
 

 

Ple Ordinari setembre, del 26/09/2019, 19:00 h 

 

➔ Ple Ordinari corresponent al mes de setembre on consten 15 punts a 

l’ordre del dia, i la part de control i seguiment, que és:  

I.- PART RESOLUTIVA 
 
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessions anteriors. 
 
2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2019, 
sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a 
despeses generals (Exp. Núm. 2019/3065 – INT 2019/277). 
 
3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2019, 
sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a 
despeses generals (Exp. Núm. 2019/3079 – INT 2019/278). 
 
4.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de fixació de tarifes urbanes del servei de 
taxi, d’àmbit d’aplicació dins el municipi de Pollença (Exp. Núm. 2019/1794 – INT 
2019/168). 
 
5.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis relatius a activitats, establiments i 
instal·lacions (Exp. Núm. 2019/1321 – INT 2019/119). 
 
6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius (Exp. Núm. 
2019/2598 – INT 2019/234). 
 
7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades 
de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) (Exp. Núm. 
2019/3007 – INT 2019/270). 
 
8.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici 2019 de 
l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del 
Pressupost de l’exercici 2018. 
 
9.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i 
l’Energia (Núm. Exp. 2019/3104). 
 
10.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de posada a disposició dels terrenys / bé 
immoble corresponent a la finca denominada Can Bach o l’hort del Camí del Puig 
formada per la parcel·la 627 - en part urbana i en part rústica - del polígon 1 
(referència cadastral núm.: 07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica 903 del 
mateix polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001009030000SO), a favor de 
l’administració de la Comunitat Autònoma i/o del Servei de Salut de les Illes Balears 



 

(Ibsalut) per a la construcció del nou centre salut (PAC) en el municipi de Pollença 
conformement el disposat al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents 
per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos educatius, sanitaris i 
socials de la CAIB (Exp. Núm. 2017/3271 – SEC 2017/165). 
 
11.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de nomenament de representants 
municipals en òrgans col·legiats (Exp. Núm. 2019/2087 – SEC 2019/96). 
 
12.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per la declaració de 
l’emergència climàtica (RGE núm.2019/6650 de 2 de setembre). 
 
13.- Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a l’augment de la 
transparència i la participació ciutadana (RGE núm. 2019/6973 de 13 de setembre). 
 
14.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per iniciar el procediment de 
creació d’una escoleta pública d’educació infantil de 0-3 anys al poble de Pollença (RGE 
núm. 2019/6984 de 13 de setembre). 
 
15.- Propostes/Mocions d'Urgència. 
 
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 
 
1.- Informació de Batlia 
 
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia 
 
3.- Precs i preguntes 
 

Desenvolupament:  

I.- PART RESOLUTIVA 
 
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessions anteriors. 
 
Res a comentar.  
 
Sentit del vot: a favor 

S’aprova per unanimitat.  

 
2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
20/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de 
Tresoreria per a despeses generals (Exp. Núm. 2019/3065 – INT 2019/277). 
 
Hi ha la intenció de sol·licitar una subvenció del Consell de Mallorca (màxim 150.000€).  
Sorprenent que si el projecte de renovació dels vestuaris existents del poliesportiu de 
Pollença existia des de l’any 2014, no s’hagi trobat en els passats 4 anys. 
 
En tot cas, considerem que s’han de renovar, ja que no estan actualitzats a la 
necessitat existent avui. De fet tenim vestuaris amb lloc per 50 persones on s’han de 
compartir, de forma comuna, de 4 a 6 dutxes, el qual no és gaire eficaç ni pràctic.  
 



 

Té un cost considerable 406.000€, i si es considera reforma estructural passarà a 
exposició pública, tot i que igualment, pregunta al Sr. Bartomeu Cifre 
 

- Ens agradaria saber, quines mesures d’eficiència energètica es contemplen, ja 
que entrar en el pacte exposat al punt 9, de Batles i Batlesses pel Clima i 
l’Energia (que esperem s’aprovi) implica aplicar-nos aquest tipus de mesures...  

 
Ens preocupa que no hi hagi previsió d’arribar a poder executar els 3 milions 
900.000€ d’inversió sostenible, i que de fet estiguem a octubre pràcticament amb 2 
milions 600.000€ no executats ni compromesos.  
 
Pregunta al Sr. Bartomeu Cifre 
 

- Quines actuacions plantegeu per arribar a executar aquest import?  
 

Pren la paraula el Sr. Bartomeu Cifre 

- Nou Decret energètic, veure què passa amb les plaques solars del pavelló. La 

idea és poder fer eficiència energètica a nivell de consum elèctric. 

- Hi ha despeses que no tenen projecte associat per tant s’ha de veure com 

donar-hi sortida. S’està treballant (fent resum) en les partides previstes a veure 

si es poden aconseguir. Algunes, com la reforma de la Casa del Rosell Vell que 

no són possibles, degut a que hi ha persones vivint a la casa 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

Falta la regidora d’Alternativa i un regidor de Tots per Pollença.  

3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 
21/2019, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent 
de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Núm. 2019/3079 – INT 
2019/278). 
 
Fa referència al projecte d’obra “Millora de les infraestructures urbanes dels carrers 
Temporals, Molins, Pins i Torrent de Can Botana de la Cala Sant Vicenç-Fase I”, amb 
un pressupost total de 1.151.335,46€.  
 
Falta abonar el tractament de residus, que finalment sumen 103.598,80€, quan 
inicialment s’havia previst que costaria 46.286,88€. Per tant, s’aprova pagar amb 
romanent de Tresoreria per a despeses Generals la suma de 55.750€.  
 
Hi ha algunes deficiències que l’empresa ha de reparar (arbres que cauen, voreres mal 
enllestides, etc.). L’empresa no va calcular gaire bé el cost dels residus, però ha 
acreditat via factures el cost total que aquests han generat.  
 
Ja hem expressat al punt anterior la nostra preocupació pel romanent de Tresoreria...  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

Falta la regidora d’Alternativa i un regidor de Tots per Pollença.  



 

4.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de fixació de tarifes urbanes del 
servei de taxi, d’àmbit d’aplicació dins el municipi de Pollença (Exp. Núm. 
2019/1794 – INT 2019/168). 
 
Es va treure de l’ordre del dia del Ple Ordinari del dia 24 de juny del 2019 ja que no 
s’havien pogut examinar les al·legacions dels taxistes. Per part nostra, vam contactar-
hi via correu electrònic i no ens van respondre, per preguntar si s’havia tingut en 
compte la seva opinió.  
 
Ara la presenta el Sr. Batle i no el Sr. David Alonso, Delegat d’Hisenda i Contractació...  
 

- Ens poden explicar aquest canvi?  
 
Pren la paraula el Sr. Bartomeu Cifre 
 

- Com a regidor de Policia Local que és qui gestiona els taxis, ho duim d’aquesta 
forma, a més no és una ordenança, per tant no és competència d’Hisenda. Hi 
ha una qüestió també de repartiment de feina.  

 
Segons l’explicat, a part d’haver tingut en compte les al·legacions dels taxistes (que 
eren força complexes d’interpretar, quant menys), s’ha mirat comparativament amb els 
Ajuntaments de Calvià i Alcúdia. Per tant, s’ha fet una mitjana i al final els preus són 
diferents que si es comparen amb el que havia dictaminat l’estudi econòmic del dia 
16/05/2019. Quedant així:  
 
PROPOSTA PLE ORDINARI JULIOL        PROPOSTA PLE ORDINARI SETEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta s’ha d’elevar a la Comissió de preus de la Conselleria de Territori, Energia i 

Mobilitat del Govern de les Illes Balears, per a la seva aprovació definitiva.  

Com a comentaris... 

- Positiu que s’hagi escoltat el col·lectiu dels Taxis, de fet haguéssim votat en 

contra al Ple de juliol si no s’hagués fet aquesta feina, i també destacar que... 

 

- No resulta tant difícil agafar altres Municipis i comparar-hi preus (ho podeu 

tenir en compte pel preu de l’escoleta Municipal, veurem després si ho heu 

tingut en compte per l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis 

relatius a activitats, establiments i instal·lacions).  



 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

Falta la regidora d’Alternativa i un regidor de Tots per Pollença.  

 
5.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la 
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis relatius a 
activitats, establiments i instal·lacions (Exp. Núm. 2019/1321 – INT 
2019/119). 
 
Es vota la inclusió del punt a l’ordre del dia:  
 

• Vots a favor: Tots, UMP, PI i PP. 
• Vots en contra: Junts 
• Abstencions: Unides Podem.  

 
Ens abstenim perquè revisada la documentació i havent-se trobat amb l’Interventor i el 
Tècnic que ha elaborat l’informe sobre les nostres al·legacions, per nosaltres tot estava 
clar.  

 
Estem una mica decebuts de veure que no s’ha mogut ni una coma respecte a 
l’aprovació provisional del passat mes de juliol. Sí que han canviat els colors del 
requadre de tarifes, però a part d’això, res. I això que havíem mantingut converses on 
afirmava que la proposta era, quant menys, interessant...  
 
No entenem per què segons quines al·legacions no s’han tingut en compte, i insistirem 
perquè ens ho aclareixi. En els fonaments i la naturalesa de l’Ordenança, proposàvem 
que es fes inclusió de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic 
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, modificada amb la 
Llei 6/2019, de 16 de febrer. És una forma més directa d’involucrar la ciutadania 
perquè s’informi i conegui el marc jurídic que sosté l’ordenança. 
 

- Per què ha desestimat incloure-la en la redacció de l’Article 1? 
 
Proposàvem una bonificació per joves emprenedors/es, però en una conversa amb 
tècnics de la casa en han explicat que les Taxes no poden tenir bonificacions que 
estiguin estricta i únicament relacionades amb criteris econòmics de renda. Per tant 
entenem que no es contempli, tot i que també cal remarcar que l’anterior tenia una 
bonificació pels menors de 26 anys, pel que era una bonificació fora de llei.  
 
El que sí s’hauria pogut posar, i que ja vàrem dir en referència a l’ordenança dels preus 
d’escoleta municipal, és l’especificació del SMI al qual es fa referència, que ja li va 
semblar una bona proposta, de fet inclosa en l’aprovació inicial, apareixent la fórmula 
(SMI definit per la normativa d’aplicació). Ho hem tornat a proposar ara,  
 

- Per què no ho ha inclòs en la redacció? 
 
Entenem el que exposa l’informe d’intervenció 2019/1321 de 23/09/2019 en relació a 
les reclamacions efectuades sobre el retorn dels punts 5 i 6, pel que hi estem d’acord.  
 



 

Finalment, no ha volgut repensar les taxes en sí mateixes. Plantejàvem que es 
repensés el quadre de tarifes per incorporar-hi tipologies de negoci, veient exemples 
com Artà, Andratx, Alcúdia... I sí, això era anar en contra de l’estudi tècnic proposant 
una nova tarifació a l’ordenança, però no és que vostès també ho han fet, just al punt 
anterior? Renegociant i plantejant una tarifa pels taxis que no s’ajusta a l’informe 
tècnic? Si haguessin escoltat estrictament el que deia l’informe, sense posar-hi 
contingut polític, no haguessin modificat la tarifa inicial proposada de preus pels taxis.  
 
En fi, teníem una oportunitat de posar fre a la proliferació de les sales de joc, per 
exemple, imposant una tarifa d’apertura alta, però no ha interessat. Com dèiem, 
només s’han mogut alguns colors, així que evidentment el nostre sentit del vot serà en 
contra.  
 
Pren la paraula el Sr. David Alonso 
 

- El que interessa realment és que s’apliqui... tot i que són interessants les 
qüestions que planteja. Necessitem estar dins el marc legal.  

 
Sentit del vot: en contra.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots, UMP, PP i PI (9) 

• Vots en contra: Unides Podem i Junts (6) 

• Abstencions: 0 

 
6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius 
(Exp. Núm. 2019/2598 – INT 2019/234). 
 
Es vota la inclusió del punt a l’ordre del dia:  
 

• Vots a favor: Tots, UMP, PI i PP (9) 
• Vots en contra: Unides Podem i Junts (6) 
• Abstencions:  

 
Votem en contra perquè no hi ha prèvia sobre aquesta temàtica, al contrari del punt 
anterior. S’hagués pogut tractar amb tranquil·litat a una Comissió Informativa.  
 
Aquesta proposta ve a actualitzar l’Ordenança Reguladora de la Taxa per Expedir 
documents Administratius (06), que regula els preus a pagar per obtenir segons quins 
documents de l’Ajuntament, que data del 2003... on encara es parlava, per cert, de 
Beneficència. En l’estudi Tècnic d’Intervenció del 27/08/2019 s’estima que el cost 
d’aquest servei ascendeix a 54.917,72€ en personal, un total de 56.117,72€ sumant 
inversió i subministres.  
 
Veiem que l’any 2018 s’entregaren des de l’Ajuntament 4.070 documents, sent la 
majoria certificats que expedeix Secretaria, Intervenció, Policia Local o Batlia (750) 
seguit d’Informe Tècnics Urbanístics que no tenen un expedient complet ni consten els 
antecedents (570). Es fa una proposta de preus que té la previsió de recaptar 
56.043,4€.  
 



 

S’elimina el preu a pagar d’1€ per expedir certificats de residència. Encoratgem, per 
estalviar paper, que la ciutadania aconsegueixi el seu codi unipersonal per tenir el 
certificat digital a casa o al mòbil.  
 
S’inclou a l’epígraf 3.- Expedients administratius l’apartat 3.3 on es farà pagar 30€ per 
la consulta d’expedients, documents, o dades de l’arxiu d’Urbanisme per a la qual es fa 
necessària una recerca de documentació històrica, per unitat.  
 
Pregunta pel Sr. David Alonso:  
 

- Hi ha persones que ens han afirmat fa mesos que esperen poder accedir a 
consultar un expedient urbanístic, posar aquesta taxa arreglaria aquest 
problema?  
 

- No és un greuja que un professional d’una immobiliària que vol consultar la 
legalitat d’una casa / propietat hagi de pagar 30€ cada vegada que ha de 
consultar l’expedient? I per una persona que la propietat és seva i que té els 
plànols a l’Ajuntament?   

 
Hem observat que a l’article 7, del Capítol VI Exempcions i bonificacions es proposen 
bonificacions prou interessants, però només per l’epígraf 4- Còpia digital de l’Arxiu 
Històric. Preguntes Sr. David Alonso: 
 

- No ha considerat incloure-les en la resta d’epígrafs?  
 

- Torna a mancar la definició d’SMI, que sigui entenedora, ho podria rectificar 
adjuntant que quan parlem d’aquest, és l’SMI definit per la normativa 
d’aplicació.  

 

Pren la paraula el Sr. Bartomeu Cifre:  

- Aquest mes de setembre, moltes consultes, s’han d’anar a cercar en paper, 

l’arxiu no està digitalitzat, a comprovar tot expedients. S’entén que una persona 

que ven una casa, i necessita un certificat, no hi ha espai pels expedients 

pràcticament... el que passa és que a vegades es demana una informació i no 

es ve a cercar. Queda feina de digitalitzar arxiu històric. Ens convida a visitar 

l’arxiu i que se’ns expliqui el funcionament. L’Ajuntament de Calvià és modèlic, 

comenta. En mitja hora tenen un expedient. Aquí és desesperant el temps que 

es perd. Hi ha intenció de cobrir places.  

Es paguen 40€ per Informe Tècnic, i 30€ per consulta.  

Estudi per al·legacions.  
 
Sentit del vot: abstenció. 
 
La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots, UMPS, PP, PI (9) 

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Unides Podem i Junts (6) 



 

7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions 
formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local (LRSAL) (Exp. Núm. 2019/3007 – INT 2019/270). 
 
A les pàgines 11-12 del document de dació de comptes apareixen diverses línies de 
telèfon amb imports diferents, totes les factures emeses des de Telefónica de España 
S.A. i també de la pàgina 51-52, de VODAFONE España, S.A. i a altres pàgines... 
Pregunta dirigida al Sr. Bartomeu Cifre: 
 

- Per què hi ha tarifes diferents segona les línies? Heu revisat o sol·licitat un 
registre de cridades per detectar anomalies? No hi ha l’opció de negociar tarifes 
planes?  

 
I, com ja veiem que és habitual sembla (per desgràcia), objeccions i més objeccions 
per no haver-se seguit cap tipus de procediment contractual dels establers a la LCSP 
(Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic). Tornem a tenir la 
mateixa recomanació tècnica de dur a terme un contracte administratiu de 
subministrament d’energia elèctrica, recomanant la Comissió Nacional d’Energia que els 
contractes no siguin superiors a 2 anys. Pregunta dirigida al Sr. David Alonso:  
 

- El dia 24/07/2019 en sessió Ordinària se li va preguntar en el nostre torn de 
paraula si hi havia la intenció d’enllestir un contracte des de la seva àrea per 
resoldre aquesta qüestió (contracte energia), va respondre que havia de poder 
organitzar l’Àrea de Contractació i que la prioritat era, per exemple, la 
contractació del servei de socorrisme. Aprofitant la mateixa temàtica, ha pogut 
organitzar la seva Àrea? I de la contractació del servei de socorrisme? I del 
contracte administratiu de subministrament d’energia elèctrica?  

 
Can Escarrintxo costarà, almenys durant 1 any, un total de 20.684,75€ (IVA inclòs), 
com ja demanem una pregunta en aquest sentit a l’apartat de precs i preguntes, no 
m’hi estenc més, simplement remarcar la xifra.  
 
Fins i tot les nostres pròpies dietes per assistència no conten amb el vist i plau de 
Secretaria ni Intervenció, ja que no es pot establir una diferència en la quantia de les 
assistències a les sessions dels òrgans col·legiats en raó de la posició del càrrec electe 
(Intervenció 2019/2657, pàgina 87). 
 
Arriben les primeres factures dels vídeos fets durant aquestes festes, amb per exemple 
un import de 3.394,05€ “Edició Vídeos Divulgar a Xarxa Socials Festes Port” (Factura 
4455), que clar, sorprèn que vostès caiguin en el que vostès mateixos vareu dir que no 
faríeu, i és contractar sense cap procediment dels previstos a la LCSP.   
 
Ja ens direu també quan es deixarà de pagar l’assistència sanitària privada ASISA que 
només al més d’agost va costar 2.617,82€  per 2 treballadors/es.  
 
Pren la paraula el Sr. Bartomeu Cifre:  

- Tema telefonia, s’ha de mirar perquè es desconeix quines tarifes s’apliquen. Estan 

fets plecs tècnics i falten els administratius.  



 

- Energia, plecs tècnics fets, però l’energia és quelcom molt fluctuant. Pendent veure 

com s’adapta un Plec tècnic i de condicions a un element tant variable. Es vol treballar 

bé amb una bona sortida que es treballarà durant el mes d’octubre.  

- Servei de socorrisme es vol treure per aquest any, estaria redactat per 2 o 4 anys.  

- Dietes és un criteri d’Intervenció. Ens agradaria que no hi hagués problema.  

Secretària pren la paraula 

- Ve cada any des de fa unes quantes legislatures. No és nou.  

Pren la paraula el Sr. David Alonso:  

- Ja té en marxa el departament de Contractació. Ha comptat pràcticament 60 

contractes pendents de sortir endavant. Ja hi ha el servei de telefonia, neteja, 

cotxes elèctrics, rentin vehicles policia, teleassistència, es va fent.  

 

- Tema dietes, s’atorguen però no haurien d’anar d’aquesta forma.  

Pren la paraula la Sra. Maria Buades:  

- Pla d’Educació Ambiental s’està fent.  

 

- També Plec de serveis de costes.  

Pren la paraula el Sr. Andrés Nevado:  

- Es fa legalment. Es contracte un professional com un altre.  

Hem rebatut que les dietes s'han de pagar correctament. 

8.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de 
l’exercici 2019 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb 
la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2018. 
 
Com ja vàrem comentar en la sessió extraordinària del 02/07/2019, on s’aprovava 
definitivament el pressupost del 2019, són pressupostos continuistes, i on també es 
reflecteixen totes les pujades de sous que ha hagut i que, en el seu moment es va 
assenyalar que si s’executa al 100% la despesa projectada, es produiria un 
incompliment de la regla de despesa per un import aproximat de 166.000€. A veure 
quines partides es deixen sense la seva total execució... Encara queda 1 trimestre, 
però es té previsió de quines aplicacions no s’executaran al 100%?  
 
Ja demanem al punt de precs i preguntes sobre la partida dedicada al Pla de Mobilitat, 
així que no cal tractar-ho ara.  
 
Pel que fa a ingressos, donat la gran quantitat de garatges en els nuclis urbans del 
poble, i que algunes, tot i tenir gual, no s’utilitzen gaire mesos de l’any, us plantegeu 
pujar el preu que costa el “Gual Municipal” perquè qui el pagui sigui qui realment 
l’utilitza?  
 
Pren la paraula el Sr. Bartomeu Cifre:  

- No respon les nostres qüestions.  
 



 

9.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió al Pacte de Batles i Batlesses pel 
Clima i l’Energia (Núm. Exp. 2019/3104). 
 
Una gran iniciativa, que menys mal arribem a temps d’adherir-mos. Uns compromisos 

que l’Ajuntament de Pollença ha d’assumir amb valentia, com són els de: 

• Reduir, com a mínim, l’emissió de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle en un 

40% d’aquí a 2030.  

 

• Incrementar l’ús d’energia renovable.  

 

• Que al 2050 siguem un territori sense carbó.  

 

• Que hi hagi recursos humans, tècnics i financers adequats.  

 

I una llista d’etc. que es poden trobar en el pacte del que estem parlant. I, dels punts 

més importants, empeny les institucions a tenir enllestit, en menys de 2 anys, un 

PAESC (Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible), que desenvoluparia i establiria les 

accions necessàries per complir amb els objectius plantejats en aquest pacte. És 

important, de fet, comptar amb la subvenció del Consell per arribar a obtenir 22.800€ 

per la redacció del PAESC.  

Una redacció amb la qual esperem comptar, amb les mateixes persones i entitats que 

han proposat que es declarés l’Emergència Climàtica a les Illes, moció dels companys i 

companyes d’Alternativa que es debat en el punt 12 d’avui, i que presenta mesures 

més que interessants que també s’han d’incloure dins el PAESC.  

No oblidem tampoc la Llei pionera 10/2019, de 22 de febrer de canvi climàtic i transició 

energètica, aprovada pel Parlament Balear.  

El repte d’aquest planeta és sobreviure, ja que, per desgràcia, la humanitat ens hem 
encarregat de destruir-lo lenta però inexorablement. S’ha de comptar amb un Gestor 
Energètic Municipal.  
 
Pregunta Sra. Maria Buades: 
 

- Atès la magnitud del repte que ens espera, comptarà amb totes les forces 
polítiques d’aquest Ajuntament per sumar idees i poder així contribuir a 
l’elaboració del PAESC? 

 
Pren la paraula la Sra. Maria Buades 

- És clar. Quan es tingui la proposta  
 
Sentit del vot: a favor 

 
La proposta s’aprova per: unanimitat.  

 
 
 



 

10.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de posada a disposició dels 
terrenys / bé immoble corresponent a la finca denominada Can Bach o l’hort 
del Camí del Puig formada per la parcel·la 627 - en part urbana i en part 
rústica - del polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001006270000SZ) 
i la parcel·la rústica 903 del mateix polígon 1 (referència cadastral núm.: 
07042A001009030000SO), a favor de l’administració de la Comunitat 
Autònoma i/o del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) per a la 
construcció del nou centre salut (PAC) en el municipi de Pollença 
conformement el disposat al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures 
urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos 
educatius, sanitaris i socials de la CAIB (Exp. Núm. 2017/3271 – SEC 
2017/165). 
 
S’explica que s’ha elaborat una petició a Secretaria per part de Junts, Alternativa i 
Unides Podem, un informe d’adequació a la legalitat de la proposta, i si hi ha un deure 
d’abstenció per part dels regidors de l’equip de Govern. Es retira de l’ordre del dia fins 
que l’informe estigui realitzat.  
 
 
11.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de nomenament de 
representants municipals en òrgans col·legiats (Exp. Núm. 2019/2087 – SEC 
2019/96). 
 
Es vota la inclusió del punt a l’ordre del dia:  
 

• Vots a favor: Tots, UMP, PI i PP i Unides Podem (10) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Junts (5) 

 
Procediment necessari donats els canvis que hi ha hagut a l’Equip de Govern i d’alguns 

regidors i regidores.  

En Pep Marquet substitueix a na Magdalena Xumet al Consell Escolar Municipal.  

I també es designen membre per la Comissió Permanent de Participació 

Ciutadana. Per la nostra part, el suplent serà el Sr. Pau Noguera.  

- Aprofitant la temàtica, Sr. Mateu Soler, ens convidarà aviat a la Constitució de 

la Comissió Permanent de Participació Ciutadana? Tenim moltes ganes de fer 

feina plegats amb uns pressupostos participatius sectoritzats per grups d’edat 

(potenciant el jovent, per exemple).  

 
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 



 

12.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per la 
declaració de l’emergència climàtica (RGE núm.2019/6650 de 2 de 
setembre). 
 
No s’entra a debatre la moció.  
 
Moció que representa una petició formulada a nivell de les Illes Balears. De fet es 
presenta al Consell de Mallorca també, altres Ajuntaments han declarat l’Emergència 
Climàtica, i Podem ha estat un dels grans impulsors. Gràcies a Alternativa per dur-la 
endavant, podeu estar ben segurs i segures que en aquesta temàtica del Medi Ambient 
(i en moltes altres), ens tindreu fent-vos costat, entenent que és recíproc.  
 
Com es va plantejar a la Comissió Informativa i com hem vist al punt 9 d’avui, sobre 
l’adhesió al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia, pensem que l’equip de 
Govern s’ho ha de prendre com una oportunitat per tenir més idees, més punts de 
vista i més mans, al cap i a la fi, per realitzar el PAESC, ja que les entitats que integren 
l’Aliança per l’Emergència Climàtica ens ajudarien de molt bon gust.  
 
No fa falta ressaltar cap dada concreta ni cap punt, simplement dir que tot al referit a 
urbanisme cal valentia i posicionament polític, no tècnic Sr. Batle, que en vàrem parlar 
en un debat sa a la Comissió Informativa i tothom hi ha de fer un pensament.  
No hi presentem cap esmena ja que la integritat de la moció ens sembla molt 
adequada i recull una petició formulada a nivell general del nostre arxipèlag. Per això, 
el 
 

Sentit del vot: a favor 

 
La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 
13.- Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a l’augment de 
la transparència i la participació ciutadana (RGE núm. 2019/6973 de 13 de 
setembre). 
 
No s’aprova la moció.  
  
Expliquem la nostra moció, que el que vol és avançar en transparència i no quedar-nos 
enrere. També es debaten les esmenes de Junts i Alternativa. S’adjunta la relació de 
postura davant les diferents esmenes.  
 
No n’hem rebudes dels altres partits, pel que si en teniu, teniu l’oportunitat de 
comentar-les ara i d’arribar a un acord.  
 
Com ha dit, Sr. Batle, quan venim de 0 hem d’anar passa a passa, i això és començar.  
 
 
 



 

ESMENES DE JUNTS 

En relació a la moció  presentada per Unides Podem, sobre transparència, hi 

presentem les següents esmenes: 

 1.- S’afegirà un apartat al punt 4 dels acords, en el sentit de: 
 
-       Se  publicarà igualment en el Portal de Transparència el pacte de govern que han 
signat els partits que conformen la nova majoria del Consistori 
 
 És una reclamació amb la que estem d’acord i que hem anat 

verbalitzant en diverses ocasions, alhora que plantegem preguntes a 
l’apartat de Precs i Preguntes de les sessions Ordinàries sol·licitant 
aquesta publicació. Com que, desgraciadament, l’Equip de Govern ha 
respòs diverses vegades que, de moment, no penjaria (en detriment 
seu) el pacte de govern, no ho hem inclòs a la moció ja que 
consideràvem seria un punt de conflicte que pitjarem per resoldre per 
altres mecanismes.  

 
No incloure esmena.  
  
2.- S’afegirà un nou apartat que diria el següent: 
 
Anem responent a cada apartat les nostres consideracions 
  
Se publicarà en el Portal de Transparència: 
 
- les actes dels plens, un pic aprovades 
Hi estem d’acord. De fet no s’ha penjat cap acta ni cap àudio des de que s’ha 
iniciat aquesta legislatura, només hi ha, a les carpetes corresponents de 
cada Ple, el Decret de convocatòria  
Veure a http://www.ajpollenca.net/ca/carpetes/plens-2019 
 
S’inclou l’esmena.  
 
- els acords de les juntes de govern, un pic aprovades les actes, sense perjudici de 
publicar-ne extractes de les reunions i els principals acords, eliminant aquelles dades 
personals que no siguin imprescindibles. 
Considerem que és positiu oferir a la ciutadania un resum del que es debat, 
decideix i parla a una Junta de Govern Local. Hi ha informació, però, molt 
sensible que no es pot compartir a la lleugera, i això requereix un 
tractament de dades exquisit i que passi, necessàriament, per la Secretària 
per no incórrer en cap il·legalitat. Possiblement aquesta tasca s’hauria de 
regular en un Reglament Orgànic i no en una moció, que com ja sabeu, 
desgraciadament, moltes vegades es deixen a lliure interpretació i en alguns 
casos, queden en paper banyat. De nou, i assumint que l’Equip de Govern no 
està disposat a realitzar aquesta tasca, de moment, no ho inclourem a la 
moció.  
 
No incloure esmena.  
 

http://www.ajpollenca.net/ca/carpetes/plens-2019
http://www.ajpollenca.net/ca/carpetes/plens-2019


 

- la documentació dels punts que se duen als plens ordinaris i extraordinaris.  
No quedant del tot clar si es pot penjar tota la documentació relativa als 
Plens (sobretot, els informes tècnics del personal del consistori), per la Llei 
de Protecció de dades, proposem que l’esmena faci menció específica a les 
“Propostes d’acord” que es duen a les sessions plenàries, signades pel 
regidor/a que la realitza.  
 
Per tant; - les propostes d’acord que han establert cada regidor/a dels punts que es 
duen als Plens Ordinaris i Extraordinaris, juntament als Decrets de Convocatòria, les 
actes de les sessions i els àudios dels plenaris.   
S’inclou l’esmena.  
 
- al primer trimestre de cada any, totes les àrees publicaran una memòria d activitats, 
temporalitzada.  
 
Aquesta esmena pot venir a substituir el punt 3 de la moció que fa referència 
a la publicació, en la segona part de la redacció, de les agendes dels regidors 
i regidores amb dedicacions exclusives i parcials (no substituint, però, la 
publicació de l’horari laboral de feina habitual). Tot i que la redactin els 
tècnics, la seva càrrega de feina és coneguda i de fet falten tècnics a algunes 
àrees, qui ho redactaria? Al cap i a la fi, qui dicta el que s’ha de fer són els 
regidors i regidores, pel que la seva agenda és una mostra de què prioritzen, 
i què no.  
 
Per tant, aquesta esmena es continua reservant en cas que l’equip de govern 
no vulgui publicar la seva agenda, com sí feia l’anterior Batle a l’anterior 
legislatura.  
 
De moment, no incloure esmena.  
 
Possibilitat retorn anual regidors responsables de cada àrea.  
 
- informació i analítiques sobre la qualitat de les aigües de bany, una vegada rebudes 
de la Conselleria de salut.  
És una informació important que pot perfectament incloure’s al Portal de 
Transparència. És important, informar a la ciutadania i convidem l’Equip de 
Govern, sobretot a l’Àrea de Medi Ambient que ha proposat l’adhesió al 
Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia, a que prengui en 
consideració aquesta opció.  
 
S’inclou l’esmena.  
 
- s’actualitzarà i millorarà la informació continguda a l’actual Portal de Transparència.  
El motiu de la moció és, essencialment, el que demana aquesta esmena. Per 
això, la seva inclusió no afecta ni aporta novetat al que ja es planteja amb 
caràcter general a la moció, i de fet a l’apartat de “Exposició de motius” 
s’explica que el Portal ha d’estar actualitzat.  
 
No incloure esmena. 
 
 
 



 

ESMENA D’ALTERNATIVA 

- Eliminar del punt 2.1. de la proposta el contingut que apareix entre parèntesis 

després de la paraula CV, concretant-se fora del ple un model estàndard de CV.  

S’inclou l’esmena.  
 

S’aproven les esmenes per:  

• Vots a favor: Unides Podem i Junts (6) 

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Tots, UMP, PI, PP (9).  

PI: Agendes inassolible. En 2 mesos, impossible.  

PP: comparar-nos seria millor amb Ajuntaments més propers. Programes Electorals, 

millor a un espai privat. CV (precisament hem acceptat l’esmena d’Alternativa per 

treure aquesta sensació de deixar algú en “evidència”. No parlem de formació, sinó de 

transparència i que la gent sàpiga qui ens representa). Ens ha pogut cridar a unes 

hores, que no tinc un horari laboral de feina definit. Sí que qui té dedicació exclusiva i 

parcial pot posar el seu horari laboral de feina... Nòmines física, bona proposta. Com 

ho dic la Llei, perquè no plasmar-ho? Si està d’acord en complir-ho molt millor, 

endavant. Però si vos fixeu, en 2 mesos costarà tant publicar uns PDF a la pàgina web? 

UMP: no fa falta presentar el CV, per tant d’acord amb Alternativa. Agendes, és 

absurd, és difícil plantejar els horaris.  

TOTS: trampa, si no ho fem, som totalment opacs?¿ Si tothom presenta Declaracions 

de Béns, Incompatibilitat i Patrimonials ho fan. CV no és un requisit per accedir a un 

lloc de regidors/es. La capacitat es demostra amb feina i fets. Clar, fets, tant vos 

costarà penjar uns quants PDF a una pàgina web, que ni es fa des de l’Ajuntament? 

Que s’envia la proposta i ho fa un servei informàtic extern a l’Ajuntament? 

Agendes, no. Us preocupa molt... I no fèieu preguntes sobre l’agenda del Batle 

anterior?  

Programes són de les eleccions.  

Portal de transparència supervisat, útil i actualitzat.  

Actes de Plens no hi són ara mateix, els Decrets sí.  

Impossible compliment?  

Declaracions, cercar plantilles.  

 
La proposta no s’aprova per:  

• Vots a favor: Unides Podem, Junts i Alternativa (7) 

• Vots en contra: Tots, UMP, PP, PI (9) 

• Abstencions:  

 



 

14.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per iniciar el 
procediment de creació d’una escoleta pública d’educació infantil de 0-3 
anys al poble de Pollença (RGE núm. 2019/6984 de 13 de setembre). 
 
No s’entra a debatre la moció.  
 
Una moció curta, simple i al gra. Compartim el missatge que s’ha de començar a donar 

sortida al mandat polític que tenim tots els partits que defensàvem la necessitat de 

crear una escoleta Municipal de 0-3 anys a Pollença, de fet en les al·legacions al preu 

públic de l’escoleta proposam, amb caràcter temporal i com a mesura d’estudi mentre 

es busca local/solar per tenir / construir l’escoleta, establir places concertades 

públiques dins escoletes privades de Pollença, no sabem si això s’ha pres en 

consideració o no.  

La necessitat s’ha de cobrir amb una feina ben feta, i no amb obres a correcuita de 

caràcter electoralista, això sí.  

Com amb la d’Alternativa, no hi presentem cap esmena.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 
15.- Propostes/Mocions d'Urgència. 
 
No s’arriba al punt.  
 
No en presentem.  
 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 
 
1.- Informació de Batlia 
 
No s’arriba al punt. 
 
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia 
 
No s’arriba al punt. 
 
3.- Precs i preguntes 
 

No s’arriba al punt. 

 

Signat, Podem Pollença 

Document redactat per Michael L. Muller Flury 


