
 

 

Ple ordinari maig, del 28/05/2020, 19.00 h 

 

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

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

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors 

2.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del pressupost 

general de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2020 (Exp. Elec. ABS 2020/664) 

3.- Aprovació, de la sol·licitud d’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència 

Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 

en matèria d’intercanvi d’informació tributària (Exp. Elec. ABS 2020/1201) 

4.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’adhesió a la Central de Contractació de 

l’Estat (Exp. Elec. ABS 2020/1226) 

5.- Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l'ordenança 

reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública de documents del 

fons fotogràfic Bestard/Cerdà (Exp. Elec. ABS 2019/2316) 

6.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicials de crèdits 

núm. 2-2020 (Exp. Elec. ABS 2020/1295) 

7.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per concedir subvencions a les 

empreses que utilitzin el català com a llengua habitual (Exp. Elec. ABS 2020/1294) 

8.- Dació de compte de l’informe resum anual de control intern corresponent a 

l’exercici 2019 de conformitat amb l’art. 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 

qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats del sector públic local 

(Exp. Elec. ABS 2020/1207) 

9.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades 

de conformitat amb el que disposa 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. Elec. 

ABS 2020/1354) 

10.- Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per sol·licitar que es derogui 

la Llei Montoro i que es modifiqui la Llei d’estabilitat pressupostària (RGE núm. 

2020/2165, de 12 de març) 

11.- Moció presentada pels grups municipals Unides Podem i Alternativa per Pollença 

per a una solució pública i respectuosa amb el Medi Ambient pels fondejos il·legals de 

la badia de Pollença (RGE núm. 2020/2166, de 12 de març) 

12.- Moció presentada pels grups municipals Unides Podem i Alternativa per Pollença 

per a l’increment d’arbres i vegetació urbana (RGE núm. 2020/2229, de 13 de març) 



 

13.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per fer la petició d’un minut 

de silenci a tots els centres educatius i administracions públiques cada vegada que hi 

hagi un assassinat per violència de gènere (RGE núm. 2020/2259, de 13 de març) 

14.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per una compra pública 

responsable i compromesa amb el canvi climàtic i el compliment dels ODS de Nacions 

Unides en el marc de l’Agenda 2030 (RGE núm. 2020/2261, de 13 de març) 

15.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la publicitat activa dels 

acords municipals (RGE núm. 2020/3145, 15 de maig) 

16.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un acord social, 

econòmic i polític per a la lluita contra els efectes de la pandèmia a Pollença i 

l’elaboració d’un Pla municipal d’actuació per a la recuperació social, econòmica i 

ambiental (RGE núm. 2020/3146, de 15 de març) 

17.- 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:  

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors 

Les actes anteriors estan correctes.  S’aprova per assentiment.  

 

2.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, del 

pressupost general de l'Ajuntament de Pollença per a l'exercici 2020 (Exp. 

Elec. ABS 2020/664) 

A l’aprovació inicial de fa unes setmanes mos vàrem abstenir per responsabilitat i 

també per donar un vot de confiança (una vegada més) en què les nostres al·legacions 

serien escoltades. Res més lluny de la realitat. 65 canvis proposats, només 1 escoltat 

que tracta de crear una “subvenció llibres i material escolar”, era ben difícil de rebutjar, 

tot s’ha de dir. Que per cert, el Sr. Marquet sembla que ho ven com una iniciativa seva 

quan, res més lluny de la realitat, ja que si realment fos així, la partida hagués existit a 

l’aprovació inicial. Però, sembla que això de “crear vinculació” per anys posteriors, fins i 

tot a un tema com aquest, no interessava...  

Un mira la memòria de batlia relativa a les modificacions del projecte del pressupost i 

pensa, bé, aquest equip de Govern va tot sol, sense un objectiu clar, i no entén que el 

pressupost, tot i ser una aproximació, té mobilitat i s’ha d’adaptar al moment present. I 

no només pels efectes del COVID-19, sinó en general. Es queixaven dels pressupost de 

l’anterior equip de Govern, i d’aquest n’estan orgullosos? Quins canvis substancials hi 

veis respecte al de l’any passat? Nosaltres, cap. Alguns canvis puntuals, però res 

concret, tot molt difós. Tant a la Junta de Portaveus com a la Comissió Informativa de 



 

divendres passat vàreu explicar que clar, modificar molt aquest pressupost podria 

provocar que per l’any 2021, si es prorroga, seria molt irreal... però si sou majoria 

absolutíssima per aprovar-lo abans de 31 de desembre! Ja sou tant derrotistes? I això 

que és el cavall de batalla del Sr. David Alonso aprovar-lo abans d’acabar el 2020... 

perfectament se poden fer partides definitives ajustades a la realitat, i modificar-ho 

abans d’acabar l’any amb una nova aprovació inicial pel 2021. Ànims.  

Parlant d’inversions, quines voleu fer? Quins grans objectius teniu? Clar, com el pacte 

de govern segueix estant ocult, ja podem esperar asseguts a saber què mos trobarem 

a l’any 2023. De moment, a part del projecte de rehabilitació del Capitol, res 

destacable. Això i mantenir les inversions en seguretat i ordre públic, quan pot ser no 

és moment de renovar totes les pistoles de la Policia Local ni posar tots els radars 

pedagògics previstos (que igualment, aquesta última mos sembla una bona iniciativa). 

Nosaltres proposàvem, per exemple:  

- Invertir en noves tecnologies: s’ha vist que són insuficients els mitjans tècnics 

per permetre, per exemple, el tele-treball. No hi ha sistemes per fer reunions 

telemàtiques de forma àgil. Estant a l’era de la digitalització, 100€ no creim que 

serveixin per alguna cosa, pel que proposàvem augmentar la partida fins els 

21.962,03€.  

 

- Projecte per una nova pista de futbet que quan plou sigui practicable i no se 

transformi en una piscina, afegint plaques solars al sòtil, 12.000€.  

 

- Projecte de pèrgola metàl·lica amb plaques fotovoltaiques a pàrquings com el 

del Pavelló, 4.000€, per incloure més energia renovable al Municipi i nous llocs 

d’estacionament i recàrrega de vehicles elèctrics.  

 

Inversions de futur, pensament a mig i llarg termini, no tot amb vista al 2023. I ara, 

com en el ple anterior, anirem per parts. Abans m’agradaria recordar i així ha constat 

en les al·legacions que vàrem enviar un correu el dia 20/04/2020 posant en còpia als 

membres de l’equip de Govern per fer-los preguntes concretes sobre partides, no 

havent rebut cap resposta per part del Sr. Andrés Nevado, la Sra. Maria Buades, el Sr. 

Miquel Llobeta, el Sr. Mateu Soler, el Sr. Josep Lluís Pons i el Sr. Josep Marquet va 

respondre en el temps de descompte ja que se li va reiterar la pregunta per 

WhatsApp... per reflexionar.  

Urbanisme i diversos 

 

- Mobiliari urbà parcs i jardins infantils, l’heu deixada a 0€, encara no 

sabem per què.  

- Serveis poda adquireix una nova nomenclatura. Esperem que sigui per 

exemple per donar sortida a la moció presentada amb Alternativa per Pollença 

sobre l’increment d’arbres que debatrem després.  

- Subvenció EMT targeta ciutadana, no interessa augmentar la partida i 

augmentar la cobertura del conveni per fomentar el transport públic.  

 

 



 

Participació Ciutadana i Joventut 

- Subvencions a Entitats religioses i al Puig, Tots per Pollença proposava 

l’any passant, sense anar més lluny, augmentar la partida per ajudar l’Obreria 

del Puig a tirar endavant les obres d’empedrat del tram de camí, sanejament 

d’aigües residuals i nous banys. Ho trobàvem positiu, demanam pujar la partida 

de forma excepcional en 10.150€ més, desestimat. Sembla que se vos obliden 

ràpid les vostres pròpies propostes.  

- Pla de Joventut i Casal per Joves, venia perfecte encarregar un nou Pla de 

Joventut dels anys 2020 al 2024, i en aquest començar el projecte del Casal per 

Joves. Tampoc interessa, però en eleccions, si.  

Esports 

- Rocòdrom, desconeixem si se farà com una inversió financerament sostenible, 

perquè per inversió de Pressupost sembla que no. Seguim convidant a que se 

dialogui amb el grup d’escaladors/es per assegurar que la solució proposada no 

és encara millorable.  

 

Medi Ambient 

- Redacció projectes medi ambient, platges, etc., proposàvem dotar-la 

amb 2.500€ més per encarregar un estudi (a part dels informes dels STM) per 

contemplar la possibilitat de municipalitzar el servei de platges al nostre 

Municipi. No interessa.  

 

Benestar Social 

- Ajudes emergència sanitària i ciutadana contra la pandèmia, tampoc 

considerau adient augmentar-la fins els 350.000€ però si que decidiu vincular-hi 

una nova subvenció per empreses, PYMES i autònoms que si tenen com a 

màxim 10 treballadors optaran a 1.500€ (una xifra que vist el que ens ve 

damunt, és irrisòria). Tot i saber que aquesta partida no bastarà, no seria cosa 

augmentar-la...  

- 231 22614 Compra d’aliments, proposam augmentar-la 9.000€ més fins un 

total de 15.000€, per assegurar que l’any que ve també hi hagi una previsió 

més realista... desestimat.  

- 231 48004 Ajudes necessitats urgents, proposam que arribi als 35.000€ 

(ara mateix està a 26.867,46€), desestimat, tot i que la partida de 30.000€ 

d’EMSER dedicada a prevenir falta de pagaments de rebuts d’aigua s’hagi 

eliminat i ara ho gestionin els serveis socials com un expedient propi.  

- 231 48040 Subvencions entitats socials, que passi dels 39.000€ anuals als 

70.000€ (increment de 31.000€), desestimat. Això és l’ajuda que voleu oferir al 

teixit social del Municipi? Augmentar les subvencions per les entitats del 

Municipi de la tercera edat, 1.000€ cada una... no interessa.  

- Crear un servei de Mediació d’habitatge a Pollença, que molta falta fa i més 

els mesos vinents, per ajudar a reconvertir habitatges turístics en lloguers per 

famílies, donar una cobertura, un acompanyament... tampoc interessa (se pot 

fer amb un contracte menor i tenir almenys tot l’any 2020 cobert).  



 

- Servei Consultoria RRHH dins la Residència Sant Domingo, vostès mateixos 

diuen que és un error durant els Consells d’Àrea, que aquesta partida no hauria 

d’existir, al·legam en aquest sentit i la deixen, a veure si s’aclaren i mos diuen a 

que fa referència (dotada amb 5.199,5€).  

 

Per cert, després que creéssiu un apartat específic per informar de les mesures COVID-

19, que inicialment vàrem celebrar, hem de dir que ho heu deixat abandonat. Costa de 

trobar des de la pàgina web de l’Ajuntament, i a dins, perdonau, però és can bum. 

PDF sense un ordre concret, no és gens atractiu visualment: un despropòsit que més 

enllà de servir, embulla més que altre cosa 1. Costa de creure que sent 10 persones 

això no hagi tengut un millor aspecte i hagi estat útil per la ciutadania.  

 

Educació i Cultura 

Com deia abans, contents que hagueu acceptat la nostra proposta i la d’Alternativa per 

Pollença, de tenir una subvenció de llibres i material escolar. Ara, tampoc heu 

contemplat la nostra proposta de pujar les subvencions a les AMIPA ja existents i de 

crear-ne 2 de noves: 1.000€ AMIPA Escoleta La Gola i 1.000€ AMIPA Escola de Música.  

Festes i Festival de Música 

No vos ha quedat més remei, per afrontar l’inici d’expropiació que ha arribada via 

al·legacions al pressupost, rebaixar 50.000€ una de les partides de festes. Igualment, 

tant les partides de festes i del festival estan més que desfasades i és obvi que no es 

gastaran. Tanmateix, ha d’assumir i dir clarament ja quines festes hi hauran enguany, 

no esperar una suposada normativa superior i ser responsable, no crear falses 

expectatives. Per això sí que volíeu una reunió i mostrar consens... però al final no, ja 

la vàreu anul·lar i no n’heu tornat a parlar.  

Comerç 

Subvenció per la digitalització i millora eficiència energètica, a proposta de 

l’Associació del Teixit Empresarial de Pollença, volíem una partida amb 22.000€, ni cas. 

Tampoc augmentar la Promoció dels productes locals i de proximitat fins els 

20.000€, ni ajudar a que se pugui crear una plataforma de venta online... Això sí, mos 

heu presentat una proposta de subvenció que tot i ser una primera passa, és 

insuficient i té un barem per adjudicar quantitats segons empleats estirat a la baixa.  

 

Càrrecs polítics (regidors i regidores) i personal de l’Ajuntament 

La “guinda del pastel”. Hem fet una proposta retributiva adaptada a vosaltres, a aquest 

interlocutor que considera que cobrar 54.060€ com a batle i 46.920€ per una dedicació 

exclusiva està bé, es compleix la llei i se suposa que s’acaba la discussió. Vostès 

compleixen el màxim permès, res, i torn a dir, res impedeix que recapaciteu i que 

torneu a situar-vos dins uns sous molt més raonables. I les excuses de mal pagador de 

mirar a altres administracions / nivells, dir que la discussió és ridícula i que no mos 

deixen utilitzar romanent de tresoreria, vos les podeu estalviar, perquè del que xerram 

és d’aquí i d’ara, a Pollença. Però, va vostro. La ciutadania pot jutjar perfectament la 

 
1 https://www.ajpollenca.net/ca/noticies/ajudes-informacio-i-mesures-covid-19 

https://www.ajpollenca.net/ca/noticies/ajudes-informacio-i-mesures-covid-19


 

vostra elecció de no canviar acords de ple, quan és una qüestió de voluntat política. I, 

per afegir sobre banyat, una nova dedicació exclusiva a “preu de patató”, de la Sra. 

Maria Buades, quan altres dedicacions exclusives com la de la Sra. Francisca Cerdà ni 

s’aprofiten al màxim perquè una de les Àrees que té delegades, EMSER, ha estat duita 

pel Sr. batle que després diu que no té temps i que té una feinada. Així, normal. Pel 

que fa a la nostra proposta del pressupost (baixar sous equip de Govern, resta de 

regidors/es, assignació de grups polítics i la partida de representació corporació), 

volíem estalviar respecte al que plantegen vostès 114.600€. Se poden fer moltes 

coses amb tants diners.  

Respecte a les propostes sobre les partides relacionades amb l’incentiu de 

productivitat, és una mesura segurament impopular però positiva a mig i llarg termini 

per definir com se gestiona i crear objectius reals. Ara que la Sra. Buades tendrà més 

dedicació, segurament podria assumir l’encàrrec de dur l’Àrea de Personal i aprovar 

d’una vegada per totes la RLT (Relació de Llocs de Treball), que fa anys que circula i 

mai se materialitza.  

 

Finalment, pel que fa als ingressos, tornam a dir que és difícil poder comptar amb un 

pronòstic de l’impacte que el COVID-19 tendrà en aquests. Ara, la Nota informativa 

de l’Ajuntament de Pollença sobre tributs locals i la seva aplicació en 

conseqüència a la situació generada pel COVID-19 l’únic que fa és informar del 

que molts comerços, en aquest cas, ja saben, i és que molts impostos seguiran com 

estan, o en gairebé tots els casos, s’aplicaran les deduccions legalment contemplades. 

No xerrau amb seguretat de fer modificacions urgents d’ordenances i aprofitar, de fet, 

per actualitzar-ne algunes d’obsoletes com es la que regula la recollida i tractament de 

residus, però si anuncieu en referència a la OVP una eliminació excepcional del període 

mínim que indica l’ordenança fiscal, cobrant-se exclusivament els mesos que s’ocupi, 

així com la subvenció del cost d’aquesta taxa de forma àmplia a tot aquell que ho 

sol·liciti. Una decisió positiva i política, que no voleu aplicar a altres impostos.  

 

Creim que hem estat pacients, i molt, però la vostra falta de diàleg i d’informació no 

pot continuar. No podem continuar amb un ple ordinari cada 2 mesos. No podem 

continuar amb regidors/es que directament no contesten preguntes directes 

formulades durant els plens o pel correu corporatiu. I no podem continuar amb 

aquesta falta vergonyosa de transparència, no volent per exemple penjar estant dins el 

termini d’exposició pública el document de l’aprovació inicial del pressupost perquè la 

ciutadania el consulti. I si continua, mos trobaran en front. Estem sent propositius, 

col·laboratius, i hem assumit inclús tasques com la gestió del voluntariat durant aquest 

temps de confinament. Vostès, no informen de les modificacions que volen fer just 

després d’aprovar el pressupost, mos demanen que confiem cegament amb vosaltres 

però únicament anau donant pinzellades o miques de pa per tenir-nos aparentment 

contents... Se farà molt llarg tenir una legislatura on no teniu cap intenció d’arribar a 

consensos reals, on anau a pinyó fixe i on aquest equip de Govern sembla ser un 

búnquer, una pedra que ha caigut del cel i que és inamovible. Si tant els hi ha agradat 

la feina feta a les al·legacions i algunes propostes, les haguéssiu acceptat i haguéssim 



 

col·laborat sense cap tipus de emperò ni problema per posar-les en pràctica. Heu triat 

un altre camí, idò el caminareu vosaltres.  

Sentit del vot: en contra.  

 La proposta s’aprova per:  

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

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

• Abstencions: 0 

Rèplica:  

- Pròrroga fa que s’apliqui a l’any següent pressupost aprovat definitivament 

l’any anterior..., insistim que si teniu majoria absolutíssima, no vos farà falta 

cap pròrroga. L’eina de les modificacions clar que és necessària, però deixa 

molt a cegues la ciutadania i l’oposició.  

 

- Si ens haguéssiu dit quines prioritats tenen o quins projectes vos interessaven, 

haguéssim profunditzat. Sabem que el tele-treball és complicat, però si no s’hi 

inverteix, ho és encara més.  

 

- Mai havia passat que no es pogués utilitzar el superàvit de l’any anterior, 

només 20% en matèria social... però és que la resta tanmateix si són inversions 

financerament sostenibles, que són obres o inversions que no poden generar 

una despesa fixe. I respecte al Romanent, totalment d’acord, de fet al punt 10 

de l’ordre del dia, nosaltres mateixos demanam que l’Ajuntament de Pollença 

insti al Govern central a que faci el possible perquè això sigui una realitat.  

 

- Hi ha inversions com és la plaça Miquel Capllonch, ... inversions de l’altre 

legislatura.  

 

- Si tenen tots aquests projectes que comentava ara, pista de futbet, pèrgola, ... 

ho podrien explicar, plasmar al pressupost... millorar comunicativament, vaja. 

No som aquí per posar pals a les rodes, creim que Tomeu, ho sap 

perfectament, ens interessa que millori Pollença, i per això volem col·laborar.   

 

- EMSER, estructura presidencialista, absència de gerent, assumeix el president, 

com a responsable.  

 

17/04/2020, torn de contrarèplica del Sr. Cifre va ser des del 01:10:15 fins 

01:33:00, un total de 22 minuts amb 45 segons. Per tant, tenc marge, esper.  

 

 

 

 



 

3.- Aprovació, de la sol·licitud d’adhesió al conveni de col·laboració entre 

l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Federació Espanyola de 

Municipis i Províncies en matèria d’intercanvi d’informació tributària (Exp. 

Elec. ABS 2020/1201) 

Un punt de tràmit perquè es pugui intercanviar informació entre el Municipi i l’AEAT 

adherint-se al conveni de col·laboració que existeix des del 2003.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per unanimitat.  

 

4.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud d’adhesió a la Central de 

Contractació de l’Estat (Exp. Elec. ABS 2020/1226) 

Visitant la pàgina de la Contractació Centralitzada, “un nou model de racionalització” 2, 
dona 3 raons per adherir-se: estalvi per reducció de preus, estalvi per reducció de 
terminis administratius i estalvi per reducció de costos administratius. Per saber què es 
pot adquirir, s’ha d’anar a la EHA/1049/2008, de 10 d’abril, de declaració de bens i 
serveis de contractació centralitzada 3, on es troba que es poden contractar els 
contractes de subministraments següents:  

a) Mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, 
clínico, de laboratorio y otros de uso común de la Administración. 

b) Ordenadores personales, servidores y sistemas de almacenamiento y elementos 
complementarios. 

c) Software de sistema, de desarrollo y de aplicación. 

d) Equipos de impresión, sus elementos complementarios así como el material 
fungible que se contrate asociado directamente con dichos equipos. 

e) Fotocopiadoras, copiadoras, multicopiadoras, sus elementos complementarios y 
el material fungible. 

f) Equipos de destrucción de documentos. 

g) Papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras y multicopiadoras. 

h) Equipos audiovisuales. 

i) Equipos y programas de telecomunicación para la transmisión de voz y datos. 

j) Equipos de control de acceso de personas y paquetería. 

k) Sistemas contra intrusión, antirrobo y contra incendios. 

l) Equipos de seguridad electrónica y física. 

 
2 https://contratacioncentralizada.gob.es/tres-razones 
3 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-6804 

https://contratacioncentralizada.gob.es/tres-razones
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-6804


 

m) Vehículos a motor para transporte de personas y mercancías, tales como 
motocicletas, automóviles de turismo, todo terreno, vehículos industriales y autobuses 
con cualquier clase de equipamiento específico. 

n) Combustibles en estaciones de servicio. 

o) Energía eléctrica, con exclusión de aquellos suministros que puedan tramitarse 
mediante contrato menor. 

p) Material de oficina no inventariable. 

 
I els contractes de serveis següents:  

a) Los servicios dirigidos al desarrollo de la Administración Electrónica cuyo 
presupuesto de licitación no supere 862.000 euros, I.V.A. excluido, cuyo objeto 
consista en: 

1. Trabajos de consultoría, planificación, estudio de viabilidad, análisis, diseño, 
construcción e implantación de sistemas de información, y los mantenimientos de las 
aplicaciones desarrolladas bajo esta modalidad. 

2. Servicios de alojamiento en sus distintas modalidades, y los servicios remotos de 
explotación y control de sistemas de información que den soporte a servicios públicos 
de administración electrónica. 

b) Los servicios de telecomunicaciones. 

c) Los servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación y 
demás soportes publicitarios relativos a campañas de publicidad institucional, con 
exclusión de aquellos cuyas características puedan tener la consideración de contrato 
menor. 

d) Los servicios de seguridad privada y de servicios de auxiliares de control, con 
exclusión de aquellos cuyas características puedan tener la consideración de contrato 
menor. 

e) Los servicios de limpieza integral de edificios. 

f) Los servicios postales, con exclusión de aquellos cuyas características puedan 
tener la consideración de contrato menor. 

g) Los servicios de agencias de viajes. 

h) Los servicios de evaluación ex post de la eficacia de las campañas de publicidad 
institucional de la Administración General del Estado y demás entidades del sector 
público estatal incluidas en el ámbito de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de 
Publicidad y Comunicación Institucional cuya difusión se desarrolle dentro del territorio 
nacional, con exclusión de las campañas incluidas en el correspondiente Plan Anual de 
Publicidad Institucional que no tengan coste, las campañas incluidas en los supuestos 
previstos en el artículo cincuenta de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General y las campañas institucionales cuya evaluación sea 
preceptiva y deba adecuarse a condiciones específicas de conformidad con la 
normativa de la Unión Europea. 

Asimismo, se excluye de la presente centralización la evaluación ex post de 
aquellas campañas cuya contratación de compra de espacios en medios de 



 

comunicación y demás soportes publicitarios hubieran tenido la consideración de 
contrato menor. 

i) Los servicios de ciberseguridad. 

j) Los servicios de actualización y de soporte del software mencionado en la letra c) 
del artículo anterior. 

 
En definitiva, molts tipus de contractes disponibles però vostès no han exposat quins 
contractes de subministrament o de serveis els interessen més. No voldríem descobrir 
amb sorpresa ingrata que rere això hi ha la intenció d’externalitzar serveis o, per 
estalvi, fer compres a preus que empreses locals mai podrien assolir. Per això i amb la 
reserva que ens provoca, el sentit del vot serà  
 
Sentit del vot: abstenció.  

La proposta s’aprova per:  

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

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Unides Podem, Alternativa i Junts (7) 

 
5.- Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de 

l'ordenança reguladora del preu públic per reproducció i comunicació pública 

de documents del fons fotogràfic Bestard/Cerdà (Exp. Elec. ABS 2019/2316) 

Es desestimen les nostres al·legacions i les d’Alternativa.  
 
Una ordenança a la qual vàrem fer una al·legació i era bàsicament per facilitar que 

entitats socials del poble poguessin gaudir gratuïtament dels tresors del fons 

fotogràfic Bestard / Cerdà. Vàrem votar a favor de l’aprovació inicial d’aquesta 

ordenança ja que és necessari poder donar sortida a les milers d’imatges que s’estan 

digitalitzant i que formen part del patrimoni històric i cultural de Pollença. Una sortida 

clara que va des de negocis que les vulguin comprar, a persones individuals que 

vulguin decorar casa seva.  

Igualment, el fet de ser un preu públic, com dèiem a les al·legacions, permet establir 

bonificacions molt més àmplies que les contemplades a l’article 24.4 de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, on xerra de criteris genèrics de capacitat 

econòmica.  

Pensam que havíem fet una proposta prou clara i precisa de com permetre a persones 

jurídiques, entre les quals s’hi desenvolupen activitats sense afany de lucre, obtenir 

imatges (exposició per un títol, preu per imatge de 25€ empadronats, i decoració, preu 

per imatge de 9€ empadronats) sense haver de pagar i així poder-ne treure profit 

econòmic per tenir ingressos addicionals i finançar activitats propis de les associacions 

o altres entitats. L’informe de reclamacions d’Intervenció 2019/2316 diu clarament que 

“la facultat d’oportunitat d’ordenació no és de competència tècnica”, pel que s’entén 

que a nivell polític no hi heu tingut interès.  

El temps dirà si aquestes bonificacions haurien pogut tenir un impacte positiu... com 

que el fons de l’ordenança ens segueix semblant més que necessari, ens abstindrem. 



 

Si haguéssiu mostrat una mica més de consideració cap a la nostra proposta, el vot 

hauria estat el mateix que en l’aprovació inicial: a favor, però no ha estat així. 

Sentit del vot: abstenció.  

La proposta s’aprova per:  

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

• Vots en contra: Alternativa per Pollença (1) 

• Abstencions: Unides Podem i Junts Avançam (6) 

El Sr. batle afirma que si no funciona aquest mètode rectificaran.  

 

6.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicials 

de crèdits núm. 2-2020 (Exp. Elec. ABS 2020/1295) 

20.219,98€ de factures de l’any 2019 i altres. Com és habitual, amb objeccions 

d’intervencions per haver-se prestat serveis sense cap procediment contemplat a la 

LCSP. Pot ser alguns d’aquests s’arreglen amb l’adhesió abans aprovada a la Central de 

Contractació. Com ve sent habitual, i donat que el servei s’ha prestat, i per no crear un 

perjudici a les empreses que ho han realitzat,  

Sentit del vot: abstenció.  

La proposta s’aprova per:  

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

• Vots en contra:  

• Abstencions: Unides Podem, Alternativa  

 

7.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores per concedir 

subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual 

(Exp. Elec. ABS 2020/1294) 

Unes bases per regular les subvencions de caràcter anual a les empreses que utilitzin 

el català (rètols, cartells, cartes de restaurant, etc.). Una subvenció dotada amb 5.000€ 

de pressupost, tot i que l’any passat se varen reconèixer només 2.818,03€, pot ser 

ens podrien informar de la quantitat d’empreses que s’hi presenten, si es fa la suficient 

publicitat activa...  

Pot cobrir fins el 50% de les factures que hagin implicat tenir el material, rètol, etc. en 

llengua catalana, podent cobrir com a màxim factures de fins 450€ (per tant la 

subvenció màxima a donar és de 225€ per empresa).  

És vital, en el moment en què vivim de màxima globalització, on les arrels es van 

perdent poc a poc, així com la cultura i consegüentment i desgraciadament la llengua 

pròpia, que existeixin subvencions i línies polítiques d’aquest tipus. Celebram que 

continueu amb aquesta subvenció.  

Sentit del vot: a favor 



 

Sr. Mateu Soler: a vegades el tràmit si és molt lent, hi ha empreses que no hi volen 

optar perquè no “els hi surt a compte”.  

S’haurà de visualitzar com poder ampliar aquesta execució de partides.  

La proposta s’aprova per unanimitat.  

8.- Dació de compte de l’informe resum anual de control intern corresponent 

a l’exercici 2019 de conformitat amb l’art. 37 del Reial decret 424/2017, de 

28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les entitats 

del sector públic local (Exp. Elec. ABS 2020/1207) 

No hem dit que no estiguem d’acord de l’adhesió, sinó que hi ha contractes / 

subministraments que no ens agradaria que es fessin i que fos impossible per 

empreses d’aquí guanyar-los.  

Es dona compte de l’informe anual de control intern emès per part d’Intervenció el dia 

21/05/2020 per donar compliment al control necessari de les despeses i ingressos de 

l’Ajuntament, és a dir, la gestió econòmica. A partir d’ara hi haurà també auditoria dels 

comptes d’EMSER 2002 SLU.  

Ingressos: 25.682,01€ en anomalies.  

Despeses: 5.574.204,95€ en objeccions efectuades per factures, hores... vàrem 

tenir fins a 8 reconeixements extrajudicials de crèdit. La suma abans esmentada és 

superior al 25% del pressupost anual de despesa, tenint en compte que gairebé un 

50% és del personal de l’Ajuntament, ens queda que només un 25% restant de 

factures es fa amb les contractacions pertinents. Ja pot fer feina l’Àrea de Contractació, 

perquè aquestes xifres... són impactants.  

De fet la conclusió de l’informe és clara: 

“els principals incompliments detectats fan referència a la normativa de contractació 

pública, emprant d’una manera reiterada la figura del contracte menor provocant 

fraccionaments irregulars” .També afegiríem directament contractar sense cap 

contracte.  

Sense entrar a assenyalar detingudament més aspectes, què en pensa vostè del que 

s’exposa en les conclusions i de les recomanacions emeses, Sr. David Alonso i Sr. 

Bartomeu Cifre? Quines tenen pensat dur a terme? Quines no? Pla d’acció a la vista? 

El servei que diuen que s’està preparant per externalitzar de control intern està 

vinculat a la nova partida de 40.000€ anomenada Servei auditoria i control 

financer? 2 serveis diferents (19.000€ IVA inclòs aprox.) per Ajuntament (control 

financer) i EMSER (auditoria).  

Sinó, tornarem a tenir dacions de compte com les que venen al punt posterior on Batlia 

aixeca les objeccions formulades.  

Les dacions de compte no es voten.  

 

 



 

9.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions 

formulades de conformitat amb el que disposa 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. Elec. ABS 2020/1354) 

Objecció a múltiples factures, 250.669,5€. No s’ha seguit procediment dels establerts a 

la LCSP...  

- Factures d’INTRESS (Educador de Carrer) que té un cost mensual de 5.648,91€ 

- Desobturació Canonades aigües brutes, 4.966,5€ 

- Servei de grua, 2.912,47€ 

- Les nostres dietes que són contràries a dret 

- Sr. Andrés Nevado, en què consisteixen les 250 targetes A. Nevado i Tolo Cerdà 

i 250 Genèriques, factura que suma un total de 700,31€? 

Objeccions ja conegudes que esperem aneu resolent, entenent la dificultat de fer-ho 

tot a la vegada. Però, ja que tenim una Àrea de Contractació, estaria bé que tots els 

membres de l’equip de Govern li donéssiu una mà.  

Les dacions de compte no es voten.  

Sr. David Alonso: agafa el compromís de fer una reunió en un mes per fer un 

calendari de contractació.  

10.- Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per sol·licitar que 

es derogui la Llei Montoro i que es modifiqui la Llei d’estabilitat 

pressupostària (RGE núm. 2020/2165, de 12 de març) 

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

MODIFIQUI LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La crisis econòmica de la passada dècada va suposar la implosió del mercat financer, 

l’endeutament dels països, la intensificació de la pobresa i l’augment de concentració 

de la riquesa en poques persones i el descobriment de la irresponsabilitat de moltes 

administracions públiques de l’Estat espanyol. Descontrol en les despeses, malversació 

de fons, adjudicacions a dit (d’això encara en tenim unes quantes) i una forma terrible 

i incrustada d’utilitzar de la forma més perversa els doblers més importants de tots: els 

públics.  

El Govern del Partit Popular va impulsar mesures dràstiques. Algunes ben necessàries 

en el seu moment i altres vergonyoses com la modificació, juntament amb el PSOE, 

de l’Article 135 de la Constitució Espanyola, “Principi d’Estabilitat Pressupostària” al 

2011 per prioritzar pagar el deute davant l’oferiment dels serveis públics, sense debat i 

d’esquenes a la ciutadania.  

Any 2020. Administracions públiques han fet els deures d’una manera excel·lent, com 

és el cas de l’Ajuntament de Pollença. El seu romanent de Tresoreria, 

aproximadament, 31 milions d’euros. A un calaix, sense tenir marge lògic ni àgil per 

ser utilitzats. I ara s’afegeix una altra problemàtica. Els dipòsits bancaris comencen a 



 

tenir comissions. De fet, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va 

sol·licitar que es facilités als Municipis comptes sense costos al Banc d’Espanya on 

ingressar els seus fons. De nou, i aproximadament, a l’Ajuntament de Pollença li ha 

costat a l’any 2019 uns 9.800€ mantenir els doblers en comptes bancaris. Uns doblers 

tudats i que no es poden destinar a altres finalitats.  

Pel que fa a l’ampliació de la despesa computable nominal de les Corporacions Locals, 

s’ha previst per aquest any 2020 un augment del 2,8%, tenint en compte que el que 

prima és l’estabilitat pressupostària (a falta d’aprovació en Congrés i Senat). Hi ha molt 

poc marge de maniobra i si s’incompleix la regla de despesa o la sostenibilitat 

financera, s’imposa el desenvolupament d’un Pla Econòmic Financer, una eina 

restrictiva i que posa l’administració que l’ha de dur a terme en un camí on hi ha 

encara més restricció de moviment.  

L’acord de Govern Estatal entre Unides Podem i el PSOE, en el seu acord 9.8.- diu el 

següent:  

9.8.- Ampliaremos las competencias y capacidades de los gobiernos locales, 

garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de 

los municipios como unidad territorial bàsica. En esta misma línia, derogaremos 

la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, y 

aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir 

unos tributos propios mínimos (sin perjucio de otros que puedan ser reconocidos por la 

legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la 

participación en los ingresos del Estado.  

En altres paraules, derogar la famosa Llei Montoro. Ara bé, a part d’aquesta, la llei que 

realment penalitza és la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera. S’ha de reconsiderar i redefinir el que es considera 

incompliment de les regles fiscals per elaborar un Pla Econòmic Financer en base a la 

situació econòmica-financera de cada Ajuntament, i no tenir una norma que estreny 

d’una forma il·lògica a Ajuntament com és el de Pollença. Una solució passaria per 

poder utilitzar Romanent de Tresoreria en despesa que no genera un dèficit estructural 

futur, ja que incrementar de forma fixa una despesa sense incrementar ingressos 

(increments permanents de recaptació), provocaria que a la llarga, els serveis públics 

no siguin assumibles al llarg del temps. Una situació, evidentment, gens desitjada. En 

canvi, utilitzar Romanent de forma puntual per, per exemple, assolir Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 hauria de ser una prioritat (eficiència 

energètica, educació, qualitat de l’aigua, i molts altres).  

És coneguda la voluntat del Govern d’Espanya de posar remei a aquesta situació, i de 

fet tant Unides Podem com el PSOE han sol·licitat al Parlament una modificació de la 

Llei Orgànica 2/2012. Igualment, s’han de prioritzar aquests canvis i no castigar als 

Ajuntaments per la sovint mala gestió realitzada per l’executiu central i els autonòmics.  

Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença 

presenta al Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els següents ACORDS:  

1. Instar al Govern d’Espanya que apliqui de forma urgent el recollit a l’acord 9.8. 

entre Unides Podem i el PSOE en quan a la derogació de la Llei 27/2013 o llei 

Montoro. 

 



 

2. Instar al Govern d’Espanya a que modifiqui la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera per:  

 

2.1.  Eliminar la regla de despesa a les Administracions Locals sanejades i que es 

pugui utilitzar els Romanents de Tresoreria per invertir en polítiques socials, 

finançar serveis i infraestructures bàsiques per la ciutadania i dur a 

terme projectes encaminats a assolir objectius de l’Agenda 2030. Tota 

acció que surti d’aquestes finalitats haurà de ser sotmesa a control previ.  

 

2.2.  Eliminar la regulació de les taxes de reposició dels efectius dels 

Ajuntaments per dotar les administracions locals dels efectius professionals 

pertinents.  

 

3. Instar a que es revisin les restriccions a la concentració d’operacions 

d’endeutament per part de les entitats locals sempre i quan presentin comptes 

públiques sanejades i les operacions vagin en la línia d’assolir les polítiques 

exposades a l’acord 2.1. 

Una moció clara que es va presentar al Ple Corporatiu del 26 de març, tot i que vàrem 

acordar no debatre-la en aquell moment. Reiterar que Pollença ha de poder comptar 

amb el que és seu, un Romanent de tresoreria de 30 milions d’euros per posar-lo al 

servei de les polítiques socials, finançar serveis i infraestructures bàsiques per 

la ciutadania i dur a terme projectes encaminats a assolir objectius de 

l’Agenda 2030, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. No tant, per 

finançar obres de legislatura li direm, aquelles que permeten una foto i un llegat, però 

que sovint són buides de contingut i acaben sent una tudada de diners públics. 

Nosaltres estem insistint pels canals interns d’Unides Podem de la realitat de Pollença i 

altres Ajuntaments com el d’Alcúdia, que tot i no estar governant aquí s’ha de 

modificar la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i s’ha de derogar 

la Llei Montoro, que impedeix contractacions en Àrees sense personal i no permet 

cobrir amb tota tranquil·litat, per exemple, les places que per ràtio ens pertoquen com 

són les de Serveis Socials (això si, s’ha d’intentar igualment negociar amb Delegació de 

Govern en aquest cas concret). En definitiva, demanam suport per posicionar-nos de 

forma unànime com Ajuntament per reclamar el que és lògic i el que els Pollencins i 

Pollencines mereixem, que és veure reinvertits els diners estalviats.  

Gran notícia si pel que hem escrit se pensa que volem anar cap al PP, perquè això 

voldria dir que està d’acord amb els ODS 2030, polítiques socials, serveis per la 

ciutadania... pot ser vostè està anant més cap al que se defensa des dels partits 

progressistes.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per unanimitat.  

 

 

 

 



 

11.- Moció presentada pels grups municipals Unides Podem i Alternativa per 

Pollença per a una solució pública i respectuosa amb el Medi Ambient pels 

fondejos il·legals de la badia de Pollença (RGE núm. 2020/2166, de 12 de 

març) 

MOCIÓ PER A UNA SOLUCIÓ PÚBLICA I RESPECTUOSA AMB EL MEDI 

AMBIENT PELS FONDEJOS IL·LEGALS DE LA BADIA DE POLLENÇA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La problemàtica al voltant dels fondejos i les boies i la seva gestió, no és nova a 

Pollença. Ja al 2007 i 2008 es va lluitar contra la gestió privada dels fondejos de 

pagament a Formentor, i tot i que el Ple acabà demanant la gestió pública de les boies 

de Formentor, la Demarcació de Costes de les Illes Balears no en va fer cas.  

Al 2013, el Ple aprovava una moció d’urgència en defensa del fondeig gratuït a la 

punta de l’Avançada, demanant també que aquest s’efectués protegint la posidònia i 

de forma controlada. Les formes en què es desenvolupava aquest fondeig “controlat” 

no eren adequades, però almenys teníem una demostració que si es vol, la possibilitat 

de regular, imposar taxes, etc. és possible.  

Al 2014, el Ple va aprovar una moció d’Alternativa per Pollença que demanava cercar 

solucions al tema dels fondejos a la Badia, aprovada amb una amplíssima majoria. Els 

acords aprovats suposaven, en primer lloc, convocar una reunió de la junta de 

portaveus amb representants de les administracions amb competències a la Badia: 

Ports, Costes i Ministeri de Defensa, per cercar solucions globals i alternatives als 

fondejos il·legals. I en segon lloc, sol·licitar al Cap de la Demarcació de Costes de les 

Illes Balears que s’apliqués estrictament la Llei de Costes quant a matèria d’infraccions 

i sancions a tots els fondejos il·legals i a les altres activitats nàutiques i de platja que 

no disposessin d’autorització preceptiva pertinent. Respecte al primer punt, no s'ha 

arribat a desenvolupar mai una reunió d'aquestes característiques, i sobre el segon, 

hem vist algunes accions en aquest sentit, però queda molt, molt camí per recórrer.  

I és que al 2014, recordem-ho, hi havia 479 fondejos il·legals, segons l'estudi dut a 

terme pel propi Ajuntament. Tot i no tenir dades més actualitzades, no seria gaire 

imprudent afirmar que actualment als estius aquesta xifra, lamentablement, se supera.  

Hi ha hagut diferents propostes en el passat (tant del propi Ajuntament com del Club 

Nàutic) consistents en pantalans flotants i camps de boies, amb la intenció d'ordenar el 

desgavell, però a més de no haver prosperat, no han tengut el suficient consens, ni 

s'ha prioritzat com a criteri la gestió pública, ni que la solució fos global. 

Ara, aquest equip de Govern sembla haver intentat, via autorització administrativa, 

instal·lar un parc flotant, canal d’esquí, pantalans flotants i camps de boies pels anys 

2020-2023. Una petició a la qual Demarcació de Costes a les Illes Balears (emparant-se 

en informes de Capitania Marítima i la Direcció General d’Espais de Natura i 

Biodiversitat del Govern de les Illes) ha respost amb deficiències a esmenar. Entenem 

que per aquest any, l’equip de Govern hagi desistit de prosseguir amb aquesta 

autorització (Junta de Govern Local del 05/02/2020), així que creiem que ens toca 

apostar per una altra via.  



 

Una altra via com la de l’estany des Peix, a Formentera, on Costes ha atorgat al 

Consell de Formentera la concessió per 30 anys per regular el fondeig i l’amarrament 

en pantalans. Amb aquesta fórmula, les instal·lacions poden ser fixes per un període 

de temps molt més ampli que els existents amb les autoritzacions. No ens ha de faltar 

valentia i unió per reclamar competències i treballar per una gestió controlada, 

regulada i alineada amb la protecció del Medi ambient i la consecució d’Objectius de 

Desenvolupament Sostenible 2030. Les imatges de vaixells sense propietaris, morts 

damunt posidònia de forma descontrolada, vessaments de gasoil, residus al mar, etc., 

xoquen frontalment amb la protecció de la natura i amb la seguretat de la ciutadania 

de Pollença.  

Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem i el Grup Municipal 

Alternativa per Pollença de l’Ajuntament de Pollença presenta al Ple per a la 

seva consideració i acceptació si escau, els següents ACORDS:  

1. En base a la moció aprovada a l’any 2014, que es realitzi una reunió de la junta de 

portaveus amb representants de les administracions amb competències a la Badia: 

Ports, Costes i Ministeri de Defensa, per exposar la voluntat de gestionar des de 

l’Ajuntament de Pollença els fondejos i regularitzar-los.  

2. Treballar per elaborar un projecte consensuat amb tots els partits polítics del 

Consistori per demanar a la Demarcació de Costes en Illes Balears (i que consti amb el 

vist i plau de Medi ambient), la gestió i competències d’un camp de boies 

ecològiques amb la fórmula administrativa d’una concessió.  

3. Instar a la Demarcació de Costes a les Illes Balears que compleixi la legislació 

vigent, imposant sancions als fondejos il·legals i a altres activitats nàutiques i de platja 

que no disposin d’autorització preceptiva pertinent, iniciant la retirada de morts i altres 

elements del fons de la badia amb la col·laboració, si escau, d’altres organismes i/o 

entitats.  

Una moció també presentada conjuntament al Ple Corporatiu de 26 de març, i que 

vàrem acordar no debatre. Gràcies a l’experiència i la feina prèvia realitzada pels 

companys i companyes d’Alternativa (escrits, preguntes, moció aprovada al 2014...) , 

amb qui presentam conjuntament aquesta moció, ha estat fàcil fer un recorregut 

històric del que ha estat una altre lluita que de moment no s’ha vist recompensada. 

Hem vist com he llegit abans un intent d’aquest equip de Govern de començar a 

plantejar un camp de boies. Ho celebram, però pensam que no s’hauria de fer amb la 

fórmula d’autorització perquè si s’aconseguís, s’hauria de desmuntar i són solucions 

temporals. Per això, l’acord segon remarca clarament que si volem un camp de boies 

ecològiques, que posi fi i reguli els 479 fondejos il·legals calculats al 2014 que 

segurament ara n’hi ha més, i començar a tenir una badia decent i que no és un camp 

d’obstacles i de morts que destrossen la Posidònia, s’ha de fer amb la fórmula 

administrativa d’una concessió. Una solució de llarga durada, la qual s’ha d’estudiar 

amb profunditat, però no és un impossible. A veure si com Ajuntament mos 

posicionem a favor de tenir més gestió pròpia i lideratge, i no ho deixem en mans de 

Costes, que sabem no és una administració eficient. També reiterar que s’ha d’efectuar 

la reunió entre administracions ja plantejada a 2014, i també aquesta moció servirà per 

instar a Costes a que compleixi les seves obligacions i imposi les sancions pertinents a 

qui no compleix la legislació. Hem de mirar cap al futur, hem de ser un Ajuntament 



 

proactiu i que lluita perquè la badia, perquè el nostre territori, estigui en les millors 

condicions possibles i no abandonat a la lliure i desastrosa ocupació de barques que 

veiem any rere any i són clarament perjudicials pel Medi Ambient.  

Reunió proposada: impossible dur-la a terme...  

Cap de Costes va exposar que es comprometia que la Guàrdia Civil se posarà a 

sancionar.  

Batle exposa que la solució és inscriure la làmina d’aigua a Ports.  

Té demanat concessió boiatge Formentor.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

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

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Tots per Pollença, UMP, Pi i PP (10) 

12.- Moció presentada pels grups municipals Unides Podem i Alternativa per 

Pollença per a l’increment d’arbres i vegetació urbana (RGE núm. 

2020/2229, de 13 de març) 

MOCIÓ PER A L'INCREMENT D'ARBRES I VEGETACIÓ URBANA  

Recentment, el Ple de l'Ajuntament ha aprovat la declaració d'emergència climàtica, i 

l'adhesió al Pacte de Batles i Batlesses. Això suposa el compromís de l'Ajuntament per 

reduir les emissions de CO2, així com treballar per augmentar la resiliència del territori 

mitjançant l'adaptació a les repercussions del canvi climàtic. Adaptació, en aquest 

context, fa referència a mesures dutes a terme per anticipar-se, prevenir o minimitzar 

els danys i efectes adversos del canvi climàtic, com poden ser l'increment de la 

temperatura global, onades de calor, irregularitat de les precipitacions, augment del 

nivell de la mar...  

A més de l'increment de mortalitat associada a onades de calor entre la població més 

vulnerable, la relació entre alguns efectes de la urbanització i la salut humana ha estat 

suficientment demostrada: l’excés de soroll a l’ambient i les malalties cardiovasculars, 

els efectes perjudicials que tenen els contaminants atmosfèrics que augmenten 

malalties respiratòries cardiovasculars, al·lèrgies i certs tipus de càncers.  

Estan també ben estudiats els beneficis que suposa la presència de vegetació a les 

zones urbanes, fins al punt que l'Organització Mundial de la Salut considera que els 

espais verds urbans són imprescindibles pels beneficis que aporten en el benestar físic 

i emocional. De fet, es contempla als ODS 2030 (Objectius de Desenvolupament 

Sostenible) que la salut i el benestar; tenir ciutats i comunitats sostenibles i que la vida 

d’ecosistemes terrestres sigui una prioritat.   

La presència de vegetació a les ciutats altera el balanç energètic del clima a escala 

local, ja que provoca variacions en la radiació solar que arriba a la superfície, en la 

velocitat i direcció́ del vent, en la temperatura ambient i en la humitat de l'aire. Aquests 

efectes, encara que limitats, contribueixen, en gran mesura, a millorar la sensació́ de 

confort en els espais exteriors urbans, així com a amortir l'impacte dels elements 



 

climàtics sobre els edificis 4. Així, per exemple, la ubicació estratègica dels arbres a les 

ciutats pot ajudar a refredar l'aire entre 2 i 8 graus Celsius, reduint així l'efecte de "illa 

de calor" urbà (una acumulació de calor a causa de la immensa mole de formigó i 

altres materials absorbents de calor). O la col·locació correcta dels arbres al voltant 

dels edificis pot reduir la necessitat d'aire condicionat en un 30% i reduir les factures 

de calefacció a l'hivern entre un 20 i un 50%. 

Però, a més de les funcions de control del microclima, la vegetació urbana pot dur a 

terme una sèrie de funcions addicionals: es refereix a l'amortiment del renou, la 

variació en la composició atmosfèrica (producció d'oxigen, retenció de pols i matèries 

residuals, absorció de gasos tòxics...), la protecció del sòl i millora de la qualitat de 

l'aigua, la conservació de la biodiversitat, la contribució al benestar psicològic 5. Com a 

exemple, sabem que un arbre gran pot absorbir fins a 150 kg de CO2 a l'any, pel que 

poden millorar la qualitat de l'aire ja que, a més, són excel·lents filtres per 

contaminants urbans i partícules fines: absorbeixen gasos contaminants com monòxid 

de carboni, òxids de nitrogen, ozó, òxids de sulfur i també filtren partícules fines com 

pols, brutícia o fum de l'aire atrapant-los sobre les fulles i l'escorça. Des del 2016, més 

de la meitat de la població urbana mundial ha estat exposada a nivells de 

contaminació de l’aire almenys 2,5 vegades més alts que els estàndards de seguretat 
6. 

Els arbres i àrees verdes milloren la infiltració de l'aigua, regulant-ne també el flux, 

però també juguen un paper important en l'augment de la biodiversitat urbana, 

proporcionant a les plantes i animals un hàbitat, aliment i protecció. Per si no fos prou, 

les investigacions demostren que viure a prop dels espais verds urbans i tenir accés a 

ells pot millorar la salut física i mental, per exemple disminuint la tensió arterial alta i 

l'estrès. Això, a la vegada, contribueix al benestar de les comunitats urbanes. 

Al nostre municipi, en els últims anys, molts arbres urbans que han mort per diverses 

causes, no han estat substituïts, i s'ha imposat la idea que arbres i zones verdes són 

una despesa (pel manteniment que suposen) quan, segons la FAO, els arbres poden 

proporcionar un paquet de beneficis que val dues o tres vegades més la inversió de 

plantar-los i cuidar-los. És més, fins i tot, en diferents casos els arbres han mort per 

manca de cura o abandonament de l’ajuntament o altres institucions. Serveixi com a 

exemple la restauració forestal que es va fer el 2011 al parc periurbà de La Gola, en 

que es van sembrar 2000 arbres i plantes que havien de servir de pantalla verda entre 

la zona humida i la carretera, i que varen morir per manca de cura; o la sembra 

d’arbres fruiters a la Vinyeta del Pont Romà i a la Placeta de Monti-Sion, en una 

iniciativa dels pressupostos participatius del 2018, que ha acabat amb una part d’ells 

morts per abandonament. 

Pels motius exposats, es proposen els següents ACORDS: 

 
4        Ochoa de la Torre, J. M. "La vegetación como instrumento para el control microclimático". 

Tesi doctoral, UPC, Departament de Construccions Arquitectòniques I, 1999. Disponible 

a: <http://hdl.handle.net/2117/93436> 

5    Ibídem 

6    ODS 2030, “11 Ciutats i comunitats sostenibles”. Disponible a: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/


 

1.- Tornar a plantar tots els arbres urbans que han desaparegut en els darrers anys, 

agafant com a base el “Dossier d’arbres desapareguts al terme municipal de Pollença i 

que no s’han reemplaçat”, entregat per registre el dia 22/05/2020 a l’Ajuntament de 

Pollença.  

2.- Estudiar en quins llocs i de quina manera podem augmentar el verd urbà en el 

nostre municipi i dur-ho a terme. 

Rèplica:  

S’ESMENA i queda redactada així:  

1.- Tornar a plantar tots els arbres urbans que han desaparegut en els darrers anys, 

aprofitant la informació del “Dossier d’arbres desapareguts al terme municipal de 

Pollença i que no s’han reemplaçat”, entregat per registre el dia 22/05/2020 a 

l’Ajuntament de Pollença.  

- Visió del Medi Ambient i dels arbres no com una molèstia. En la línia del que 

deia la Sra. Campomar, entenem que el segon punt precisament cerca el que 

deia, i efectivament se podria materialitzar amb un Pla Municipal de gestió de 

l’arbrat... inclús se xerra de poder comptar amb experts en arboricultura se 

diu.  

- Contemplar nous llocs, d’acord... nosaltres hem començat aquest dossier i no 

és tancat, i hi ha una cartografia existent.  

- Algunes fotografies són llocs impossibles de ressembrar.  

- Dins la licitació s’està mirant de redimensionar despesa econòmica per veure 

zones que han de tenir més manteniment, tipus d’arbres (arbrat viari).  

- No crec que sigui estètic, ja s’ha dit que dona ombra, trenca la monotonia 

urbana i aporta verd, que al cap i a la fi és vida.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per unanimitat  

13.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per fer la petició 

d’un minut de silenci a tots els centres educatius i administracions públiques 

cada vegada que hi hagi un assassinat per violència de gènere (RGE núm. 

2020/2259, de 13 de març) 

Les xifres comentades en l’exposició de motius són tremendes i són una alarma més 

que evident de la greu situació que patim quan des del 2003, duim 1.045 dones 

assassinades. 

Coincidim que els homes mos hem de replantejar moltíssimes coses: privilegis, formes 

d’actuar i de pensar, comportaments, comentaris, mirades, objectius... la socialització 

marca camins molt definits per cada gènere, i aquesta llosa és la que cal trencar, fent-

nos a tots i totes estar baix el mateix paraigües; ser persones. I això implica un canvi 

d’actitud, no de conducta. La conducta pot ser modulada per tenir acceptació social, 

mentre que l’actitud és allò que sentim, allò profund que és dins l’ànima. Més difícil de 

canviar, però per això hi ha tallers, plans d’igualtat, protocols contra l’assetjament 

sexual que hauria d’estar ja aprovat, i altres eines a seguir aprofitant i desplegant. 

Totes i cada una d’elles.  



 

Només comentar que dels acords, esteim totalment a favor que les institucions 

públiques com són Ajuntaments, Govern Balears, Consells Insulars, etc., puguin fer 1 

minut de silenci cada vegada que hi ha un assassinat per violència de gènere. No 

esteim segurs que sigui pot ser la forma de demanar, però, que els centres educatius 

ho facin. Tant per la seva independència com per, pot ser, la falta de proposta d’un pla 

més ambiciós que proposar-los. Nosaltres pensàvem i pensam que volent una Pollença 

Ciutat Educadora, un apartat estaria dedicat a plantejar la coeducació, la perspectiva 

feminista i de gènere de forma transversal i debatre conjuntament accions com la que 

planteja aquesta moció. Igualment, li donarem suport perquè el debat públic ha de 

seguir tenint present la xacra que suposa la desigualtat i violència de gènere.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Junts Avançam, Unides Podem, Alternativa per Pollença, i El PI.  

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Tots per Pollença, UMP i PP.  

El ple es suspèn degut a que són les 00.00 de la nit, quedant pendents les 3 

mocions de Junts Avançam així com tota la part de Control i Seguiment 

14.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per una compra 

pública responsable i compromesa amb el canvi climàtic i el compliment dels 

ODS de Nacions Unides en el marc de l’Agenda 2030 (RGE núm. 2020/2261, 

de 13 de març) 

 

15.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la publicitat 

activa dels acords municipals (RGE núm. 2020/3145, 15 de maig) 

 

16.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un acord 

social, econòmic i polític per a la lluita contra els efectes de la pandèmia a 

Pollença i l’elaboració d’un Pla municipal d’actuació per a la recuperació 

social, econòmica i ambiental (RGE núm. 2020/3146, de 15 de març) 

17.- 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. 

 

 

Signat, Podem Pollença 

Document redactat per Michael L. Muller Flury 


