
 

 

Extraordinari juny, del 17/06/2020, 9.00 h 

 

➔ Ple extraordinari corresponent al mes de juny on consten 7 punts a 

l’ordre del dia, que és:  

1.- Requeriment als membres corporatius de l’Ajuntament Ple del compliment fidel i 

exacte de la interlocutòria dictada en data 29/05/2020 pel Tribunal Superior de Justícia 

en les Illes Balears en el procediment ordinari 122/2013 - Execució (RGE núm. 

3731/2020, de 9 de juny) (Exp. Elec. ABS 2018/641) 

 
2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020 sota 
la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de 
Tresoreria per a despeses generals (Exp. Elec ABS 2020/1457) 
 
3.- Proposta de concessió de la Creu al Mèrit Policial als membres de la Policia que han 
complit trenta anys de servei (Exp. Elec. ABS 2020/1471) 
 
4.- Proposta d’atorgament de diplomes de jubilació a membres de la Policia Local (Exp. 
Elec. ABS 2020/1471) 
 
5.- Moció presentada pels grups municipals El Pi - Proposta per les Illes Balears i Partit 
Popular envers la no convalidació del Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures 
urgents de protecció del territori de les Illes Balears per evitar refredaments de 
l’economia, per respectar la competència dels ajuntaments i seguretat jurídica 
 
6.- Informació de Batlia 
 
7.- Dació de compte de resolucions de Batlia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desenvolupament:  

1.- Requeriment als membres corporatius de l’Ajuntament Ple del 

compliment fidel i exacte de la interlocutòria dictada en data 29/05/2020 

pel Tribunal Superior de Justícia en les Illes Balears en el procediment 

ordinari 122/2013 - Execució (RGE núm. 3731/2020, de 9 de juny) (Exp. 

Elec. ABS 2018/641) 

La Secretària dona pas a llegir íntegrament la interlocutòria referida a aquest punt de 

l’ordre del dia...  

Per ser breus, ja que en 6 mesos està clar que tendrem més capítols d’un, de nou, trist 

i terrible desenllaç de tot el que envolta el camí de Ternelles, no podem dir més que la 

interlocutòria dictada el 29/05/2020 pel TSJIB és coercitiva de la llibertat de vot dels 

membres de la corporació i aplica d’una forma més que estricta l’ordenament jurídic 

actual de les Illes (per exemple la interpretació feta de l’article 22. A de la LECO (Llei 

per a la Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental)  

Article 22. Zonificació dels espais naturals protegits  

En l’àmbit territorial dels espais naturals protegits, en funció de les 

característiques de cada categoria, s’han d’establir zones diferenciades d’acord 

amb la següent classificació:  

a) Zones d’exclusió. Estan constituïdes per aquelles àrees amb major qualitat 

biològica o que contenguin els elements biòtics o abiòtics més fràgils, 

amenaçats o representatius. L’accés i l’estada de persones en aquestes zones 

ha de ser regulat en els instruments de planificació i gestió atenent 

prioritàriament a la seva conservació, tot procurant, alhora, satisfer les finalitats 

científiques, educatives i de gaudi dels béns de domini públic i dels integrants 

del patrimoni cultural, en les condicions escaients per a la conservació de l’espai 

natural.  

i de la Disposició Transitòria Tercera de la LECO introduïda a la Llei 12/2016, que ara 

diu el següent:  

Disposició transitòria tercera. Usos autoritzables a les zones 

d’exclusió  

Fins que s’aprovin els instruments de planificació i gestió dels espais de 

rellevància ambiental, o s’aprovi l’adaptació dels vigents a les previsions de 

l’article 22.a) d’aquesta llei, es consideren usos autoritzables el trànsit a peu 

per camins i senders existents, la utilització del domini públic marítimo-terrestre 

per als usos comuns públics i gratuïts contemplats en la seva normativa 

reguladora i l’accés als béns d’interès cultural d’acord amb la legislació sectorial. 

La Sala ha interpretat que no, que no pot haver-hi servitud de pas amb les condicions 

actuals i que, per tant, mentre hi hagi una zona d’exclusió així com estan definides en 

el PORN (Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana, 

Decret 19/2007, de 16 de març, pel qual s’aprova el PORN), la ciutadania no hi 

podem accedir. Igualment haurem d’esperar la resolució del recurs de reposició 

interposat que entre d’altres posa de manifest una incoherència més que manifesta, i 

és que l’Ajuntament, fins una aprovació provisional de modificació de PGOU, és 



 

competent, però la definitiva, que correspon al CIM, se’ns escapa de les mans. Per 

tant, donar 6 mesos per tenir tot enllestit és un error i una imposició desafortunada.  

Des d’aquí, tot i haver d’acceptar (però no compartir) el raonament de la Sala, podem 

reconèixer que la nostra abstenció en el Ple ordinari de novembre, quan es votava 

instar la Conselleria de Medi Ambient a que modifiqués el PORN perquè es permetés 

concretar / recollir usos autoritzables o autoritzats (abans exposats), va ser l’expressió 

d’una crítica política legítima i a més, fonamentada, que en aquell moment, s’hauria 

d’haver fet constar en el torn de paraula i no en el vot, ja que tots els errors anteriors i 

les vies judicials havien conduït a una única i, sobradament demostrada, ineficaç 

sortida.  

Dit això, reflexionar que si un sentit de vot d’un partit que ha estat aliè a més de 25 

anys d’història i que no anava en contra de la única via possible, és lo més destacable 

o criticable, anam arreglats, ja que el Sr. batle, més que preocupar-se pel futur de 

l’accés a Ternelles sembla que ha gaudit molt fent retrets sobre aquest sentit del vot 

d’Unides Podem, i per tant esperem sigui tant vigilant i atent a tot el que van votant, a 

les mocions per exemple, ja que cada vot és important, no? Acabaré la intervenció 

tornant a deixar constància dels errors i fins i tot els esdeveniments obscurs que han 

fet que una propietat privada guanyi i trepitgi a l’interès públic i general vegada rere 

vegada:  

- Segons es desprèn de l’informe amb RGE a 13/09/2020 del Sr. Ripoll, hi ha 

evidències més que manifestes que, havent estat un error (o no), la Zona 

d’Exclusió apareguda a l’aprovació definitiva del PORN en la Zona de Cala 

Castell es va fer sense justificar el que així qualificava la LECO i el propi PORN, 

ja que la única al·legació de la Fundació Voltor Negre no proposava que Cala 

Castell estès dins cap Zona d’Exclusió. Igualment, el resultat, ja el coneixem... 

greu i preocupant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Altres inaccions... tenim un PTM del 2005, una iniciativa anomenada “Ruta de 

Castells” d’àmbit Insular que contemplava una ruta fins el Castell del Rei, com a 



 

BIC reconegut, i que s’havia de regular amb un Pla Especial. Han passat anys 

i tots els colors polítics, i aquest Pla no existeix.  

- En el Ple de novembre dubtàvem de que modificar el PORN fos garantia / 

sinònim de victòria, i a la vista ha estat que no. Sembla llastimós que una 

Conselleria, des del 2016 i amb múltiples demandes per part dels STM de la 

casa que es modifiqui el PORN, no ho hagi fet. L’Ajuntament té les 

competències que té, i ara esteim fermats de peus i mans.  

Pensam que tot això ha estat i és una cadena interminable d’errors, d’inacció i d’una 

gran influència poderosa que possiblement sigui difícil de combatre. Des d’aquí 

destacar la feina també feta per la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts que ha 

aportat un altre punt de vista i que serveix per obtenir visió des d’un altre prisma.  Ara 

resta veure si l’anunci del Govern de modificar el PORN serà real, si s’aprofitarà la 

Disposició final primera del Decret Llei 8/2020, de 15 de maig, que introdueix l’apartat 

4 a l’article 9 de la Llei 5/2005 (LECO) afirmant que les modificacions puntuals 

dels plans d’ordenació dels recursos naturals poden seguir la tramitació 

simplificada. Tampoc sabem si en cas que aquesta tramitació es fes durant els 6 

mesos de termini donats per la interlocutòria, l’Ajuntament, l’equip de Govern, 

adaptaria el PGOU al PORN del moment, al·legant a la Sala del TSJIB que ha 

aparegut una alteració substancial de l’execució (modificació del PORN) que ens obliga, 

donant compliment a la Sentència del Suprem del 2017, a adaptar el PGOU al PORN 

actual i present, i si això implica, mantenir la servitud de pas amb les prescripcions 

mediambientals necessàries, ho celebrarem ben alt i fort.  

Pren la paraula el Sr. batle 

- Diu que és positiu que haguem fet una “rectificació” del vot emès (abstenció) 

en el Ple ordinari de novembre.  

 

- 2003 han passat 2 pactes de progrés... no s’han fet cap canvi per fer arreglar 

els errors d’algunes Zones d’Exclusió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 

10/2020 sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 

finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Elec 

ABS 2020/1457) 

De l’informe d’Intervenció del 10/06/2020 el que queda clar és que amb aquesta 

decisió, el més probable és que s’incompleixi l’objectiu d’estabilitat pressupostària (mes 

despeses que ingressos) i la regla de despesa (més despesa que la permesa per 

aquest 2020). I això ens condueix inevitablement, si se confirma finalment aquests 

incompliments, a un Pla Econòmic Financer (PEF).  Ja vàrem dir i ho tornam a dir, que 

si per millorar la vida dels pollencins i pollencines, s’ha de passar per un PEF, no ens hi 

oposaríem i hi donaríem suport. Una previsió de despesa de 24.170.650,2€, de la qual 

aquest equip de Govern vol, de moment, que 3.267.833,65€ provinguin de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I tot això, amb finançament del que ha estat objecte de polèmica i que des d’aquest 

Ple, de forma unànime, vàrem demanar poder utilitzar per polítiques socials, 

finançar serveis i infraestructures bàsiques per la ciutadania i dur endavant 

projectes encaminats a assolir objectius de l’Agenda 2030: el romanent de 

tresoreria (més de 31 milions, de moment). Això, acordat al Ple ordinari de maig amb 

la moció d’Unides Podem.  

Algunes propostes van encaminades a alguns d’aquests acords:  

- Projecte d’instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques per autoconsum de 100 KW 

amb 2 punts de càrrega per a vehicles elèctrics (que la CAIB finança amb 

165.000€), del qual voldrem veure l’abast i la dimensió (i que celebram perquè 

era una proposta que fèiem de que es fes al Pavelló) 

 

- Rehabilitació EBAR plaça Joan Cerdà Port, per evacuar aigües residuals (Estació 

de Bombeig d’Aigües Residuals), positiu sense cap dubte pel Medi Ambient...  

 

Ara, després, trobam projectes d’urbanisme com la reforma del carrer Formentor i la 

Plaça Miquel Capllonch i la Rehabilitació de l’edifici de l’antiga Peixateria que desitjam 

de tot cor se’ls doti de contingut i de vida, i no només siguin obres pel record. Per 

exemple, vàrem proposar que pel que fa a la Peixateria, hi hagués espais del trespol 

de vidre on s’hi col·loquessin, perquè es pogués veure des de dalt, una rèplica de les 

restes arqueològiques trobades i que donarien un valor històric i de riquesa cultural 

immens. Ho contemplareu? Què vos sembla?  

La resta, pagar els plats bruts d’anys d’inacció total i absoluta en el compliment de 

l’aprovació del PGOU del 1991. Zones d’equipament, zones verdes, vials, etc., sense 

expropiar i que ara suposen una càrrega, una despesa brutal que l’Ajuntament no pot 

eludir. Com tampoc havia d’eludir de reclamar el 10% d’aprofitament mig que li 

correspon de totes les construccions fetes en terrenys gràcies al PGOU, ja fos en 

terrenys o en liquiditat, i que tenen una destinació ben clara: usos per la pròpia 

administració local o per protecció social.  

Entenem, i recolzem, vista la situació actual que no s’han prorrogat les inversions 

financerament sostenibles per l’any 2020 (que igualment, i ho sabeu, és una fórmula 

amb data de caducitat), però no podem recolzar que no se’ns demani, ja que sembla 

que incomplirem de forma flagrant, i a lo “grande”, la nostra opinió sobre com invertir 

una part dels milions d’€ que la ciutadania de Pollença ha fet l’esforç d’estalviar durant 

anys. És un tema prou seriós com per jugar totes les cartes possibles i no perdre 

aquesta oportunitat que, insistir, ha estat i és una bona iniciativa i això no ho discutim. 

És un bon moment per plantejar on i com faríem: 

- Nova escoleta Municipal. 

- Casal per Joves.  

- Habitatges socials.  

- Reformes d’espais ara infrautilitzats o inutilitzables que puguin servir per 

associacions, reunions ciutadanes... com per exemple, Convent o el Bar Katy...  

I etc. Una pluja d’idees conjunta i que si és possible a nivell tècnic, i hi ha consens, 

tirar-ho endavant. Mos contactareu? Ho voldreu fer així? No ho sabem, de moment. 

S’ha de tenir en compte, que supòs que ho sabeu de sobra, que un PEF ens impedirà 



 

sortir-se durant 2 anys de l’estabilitat financera i de poder gastar més del permès. 

Això, si la normativa actual no canvia. Per tant, s’ha de pensar molt bé en què es fa la 

despesa i quines són les prioritats. El mètode utilitzat ens sembla adequat, ja hem dit, 

inclús valent i decidit, però fins que no se’ns doni un cert espai de poder aportar i 

pensar conjuntament què fer amb els diners de tots i totes, no li podrem donar suport 

total. Esperem que ho entenguin, i sinó reflexionin de com s’haguessin sentit vostès 2 

anys enrere si estant a l’oposició, sentíssiu que el vostre paper és testimonial. Per això, 

el sentit del vot serà  

Sentit del vot: abstenció.  

Pren la paraula el Sr. batle 

- No s’està ficant res “nou”. S’ha dut tot el que estava compromès (anterior 

legislatura i d’aquesta).  

 

- Hem de tenir equipaments Municipals, falta veure com es desplegarà el Decret.  

 

- D’acord amb el fet que el PGOU no s’ha executat, i s’han perdut milions d’€ de 

les antigues pessetes, perquè si es miren les memòries d’execució, es veu 

clarament que no s’ha fet tot el que s’havia de fer.  

 

Contrarèplica 

- Estarà d’acord, que si no ens passen o donen a conèixer un llistat, almenys, de 

quines intencions tenen vostès com equip de Govern, se fa difícil fer propostes, 

perquè pot ser feim retxes dins l’aigua.  

 

- Crec que des de l’oposició, agafant el fil de la companya d’Alternativa, s’està 

sent propositius i cada un/a, des de la seva visió, ha fet propostes. Tant 

al·legant al pressupost 2020, com altres que hem anat fent com per exemple la 

que li vaig comentar sobre el polígon (de llarg recorregut) sobre quins usos 

poder fer.  

 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, PI, UMP i PP (10) 

• Vots en contra: Alternativa (1) 

• Abstencions: Unides Podem i Junts (4) 

No són al Plenari el Sr. Miquel Àngel Sureda ni la Sra. Juana Aina Campomar.  

3.- Proposta de concessió de la Creu al Mèrit Policial als membres de la 

Policia que han complit trenta anys de servei (Exp. Elec. ABS 2020/1471) 

Segons el Reglament Marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears que 

regula les característiques, tipologia i procediments de concessió de premis i 

condecoracions (BOIB núm. 70/2019, de 25 de maig), aquest recull la condecoració 

Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears. Aquest es reconeix en l’article 132:  



 

La Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc es lliura als membres de la policia 

local, sigui quina sigui la seva categoria, quan compleixin trenta anys de servei 

en qualsevol cos de la policia local, en situació de servei actiu o en situació de 

serveis especials, que hagin tingut una trajectòria professional destacada i que 

no tenguin expedients disciplinaris en curs o sancions disciplinàries pendents de 

cancel·lar en el seu expedient personal. Així mateix, es pot entregar aquesta 

condecoració a altres membres de qualsevol de les forces i cossos de seguretat, 

o d’institucions i organismes que hagin destacat notòriament en l’aportació per 

millorar la seguretat ciutadana. 

Val a dir que aquesta Condecoració, com estableix l’article 128.3, no comporta pensió o 

recompensa econòmica:  

Els premis i les condecoracions que es recullen en aquesta norma no 

comporten pensió o recompensa econòmica per part del Govern de les Illes 

Balears. 

És de suposar, que com diu l’article 132, la condecoració es proposa per, a més de dur 

trenta anys de servei, haver tengut una trajectòria professional destacada. En tot cas, 

enhorabona als 12 proposats i ja que és aquí, enhorabona a Jaume Simó que 

actualment és el Saig.  

Sentit del vot: a favor  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, PI, UMP i PP (14) 

• Vots en contra:  

• Abstencions: Alternativa (1) 

No són al Plenari el Sr. Miquel Àngel Sureda ni la Sra. Juana Aina Campomar.  

4.- Proposta d’atorgament de diplomes de jubilació a membres de la Policia 

Local (Exp. Elec. ABS 2020/1471) 

Mateix reglament que en l’anterior punt de l’ordre del dia, tot i que en aquest cas això 

és regula a l’article 128.1 e) i es desenvolupa a l’article 133 exposant que el Diploma 

de Jubilació:  

Es crea el Diploma de Jubilació com a reconeixement als membres dels cossos 

de policia local per la dedicació d’una vida al servei de la ciutadania i la seva 

missió de defensa promoció i protecció dels drets i llibertats públiques. Aquest 

Diploma es lliura a tots els membres de la policia local, sigui quina sigui la seva 

categoria en el moment de la jubilació. 

Com en l’anterior cas, els diplomes, tal com estableix l’article 128.3, no comporten 

pensió o recompensa econòmica. 

En aquest cas, enhorabona als 3 Policies Locals per la seva feina i la dedicació 

realitzada al servei de la ciutadania de Pollença.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per unanimitat.  



 

5.- Moció presentada pels grups municipals El Pi - Proposta per les Illes 

Balears i Partit Popular envers la no convalidació del Decret llei 9/2020, de 

25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears 

per evitar refredaments de l’economia, per respectar la competència dels 

ajuntaments i seguretat jurídica 

És positiu veure que precisament els 2 partits que presenten aquesta moció, en 

l’exposició de motius (que entenem és una genèrica per tots els Ajuntaments), critiqui 

que no hi hagi cap tipus de consens en l’aprovació del Decret 9/2020. Ben igual que 

aquí amb tots els temes des de l’inici de legislatura.  

Respecte a la crítica de la decisió adoptada sobre els anomenats “falsos urbans” i els 

urbanitzables sense desenvolupar, què s’ha fet per part d’aquest Ajuntament per 

executar el que determinava el PGOU ja al 1991? Què s’ha fet per adaptar-nos al PTM 

del 2005? Amb l’instrument més actualitzat i executat, pot ser aquest decret ara no 

escarrufaria tant i no seria gaire penalitzador, almenys en l’àmbit urbà.   

Vostès al·ludeixen a que aquest decret “destrueix llocs de feina”. Clar, si voleu una illa 

completament urbanitzada, com no vos importa gaire protegir el territori, endavant. Se 

pot invertir i crear llocs de feina, per exemple:  

- Invertir en noves tecnologies (vostès han deixat la inversió a 100€ en el 

pressupost).  

 

- Invertir en més projectes com el comentat abans de la pèrgola fotovoltaica.  

 

 

- Invertir (i això beneficia a petites i mitjanes empreses i autònoms locals 

dedicats directa o indirectament a la construcció) en rehabilitar o reformar 

edificis antics, millorar l’aïllament tèrmic, millorar l’eficiència energètica i d’ús 

d’aigua, fomentar la supressió de barreres arquitectòniques en habitatges i en 

vials del Municipi... 

 

- Construir HPO que, mira per on, està contemplat en el cas dels urbans no 

construïts en 8 anys està permès...  

 

Després comenten que el preu de l’habitatge pujarà. Això ho provoca l’especulació 

immobiliària, la no defensa del lloguer (que també està en una bombolla) i rebutjar 

tota intervenció proteccionista mentre famílies i joves veuen impossible poder 

plantejar-se en moltes ocasions tenir una propietat pròpia o llogar a un preu raonable, 

en un parc d’habitatge més que suficient i que no fa falta ampliar. Tema piscines... 

penseu que és un objectiu de l’Agenda 2030 que l’aigua existent se destini a piscines? 

Però si a Pollença tenim kilòmetres i kilòmetres de costa!  

I, un dels objectius principals del Decret és protegir el sòl rústic. No podem seguir 

contaminant i explotant el sòl com si aquest fos infinit, perquè no ho és. I si el nivell 

del mar segueix pujant, encara n’hi haurà menys. Critiquen que es prohibeixi l’ús 

residencial en àrees de protecció de risc (APR)... les APR són zones amb erosió, risc 

d’esvallissades, zones d’incendi, d’inundacions... quin sentit té construir-hi?  



 

En el que sí li donarem la raó, i que pot ser els pot ajudar a entendre la nostra pròpia 

decepció aquí a Pollença és que hagi faltat consens i que els partits que presenteu 

aquesta moció no vos hagueu sentit escoltats. Per tant, així com exigeix aquest 

consens, vostès que sí ho tenen a mà a Pollença, estaria bé predicar amb l’exemple. 

De totes les mesures existents, vostès ja diuen que algunes són de caràcter temporal. 

Ens oferim clarament i directament a que puguem treballar de forma conjunta en un 

llistat detallat / document on recollir els casos on a Pollença aquest decret hagi pogut 

tenir una incidència que, fruit de cercar la protecció global, afecti negativament casos 

molt particulars, per dur aquesta llista / document a les instàncies superiors i veure 

possibles sortides, cercant la cooperació i demostrant unió com Ajuntament. Igualment 

i independentment d’aquest oferiment sincer no podem donar suport a una moció que 

cerca defensar que el model de consum de territori és un model de qualitat, i que fa 

ulls clucs davant altres múltiples formes d’activar l’economia que no sigui picar pedra i 

destruir sòl.  

Sentit del vot: en contra.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, PI, UMP i PP (10) 

• Vots en contra: Unides Podem, Junts i Alternativa (5) 

• Abstencions: 0 

No són al Plenari el Sr. Miquel Àngel Sureda ni la Sra. Juana Aina Campomar.  

 

6.- Informació de Batlia 

Diverses informacions que el Sr. batle llegeix amb celeritat i sense que això possibiliti 

apuntar-les a aquest document.  

 

7.- Dació de compte de resolucions de Batlia 

Diverses informacions que el Sr. batle llegeix amb celeritat i sense que això possibiliti 

apuntar-les a aquest document.  

 

 

 

Signat, Podem Pollença 

Document redactat per Michael L. Muller Flury 


