
 

 

Ple extraordinari urgent agost, del 27/08/2020, 16.30 h 

 

➔ Ple extraordinari urgent corresponent al mes d’agost on consten 14 punts a l’ordre del dia 

(inclou preguntes de control i seguiment no respostes en anteriors plenaris):  

1.- Ratificació de la urgència de la sessió 
 
2.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions de l'Ajuntament de 
Pollença a les associacions de caires social -any 2020 (Exp. Elec.- ABS 2020/2068) 
 
3.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 
l'impost sobre béns immobles (Exp. Elec. ABS 2020/2142) 
 
4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal regulador de 
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (Exp. Elec. ABS 2020/2143) 
 
5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 
la taxa pel servei de clavegueram (Exp. Elec. ABS 2020/2144) 
 
6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 
la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus. (Exp. Elec. ABS 
2020/2146) 
 
7.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 
la taxa sobre l'atorgament de llicències urbanístiques (Exp. Elec. ABS 2020/2150) 
 
8.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils (Exp. Elec. ABS 
2020/2151) 
 
9.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Exp. Elec. ABS 2020/2161) 
 
10.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’establiment de nova ordenança municipal 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.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques 
per facilitar l’accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2020 (Exp. 
Elec. ABS 2020/2182) 
 
12.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de Modificació de crèdits núm.22/2020, 
sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de 
Tresoreria per a despeses Generals (Exp. Elec. ABS 2020/2273) 
 
13.- Modificació puntual, si procedeix, del PGOU local per a la seva adaptació al PORN de la 
Serra de Tramuntana mitjançant la supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del 



 

Rei a través del camí de Ternelles (Pol.4, Pc.649), en compliment de la interlocutòria (Auto) 
dictada en data 29.05.2020 per la Sala del TSJ/IB (P.O. 122/2013) (Exp. Elec. ABS 2018/1767). 
 
14.- Precs i preguntes: 
 

14.1.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March 
Cerdà, portaveu del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 3682 de 5 de juny de 
2020) 
 
14.2.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Muller 
Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 4920 de 21 de juliol de 
2020) 
 
14.3.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March 
Cerdà, portaveu del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 4960 de 22 de juliol de 
2020) 

 

➔ Desenvolupament dels punts 

1.- Ratificació de la urgència de la sessió 
 
Només comentar que consideram que sempre que sigui possible i si no és per un motiu real 
d’urgència, poguem tenir una Comissió Informativa. Això permet tenir més temps de marge 
per preparar un Ple, estudiar documentació... certament ha hagut 2 Juntes de Portaveus per 
comentar els assumptes duts avui, amb la presència de personal tècnic, però per exemple no 
s’han explicat les subvencions i ajudes econòmiques relatives a l’esport, o la documentació 
completa del punt relatiu a Ternelles (modificació PGOU), va arribar ahir matí dia 26/08/2020. 
Igualment, com que els temes duts tenen darrera un inevitable rerefons judicial (que no 
compartim en absolut), i una MC a la qual hem participat activament, ens abstindrem, tot i 
reiterar que el modus operandi habitual sigui fer Comissions Informatives sempre que sigui 
possible, gracies.  
 
Sentit del vot: abstenció.  

La proposta s’aprova per:  

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

• Vots en contra: Junts (4) 

• Abstencions: Unides Podem (1) 

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
La Sra. Campomar, de Junts Avançam, no assisteix a la sessió Plenària.  
 
 
 
 



 

2.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions de l'Ajuntament de 
Pollença a les associacions de caires social -any 2020 (Exp. Elec.- ABS 2020/2068) 
 
A les al·legacions presentades pel Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença de l’any 
2020 vàrem proposar que la partida vinculada (231 48040) a aquestes subvencions per 
associacions de caire social passés d’estar dotada de 39.000€ a 70.000€. Unes subvencions de 
lliure concurrència.  
 
Entenem que amb la situació actual, ara faria falta aquest increment de diners ja que moltes 
entitats hauran vist dràsticament reduïts els seus ingressos, però no amb la mateixa proporció 
les seves despeses... perquè de cara a l’any 2021 pot ser mos escolteu.  
 
Apreciam que a l’apartat 5 ja no hi ha un import màxim de sol·licitud de subvenció (abans fixat 
en 7.500€ per entitat sense ànim de lucre), ja que l’any passat ja es va esmenar en el Ple 
aquesta clàusula per poder repartir el romanent entre els projectes que s’hagin presentat.  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
La Sra. Campomar, de Junts Avançam, no assisteix a la sessió Plenària.  
 
3.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 
l'impost sobre béns immobles (Exp. Elec. ABS 2020/2142) 
Aprofitant aquesta primera intervenció i que puc extrapolar a tots els punts de l’ordre del dia 
que impliquen aprovacions provisionals de modificacions d’ordenances fiscals (del 3r fins el 
9è), comentar que és, quant menys, curiós que el Tribunal de Comptes protesti per unes 
bonificacions (que si bé i això és innegable, estan fora de les bonificacions permeses en el RDL 
2/2004, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), i no protesti 
quan cada any es paguen milers i milers d’€ de factures amb serveis sense contracte, places de 
personal que és pràcticament un “fals autònom”, les pròpies dietes dels regidors/es de la 
Corporació que ja ho hem assenyalat en diverses ocasions... tot això també amb informes 
d’objecció d’Intervenció que ho deixa ben clar i patent.  
 
És una bona llàstima que en aquest cas, l’IBI, l’Estat segueixi permetent que els edificis o bens 
de l’església catòlica no hagin de pagar aquest impost (acord de l’any 1979), i encara no hagi 
actualitzat les bonificacions permeses per, per exemple i com feim (bé, fèiem a partir 
d’aquesta aprovació provisional i posterior definitiva), bonificar a persones amb un cert grau 
de discapacitat (no minusvalidesa com posa l’ordenança), víctimes de violència de gènere, etc. 
Col·lectius que sovint s’oblida que no tenen les mateixes oportunitats per accedir a condicions 
salarials dignes o suficients per cobrir les necessitats bàsiques del dia a dia. S’eliminen, 
concretament: 
 
5. Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o, en el seu cas, de la resultant d’aplicar 
la bonificació de l’apartat 2 anterior, els subjectes passius víctimes de violència de gènere, per a 
la qual cosa serà necessari que concorrin els requisits següents: 
 



 

- Trobar-se en situació d’atur amb una durada superior a sis (6) mesos. 

- Haver-hi reconeixement de la violència mitjançant sentència ferma dictada en els últims cinc 
(5) anys. 
 
6. Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o, en el seu cas, de la resultant d’aplicar 
la bonificació dels apartats 2, 3, 4 i 5 anteriors, els subjectes passius que acreditin que en el 
mateix bé immoble del qual siguin titulars hi hagi empadronada almenys una persona 
minusvàlida amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Per tal d'obtenir aquesta 
bonificació la persona interessada haurà d’aportar el certificat de la minusvalidesa atorgat per 
l’òrgan competent i un certificat d’empadronament. Aquesta bonificació s’aplicarà sempre que 
es mantinguin aquestes circumstàncies en la data de meritació de la taxa. La citada bonificació, 
que s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la persona interessada, que 
l’haurà de sol·licitar abans que finalitzi el període de pagament voluntari del padró cobrador. 
 
7. Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o, en el seu cas, de la resultant d’aplicar 
la bonificació dels apartats 2,3,4, 5 i 6 anteriors, els immobles inclosos en el catàleg de 
protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del terme 
municipal de Pollença com a immobles amb un grau de protecció A o B, o en el catàleg 
municipal d’edificis del vigent Pla Especial del Centre Històric, o els immobles inclosos en la 
norma 174 del vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU). 
 
La citada bonificació, que s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la persona 
interessada, que l’haurà de sol·licitar abans que finalitzi el període de pagament voluntari del 
padró cobrador. 
 
Igualment, val a dir que el TRLRHL ofereix altres bonificacions que no es recullen en 
l’ordenança actual i que tampoc heu inclòs en aquesta aprovació provisional. Per tant 
al·legarem perquè s’hi incloguin (edificis amb plaques fotovoltaiques, per exemple). Esperem 
que la resolució d’aquestes i l’aprovació definitiva es faci en uns quants mesos, per assegurar-
nos que tenim una ordenança actualitzada. Tampoc es contempla cap intent de fer un IBI de 
caràcter progressiu, amb tips de gravamen diferent segons activitat econòmica. Pot ser és 
hora de recuperar l’intent d’ordenança que va voler dur a terme l’anterior equip de Govern, 
aplicar-hi consens i revisar números. La normativa preveu un tipus mínim del 0,4% fins el 1’1% 
del valor cadastral en Immobles de tipologia urbana i un tipus mínim del 0,3% fins el 0,9% del 
valor cadastral en Immobles de tipologia rústica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A Pollença:  

 
Tenim molt de marge de maniobra. Finalment, esteim d’acord amb la mesura que qui sol·licita 
una bonificació ho faci en el 1r trimestre de l’any, sempre i quan s’informi degudament a la 
població, i inclús es faci l’esforç (en aquesta i la resta d’ordenances), d’avisar a les persones 
que de forma regular i en els últims anys, han presentat i se’ls ha estimat peticions de 
bonificació. Eficiència en l’administració, sí. Transparència i cura de la ciutadania, també. 
 
Esperem un esforç per part del Consistori per cercar maneres alternatives d’ajudar als 
col·lectius que hem anat fent referència (reforçant bonificacions en els preus públics, menys 
restringits per la Llei, establint subvencions molt clares i enfocades a necessitats concretes, 
etc.). Com no pot ser d’altra manera, i en compliment d’un requeriment del Tribunal de 
Comptes, i que consti amb acta, hi votarem a favor per imperatiu legal, no perquè hi estiguem 
a favor, que quedi clar.  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (11) 

• Vots en contra: 0  

• Abstencions: Junts (4) 

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
La Sra. Campomar, de Junts Avançam, no assisteix a la sessió Plenària.  
 
4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal regulador de 
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (Exp. Elec. ABS 2020/2143) 
 
Aquesta aprovació, concretament, no elimina cap bonificació no permesa. El canvi és 
bàsicament el període establert per sol·licitar la bonificació. D’acord amb el fet que s’ha de 



 

sol·licitar durant el primer trimestre de l’exercici, sempre amb bona informació i difusió. A 
l’article 3, exempcions, apartat e) parla d’una bonificació per vehicles matriculats a nom de 
persones minusvàlides per al seu ús exclusiu. S’hauria de canviar aquest concepte per 
persones amb un grau de discapacitat reconegut.  
 
Hi ha la possibilitat, penseu, de contemplar una bonificació encara més elevada pels vehicles 
elèctrics (actualment del 75%) i els vehicles híbrids? (actualment del 50%), com a mesura per 
incentivar més l’adquisició d’aquests vehicles?  
 
Les quotes resultants amb aquesta Ordenança (que no han variat respecte de l’anterior 
modificació del 2014 [BOIB núm. 178 de 30 de desembre de 2014], són;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A l’expectativa de futures possibles al·legacions per major estudi de l’Ordenança, i dels 

coeficients d’increment a les quotes establertes a l’article 95.1. del RDL 2/2004, que aprova el 

Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el sentit del vot serà  

Sentit del vot:  a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (11) 

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Junts (4) 

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
La Sra. Campomar, de Junts Avançam, no assisteix a la sessió Plenària.  
 
5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 
la taxa pel servei de clavegueram (Exp. Elec. ABS 2020/2144) 
 
En aquest cas es venen a eliminar 3 bonificacions : trobar-se en situació d’atur amb una durada 
superior a 6 mesos, que hi hagi una situació de violència de gènere i que dins el domicili hi 
hagués una persona amb un 33% de discapacitat o més. Aquests supòsits tenien una 
bonificació subjectiva del 25%.  
Es torna a demanar que la sol·licitud de bonificació es sol·liciti en el primer trimestre de l’any, 
del qual esteim d’acord.  
 
Aquí sí que s’observen, però, certes bonificacions subjectives del 25% que es poden aplicar pel 
fet de tenir una taxa i no un impost, i que es regeix per criteris econòmics. Veient que heu 
deixat la porta oberta a parlar de bonificacions segons SMI (Salari Mínim Interprofessional), 
segons el grup poblacional... farem al·legacions per ampliar-les sempre dins els marges 
legalment establerts. De fet, i això passa a totes les taxes, tenim plena capacitat de recuperar 
aquestes bonificacions sempre hi quan s’adrecin al subjecte passiu (igual que es parla d’una 
persona jubilada, es pot parlar d’una persona amb Grau de Discapacitat reconegut, d’una 
persona aturada de llarga durada o d’una dona que ha estat declarada víctima de violència de 
gènere), vinculant-ho al que recull l’article 24.4 del TRLRHL 
 
4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos 
de capacidad econòmica de los sujetos obligados a satisfacerlas.  
 
Per tant, podrem tornar a reintroduir aquestes bonificacions, ajustant-se a la Llei.  
 
El que pot ser s’hauria d’explicar és la següent exempció subjectiva total (pàg. 4): 
 

 
 



 

Desconeixem on es regula la declaració d’una persona com “pobre” o que hi hagi dins el padró 

municipal un apartat de persona inscrita dins la beneficència com a pobre de solemnitat... ens 

podeu aclarir aquesta exempció? Semblen conceptes del segle passat.  

A l’expectativa de futures possibles al·legacions per major estudi de l’Ordenança, i en aquest 

cas també complint amb el requeriment del Tribunal de Comptes, que consti amb acta, hi 

votarem a favor per imperatiu legal, per estar en desacord amb la pèrdua de bonificacions de 

caràcter subjectiu, que intentarem reintroduir a través de les al·legacions.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

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

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Junts (4) 

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
La Sra. Campomar, de Junts Avançam, no assisteix a la sessió Plenària.  
 
6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 
la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus. (Exp. Elec. ABS 
2020/2146) 
 
Una ordenança del 2013... ordenança que pensem no està adaptada a les circumstancies reals 
del Municipi:  

• Volum de fems generats per algunes tipologies de negocis com són hotels i 
apartaments-hotel, ni tampoc pels habitatges amb lloguer turístic.  

• No contempla (que de fet feim tard i encara no s’ha posat amb marxa), la futura 
recollida selectiva de la fracció orgànica, pel que no la introdueix com un descompte 
dins l’article 5 de l’ordenança pels subjectes passius comercials que compleixin el 
correcte tractament de residus. 

 
A aquest propòsit, com es fa des de la regidoria de Medi Ambient els informes per acreditar la 
correcta realització de les directrius marcades? I la reducció del 50% pels particulars (usuaris 
domèstics) que separin correctament la fracció, es fan comprovacions? Sense realitzar-ho, 
aquests incentius perden sentit, tot i ser molt positius, evidentment.  
 
Es torna a parlar de l’exempció subjectiva pels contribuents declarats pobres o que estiguin 
inscrits en el Padró Municipal de Beneficència com a pobres de solemnitat... Aquí únicament la 
bonificació subjectiva a eliminar fa referència a un 25% de bonificació pels domicilis on hi hagi 
empadronada una persona amb un grau de discapacitat (no de minusvalidesa) igual o superior 
al 33%... De nou, hi estem en desacord. Però també i com comentat anteriorment, si el 
subjecte passiu té una discapacitat igual o superior al 33%  
 
Pot ser és la oportunitat de mirar ordenances com la d’Alcúdia que estratifica d’una forma 
bastant clara els preus segons producció objectiva de residus. Cert que la situació 
socioeconòmica no acompanya, però quan passi la tempesta, ens ho hem de replantejar molt 



 

en serio.  També es podria estudiar una possible ampliació de funcions d’EMSER per realitzar 
tractament de residus, amb la implementació de la corresponent taxa que pot ser evitaria 
tants abocaments que tenim al Municipi.  
 
A l’expectativa de futures possibles al·legacions per major estudi de l’Ordenança, i en aquest 

cas també complint amb el requeriment del Tribunal de Comptes, que consti amb acta, hi 

votarem a favor per imperatiu legal, per estar en desacord amb la pèrdua de bonificacions de 

caràcter subjectiu, que intentarem reintroduir a través de les al·legacions.  

 
Sentit del vot: a favor 

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (11) 

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Junts (4) 

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
La Sra. Campomar, de Junts Avançam, no assisteix a la sessió Plenària.  
 
7.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 
la taxa sobre l'atorgament de llicències urbanístiques (Exp. Elec. ABS 2020/2150) 
 
En aquesta taxa s’ha de suprimir un article sencer, el 7 que parlava d’exempcions i 

bonificacions. És una vertadera llàstima perquè s’eliminen bonificacions que eren molt 

interessants, com és del 25% per rehabilitar edificis en Centre Històric, o en cas de rehabilitar 

elements etnològics, patrimoni històric i catalogat (25%). També bonificació del 50% per les 

construccions que incorporin sistemes per aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar per 

autoconsum. També 50% per aquelles construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin 

condicions d’accés i d’habitabilitat de persones amb discapacitat... 

En definitiva, en aquesta especialment es perden incentius molt positius per no tenir un 

reglament superior més modern i adaptat a les necessitats actuals. Igualment, considerar que 

aquesta taxa no és gaire elevada en comparació al volum de negoci que genera la construcció 

al Municipi. Cert és també que moltes llicències tarden un temps excessiu en concedir-se... 

situació que entenem pel poc espai que hi ha a l’Àrea d’Urbanisme.  

En compliment d’un requeriment del Tribunal de Comptes, i que consti amb acta, hi votarem a 
favor per imperatiu legal, no perquè hi estiguem a favor.  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (11) 

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Junts (4) 

 



 

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
La Sra. Campomar, de Junts Avançam, no assisteix a la sessió Plenària.  
 
8.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils (Exp. Elec. ABS 
2020/2151) 
 
En aquest cas s’elimina la possibilitat d’una bonificació del 100% en aquesta taxa quan dins els 
contraents hi hagués una persona empadronada a Pollença amb almenys 1 any d’antiguitat. El 
quadre era el següent; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Amb un cost de 200€ per matrimoni. Ara el cost serà el següent;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tenint en compte que s’elimina tota bonificació possible per persones empadronades a 

Pollença amb almenys un any d’antiguitat, es podria contemplar una bonificació per persones 

empadronades al Municipi, vinculat a capacitat econòmica (en un sentit ampli) per tornar a 

donar l’opció de tenir casaments sense cost.  

Per imperatiu legal, que consti amb acta, el sentit del vot serà 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (11) 

• Vots en contra:  

• Abstencions: Junts (4) 

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
La Sra. Campomar, de Junts Avançam, no assisteix a la sessió Plenària.  
 
9.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Exp. Elec. ABS 2020/2161) 
 
Darrera modificació data del 2014. En aquest cas es suprimeixen 3 bonificacions: 
 

- Construcció i obres majors de rehabilitació a realitzar en sòl classificat com a Centre 
Històric de la Vila, el 25 % 

- Rehabilitació d’elements etnològics i patrimoni històric, el 25 %. 



 

- Construccions, instal·lacions i obres a realitzar en l'àmbit dels programes de 
rehabilitació existents a les àrees de rehabilitació integrada (ARI) del municipi, el 25 %. 

 
Per compensar, s’afegeix la bonificació següent, que haurà de passar per Ple: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
També trobem, les bonificacions abans eliminades de la taxa sobre l'atorgament de llicències 
urbanístiques, que aquí sí que estan contemplades en el TRLRHL com impost;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Es demana un 2,8% del cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l’obra, i s’entén com 

a tal el cost d’execució i el seu cost material. Tot i que el camí torni més llarg ara per aplicar la 

bonificació primera de l’article 4.2. (25% per declaració del Ple), es pot solucionar el que ha 

imposat el Tribunal de Comptes.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (11) 

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Junts (4) 

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
La Sra. Campomar, de Junts Avançam, no assisteix a la sessió Plenària.  
 
10.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’establiment de nova ordenança municipal reguladora 
de la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d’aigua a través de la 
xarxa domiciliària (Exp. Elec. ABS 2019/982) 
 
Es torna a dur a Ple per un error detectat en els trams assignats als establiments turístics 
(trams molt llargs que els feia pagar molt menys del que haurien, en resum). El canvi es pot 
veure en els quadres següents:  
 
Proposta inicial 2019 i aprovació definitiva 2020: 
 

 
 
 



 

Proposta inicial 2020 
 
 
 
 
 
 

Una rectificació positiva, sense cap dubte. Ara bé, mirant els antecedents, nosaltres vàrem fer 
unes al·legacions bastant detallades i ben argumentades, que ni se varen respondre 
políticament. Ja en el seu moment, Ple ordinari de 28/11/2019, vàrem plantejar la necessitat 
de posar el focus sobre els habitatges on hi ha lloguer vacacional, les llicències EVT, per aplicar-
les una tarifa especial ja que són perfectament localitzables (les legals). Igualment vàrem votar 
a favor perquè s’havien introduït bonificacions noves, el text plantejava una bona distribució 
dels costos en relació al consum...  
 
Presentam, com deia abans, al·legacions i no es fa una resposta política d’aquestes. Cert que la 
Comissió de Preus del Govern de les Illes Balears, tampoc havia respost... L’informe tècnic deia 
que no havíem determinat l’impacte econòmic dels canvis proposats, però al ser una 
ordenança que parteix de “0” amb aquests nous preus, reajustar l’estudi era una feina 
relativament senzilla. De totes formes, també assenyala que l’article 103.1 de la Constitució 
Espanyola permet un marge de discrecionalitat normatiu a l’òrgan gestor que no és objecte 
d’aquest informe. Això vol dir que ens remet, com ve sent habitual, a la voluntat política 
d’escoltar algun suggeriment de millora o canvi... 
 
Tot i assenyalar aspectes positiu de la nova ordenança respecte de l’anterior, que era de 2008, 
també havíem plantejat, amb xifres (desactualitzades ja que a la pàgina web en aquell moment 
hi havia les dades fins 2013 del consum d’aigua, generació de residus, etc...) que el turisme era 
qui feia augmentar dràsticament el consum d’aigua al Municipi. De fet, les dades actuals 
mostren unes davallades percentuals respecte del 2019 molt significatives, un 28% menys en 
el primer semestre de l’any. També fèiem la reflexió de l’impacte en el consum d’aigua que 
tenen les llicències ETH (Estància Turística en Habitatge). Animàvem a fer una feina durant 
unes setmanes de comparar les llicències que són públiques amb les dades de la CAIB, a més 
de poder publicar les que han aportat un certificat municipal de zona apta i de determinació 
de la modalitat admesa (expedit des de l’Ajuntament) per veure quins habitatges dins del 
Municipi connectats a la xarxa pública d’aigua tenen ETH i per tant se’ls hauria d’aplicar, en 
temporada alta, el mateix preu que l’aplicat als establiments hotelers (maig, juny, juliol, agost i 
setembre).  
 
Proposàvem que la bonificació per baix consum passés a ser d’entre 1,5 i 15 m3 per habitatge, 
ja que un habitatge amb més de 2 persones quedaria molt fàcilment fora mantenint la 
bonificació en menys de 10 m2, tenint en compte que l’INE va xifrar al 2018 un consum 
estimat de 4,137m3 per persona cada mes.  
 
Finalment, 1,25 SMI suposa una renta anual bruta de 15.750€. Amb els preus de lloguer actual, 
llum, alimentació, assegurances, etc., aquests ingressos bruts són insuficients per tenir una 
vida digna. Per això vàrem considerar necessari que se consideressin ingressos baixos les llars 
on no es superava 1,75 vegades l’SMI, per tant 22.050€.  

 
Hi votarem en contra aquesta vegada. Bàsicament perquè tornam entrar en període 
d’al·legacions, i tornarem a presentar les mateixes, esperant algun tipus de resposta, aquesta 



 

vegada, política i no només tècnica, i perquè no s’ha introduït cap canvi dels múltiples que 
vàrem proposar.  
 
Sentit del vot: en contra.  

 La proposta s’aprova per:  

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

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

• Abstencions: 0 

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
La Sra. Campomar, de Junts Avançam, no assisteix a la sessió Plenària.  
 
11.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques 
per facilitar l’accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2020 (Exp. 
Elec. ABS 2020/2182) 
 
Com l’any passat, les bases ens semblen adients tot i que com ja vàrem plantejar, seria 
segurament més beneficiós (tant a nivell d’eficiència com de lliure concurrència), anar 
augmentant la partida de 20.000€ “subvencions entitats esportives” i anar reduint les 
subvencions nominatives. Menys feina i menys desdoblament a l’hora de justificar els diners 
públics rebuts.  
 
Segons el Sr. David Alonso, l’any passat en Ple ordinari de setembre quan se varen aprovar 
aquestes mateixes bases, la suma total de subvencions per la temàtica d’esport arriba gairebé 
als 50.000€ (motiu també per tornar a demanar una pujada de les subvencions per les entitats 
de caràcter social).  
 
I, de nou, es comprèn un període d’activitats desenvolupades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 
de desembre de 2019. Es reduiria el marge de temps entre subvenció i any real si el pressupost 
s’aprovés abans d’acabar l’any en curs... a veure si ho aconseguim. Finalment, ja vàrem 
proposar in voce que la puntuació atorgada perquè aparegui el nom de Pollença fora de 
Mallorca podria ser major, sent actualment de només 1 punt. Ha quedat igual. Igualment i 
encara més per la situació actual, el   
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
La Sra. Campomar, de Junts Avançam, no assisteix a la sessió Plenària.  
 
 



 

12.- Aprovació inicial, si procedeix de l’expedient de Modificació de crèdits núm.22/2020, 
sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de 
Tresoreria per a despeses Generals (Exp. Elec. ABS 2020/2273) 
 
Del més important de l’ordre del dia. Tant important que de fet vàrem plantejar una pregunta 
al Ple ordinari de juliol (que es respondrà després), sobre si tindríem, com oposició, la 
oportunitat d’opinar sobre inversions a realitzar aquest any, o és que els 2.997 vots ajuntats 
d’Unides Podem, Alternativa per Pollença i Junts Avançam (que aglutinem un 44,68% dels vots 
emesos, comptaven). També fèiem la reflexió que els milions d’€ acumulats als bancs són de 
tots els pollencins i les pollencines, de tot color polític...  
 
Tenim certa alegria que, dins del que cap, alguna cosa del que hem anat proposant des 
d’Unides Podem se realitzarà. Nosaltres ho dúiem al programa electoral i també vos ho vàrem 
transmetre en diverses ocasions i contextos, i finalment amb un document enviat a tots els 
regidors/es de la Corporació i a Intervenció titulat: Posicionament Unides Podem Pollença 
sobre el Romanent de Tresoreria, any 2020.  
 
I dins això, celebrar que s’hagi pres en consideració (que és una demanda feta també pels 
companys i companyes d’Alternativa per Pollença de forma insistent també, i que avui no són 
aquí), les següents peticions:  
 

- Adquisició solar habitatge protecció oficial, 400.000€ 
- Adquisició pisos d’acollida, 350.000€ 

 
Agrair des d’aquí que s’hagi accedit a tirar endavant l’inici de mesures que Pollença necessita 
d’una forma molt especial i és un accés a l’habitatge molt més assequible, així com recursos 
d’estada temporal per motius d’urgència social com puguin ser un desnonament, no poder fer 
front a un lloguer o haver patit un incendi que inutilitzi temporalment el seu habitatge, per 
exemple.  
 
També comentàvem la necessitat de fer alguna actuació amb la pista de fubtet, que a l’hivern 
quan plou s’inunda. També proposàvem posar-hi plaques solars a sobre. Sembla que serà de 
moment nomes tapar-la correctament, menys és res, igualment és positiu. Discrepem per 
exemple amb la necessitat de fer pistes de pàdel a Pollença, però no així amb la incorporació 
d’una tercera pista de tenis.  
 
Sí que voldria comentar que hem tengut poc temps per poder valorar 2 grans projectes:  
 

- Asfaltat i empedrat de camins i carrers, 1.300.000€ (camins municipals de fora vila, 
carrers dins els pobles, asfaltat del Puig fins l’empedrat... , no sembla que hi hagi un 
expedient concret encara...  
 

- Rehabilitació i millora paviment diversos carrers zona Plaça Major, 1.800.000€ 
(ampliació peatonalització del centre històric, carrers voltant zona centre històric que 
ja és peatonal). Hem consultat i se’ns ha pogut fer arribar la memòria i plec de 
condicions... satisfacció que s’inclogui  
 

 
  



 

Tot i que també pel poc temps que hem tengut per valorar i llegir, ens sembla no haver vist cap 
referència a assegurar accessos que facilitin el trànsit a persones amb alguna discapacitat que 
els produeixi mobilitat reduïda (alçada de voreres, terreny molt irregular...). No sé si es podrà 
plantejar si el termini per presentar-la a la subvenció bianual que acaba dia 1 de setembre com 
acaba de dir... 
 
I també plantejar altres opcions que vàrem comentar com prioritàries com són:  
 

- Establir un concurs per obtenir un espai de característiques determinades 
(lluminositat, espai exterior, m2, etc. per situar-hi la futura escoleta Municipal de 
Pollença. 
 

- Establir un concurs per obtenir un solar o espai suficient per ubicar un futur Casal per 
Joves.  
 

- Enllestir el projecte de la 2ª fase d’obres de sanejament de la Cala Sant Vicenç (C. 
Temporal i C. Torrent de Can Botana), que vàreu dir que no hi ha el redactat definitiu 
encara. 

 
- Parlar d’una bona remodelació del rocòdrom... de l’Església de Sant Vicenç (que 

sembla hi ha un bon problema de titularitat...) 
 

- Encarar estudis i actuacions concretes i prolongades en el temps per posar remei al 
problema del clavegueram i els abocaments en les aigües del Municipi...  

 
I així una bona llista que tenim entès esteu estudiant. Sabem que hi ha propostes que se poden 
fer amb despesa corrent i no amb Romanent de Tresoreria, però les vàrem plantejar per la 
urgència de la situació que vivim, com és contractar amb un Contracte Menor una persona 
qualificada per tramitar IMV (Ingrés Mínim Vital), RESOGA (Renta Social Garantida), PNC 
(Pensions no contributives), prestacions del SEPE, ajudes del lloguer de l’IBAVI... de forma 
temporal per esponjar demanda de Serveis Socials. Que, a propòsit i veient la següent 
proposta; 
 

- Compra d’aliments, 50.000€ 
 
Hem observat i ens alegra predisposició a seure’s i parlar del reglament actual d’atorgament 
d’ajudes econòmiques per part de Serveis Socials, per iniciar una modificació d’aquest que 
s’hauria de posar en marxa el més aviat possible, tenint en compte els terminis legals que hi ha 
per fer realitat aquest canvi. Un reglament on canviar l’import màxim de les ajudes possibles a 
atorgar, separar les quanties segons necessitats, ampliar el catàleg de possibles prestacions... 
tot un baló d’oxigen que necessita la ciutadania i que pot facilitar la tasca de les tècniques de 
l’Àrea de Serveis Socials i també d’altres Àrees. Plenament disposats a col·laborar, ajudar i 
treballar, ja ho sabeu.  
 
En definitiva, i com no sabem molt bé com acabarà la normativa superior que regula la petició 
de l’Estat de comptar amb el Romanent íntegre de l’Ajuntament de Pollença, nosaltres 
clarament pensam que la major part dels diners han de quedar aquí, a Pollença i que en tot 
cas, si ha d’existir una cessió aquesta ha de tenir un percentatge mínim però no un “o todo o 
nada”. Seguirem donant suport a aquestes modificacions de crèdit sempre i quan se’ns informi 
d’elles i puguem aportar la nostra veu, com aquí hem pogut fer.  



 

Pren la paraula el Sr. batle 
 

- Es vol fer un projecte per rehabilitar “Balaixa” i el mirador.  
- Hi ha encara pendent veure què fer amb l’església de la Cala Sant Vicenç. Embrollo 

burocràtic total i absolut. Es dona voltes per veure com, jurídicament, es pot posar en 
marxa.  
 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
La Sra. Campomar, de Junts Avançam, no assisteix a la sessió Plenària.  
 
13.- Modificació puntual, si procedeix, del PGOU local per a la seva adaptació al PORN de la 
Serra de Tramuntana mitjançant la supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del 
Rei a través del camí de Ternelles (Pol.4, Pc.649), en compliment de la interlocutòria (Auto) 
dictada en data 29.05.2020 per la Sala del TSJ/IB (P.O. 122/2013) (Exp. Elec. ABS 2018/1767). 
 
Ens trobam davant la primera passa formal (de les més clares i evidents), en la pèrdua de drets 
com a ciutadania de visitar zones d’alt interès cultural, paisatgístic, patrimonial, de naturalesa, 
de connexió entre persones i el medi en el que habitem... dir que hem rebut la documentació 
amb un temps certament limitat, i que seria de rebut que per futures ocasions no torni a 
succeir.  
 
El passat 17 de juny la secretària de la Corporació mos va llegir íntegrament la interlocutòria 

que avui mos fa ser aquí. Ja ho vàrem dir, una interlocutòria que segueix certificant el trist i 

terrible desenllaç de tot el que envolta el camí de Ternelles. Una interlocutòria coercitiva de la 

llibertat de vot dels regidors i regidores i que aplica d’una forma més que estricta 

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

LECO (Llei per a la Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental)  

Article 22. Zonificació dels espais naturals protegits  

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

cada categoria, s’han d’establir zones diferenciades d’acord amb la següent 

classificació:  

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

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

representatius. L’accés i l’estada de persones en aquestes zones ha de ser regulat en 

els instruments de planificació i gestió atenent prioritàriament a la seva conservació, 

tot procurant, alhora, satisfer les finalitats científiques, educatives i de gaudi dels béns 

de domini públic i dels integrants del patrimoni cultural, en les condicions escaients 

per a la conservació de l’espai natural.  

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

següent:  



 

Disposició transitòria tercera. Usos autoritzables a les zones d’exclusió  

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

ambiental, o s’aprovi l’adaptació dels vigents a les previsions de l’article 22.a) 

d’aquesta llei, es consideren usos autoritzables el trànsit a peu per camins i senders 

existents, la utilització del domini públic marítimo-terrestre per als usos comuns 

públics i gratuïts contemplats en la seva normativa reguladora i l’accés als béns 

d’interès cultural d’acord amb la legislació sectorial. 

I encara ni ha aclarit si se pensa que l’aprovació definitiva de la modificació del PGOU és 

competència de l’Ajuntament, quan és evident que li correspon al Consell Insular de 

Mallorca... 6 mesos per enllestir tot segueix sent un error i una imposició més que 

desafortunada. El termini acaba el dia 04/12/2020, i fins aquell moment el lògic seria que 

tinguem temps per fer l’aprovació provisional. El misser, el Sr. Ripoll, ens va explicar que el dia 

10/07/2020 s’havia enviat una sol·licitud d’aclariment per aquesta contradicció competencial, i 

cap resposta.  

Com tampoc, cap resposta de la Conselleria de Medi Ambient. Lluny queda, sembla, aquell 

anunci fet a premsa que “la Conselleria Revisarà les Zones d’Exclusió que impedeixen arribar a 

Cala Castell” 1. 11 de juny, cap novetat. Fa anys i anys que Govern rere Govern autonòmic no 

s’ha fet RES per modificar el PORN i corregir-ne els seus errors. I ara mos trobam davant això, 

haver de retirar la servitud de pas, tot i que el camí quedarà com està contemplat en el PORN, 

ja que efectivament, feim una adaptació del PGOU al que diu el PORN actualment... altre gall 

cantaria si aquest s’hagués modificat ja. Hi som a temps? Tot hipòtesis, pocs fets.  

Evidentment, ens trobam amb un DAE (Document Ambiental Estratègic) que l’únic que pot dir 

és que la repercussió d’ordenar en el medi ambient, en aquest cas, és 0, cap afecció. Inclús 

assenyala clarament que; de l’anàlisi de la motivació de la sentencia que obliga a retirar la 

servitud, entenem que no són motius de gestió i conservació dels recursos ambientals, sinó de 

l’estricte compliment de la legislació, d’acord amb la interpretació judicial... tot dit, res a 

afegir.  

S’han mirat els informes de la Conselleria de Medi Ambient relatius a la modificació del PGOU 

iniciada a 2018, que comptava amb un Document Ambiental Estratègic fer per GAAT, indicava 

que, tot i requerir de feina, es podia aconseguir una servitud de pas “normalitzada”... 

evidentment la sala no ho ha volgut, ni la propietat.  

 
Tornar a posar de manifest, perquè la ciutadania ho ha de saber, les incongruències o 
misteris en torn al PORN, zones d’exclusions...  
 

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

més que manifestes que, havent estat un error (o no), la Zona d’Exclusió apareguda a 

l’aprovació definitiva del PORN en la Zona de Cala Castell es va fer sense justificar el 

que així qualificava la LECO i el propi PORN, ja que la única al·legació de la Fundació 

Voltor Negre no proposava que Cala Castell estès dins cap Zona d’Exclusió. Igualment, 

el resultat, ja el coneixem... greu i preocupant.  

 
1 https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2020/06/11/1171903/medi-ambient-revisara-zonas-
exclusion-impiden-llegar-cala-castell.html 

https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2020/06/11/1171903/medi-ambient-revisara-zonas-exclusion-impiden-llegar-cala-castell.html
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2020/06/11/1171903/medi-ambient-revisara-zonas-exclusion-impiden-llegar-cala-castell.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

d’àmbit Insular que contemplava una ruta fins el Castell del Rei, com a BIC reconegut, i 

que s’havia de regular amb un Pla Especial. Han passat anys i tots els colors polítics, i 

aquest Pla no existeix.  

 

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

victòria, i a la vista ha estat que no. Sembla llastimós que una Conselleria, des del 2016 

i amb múltiples demandes per part dels STM de la casa que es modifiqui el PORN, no 

ho hagi fet. L’Ajuntament té les competències que té, i ara esteim fermats de peus i 

mans.  

 

- Pensam que tot això ha estat i és una cadena interminable d’errors, d’inacció i d’una 
gran influència poderosa que possiblement sigui difícil de combatre. Des d’aquí 
destacar la feina també feta per la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts que ha 
aportat un altre punt de vista i que serveix per obtenir visió des d’un altre prisma.   

 
En definitiva. Ho hem demanat, mos hem assessorat i el camí sembla ser inevitable. Per això, i 
no sense voler deixar constància del nostre desacord i, fins i tot, ràbia que suposa aquesta 
pèrdua de drets més que injustificada a nivell ambiental, en estricte compliment de l’auto de 
la sala i sense coincidir en absolut amb la resolució d’aquest, demanam que consti amb acta 
que el nostre vot serà favorable per imperatiu exprés judicial, el qual ens sembla trist en un 
estat que per aquestes situacions podem qüestionar si és democràtic.  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (11) 

• Vots en contra:  



 

• Abstencions: Junts (4) 

Alternativa per Pollença no té representació en aquest Ple degut a la renúncia de la Sra. Marina 
Llobera Vicens com a regidora i que el Sr. Pere Josep Coll Torrendell encara no ha pres possessió 
del càrrec.  
 
14.- Precs i preguntes: 
 

14.1.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March 
Cerdà, portaveu del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 3682 de 5 de juny de 
2020) 
 
14.2.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Muller 
Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 4920 de 21 de juliol de 
2020) 
 
14.3.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March 
Cerdà, portaveu del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 4960 de 22 de juliol de 
2020) 

 

 

Signat, Podem Pollença 


