
 

 

Assemblea Podem Pollença 

Assemblea número 51, celebrada el dia 27 de gener del 2020, a les 19:30 al Bar 

l’Avenida.  

Persones assistents: 4 

 

➔ Ordre del dia: 

1. Preparació del Ple Ordinari de dia 30 de gener (sentit del vot, 

debat, etc.). 

 

2. Canvis en el càrrec d’enllaç del Cercle.  

 

3. Mobilitat a Pollença: el repte d’una nova estació d’autobusos.  

 

4. Retorn de la feina del Regidor (reunions dutes a terme, projectes 

de futur...).  

 

 

5. Precs i preguntes. 

 

➔ Desplegament de punts 

1. Preparació del Ple Ordinari de dia 30 de gener (sentit del vot, 

debat, etc.). 

 

I.- PART RESOLUTIVA 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió anterior. 

Res a objectar.  

 

2.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió del municipi de Pollença com a 

municipi col·laborador de la Mallorca Film Commission (MFC) (Exp. Elec. ABS 

2020/54).  

 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 



 

3.- Ratificació, si procedeix, de la Resolució de Batlia 2019/1063, de dia 23 

de desembre de 2019, en relació amb el RCA PO 101/2017 (Núm. Exp. 

2017/3201) (Exp. Elec. ABS 2020/61). 

 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 

4.- Aprovació, si procedeix, d’autorització a la Direcció General de Trànsit 

relativa a la gestió de l’impost de vehicles de tracció mecànica (Exp. Elec. 

ABS 2020/104). 

Veure si això es fa cada any.  

 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 

5.- Nomenament de representants municipals a la Mancomunitat de 

Tramuntana (Exp. Elec. ABS 2019/3380). 

Alguna reunió?  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

6.- Aprovació, si procedeix, de la modificació puntual del PGOU local per a la 

seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no programat 

(SUNP)-1 Pollença- Torrent de Sant Jordi, operada per la D.A. 16ª de la Llei 

12/2017, d’urbanisme de les I.B, amb assignació del règim urbanístic 

pertinent a la parcel•la en què es situa el bé immoble Catalogat de la 

Fàbrica de Can Morató, i consonant nova redacció del usos propis del sòl 

rústic que disposa la norma 164 del PGOU (Exp. Elec. ABS 2018/4695).  

Una bona notícia pel poble i pel Patrimoni, contràriament al punt del Catàleg, que a la 

fi tinguem una sortida més que digna a la Fàbrica de Can Morató. És especialment 



 

emocionant veure un fet tant simple com que l’entrada s’ha podat completament i es 

pot admirar molt més la immensitat de l’edifici i els secrets i encants que guarda. Des 

d’aquí, per tant, un agraïment especial i sincer a Colonya per la jugada feta, una 

aposta arriscada sense dubte que mereix respecte.  

Si es compleix el que se’ns ha explicat, tot i que sigui de caràcter privat, la ciutadania 

podrà accedir al complex com fa anys, molts anys que no es fa, comptant-se amb un 

espai de museu, una sala multifuncional per actes que de ben segur tindrà vida i 

utilitat... la col·laboració entre Ajuntament i Colonya ha estat i segueix sent fructuosa 

(Centre Cultural, Oficina de Benestar Social a l’entrada de Pollença, Local del Jutjat de 

Pau...), pel que animem a que es segueixin establint espais de conversa i que, per 

exemple, es pugui arribar a un acord per aprofitar algun espai que no es vulgui utilitzar 

més per part d’aquesta entitat a la Plaça Major, on ara hi tenen les oficines centrals. 

Tot per xerrar, sempre pel bé del poble.  

Precisament, pot ser aquest Consistori i els anteriors han mancat d’ambició per en 

aquest cas treballar més pel bé del poble. Les normes urbanístiques preveuen poder 

declarar un edifici en estat ruïnós, pressionar la propietat perquè compleixi amb uns 

mínims de seguretat (sort s’ha tingut que fins ara no ha hagut cap desgràcia) i que un 

Bé Catalogat des de l’any 2001 no estigui en l’estat que està actualment. Pot ser 

s’hauria d’haver expropiat, també era una opció. Actualment, vist els preus i la despesa 

que hagués pogut suposar per l’Ajuntament, possiblement no era la millor opció 

pensem.  

Ara mateix, i com consta a l’informe jurídic i de procediment realitzat el dia 27/01/2020 

pel TAE i que té conformitat de la Secretària Municipal (on s’anomenen també informe 

tècnic de l’Arquitecta Municipal, documentació i sol·licituds formulades per les persones 

propietàries del bé immoble en qüestió...), l’administració urbanística disposa d’àmplia i 

profunda discrecionalitat en l’elecció del model de desenvolupament territorial i 

configuració del planejament general [...] i dins aquesta s’admet la coincidència entre 

interessos públics i interès dels particulars que incideixi sobre el territori, amb la 

imprescindible motivació i justificació pel que fa a la conjunció envers l’interès comú. 

Un interès comú que pensem està clar: no veure la Fàbrica caure més a trossos, 

donar-li un ús i dignificar una entrada de Pollença.  

Per tant, la parcel·la 4 del Polígon 4 requereix d’una nova classificació urbanística, la 

qual serà revisada per l’administració insular que en tindrà la darrera paraula, així com 

Patrimoni Històric.  

Celebrem que l’ús exclusiu que es defensarà en aquesta modificació del PGOU sigui l’ús 

Administratiu, excloent així altres usos de Serveis o terciaris. Això ens evita 

clarament una por que, de manera lògica era viscuda per la ciutadania, que un dia la 

fàbrica es comprés per algun grup d’inversió per exemple i hi fes un hotel o un altre 

negoci que no necessita Pollença.  

En tot cas i per anar acabant, donar de nou les gràcies a Colonya per l’esforç, per 

haver-nos explicat de primera mà el projecte que tenien i reunir-se amb tots els partits 

polítics, als Serveis Tècnics Municipals que han redactat els informes i recordant que 

aquest ús digne que tindrà l’edifici és gràcies a vosaltres, Colonya, i no als partits 

polítics avui asseguts aquí.  

Sentit del vot: a favor 



 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

7.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’acord adoptat per 

l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada en data 30.11.2017 (BOIB 

núm.: 15, de 01.02.2018), en virtut del qual es va modificar, al seu torn, 

l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada en data 

24.02.2015, referent a la modificació de l’acord d’aprovació provisional de 

data 30.10.2014 del Catàleg de Protecció d’edificis d’interès històric, artístic, 

arquitectònic i paisatgístic del terme municipal de Pollença, elaborat per 

l’empresa adjudicatària GAAT, S.L. en data de març de 2014 (Exp. Elec. ABS 

2018/310). 

Un altre d’aquests temes que a Pollença semblem especialistes en allargar i allargar, en 

lloc de ser pràctics i donar-li prioritat política i tècnica. 15 anys han passat des de la 

primera aprovació inicial del catàleg... 2005. D’ençà, el que ve sent habitual: 

aprovacions inicials, canvis de criteris, protecció d’edificis i després desprotecció, un 

despropòsit. El positiu d’haver entrat de 0 és que quan ens trobem aquests temes, 

investiguem una mica i la veritat és que és llastimós com s’ha anat gestionant. 

D’entrada he de donar les gràcies a la companya d’Alternativa, na Marina, qui m’ha 

orientat i facilitat informació per entendre tot aquest embrollo. Gràcies.  

D’entrada, dirigit a UMP, ara esteu d’acord amb aquesta versió? Que us fa acceptar-la? 

Per què vàreu retirar el vostre suport a l’equip de Govern al gener de l’any passat, 

abstenint-vos i fent així que no s’aprovés el catàleg? Senyor Batle, sembla que té ara 

més sort i no ha de lluitar fins l’últim moment els punts importants del Ple... a veure si 

li dura la sort! 

Ja al 2008, la CIOTUPH, Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 

Patrimoni Històric, va suspendre l’aprovació definitiva del catàleg per l’informe tècnic 

del 30/06/2008 (CS Arquitectura, CS de Béns Culturals, ...), posant explícitament que 

s’havien de protegir elements del Passeig de Colom i Passeig de Voramar del Port de 

Pollença, i també la primera línia de la zona de Formentor, com la casa Huarte.  

En aquell moment es va fer cas a aquest òrgan, fins que al 2015 també ens tornem a 

trobar amb la sorpresa que 5 edificis de la primera línia eren exclosos, al·legant motius 

d’haver d’indemnitzar algunes propietats les quals s’incloguessin en el catàleg, per la 

seva “limitació singular”, o una restricció de l’edificabilitat (no executada, per altra 

banda). Cridar a un mal temps inexistent vaja. Un informe amb un contingut polític 

estranyament justificable i més venint d’un Arquitecta Municipal...  

2017, l’Equip de Govern anterior modifica la proposta de 2015 i sembla que torna a 

incloure els 5 edificis exclosos: (pendent anar a fer-hi fotos, edificis localitzats).  

- Can Qués (U-112) 

- Can Morató (U-114) 

- Can Mena (U-117) 

- Ca l’Adroguer (U-120) 

- Can Tugores (U-124) 



 

I ja al 2019, el comentat anteriorment, falta de claredat o directament de valentia 

d’alguns partits polítics... i ara ens plantem de nou amb el canvi proposat al 2015, 

deixant fora els 5 edificis abans exposats, quan al 2018 GAAT (Gabinet d’Anàlisi 

Ambiental i Territorial) va fer un informe prou clar sobre com resolia les al·legacions 

que demanaven de fet excloure els edificis dels que xerrem: desestimar-les.  

Però bé, el misteri segueix i com tanmateix hi ha un període d’exposició pública i 

després ha d’anar a l’òrgan competent del Consell de Mallorca per a la seva aprovació 

definitiva, que ja al 2008 ens va assenyalar que s’havia de protegir el Passeig Voramar, 

almenys ja ens deixa tranquils que tenim un òrgan preocupat per aquests temes, 

llàstima que no sigui igual per part de l’Òrgan Municipal.  

Sentit del vot: en contra.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 

8.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a l’estudi i 

planificació de les instal·lacions esportives municipals i l’inici i tramitació per 

a la construcció d’una  sala esportiva al Moll de Pollença (RGE núm. 

2020/501 de 16 de gener). 

Pendent reunió amb Joan Jiménez 28/01/2020 per tractar la possibilitat real que el 

pavelló es pugui fer al Camp de Futbol del Port de Pollença.  

Sentit del vot: a favor 

Sentit del vot: en contra.  

Sentit del vot: abstenció.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 

Tots els punts on no hi ha el sentit del vot triat s’anirà triant i debatent 

telemàticament abans del Ple del dia 30 de gener. El punt 7. encara resta 

decidir si serà EN CONTRA O ABSTENCIÓ 

 

2. Canvis en el càrrec d’enllaç del Cercle.  

 

Michael L. Muller Flury deixa de ser Enllaç del Cercle i passa a ser en Nicolau Pere 

Cerdà Pons. Aquest acudirà presencialment o via Skype a les reunions i s’integra dins 

el grup de Telegram.  

Vots a favor, 4 (unanimitat).  



 

Nicolau aprofita per explicar la reunió d’enllaços 22/01/2020: 

• 15/02/2020, 10:00, formació per Regidors/es i militància activa per l’agenda 

2020 – 2030. A través de Fons Mallorquí, per saber de què tracta aquesta 

agenda. 3 hores, obert a tothom. Avisar a Esperança si s’hi vol anar. Si hi ha 

interès, es farà una més especialitzada.  

 

• Llei Montoro, ja que a la carta no apareix cap demanda... es demana per el que 

Podem pot fer amb les seves Conselleries. Això és el públic. Addicionalment hi 

ha una carta interna que ho demana. Unides Podem Pollença podria demanar 

via carta a Podem Estatal que treballi per llevar Llei Montoro. Moció a dur a 

terme i carta. Arrel d’una moció aprovada, carta. PER MARÇ.  

 

• Unides Podem Pollença s’apropa a la pagesia del Municipi. Fer reunió amb Mae 

de la Concha. Ajuntaments no tenen molt a fer. Es comenta parlar amb la 

Cooperativa Pagesa. 1ª passa, anar a xerrar amb la Cooperativa: dubtes, 

quins problemes teniu, ..., ens oferim per fer d’intermediaris perquè puguin 

transmetre dubtes i fer una trobada amb ells/es a Pollença.  

 

• Es va transmetre el malestar viscut a la reunió del CCA, ja que la nostra posició 

es va veure bastant ignorada. Les nostres queixes han aconseguit que de 

22.000€ es passés a 12.000€, però igualment és insuficient. Es transmet que no 

s’està d’acord i que ho seguirem defensant on calgui.  

 

3. Mobilitat a Pollença: el repte d’una nova estació d’autobusos.  

 

Es comenta que ja s’ha parlat amb Podem IB perquè ens faciliti poder parlar amb Marc 

Pons, Conseller de Mobilitat. També i de forma paral·lela, s’ha de parlar amb Iván 

Sevillano perquè el CIM té previst un projecte de pàrquing dissuasius.  

El millor emplaçament per intentar tenir l’estació d’autobusos és Can Bach. S’hauria de 

sol·licitar l’aplicació del Decret 1/2018, declarar el terreny d’interès autonòmic. El camí 

de canviar el PGOU i enviar al CIM pot ser molt llarg.  

 

4. Retorn de la feina del Regidor (reunions dutes a terme, projectes 

de futur...).  

 

S’ajorna fins als Grups de Treball de febrer ja que són les 21:30 i es dona per tancada 

l’assemblea.  

 

5. Precs i preguntes.  

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


