
 

 

Ple ordinari juliol, del 24/07/2020, 9.00 h 

 

➔ Ple ordinari corresponent al mes de juliol on consten 17 punts a l’ordre 

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

I.- PART RESOLUTIVA 
 
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors 
 
2.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Defensa i 
l’Ajuntament de Pollença per a l’ús de la galeria de tir de l’aeròdrom militar de Pollença 
(Exp. Elec. ABS 2020/1488) 
 
3.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per dur a terme la posada en comú de 
recursos econòmics necessaris per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i 
consolidar el projecte d’autoocupació dels autònoms afectats directament per la Covid- 
19 (Exp. Elec. ABS 2020/1670) 
 
4.- Elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau titular (Exp. Elec. ABS 2020/1458) 
 
5.- Determinació, si procedeix, de les festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2021 
(Exp. Elec. ABS 2020/1690) 
 
6.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions de La Patrona 2020 (Exp. 
Elec. ABS 2020/1900) 
 
7.- Determinació, si procedeix, del règim de dedicació exclusiva per a càrrec públic i 
retribucions corresponents per a l’exercici efectiu (Exp. Elec. ABS 2019/2292) 
 
8.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
núm. 3/2020 (Exp. Elec. ABS 2020/1788)  
 
9.- Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdits núm. 
18/2020 sota la modalitat de transferència de crèdit (Exp. Elec. ABS 2020/1912) 
 
10.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l´Ordenança 
Reguladora de la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament 
d’aigua a través de la xarxa domiciliària (Exp. Elec. ABS 2019/982) 
 
11.- Convalidació de la Resolució de Batlia núm. 2020/505 de modificació de crèdits en 
la modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit d’acord amb el que 
disposa l’article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. 
 
12.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici 2020 
de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2020. 
 
13.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’expedient de 
desafectació del tram del "Camí vell de Bóquer" núm. :77 (Exp. Elec. ABS 2005/601) 



 

 
14.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per garantir el dret a 
l’habitatge (RGE núm. 2020/4611, de 10 de juliol) 
 
 
15.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular envers el rebuig de la 
confiscació per part de l’estat del superàvit municipal del nostre Ajuntament (RGE núm. 
2020/4859, de 20 de juliol) 
 
16.- Propostes/Mocions d'Urgència 
 
17.- Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora Sra. Marina Llobera 
Vicens i de la renúncia posterior a ser proclamat electe al càrrec de regidor (Exp. Elec. 
ABS 2020/1902) 
 
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 les actes de les sessions anteriors 
 
S’ha fet constar per correu electrònic el dia 21/07/2020 l’error material detectat en el 
sentit del vot dels partits de l’oposició en el punt 5 de l’ordre del dia del Ple 
extraordinari de 14/06/2020, 9.00 h 
 
S’aprova per assentiment.  
 
 
2.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de 
Defensa i l’Ajuntament de Pollença per a l’ús de la galeria de tir de 
l’aeròdrom militar de Pollença (Exp. Elec. ABS 2020/1488) 
 
Sembla ser que les pràctiques de tir s’han fet des de fa temps a l’aeròdrom militar, 
però no hi havia cap conveni ni acord al respecte. La Policia Local no compta amb una 
galeria de tir pròpia per la realització de les pràctiques obligatòries, i com ho ha de fer 
a l’Aeròdrom (sinó hauria d’anar a Palma), això suposadament genera despeses de 
manteniment de les instal·lacions. La durada del Conveni és de 2 anys prorrogable fins 
a un total de 4 anys.  
 
S’autoritza l’ús durant 15 dies a l’any.  No queda molt clar com s’ha quantificat que 
cada dispar equival a 0,2 cèntims d’€... a la CI es va parlar que el cost anual / impacte 
econòmic seria, anualment, d’uns 1.080€.  
 
L’article 73.1 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel que s’aprova el Reglament marc 
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears exposa que;  
 



 

Procediments d’habilitació i d’ús de l’arma  
1. Els procediments d’habilitació i d’ús de l’arma que es preveuen en l’article 24 de la 
Llei 4/2013, consisteixen en proves periòdiques de tipus psicotècnic i pràctiques de tir 
que permetin avaluar la capacitat de tots els agents en actiu per poder portar armes 
de foc. 
 
Cada quan es passen les proves de tipus psicotècnic als agents del cos a 
Pollença? 
 

- Se fan cada parell d’anys, es fan externalitzades, ara tornarà a tocar.  
 

A quina partida pressupostària es carregarà aquesta despesa anual?  
 

- Partida dins l’Àrea de Policia Local. En definitiva, no es respon.  
 

Sentit del vot: abstenció. 

La proposta s’aprova per:  

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

• Vots en contra: Alternativa per Pollença i Junts (6) 

• Abstencions: Unides Podem (1) 

 
3.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per dur a terme la 
posada en comú de recursos econòmics necessaris per reiniciar o continuar 
l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació dels 
autònoms afectats directament per la Covid- 19 (Exp. Elec. ABS 2020/1670) 
 

Un Conveni que ha permès, segons l’equip de Govern, treure’s feina de tramitar les 

ajudes per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el 

projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms (BOIB núm. 

122/2020, de 11 de juliol), però també ha suposat un endarreriment considerable 

en començar a ajudar per part d’aquest Ajuntament als comerços / autònoms locals. I 

no només amb la tramitació, sinó amb la falta de comunicació i expressió tàcita de 

quina voluntat d’ajuda s’estava manejant.  

Un aspecte a comentar, que pot ser ha estat un error o nosaltres anem equivocats, 

però no hem trobat l’aplicació pressupostària 2020/231 480501, sinó que teníem entès 

que la partida que s’utilitzaria, aquests 150.000€ (que ja vàrem al·legar que eren 

insuficients, i està clarament demostrat que teníem raó), provenen de la partida 

2020/231 48943 Ajudes emergència sanitària i ciutadana contra la pandèmia.  

150.000€ sumats als 132.909,84€ de la CAIB i 43.973,19€, per un total de 

326.883,03€. Una millor quantitat, sense cap dubte, motiu que ens alegra que s’hagi 

aconseguit més diners.  

Cert és també que gràcies a aquesta convocatòria del Govern de les Illes Balears, es 

millora les quanties que inicialment havíeu previst en les ajudes econòmiques pròpies 

de l’Ajuntament, ja que el barem deia que 1 treballador rebria 712,5€ com a màxim, 



 

fins a empreses de 10 treballadors amb un màxim de 1.500€. Tot i entendre les 

dificultats que comporta tramitar tot això, no eren quanties elevades.  

Ara, parlam de fins a 2.000€ si no hi ha treballadors/es 

   2.500€ entre 1 i 2 treballadors/es 

   3.000€ més de 2 treballadors/es 

Finalment, positiu que el Conveni recull que la CAIB enviarà informació detallada de 

l’abast de les subvencions, així com el nombre d’autònoms a Pollença que se’n 

beneficiarà. Insistir amb una bona difusió i que expliqueu ara, o en les preguntes al 

final del Ple, quin pla d’acció comunicativa teniu amb aquesta línia d’ajuts. El sentit 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

 
 
4.- Elecció del càrrec de Jutge/ssa de Pau titular (Exp. Elec. ABS 2020/1458) 
 

Creim que la nostra posició està més que clara en aquest assumpte, i com ja sabeu, i 

tornam a dir, aquest punt s’ha de retirar de l’ordre del dia.  

Rosario ha comunicat la seva voluntat de no continuar. S’ha de triar elecció de titular i 

de suplent. Convocatòria feta, 13 aspirants, s’havia de presentar el CV i amb una 

instància normalitzada. La proposta d’aquest Ple, que no va ser ni llegida ni compartida 

durant la CI, és ben concisa i només es limita a dir que totes les persones, 14, que 

s’han presentat reuneixen les condicions de capacitat i idoneïtat òptimes. Ens agradaria 

saber com s’ha arribat a la conclusió que de totes les persones, la proposta que feu, el 

Sr. Martí Ochogavía Mayol, és la millor.  

Per un tema ben senzill i que pot resumir el posicionament; una falta d’arguments i 

d’explicacions tant brutal que recorda, i és, la vella política en el seu màxim esplendor. 

Només dir que un dels arguments utilitzats és que s’ha presentat “gent molt jove”. És 

un criteri d’exclusió? On ho posa?  

S’ha de tenir temps, és important... deia el batle. D’acord, veim que sap molt bé, tot i 

no haver fer cap entrevista, que la proposta del Sr. Martí Ochogavía compleix amb 

aquesta premissa i que les 13 persones restants, no. Les deu conèixer molt bé.  

No entenem per què amb un tema com aquest, ni que sigui per pur decor institucional, 

no s’ha dignat a convocar una Junta de Portaveus. O té un imperatiu a damunt que 

l’ha obligat a actuar així, o no s’entén. De fet, almenys nosaltres, cap tipus de 

comunicació ni declaració d’intencions... “l’expedient és damunt la taula, qualsevol el 

podia consultar” diu vostè, però si ni sabíem que això anava a CI! I què hagués 

canviat? Si la proposta ja ve donada, és fer retxes dins l’aigua. Una proposta que va 

rebre una moció de reprovació signada per partits ben diferents, però que semblaven 

haver entès una necessitat comú; evitar la reproducció del clientelisme i el caciquisme. 

Uns anys després... UMP i PP (tant el Sr. David Alonso que agafa el relleu i Tomeu ara 

amb Tots) sembla que torneu al pensament que l’interès individual va per damunt.  



 

En fi, tot ha quedat bastant clar, i qui ha ajudat en campanya rep la moneda de canvi. 

Només queda agrair la feina feta per na Rosario, l’anterior jutgessa de pau, pel servei 

prestat a la ciutadania durant tots aquests anys.  

Possible rèplica: només afegir que a la CI vaig comentar l’oportunitat que teníem de 

fer les coses diferents a com s’havien fet fins ara i trobar una persona candidata que 

tothom defensés i hi hagués les mínimes possibilitats de vinculació política i/o personal. 

La seva resposta? “ja ho faràs quan governis”. Símptoma i prova que vostè és 

plenament conscient del que està fent avui.  

Sentit del vot: com a protesta per com s’ha realitzat aquest procediment opac i 

clientelar, hem comunicat al Ple i hem demanat que consti en acta que no 

participàvem a la votació en senyal de protesta i per mostrar la cura de la salut 

democràtica que defensam per Pollença.  

 
Pren la paraula el Sr. batle 
 

- La proposta no es modificarà, però per tenir una seguretat jurídica, i en base a 
les peticions del grup Alternativa, es demanarà un informe a la secretària que hi 
ha una seguretat jurídica. Pròxim Ple ordinari o extraordinària es durà la 
proposta.  

 
Es vota per unanimitat retirar la proposta de l’ordre del dia.  
 
5.- Determinació, si procedeix, de les festes locals en l’àmbit municipal per a 
l’any 2021 (Exp. Elec. ABS 2020/1690) 
 

Es proposa 29 de juny 2021, Sant Pere i La Patrona.  

Ens sembla adient la proposta debatuda en la CI del 20/07/2020 ja que s’havia 

d’escollir un dia fruit que el Pi de Sant Antoni cau en no-laborable.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat. 

 
6.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions de La Patrona 
2020 (Exp. Elec. ABS 2020/1900) 
 
Enguany és un any molt atípic. Esteim satisfets/es haver arribat a un acord i pensar 
unes distincions de la Patrona en un sentit molt ampli però també enfocades a 
persones que sovint són invisibles i que mereixen (no només en aquests moments, 
sinó sempre, més reconeixement).  
 
Respecte a la proposta del Personal sanitari de Pollença, agrair moltíssim la tasca 
de totes i cada una de les persones que han realitzat des de l’atenció al pacients com 
els qui han redoblat en vigilància, netejat les sales, mantingut molt de contacte 
telefònic i que s’han assustat, com és natural, quan ha hagut algun positiu. Destacar a 
Alejandro Valero, que també ha anat a la ràdio a informar i a apropar la salut i la 
realitat a tota la ciutadania del Municipi. I tot això s’ha de fer extensiu a tot el personal 



 

sanitari de tot l’Estat que, tot i estar fent la seva feina, s’hi ha deixat la pell com feia 
temps no es veia.  
 
La proposta de Personal de serveis essencials de forma àmplia també ha de 
rebre tota l’atenció possible. Creim que s’ha de destacar tot el personal essencial del 
sector privat que, sovint sense mitjans ni formació han hagut de donar resposta a 
demandes de la ciutadania mai vistes, i ha assegurat que poguéssim anar a comprar al 
supermercat, a posar benzina, a tenir producte fresc... i sense tot el personal de 
neteja, tant públic com privat, això no hagués estat possible. Una figura sovint 
oblidada i fins i tot menyspreada (a nivell social i econòmic), mereix tot un 
reconeixement singular. També destacar la tasca del personal funcionari i laboral que, 
també exercint com és el seu deure, ha mantingut la compostura i ha assegurat que 
l’Ajuntament seguís funcionant. Especialment al personal de la Residència i a Serveis 
Socials, ja que una pressió assistencial com la que estem vivint enfonsa a qualsevol 
professional. A tots ells i elles, gràcies.  
 
Per acabar, la proposta de Voluntariat de Pollença. Primerament dir que esteim 
satisfets/es que es prengués en consideració el nostre comentari / parer sobre el fet 
que no consideràvem era una proposta on parlar de cap tipus de donació feta, ja que 
volíem destacar realment les persones que havien realitzat accions, tasques 
voluntàries. Això no vol dir, ni molt menys, menysprear les donacions de moltes 
entitats, les quals agraïm, però sí pensam que tot el relacionat amb les cures, amb 
l’altruisme i l’ajuda des del cor, sol passar desapercebut. Per tant, mil gràcies a totes 
les persones voluntàries que, fent mascaretes, fent compres i portar-les a cases de 
persones que no podien sortir, acompanyament telefònic, repartiment d’aliments, 
desinfecció de carrers... han aportat el seu gra d’arena gegant per fer Pollença d’un 
lloc de col·laboració i estima pel pròxim. Personalment, l’experiència amb les persones 
voluntàries del servei a domicili ha estat molt enriquidora i l’equip de voluntaris/es ha 
estat fantàstic, un 10. Les persones ateses també han estat molt satisfetes, i això no 
es pot pagar amb res.  
 
Unes Distincions atípiques, però que creim s’han adaptat a la realitat del moment, i no 
podia ser menys. Amb tot això, enhorabona a totes les persones implicades, serà difícil 
aglutinar-les i tenir representació de totes el proper 2 d’agost, però serà un moment 
molt emotiu, de ben segur.  
 
El sentit del vot: a favor 
 
La proposta s’aprova per: unanimitat.  

 
7.- Determinació, si procedeix, del règim de dedicació exclusiva per a càrrec 
públic i retribucions corresponents per a l’exercici efectiu (Exp. Elec. ABS 
2019/2292) 
 
Com ja vàrem fer quan el Sr. Mateu Soler va passar de tenir Àrees Delegades a 

ostentar una dedicació parcial del 50%, votarem en contra. Suposam que no és cap 

sorpresa per vosaltres. També vàrem votar en contra dels sous de l’actual equip de 

Govern del passat 02/07/2019, recordem, amb una pujada del sou del batle d’un  

• 40,39% (37.750€ a 53.000€) en el cas del Batle 

• 32,49% (34.692€ a 46.000€) en el cas de regidors/es amb Dedicació Exclusiva 



 

• 42,03% (24.289€ a 34.500€) en el cas de regidors/es amb Dedicació Parcial 

La segona pujada més gran de tot l’Estat espanyol! Ara que teníeu l’oportunitat, ja que 

duis aquesta proposta a Ple, de rebaixar aquestes retribucions per aportar un gra 

d’arena en la lluita contra la COVID-19 , doncs no. Mantenim i augmentam despesa. La 

crítica no és que hi hagi una dedicació exclusiva més, ja que si aquesta hi és perquè la 

persona que l’ostenta, com és el cas de la Sra. Buades exerciti plenament el que ella 

considera que són polítiques o ideologia adequada pel poble, endavant (i evidentment 

diferim en moltes polítiques). Ara bé, això s’ha de demostrat amb fets i per exemple, 

de moment, les dedicacions exclusives del Sr. Andrés Nevado o de la Sra. Francisca 

Cerdà perfectament podrien ser del 75%. A part d’això, el problema és el preu que 

tenen aquestes dedicacions exclusives... i que a més van vinculades a la pujada que 

s’aproven amb la Llei de Pressuposts Generals de l’Estat cada any. 46.920€, en 14 

pagues suposa un sou brut de 3.351€ al mes. Per un Ajuntament com és el de 

Pollença, excessiu, fora de lloc i una falta absoluta de tot sentit.  

Ànims amb la nova Àrea Delegada de Policia Local, ara sí tendrà tot el sentit del món 

que li facem les preguntes sobre aquesta matèria a vostè.  

Sentit del vot: en contra.  

La proposta s’aprova per:  

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

• Vots en contra: Unides Podem, Alternativa i Junts Avançam (7)  

• Abstencions: 0 

 
8.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 3/2020 (Exp. Elec. ABS 2020/1788)  
 
Res destacable, 23.016,45€ en serveis / compres de 2019 i que se paguen en 2020. 

Destacar que la majoria de factures va per assumir pagament de subministrament de 

gasoil. Tot i que com és habitual, objeccions per saltar-se el procediment de 

contractació del sector públic (LCSP). Ja ens varen aclarir que el mòbil Samsung Galaxy 

A70 Andrés Nevado (373,89€) és el mòbil que utilitza com regidor i que substitueix als 

anteriors Iphone, un detall que es conformés amb aquest model.  

Sentit del vot: abstenció.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PI, PP  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 
 
 
 
 
 



 

9.- Aprovació inicial, si procedeix de l'expedient de modificació de crèdits 
núm. 18/2020 sota la modalitat de transferència de crèdit (Exp. Elec. ABS 
2020/1912) 
 

Com s’ha decidit anar fent música en viu durant l’estiu, cosa que ens sembla adequada 

i necessària per revitalitzar la indústria musical i local del Municipi, es fan concerts amb 

un cost de 100€ per músic i concert.  

El fet d’haver allargat la programació ha fet augmentar pràcticament 8.000€ el cost 

inicial. Per tant, la subvenció nominativa que abans era de 12.000€ passarà a ser de 

20.000€. Es redueix 8.000€ la partida d’activitats culturals i didàctiques.  

Només farem una pregunta, qui escull els concerts / tipus de música que 

s’ofereix? Toquen tots els grups associats a l’Associació de Músics de 

Pollença? 

Tot i l’ensurt del Dia Internacional de la Música, pensam que el regidor Josep Marquet 

ha reaccionat bé, agraïm que ens cridés per demanar-nos consell sobre com enfocar 

els concerts que ara s’estan produint i que, pel que sabem, sense incidents.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 
10.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de 
l´Ordenança Reguladora de la prestació patrimonial no tributària pel servei 
de subministrament d’aigua a través de la xarxa domiciliària (Exp. Elec. ABS 
2019/982) 
 
David Alonso agafa la paraula;  
 
Els trams per els hotels no estan ben aplicats, són molt llargs i s’han de posar com els 
del consum domèstic. Ningú s’havia adonat, ni l’equip polític ni tècnic. Queda per un 
altre plenari, es modifica però la proposta i es tornarà a enviar a la Comissió de Preus 
del Govern de les Illes Balears.  
 
S’aprova la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia; 
 

• Vots a favor: Tots, UMP, PP, PI, Unides Podem i Alternativa (11) 
• Abstencions: Junts Avançam (5) 
• En contra: 0 

 
 
 
 
 
 



 

11.- Convalidació de la Resolució de Batlia núm. 2020/505 de modificació de 
crèdits en la modalitat de suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit 
d’acord amb el que disposa l’article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 
de març. 
 
Aquestes xifres ens fan entendre la magnitud de la pandèmia i per què era necessari 
enfocar el pressupost de l’any 2020 cap a la temàtica social. Passar a atendre 150 
famílies a Pollença i 400 famílies al Port de Pollença (Cala Sant Vicenç no sabem en 
quin nucli es comptabilitzen), són xifres esgarrifadores. Podem inferir que gairebé són 
2.000 persones. Ja vàrem celebrar que escoltéssiu la nostra proposta de contractar 
amb immediatesa a 2 treballadores socials de reforç, i inclús ens ha sorprès gratament 
que se n’hagi contractat 1 més del previst. Està clar que la pressió assistencial que 
reben, és molt difícil d’aguantar. Unes paraules per les noves incorporacions que 
s’hauran trobat una professió, la del treball social, completament desvirtuada i més 
semblant a fer de policia, el qual no és gens agradable ni és just.  
Aprofitant la temàtica, recordar-li a la regidora de Serveis Socials l’oferiment per revisar 
el reglament de concessió d’ajuts, que justament avui mos ha emplaçat a reunir-nos i 
ho agraïm, i també reiterar la necessitat de començar a negociar amb la delegació de 
govern la incorporació de professionals en la plantilla orgànica de l’Ajuntament, abans 
de començar a abordar el Pressupost de l’any 2021.  
 
248.738,44€ necessaris, provinents del 20% que es permetia utilitzar del superàvit 
de l’any 2019.  
 

• 125.000€ aliments 
• 123.738,44€ ajudes necessitats urgents 

 
És el moment, i s’havia d’haver començat abans, des del nostre punt de vista, d’obrir 
l’aixeta i ajudar a les famílies, des del criteri professional, sempre, amb despeses com 
les del lloguer, subministraments, etc. L’alimentació s’ha de repensar, abandonant 
progressivament el model de bosses amb menjar (se’n poden encarregar entitats del 
Tercer Sector com de fet, ja fan amb el Rebost Solidari), i des d’aquí modernitzar-nos 
amb un sistema àgil de transferències bancàries i posteriors justificacions de la 
despesa realitzada.  
 
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

 
12.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de 
l’exercici 2020 de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de 
l’exercici 2020. 
 
Es va comprovant execució de les partides de despeses i ingressos del pressupost 
de l’exercici corrent, el 2020. A data 21/07/2020. 
 
A festes no està desglossat com havia de constar inicialment al Pressupost, és a dir, no 
es poden destriar, dels 87.137€, què pertany a Pollença, al Port de Pollença, Cala Sant 
Vicenç... 
 



 

En general es veuen partides amb un 50% aproximat d’execució, i moltes sense cap 
despesa imputada encara. Algunes sí que estan al 100%, com les relatives a l’Àrea de 
Comerç, per exemple.  
 
Respecte als ingressos, ja apareix com recaptat l’IBI, tot i que amb xifres molt inferiors 
a les inicialment previstes.  
 
No es vota.  
 
 
13.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de 
l’expedient de desafectació del tram del "Camí vell de Bóquer" núm. :77 
(Exp. Elec. ABS 2005/601) 
 
Vist l’informe jurídic, on diu clarament que “assisteix la raó al grup municipal Unides 
Podem pel que fa a la inexistència d’una prohibició normativa expressa d’accés 
als cans que vagin degudament acompanyats i fermats. És un ús promogut per la Llei 
de camins (Llei 13/2008). No hi ha cap normativa sectorial que ho prohibeixi... 
 
Hem mirat en diagonal els informes aportats per la propietat (enginyer agrònom i 2 
veterinaris), i val a dir que, tenint un respecte immens per la seva feina, creim legítim i 
ben normal ser escèptics de dubtar sobre la interpretació que fan del suposat “alt 
impacte” dels cussos externs a la propietat. Personalment, i hi hem anat d’excursió, de 
passeig, etc. al llarg dels anys, mai he vist ovelles. Cabres, les que vulguis, però ovelles 
guiades per un pastor i el seu ca... m’hi pens fixar i molt a partir d’ara.  
 
Al final, l’òrgan municipal competent, que és aquest equip de Govern via Ple, heu 
decidit mantenir el text inicial del conveni modificat i mantenir la restricció de cans al 
camí d’accés a Cala Bóquer. No sé si penseu que tothom que té un ca és un hooligan, 
està clar que hi ha persones que a vegades no compleix la normativa per dur-los 
fermats, però la majoria de la gent, sí. Com que la normativa sectorial no ho preveu, ni 
la Conselleria de Medi Ambient ha fet cap pronunciament en termes proteccionistes 
cap aquesta zona geogràfica, hi  
 
Sentit del vot: en contra.  

sense perjudici que se pugui estudiar demanar informes externs per la nostra part i pot 

ser seguir demanant que no es faci el canvi aquí aprovat, a més que també mos ha 

arribat la informació que el fet d’efectuar la permuta d’un camí, significa reconèixer la 

propietat d’aquest i, per extensió, el reconeixement de tots els camins presents en el 

Catàleg, amb els costos de manteniment, neteja, etc. que això comporta.  

La proposta s’aprova per:  

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

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 
 
 
 
 



 

 
14. Aprovació provisional Catàleg de Patrimoni 
 
Es vota la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia ja que ha entrat per urgència, no es 
va dictaminar a la CI.  
 
Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PI i PP (10) 
Abstencions: Unides Podem (1) 
En contra: Alternativa i Junts (6) 
 
AL·LEGACIÓ 2 
Es sol·licita una futura inclusió d’una sèrie d’immobles situats al Passeig Saralegui 44 
(ca les monges), al Passeig Saralegui 102, al Passeig Saralegui 90 i a la parcel·la 518 
del polígon 10. 
 
Ens agradaria saber les consideracions que hi té el Sr. batle respecte d’aquestes 
propostes, i quin compromís té d’encomanar les fitxes d’aquests elements.  
 
Sabem que és un element flexible, i que se pot anar movent. Creim i tornam a reiterar 
que ha hagut una irresponsabilitat manifesta durant tots aquests anys per no arribar a 
un acord. I començant per vostès, que estant a l’oposició, que no us vàreu ni abstenir, 
tot per 5 edificis que els hem bautisat com els edificis de la discòrdia. Era la nostra 
obligació al·legar pel seu retorn al Catàleg, així com Can Franc, perquè quan arribi al 
CIM vegin clarament la defensa que, almenys, des de l’oposició, s’ha fet.  
 
Per responsabilitat i com vàrem fer a l’aprovació inicial, ens abstindrem ja que 
consideram, en pura alineació amb els serveis jurídics, que es doni sortida a més de 
300 elements que actualment no estan protegits. Aquest és l’únic motiu per no 
votar-hi en contra. Aprofitar, per cert, que ha estat bastant contradictori per part 
vostra proposar l’escalonada del Calvari com a element a protegir, quan després s’ha 
foradat per clavar-hi escultures.  
 
Respecte a les incorporacions d’últim moment d’una correcció en els usos de les 
Esglésies, per exemple la de Monti-Sion, a més de religiós, hi ha recollit els últims anys 
també les Distincions de La Patrona per exemple... enfora d’un ús religiós.  
 
Celebrar que persones particulars i altres entitats com ARCA també hagin fet 
al·legacions, que arribaran al CIM perquè puguin tenir tots els elements per, una 
vegada més, recordar-li a aquest Ajuntament, més de 10 anys després, encara no ha 
incorporat tots els elements necessaris per protegir, per exemple, la primera línia del 
Port de Pollença, cosa que sorprèn que UMP no faci amb més esment.  
 
Sentit del vot: abstenció.  

La proposta s’aprova per:  

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

• Vots en contra: Alternativa i Junts (6) 

• Abstencions: Unides Podem (1) 

 
 



 

15.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per 
garantir el dret a l’habitatge (RGE núm. 2020/4611, de 10 de juliol) 
 
Després de la discussió mantinguda a la CI sembla clar que no és una prioritat de 

l’equip de Govern que hi hagi més habitatge a baix o nul cost per la ciutadania a 

Pollença. Tenir només un 1% d’habitatge social protegit damunt el total d’habitatges 

del Municipi escarrufa. Els lloguers són altíssims, i, com en el cas dels preus de la 

construcció a l’any 2007-2008, la bombolla pot estar a punt d’explotar.  

Coincidim en què, si s’ha decidit obrir el grifo per comprar solars d’interès estratègic, o 

s’estan executant les “expropiacions” (negociades realment) previstes en el PGOU, que 

tot això ens sembla bé, i davant l’amenaça que part del Romanent se’n vagi vés a 

saber a on, hi ha solars buits enmig del poble que se’n pot negociar la compra (cedir 

després a l’IBAVI) [que també a aquests propietaris se’ls podria reclamar, PGOU en 

mà, aquí ha d’haver una edificació de X característiques, no un descampat, construeix 

o ven], així com també i com apuntava na Marina, hi ha pisos fets i buits, no utilitzats, 

a molts indrets del poble i que passen desapercebut.  

Coincidim que les ajudes de Serveis Socials s’han d’enfocar a lloguer, i seria més fàcil 

pot ser, en lloc de ser en forma de subvencions, via ajudes directes vinculades a un pla 

de feina i una justificació posterior adient de la despesa realitzada.  

I, per si treurà el tema competencial, Sr. Cifre, pràcticament tots els partits han 

defensat, per exemple, la construcció o establiment d’una nova escoleta de 0-3 anys a 

Pollença. De fet el seu programa diu; 

  Construirem una escoleta de 0 a 3 anys al nucli de Pollença.  

I això si se fa no tendrà informe en contra de Secretaria i Intervenció?  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

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

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Tots per Pollença, PI, PP, UMP (9) 

 
16.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular envers el rebuig de 
la confiscació per part de l’estat del superàvit municipal del nostre 
Ajuntament (RGE núm. 2020/4859, de 20 de juliol) 
 
Es llegeixen totes les nostres esmenes presentades, inclosa la que demana modificar 
de forma substancial el títol de la moció. David Alonso fa un gest i decideix incorporar 
totes les esmenes presentades, tant per nosaltres com per Junts Avança. Es vota la 
inclusió de les esmenes, s’aprova per unanimitat.  
 
David Alonso llegeix en resum la moció...  
 
Una moció que arriba per criticar les notícies aparegudes i l’acord inicialment pres 

entre la FEM (Federació Espanyola de Municipis) i el Govern Central. Un acord contra el 

que, per exemple, la FELIB va emetre una carta de rebuig total i demanà, com 

nosaltres aquí al plenari aprovant per unanimitat la nostra moció d’Unides Podem 



 

(MOCIÓ PER SOL·LICITAR QUE SE DEROGUI LA LLEI MONTORO I QUE ES MODIFIQUI 

LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA), demanant que els límits de despesa en el 

Romanent de Tresoreria, per exemple, no s’apliquin a Ajuntaments com el de Pollença 

perquè puguin invertir en polítiques socials, Agenda 2030 i infraestructures / serveis 

necessaris per la ciutadania.  

Apreciacions;  

La paraula confiscar significa; privar a una persona dels seus bens i aplicar-los al 

fisc. El que es pretén disposar des de l’Estat no és el superàvit municipal, sinó el seu 

Romanent de Tresoreria. A més, ja l’acord amb la FEM parla d’un préstec 

VOLUNTARI.  

Pensam que seria més adequat que el títol digués MOCIÓ ENVERS EL REBUIG 

PERQUÈ L’ESTAT VULGUI DISPOSAR DEL ROMANENT DE TRESORERIA DEL 

NOSTRE AJUNTAMENT 

Satisfets que parlin de la Constitució, quan vosaltres amb el PSOE vàreu votar, ràpid i 

de nit, la modificació de l’article 135 per prioritzar el pagament del deute per damunt 

dels serveis públics bàsics.  

A la pàgina 3 es parla de voler “confiscar” el superàvit generat a l’any 2019 per les 

Entitats Locals. En el nostre cas, gran part està preparat per inversions financerament 

sostenibles i ara fa uns quants punts s’ha aprovat l’assignació del 20% cap a Serveis 

Socials... Per tant, afegiríem a aquest punt 2 de la pàgina 3, la següent redacció;  

2. El Govern d’Espanya està estudiant comptar amb el superàvit generat a l’any 2019 

per les Entitats Locals (5.000 milions d’Euros), cas que no afecta gairebé a 

Pollença, així com també [...] 

Pel que fa a l’últim paràgraf de l’exposició de motius, proposam la seva eliminació total 

per tenir un contingut polític poc rigorós, un atac desmesurat i un aprofitament de la 

situació de la COVID-19 que no és massa lògic, quan es parla del deute públic 

augmentat en més de 29.000 milions, i els que queden...! Però, s’ha volgut salvar la 

ciutadania amb un Escut Social sense precedents, i no als bancs com en l’anterior 

crisi.  

Tot i això, dir que els acords ens semblen adients i els podem recolzar, i que encara, 

no hi ha cap instrucció oficial ni s’ha materialitzat cap de les propostes que s’han anat 

anunciant...  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 
 
 



 

17.- Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora Sra. 
Marina Llobera Vicens i de la renúncia posterior a ser proclamat electe al 
càrrec de regidor (Exp. Elec. ABS 2020/1902) 
 
Marina Llobera Vicens ha presentat la seva renúncia voluntària. En Rafael Morro també 
ha renunciat a ser proclamat electe a ser càrrec de regidor, el següent de la llista és en 
Pere Josep Coll.  
 
Des d’aquí, agrair la tasca desenvolupada per na Marina. Des d’Unides Podem, dir que 
ha estat un plaer compartir espai al Ple, així com espai polític. Algunes mocions 
presentades conjuntament, investigacions de temes fragosos, reunions amb 
tècnics/ques... es trobarà a faltar, i deixa el llistat molt alt al seu successor, en Pere 
Josep. Ja ha comunicat que no deixarà de fer feina per la política d’aquest poble.  
 
GRÀCIES.  
 
 
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT 
 
1.- Informació de Batlia 
 
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia 
 
3.- Precs i preguntes 
 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 

Document redactat per Michael L. Muller Flury 


