», sinó que és un butlletí municipal que reflecteix l’acció de govern i que
l’acció de govern és Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i el PiProposta per les Illes Balears, sent, per tant, el que es fa.

R3.- Pel que fa a la licitació de les platges, comenta el batle-president que ja s’ha
explicat abans, que no cal reiterar-ho i que ja es dona per contestada aquesta
pregunta.
4.- Pot dir el batle quan tornarà a estar col·locat el monòlit dedicat als presos
republicans del camí de la Talaia d’Albercuix?
R4.- Abans de tot comenta el senyor batle-president que no va ser un acte de
vandalisme sinó que va ser un accident d’un vehicle, que és veritat que allà on està
és zona de carreteres però que col·locar-lo allà mateix no deixava de ser un perill.
En aquest sentit, explica el batle-president que es va demanar a la propietat, o a
Carreteres però sobretot a la propietat, de cercar un lloc més adequat, que estàs
més elevat i que no estàs a sobre del camí, allà on els cotxes el puguin envestir més
fàcilment, responent la propietat que en principi sí, que els hi passassin una
proposta, que ara han de veure exactament on el poden col·locar i que els autoritzi
la propietat a poder-lo posar allà.
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3.- Quin ha estat el motiu que ha provocat que la licitació de les platges no
sortís fins a pràcticament finals de maig?

ACTA

5.- Quin ha estat el cost total de l’assistència a FITUR dels representants
polítics municipals?

7.- Quan està previst dur a terme la modificació del reglament de participació
ciutadana?
R7.- Comenta el senyor Soler que encara ho té Secretaria per revisar-lo però que
tan aviat com estigui ho duran.
8.- Per quin motiu a la plantilla pressupostària d’EMSER per al 2021 hi
apareixen a les places d'encarregat i capatàs del servei de fems, dos
treballadors que no han seguit cap procediment establert per a ocupar-les?
R8.- La senyora Cerdà explica que a la plantilla corresponent a l’any 2021,
apareixen efectivament, el nom de dos treballadors a la categoria de capatàs i
encarregat de residus però a la ressenya de vacant, és a dir, ocupades de forma
interina, com igualment figuren així altres tretze treballadors en diferents categories:
peó, conductor, mecànic, etc. Únicament indicar que l’empresa té la intenció de
mantenir les funcions de capatàs i d’encarregat de l'Àrea Residus, durant tot
l’exercici, en aquests dos treballadors, de la mateixa manera com, ha ressenyat
anteriorment, els altres tretze treballadors més, sols a l’àrea de residus, que
l’empresa considera que les places d’encarregat han de ser de designació directa
entre els empleats d’EMSER, i així s’ha fet sempre des de la seva creació, tant a la
plaça d’encarregat d’aigua com de residus.
9.- Quina valoració fa l’equip de govern de la I Diada de Joves Emprenedors? I
els participants?
R9.- A nivell personal, respon el senyor Soler, que en fa una valoració molt positiva,
que creu que va ser una idea molt encertada i que també els participants, pel que té
entès, varen estar molt contents, que ara ho sabran de primera mà perquè se’ls hi va
passar un qüestionari de satisfacció, apart també, se’ls hi va demanar o varen fer
29
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R6.- Respon el senyor Soler que ara mateix hi estan fent feina i que segurament
esperaran passat l’estiu, perquè entre les festes i que a l’agost molt del personal de
l’Ajuntament es troba de vacances, segurament esperaran a setembre-octubre, per
posar-ho en marxa.

ACTA DEL PLE

6.- Quan està previst dur a terme el procés de participació relatiu als usos de
Can Escarrintxo?

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

R5.- Al respecte d’això explica la senyora Buades que, pel que fa a la seva persona
foren dos-cents vint-i-cinc (225) euros i per part del batle-president uns dos-cents
seixanta (260) euros, a més de les proves d’antígens que es varen fer que tingueren
un cost de seixanta (60) euros i després també del cost del personal de l’Ajuntament
que assistí a la Fira. En aquest sentit comenta que la tècnica de Turisme hi va
assistir els dies de professional, de dimarts fins al divendres, el cap de setmana, des
del divendres fins al diumenge, hi va anar un informador turístic, que el batlepresident hi va assistir el dijous i divendres i que la ella, la regidora delegada de
Turisme, hi va assistir el dimecres i el dijous, que el cost total, de totes les persones
que hi assistiren, tant polítics com de personal de l’Ajuntament, ascendí a uns dos
mil quatre-cents euros.

ACTA

una mena de feedback ja que els hi agradaria poder fer-ho més sovint, que això fos
un precedent per a altres diades, i a veure si l’any que ve, entre totes les idees
plantejades, poden fer una diada més grossa i amb menys restriccions.

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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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 02:19:25 a 02:29:19).
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R10.- Explica el senyor Llobeta que el passat 18 de maig es va fer la tercera taula de
participació amb el teixit productiu, les altres varen haver de ser per mitjans
telemàtics, una dia 15 de desembre i una altra dia dos de març, que aquest projecte
consta de tres fases: la primera va ser un estudi d’ocupació a Pollença que va fer
l’Agent d’Ocupació de Desenvolupament Local (AODL), tutelat pel SOIB, que, de fet,
l’AODL cada dimecres es reuneix amb el SOIB, que l’indica com ha de preparar
aquest Pla. En aquest sentit, continua amb l’explicació el senyor Llobeta, que ara
s’està amb la segona fase, és a dir, amb el projecte de desenvolupar quins sectors
són més interessants per a l’ocupació i que, entre ells, és interessant fer aquestes
taules de participació de teixit productiu, que la veritat és que va anar bastant bé, i
que les conclusions d’aquest teixit participatiu estan ja pràcticament a punt per
concretar aquest pla bianual, que, tot i que la participació de l'oposició sempre és
interessant a l’hora d’aportar noves idees, considera el senyor Llobeta que amb la
participació del teixit productiu, aquest projecte està bastant consensuat.

ACTA DEL PLE

10.- El passat 18 de maig es va dur a terme un taller participatiu sobre
propostes col·laboratives pel desenvolupament local, que segons la plana web
municipal serviria per concretar actuacions a incloure en el Pla bianual
d’ocupació i desenvolupament del consistori. Quan està previst que estigui
acabat el pla? Es contempla fer partícips als partits de l’oposició en la seva
elaboració?

ACTA

AJUNTAMENT PLE / Sessió Extraordinària núm. PL/2021/8
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 27 de
maig de 2021
Enllaç:

https://dl.dropbox.com/s/9wdz3raipyma4i0/21-05-27-

PLEORDINARI.mp3

Ordre del dia

Situació de
minutatge

3.- Expedient 2063/2021. Dictamen per a l'aprovació de
la ratificació de la Resolució de Batlia 2021/350, de dia
28 d'abril, en relació amb el recurs contenciós
administratiu PA 124/2021

De: 00:12:17
A: 00:32:59

4.- Expedient 1808/2021. Dictamen per a l'aprovació de
la determinació de les festes locals en l’àmbit municipal
per a l’any 2022

De: 00:33:00
A: 00:35:55

5.- Expedient 2404/2021. Dictamen per a l'aprovació del
canvi de la denominació del centre CEIP Port de
Pollença per la denominació CEIP Bocchoris

De: 00:35:56
A: 00:54:00

6.- Expedient 2557/2021. Dictamen per a l'aprovació de
la ratificació de la Resolució de Batlia núm. 2021/419, de
dia 18 de maig, en relació amb el recurs de cassació
interposat en el PO 122/2013 en fase d'execució

De: 00:54:14
A: 01:08:22

7.- Expedient 2483/2021. Moció presentada pel grup
municipal Junts Avançam per visibilitzar i resoldre les
necessitats de les persones amb patologies relacionades
amb incontinència i ostomies

De: 01:08:34
A: 01:21:12

8.- Expedient 2527/2021. Moció presentada pel grup
municipal Junts Avançam per a l'adquisició de sòl públic
al nucli de població de Pollença

De: 01:21:14
A: 01:42:08

B) ACTIVITAT DE CONTROL
3.- Precs i Preguntes:

De: 01:42:09
A: 02:29:28

3.1.- Preguntes del grup municipal Unides Podem (RGE
núm. 2021-E-RPLN-16 de dia 25 de maig de 2021)
corresponents a la present sessió plenària ordinària

De: 01:42:21
A: 01:56:05

31

Codi Validació: 76LW275JLMGX2NFN5LC29Z5JL | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 32

2.- Expedient 2338/2021. Dictamen per a l'aprovació del
reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 3-2021

De: 00:00:45
A: 00:00:56
De: 00:00:57
A: 00:12:16

ACTA DEL PLE

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Número: 2021-0007 Data: 25/08/2021

A) PART RESOLUTIVA

3.2.- Precs i preguntes del grup municipal Junts
Avançam (RGE núm. 2021-E-RPLN-17 de dia 25 de
maig de 2021) corresponents a la present sessió
plenària ordinària

De: 01:56:13
A: 02:19:23

3.3.- Precs i preguntes del grup municipal Alternativa per
Pollença (RGE núm. 2021-E-RPLN-18 i 2021-E-RPLN19 de dia 25 de maig de 2021) corresponents a la
present sessió plenària ordinària

De: 02:19:25
A: 02:29:19
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Situació de
minutatge
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Ordre del dia

ACTA DEL PLE

ACTA

