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Assemblea Podem Pollença 

Assemblea número 52, celebrada el dia 22 de setembre del 2020, a les 19:15 a 
Pollença, Bar Avenida 

Persones assistents: 3 

 

➔ Ordre del dia: 

1. Preparació del Ple ordinari de dia 24 de setembre (sentit del vot, debat, 
etc.) 

2. Vessaments d’aigües fecals al Municipi 
3. Nou model de militància de Podem 
4. Precs i preguntes 

 

➔ Desplegament de punts 

1. Preparació del Ple ordinari de dia 24 de setembre (sentit del vot, debat, 
etc.) 

 
Punts del Ple ordinari del setembre de 2020, proposta debat.  
 
1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors 
 
S’aproven per assentiment.  
 
 
2.- Presa de possessió del Sr. Pere Josep Coll Torrendell del càrrec de Regidor de 
l’Ajuntament de Pollença 
 
Donam la benvinguda al Sr. Pere Josep Coll, de nou en l’etapa política més 
institucional, tot i saber que la lluita ha estat seguint des d’altres indrets. Com ja li 
vàrem dir a na Marina, li ha deixat el llistó molt alt, però igualment i també dir que és 
una alegria tornar a tenir més persones compromeses amb la defensa del bé comú 
que ajuden l’oposició a fer visible les nostres idees i poder fer front a un equip de 
Govern en ocasions nul dialogant i que té una majoria absolutíssima que a vegades no 
permet un debat més profund. Benvingut i de ben segur que farem bona feina.  
 

3.- Aprovació si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 4-2020 (Expedient electrònic ABS 2020/2472) 
 

1.504,99€ de factures per serveis rebuts en anys anteriors al 2020 i que la factura s’ha 
presentat durant l’any 2020. Com és habitual, totes les factures presenten objeccions 
d’interventor pel fet de no haver seguit cap procediment contractual dels recollits a la 
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LCSP (Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic). Sorprèn que 
factures per serveis rebuts al 2018 (“queviures sopar col·laboradors ràdio 2018”) se 
registri gairebé 2 anys després... És elevat consideram el preu de 302,6€ per pagar 
“cunyes d’emissió ràdio Cope Mallorca Festival 2019”.  

Són serveis rebuts i per tant no tindria sentit obstaculitzar el pagament de les 
factures.  

Sentit del vot: abstenció.  

La proposta s’aprova per:  

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

 
4.- Aprovació provisional, si procedeix de la modificació de l'ordenança fiscal 
reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i 
cadires, tribunes, tarimes i altres elements similars amb finalitat lucrativa 
(Expedient electrònic ABS 2020/2491) 
 
Es duu la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de 
la via pública per introduir una disposició transitòria que la deixa suspesa de forma 
temporal, fins dia 31 de desembre de 2020, i una disposició final que posa data de 
caducitat a la mateixa suspensió, dia 31 de desembre de 2020.  
 
És evident que la temporada turística, la despesa en comerços i el moviment 
econòmic del Municipi és dels pitjors que es recordaran. No pensam, d’entrada, que 
sigui una mesura dolenta. De fet és una decisió política ja que com bé hem pogut 
comprovar, els informes d’Intervenció i de Secretaria ho deixen ben clar.  

• No hi ha un estudi econòmic que avaluï l’impacte d’aquesta decisió.  
• Del pressupost de l’any 2020 que projectava ingressos de 400.000€ amb 

aquesta taxa, no es sap com impactarà les despeses que resten intocades (any 
2019, 310.000€ de recaptació) 

• Es dona caràcter retroactiu a la suspensió quan a gener i febrer la situació era 
la d’un any normal.  

• Es preveu un incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària al 
tancament de l’exercici 2020... i això podria obrir també la finestra a decisions 
polítiques com suspendre la taxa de mercats, per també facilitar a qui ven 
productes com és alimentació, de vital importància...  

El que no podem negar igualment és que l’Estat d’alarma ha impedit directament 
l’obertura de certs locals / tipus de negocis i això fa que el fet imposable de la taxa no 
hagi existit en certs moments, o ho hagi fet amb reduccions (50% aforament, 75%...).  
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A l’exposició de motius parleu de la necessitat de  

protegir i donar suport al teixit productiu del municipi, de minimitzar l’impacte i de 
facilitar que l’activitat econòmica es recuperi quant comenci a remetre aquesta 
situació d’emergència de salut pública 

però la comunicació amb les empreses no ha estat fluïda, pensam que no s’ha fet 
gens de publicitat sobre les subvencions Conveniades amb la CAIB i la Conselleria i 
que les mesures han anat arribant amb compte-gotes, deixant passar mesos 
d’incertesa. També és ben hora d’assegurar l’atenció a la resta de la ciutadania. 
Esperam poder treure el més aviat possible una modificació del Reglament d’Ajudes i 
prestacions dels Serveis Socials, perquè si les empreses ho han i estan passant 
malament, les persones que contracten per funcionar també ho passen malament o 
pitjor (fills/es que alimentar, factures a les que fer front, preus de lloguer abusius, 
etc.). I, també remarcar, que negocis com una papereria, un gimnàs, tenda 
d’informàtica, fusteries, llibreries, etc. tampoc han pogut obrir durant unes quantes 
setmanes i trobam a falta un anunci clar i contundent de les bonificacions 
proporcionals que aquest equip de Govern aplicarà a la taxa de fems, rebaixes de 
l’aigua... per molt que sigui anunciar una mesura contemplada a la Llei, ja vàrem dir 
que s’havia d’anunciar.  

Tornant a l’Ordenança, molt se’n xerra cada campanya electoral de modificar-la però 
després la realitat va per un altre camí. Ja vàrem demanar fa uns quants mesos a un 
Plenari sobre la proposta de Tots per Pollença d’impulsar una modificació, comptant 
amb els agents econòmics (que no la ciutadania), i no se n’ha tornat a saber res. 
Evidentment és un any difícil per fer-ho. Però també resulta difícil i poc justificable 
passejar per una Plaça Major plena de taules i cadires, de passejar per la Plaça dels 
Seglars i mirar-la per seguidament pensar, això de Plaça ja no en té res, és una carrera 
d’obstacles... que els diumenges, tot i entenent la situació de la COVID-19, s’hagi 
desplaçat completament el mercat i l’essència d’aquest estigui desapareguda... 
Entenem la mesura, l’aplaudim però pensam ha d’anar acompanyada de moltes altres 
perquè sinó, la sensació és que la protecció pública sempre va cap als mateixos. 
D’igual manera pensam que, realment, recaptar 310.000€ a l’any 2019 mostra que és 
una taxa ben baixa comparat al rendiment econòmic que genera, i que l’espai que es 
deixa ocupar és més que generós. Per tant, quan passi la situació, pot ser serà hora de 
veres de modificar l’Ordenança per reduir ocupació i veure les zones on el preu 
d’aquesta ha de ser incrementat. Tot arribarà, esperem.  

Sentit del vot: abstenció. 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (10) 
• Vots en contra:  
• Abstencions: Unides Podem, Alternativa, Junts (7) 
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5.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 
26/2020 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de 
Tresoreria per a Despeses Generals (Exp. Elec. ABS 2020/2525) 
 
Una compra esperada, sembla que ha costat però finalment pareix que arribarà a bon 
port. 550.000€ per l’adquisició finca rústega polígon 4, parcel·la 268, comunament 
coneguda com “Can Escarrintxo”. Noltros hem anat fent diverses preguntes des 
d’inici de legislatura perquè, bàsicament, el preu que pagàvem per llogar aquell solar 
ens semblava més que excessiu, ja que, al cap i a la fi, és un espai on bàsicament hi ha 
les casetes dels músics (en un estat bastant lamentable) i on s’hi celebra any rere any 
la última batalla del simulacre de moros i cristians. Concretament s’ha anat pagant, 
anualment, un lloguer d’uns 25.000€ anuals en números rodons. Quasi res.  
 
El preu de compra també ens sembla excessiu. Hem de recordar que, tot i l’ús que 
posteriorment se li pot arribar a donar, actualment el terreny té la qualificació de 
rústic. Com el tenia el de Can Bach, pel qual també se va pagar un preu desorbitat. El 
preu de mercat està arribant a uns llindars a Pollença que realment fa pensar si les 
generacions que venen podran, ni tant sols, somiar en comprar alguna propietat, 
casa, pis... francament impossible.  
 
Clar, si posem damunt la balança, seguir pagant un lloguer a preu d’or, o comprar, és 
evident que a la llarga es gastarà menys si es compra. Ara bé, per recuperar 550.000€ 
ja podem pensar bé què fer a aquest espai perquè de veres sigui útil. I per això, 
esperam poder reunir-nos en Junta de Portaveus, amb els tècnics/ques de la casa i 
fer una pluja d’idees conjunta sobre què s’hi pot fer. Han comentat que pot ser és un 
bon lloc per fer un nou Skatepark... no ho havíem pensat i escoltin, no ens sembla 
una mala idea. També podríem tenir en compte:  
 

• Reformar integralment i posar a l’abast un espai digne i suficient perquè els 
músics puguin assetjar i inclús comptar amb un espai d’escenari per fer proves 
d’escenificació, amb una mica de públic, etc.  
 

• Situar-hi algun servei Municipal que ara necessiti més espai.  
 

• Adequar tot l’entorn perquè s’hi puguin fer concerts, actes culturals, etc. que 
inclús, via Ordenança Fiscal que reguli una taxa, pugui generar ingressos 
econòmics fruit de llogar l’espai pels esdeveniments abans esmentats...  
 

• Tenir un espai dedicat a l’art urbà on poder fer concursos, per exemple, de 
grafitis...  
 

• Tenir magatzems a l’abast d’entitats locals.  
 
I tot això tenint en compte que com ja és més que sobradament sabut, incomplirem 
regla de despesa (que sembla es vol suspendre) i estabilitat pressupostària. Entenem 
l’aposta que s’ha fet, l’hem recolzada sempre i quan hi poguéssim tenir alguna cosa a 
dir, i entenem també que això es bota qualsevol procediment de lliure concurrència 
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de solars, tot i que també, des d’un punt de vista lògic i pragmàtic, és evident que 
aquest és l’únic solar que té les característiques necessàries per dur a terme les 
propostes que hem dit abans. Can Bach també té altres possibilitats, i convindria 
veure, com deia inicialment, amb el personal tècnic què se pot arribar a fer a cada 
banda, i posar fil a l’agulla perquè les requalificacions urbanístiques, sobretot parlant 
de rústic i com és més que normal, han d’estar justificades i ben plantejades, i s’han 
d’aprovar. 
 
Igualment i per un principi de precaució sobre com es prendran a partir d’ara les 
decisions sobre el que es vol fer, una vegada efectuada la compra, als terrenys de Can 
Escarrintxo, el nostre vot serà una abstenció. No només per les decisions que es 
prendran, sinó també com una mostra d’escepticisme de que Pollença es mereixi 
tenir aquests preus al mercat immobiliari, tot i ser conscients que, havent posat els 
precedents que s’han posat (Can Bach, Can Febus, ...), moltes persones no voldran 
guanyar més del que el seu Ajuntament ha pagat per terrenys de similar naturalesa. 
Valdria la pena, en aquest sentit, repensar el valor dels diners i el que representen per 
la ciutadania les xifres que manegem.  
 
Sentit del vot: abstenció.  

La proposta s’aprova per:  

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

 
6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’apartar-se, com a condemnat, del 
recurs contenciós administratiu corresponent a les actuacions judicials en el 
procediment ordinari 0000061/2018 (2018/3005) 
 
PENDENT REDACTAR 
 
Ajuntament es retira del procediment del RCA que varen interposar PP i TOTS contra 
la decisió de la Conselleria d’acceptar la cessió dels terrenys de Can Conill. S’hi va 
afegir voluntàriament com a part co-demandada, vist l’emplaçament que va fer 
l’IBsalut la legislatura passada.  
 
L’únic demandant restant és el Sr. David Alonso. Seria incongruent que la mateixa 
part que demanda, que Governa dins la part demandada (Ajuntament), hi quedés, ja 
que el Ministeri Fiscal no ho entendria de cap manera. És una recomanació del lletrat 
que duu la defensa de l’Ajuntament que es retiri del procediment, per tant quedaria 
David Alonso vs. Ib Salut.  
 
CRITICAR DAVID ALONSO 
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  
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• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra:  
• Abstencions: Unides Podem, Alternativa, Junts (7) 

7.- 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 2020/2475) 
 
2ª dació de compte del 2020. En aquest cas, s’observa que des del decret de Batlia 
del 02/06/2020 fins l’últim decret de Batlia del 02/09/2020, hi ha 1.182.554,23€ amb 
objeccions d’intervenció. Tenim factures de les quals és evident que per la urgència 
pot ser no quedava més remei, com és la 2396, 500 mascaretes quirúrgiques – 
residència COVID-19, 760,25€. Es van arreglant alguns contractes com els de la 
telefonia (tot i que encara arriben factures de TELEFONICA amb imports bastants 
elevats en alguns casos). En general queda molta feina per fer... Entre moltes altres 
coses:  
 

- Dietes dels membres de la corporació que no tenim ni dedicació parcial ni 
dedicació exclusiva.  

- Contracte amb Pastor Software y Hardware, S.A., que factura a través 
d’altres empreses, Siemens Renting, S.A.,  i a qui a més se li encarreguen de 
forma regular centenars i centenars, milers de fotocòpies sense contracte...  
 

- Contracte amb sistema dinàmic d’adquisició per exemple i de forma 
preferencial per intentar que el màxim d’empreses de Pollença hi entrin i se’ls 
pugui anar adquirint els articles necessaris de tot tipus (eines, uniformes, 
reparació vehicles...). 
 

- No comprar aliments i només utilitzar el sistema d’ajudes econòmiques 
directes, per no generar factures amb objecció... al cap i a la fi, fent una ajuda 
econòmica moltes persones compraran a diferents tipus de botiga i també és 
una ajuda indirecta al comerç local. Ens feim una idea de la brutal necessitat 
d’ajuda que hi ha el Municipi quan sumam les factures... 34.205,32€ només a 
juny a Eroski, i 46.723,39€ a juliol.  
 

- Una factura de 21.586,54€ de Mapfre en concepte de Assegurança Bens 
immobles POL. 0781880123720, factura 2886... quasi res.  
 

- Diverses factures de Balearics Live Entertainment S.L. que entenem ara 
s’acabaran ja que tenim el contracte de Community Manager enllestit, o 
esperem, perquè no tendria sentit duplicar despesa. Una d’elles, 840,95€ per 
“publicitat web ajudes, informació i mesures COVID19” realment és per 
repensar-ho, ja que si un mira l’enllaç que hi havia, duia a un apartat de 
l’Ajuntament que no tenia cap tipus d’ordre lògic, PDF amb noms poc 
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comprensibles, cap guia pràctica... un apartat que ja vàrem dir que s’havia de 
posar en ordre i mai se va fer. Després dins la mateixa temàtica, només dins 
agost pràcticament o per La Patrona, 34.853,75€ entre streaming, publicitat...  
 

- Segueix i sembla no aturar mai el pagament de l’assistència privada a 2 
treballadors/es de l’Ajuntament quan s’hauria d’acordar a través de Plenari el 
traspàs al Règim General de la Seguretat Social (2.568,9€ per mes...) 
 

- Servei de clavegueram, que després ens toca parlar-ne...  
 

- El servei d’educadores de carrer, contracte caducat i encara no s’ha començat 
a negociar amb delegació de govern per crear les 2, com a mínim, places dins 
plantilla orgànica d’educador/a social.  

 

8.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam, per la redacció i execució 
d’un projecte de sanejament integral del Moll de Pollença, així com un projecte de 
conduccions de les aigües pluvials (RGE 2020 6243 de’11 de setembre de 2020). 
 
Segons va anunciar el Sr. Miquel Àngel March a la passada Comissió Informativa, 
aquesta moció és “hereva” de tot el que ha passat aquest estiu... també va dir que és 
un problema històric, multi-causal. Tant històric que resulta vergonyós que cap equip 
de Govern hi hagi posat mai, ni tant sols ho hagi intentat, un remei de gran escala. Tot 
el que sigui arreglar problemes poc rendibles, segons el prisma de la vella política, a 
nivell electoral, passa a un segon o tercer pla. Inclús a l’hora de prendre mesures 
dràstiques com és el tancament de platges, o bé hi ha invencions, o bé s’arriba a 
acusar a la ciutadania de que quan presenta mostres contrastades amb laboratoris 
professionals, són un invent.  
 
La veritat que és una moció on la descripció de la situació sembla encertada; des de 
les causes de la contaminació de les aigües fins a les conseqüències. Hem pogut 
parlar amb veïns/es que viuen a primera línia del Port de Pollença, i l’alarma és clara; 
cada any la qualitat de l’aigua empitjora, el fons marí s’empobreix i cada vegada dona 
menys ganes de nedar-hi, ja de per sí per l’aspecte que se presenta. Però això també 
passa a la Cala Sant Vicenç. L’any passat de fet va haver-hi vessaments a Cala Molins. 
Hem demanat en reiterades ocasions per les obres del C. de Temporal i el C. del 
Torrent de Can Botana (Fase II), per saber quan s’aixecarien els carrers per renovar 
tubs, veure possibles fuites...  en definitiva, anar posant remei a problemes de fa 
dècades i que han anat empitjorant. 
 
Hem vist accions com la posada en marxa de la substitució de les bombes impulsores 
cap a l’EDAR de la Plaça Joan Cerdà, la substitució d’una canonada de 1ª línia al 
Passeig Voramar... però tot això necessita d’un bon diagnòstic previ. Una eina que ja 
s’ha implementat a altres bandes de l’Estat, concretament a múltiples Municipis de 
Catalunya. Els anomenats Plans Directors de Clavegueram. En què consisteixen?  
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• Cartografiar i inventariar tota la xarxa de clavegueram d’un Municipi, incloent 
això un treball de camp extens que va des de la inspecció ocular fins la 
introducció de càmeres i utilització de colorants.  

• Diagnòstic del funcionament del clavegueram i propostes d’actuació per 
possibles problemàtiques detectades així com un pla de manteniment.  

• Veure el funcionament de les pluvials i les fecals.  
• Tenir un llistat detallats de totes les bombes, tapes de clavegueres, tubs i 

tipologia de material del que estan fets, llistat de tots els emissaris submarins, 
de totes les sortides de canalitzacions dins mar...  

 
En definitiva, una eina que aplicada a Pollença ens podria donar un bon diagnòstic 
de què hi està passant al Municipi. I ja ho hem dit obertament, no xerram d’una 
solució ràpida ni econòmica, però s’han de començar a posar mesures en marxa, és 
urgent i el color polític no mos hauria d’importar, sinó que els que ens hauria 
d’importar són les persones, la salubritat, el medi ambient, la qualitat de platges i 
aigua i en definitiva la salut ambiental i de la ciutadania. Per això i sense voler-ho fer 
d’una forma partidista ni interessada, ni entrar en el joc de la vella política, vàrem fer 
arribar alguns exemples de licitacions per començar a traslladar d’una forma real el 
que està a l’agenda social (ho hem vist, Associació en defensa del Port de Pollença, 
ciutadania general amb denúncies per xarxes socials i altres mitjans, associació 
hotelera...) a l’agenda política. I en el cas de Pollença, podríem xerrar d’un cost per un 
projecte d’aquestes característiques d’uns 100.000 a 150.000€, amb una execució 
superior a l’any. Vàrem demanar si era possible establir una licitació que, alhora que 
es van detectant deficiències es puguin reparar (compaginar per tant una licitació 
d’obra i servei, tipologia mixta). Sembla que és complicat de justificar. Bé, es pot 
proposar dins el plec tècnic d’un Pla director del Clavegueram Municipal de Pollença 
(no només Port de Pollença), que l’empresa vagi passant les principals deficiències 
detectades mentre les troba per anar preparant una licitació paral·lela d’obres de 
reparació. Se podria demanar finançament amb l’ITS, o utilitzat també les IFS d’un any 
concret. No tot és fer grans inauguracions d’edificis o carrers asfaltats. Anam llançant 
propostes per construir... També pendents de l’encomana de gestió que sembla se 
vol fer a EMSER 2002 SLU, una mesura positiva que evitaria tenir aquest servei 
externalitzat sense contracte (gestió del clavegueram). I, evidentment, s’hauria de 
veure clarament si l’EDAR està en condicions i si no hi està s’ha de reclamar a la CAIB 
que hi faci feina.  
 
Deia tot això perquè precisament el que demana la moció és redactar i executar un 
projecte de sanejament integral... i un altre separat de conduccions de les aigües 
pluvials entre d’altres. Clar això és un problema perquè el projecte en sí amb quin 
diagnòstic se basaria? El projecte de conduccions d’aigües pluvials com podria tenir 
en compte l’estat actual de la xarxa? Amb la informació exclusiva dels tècnics 
municipals? Si aquests tenguessin la solució al problema, entenem que ja estaria 
solucionat. A mode d’exemple. Barcelona va fer el seu Pla Director de Clavegueram a 
l’any 2006. No és fins el 2018 que va plantejar un Pla Integral de Sanejament. 
Diagnòstic previ fet, actuacions i després enllestir tot amb la visió global. En definitiva, 
començar la casa pels fonaments, i no pel terrat. De fet és tal la inversió que faran 
amb el Pla Integral, que repartiran 1.400 milions d’€ en 80 anys... un projecte 
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d’envergadura difícil d’imaginar. Altres pobles de Catalunya també varen fer fa uns 
quants anys el seu Pla Director de Clavegueram i ara l’actualitzen, com és el cas de 
Mataró. Altres com Cabrils el varen fer al 2013... podem ser pioners a les Balears a dur 
una eina d’aquestes característiques.  
 
Creim que és una llàstima que la passada legislatura no es fes cap d’aquestes mesures 
ara proposades, quan el problema era igualment existent i el descontent ciutadà 
també existia. UMP per exemple que va governar tampoc va proposar una solució 
global... A nivell de les propostes, sí que coincidim amb la 3ª i la 4ª 
 
3. la difusió completa de les dades i de les analítiques, pensam que s’haurien de posar 
a la pàgina web de l’Ajuntament a part de les que ja penja la CAIB (que per cert té 
una regularitat d’analítiques molt baixa, cada 14 dies concretament), de les quals hem 
demanat per registre que publiquin els valors numèrics, no només les banderoles, i 
també l’Ajuntament podria assumir temporalment mentre duri el Pla Director de 
Clavegueram elaborar analítiques pròpies (sense arribar a 6.000€ anual i sinó fent un 
C. Menor) per precisament permetre el punt 4, que parla de  
 
4. Tancament de les platges i senyalització adequada, sempre que les analítiques 
siguin negatives o inclús quan hi ha sospita d’un vessament.  
 
En definitiva, és positiu que l’agenda social arribi a l’agenda política, que mos 
interessin els problemes a resoldre amb l’agenda 2030, i això comporta fer-ho bé des 
del principi. Creim que la moció ha de sortir endavant, perquè el debat segueixi 
servit, però el fet que demani una actuació que pensam és posterior a un necessari 
Pla Director de Clavegueram, i que la presenti un grup que no ha fet passes per 
solucionar aquests problemes la passada legislatura, fa reflexionar. Igual que ha de fer 
reflexionar que el Sr. batle qüestioni directa i obertament unes analítiques 
presentades per la ciutadania que cerquen la millora del nostre Municipi, o que el Sr. 
Nevado estigui més en una posició negacionista que no de recerca d’una solució 
global. Llençar colorants sense un control, un cens i d’una forma gairebé aleatòria no 
resoldrà cap problema.  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra:  
• Abstencions: Unides Podem, Alternativa, Junts (7) 

 
9.- Moció presentada pel grup municipal Partit Popular per a combatre l’ocupació 
il·legal d’habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i 
béns i la convivència social (RGE núm. 2020/6351, de 15 de setembre de 2020) 

Una moció que pel resultat del debat en el congrés dels diputats s’hauria pogut retirar 
de l’odre del dia...  
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Crida l’atenció que en l’exposició de motius diguin que les “polítiques de canvi es 
basen en considerar l’ocupació il·legal com una solució vàlida per a una minoria, quan 
s’han convertit en un problema per a la majoria”. Vostès de veres pensen que 
qualsevol govern seria capaç de recolzar que una persona perdi el seu primer 
habitatge o segon habitatge perquè li han pres il·legalment? Quines xifres, quins 
estudis sostenen que aquest problema s’ha convertit en un problema per a la 
majoria? Fa unes setmanes ja deien que segons quins titulars de diaris que alertaven 
que Pollença tenia una “onada de robatoris” era exagerat... quantes ocupacions 
il·legals d’habitatges tenim? Clar, si miram la televisió i segurament els resultats 
econòmics d’empreses que posen alarmes a casa (Securitas Direct, Trablisa, Prosegur), 
ja ho pot semblar ja que el problema és de la majoria... menys per les empreses que 
deia abans que segurament ben contentes de tot aquest renou mediàtic.  

Diuen que els habitatges ocupats no deixa d’augmentar. Diuen que una Llei orgànica 
permet agilitzar el procés penal. Diuen que les persones conegudes com “precàries” 
no seran considerades com a okupes... anem per parts: 

Conceptes 

Quan parlem que a una persona propietària li entren il·legalment en el seu primer o 
segon habitatge / residència, no xerram d’ocupació, sinó de violació de domicili, o 
en castellà hallanamiento de morada. Aquest delicte es pot resoldre en menys de 24 
hores i pot comportar una pena de presó de fins 2 anys. Si un entra a una residència, 
ja sigui on vius sempre o on estiueges 2 setmanes, se pot produir una detenció 
immediata.  

Quan xerram d’okupació és quan s’entra a un habitatge, edifici buit que no és ni 
primera ni segon habitatge. Això comporta el delicte d’usurpació. Les xifres sí 
semblen indicar un augment d’aquests casos, però aquests no són els que esteis 
intentant ficar a les persones que si surts a comprar el pa, t’ocupen casa teva. Tornant 
a la usurpació, es cert que el procediment és més lent i que es pot tardar d’entre 3 a 
sis mesos, per la falta de mitjans en els jutjats.  

Aclarits els conceptes, vostès mateixos no els saben utilitzar, ja que el Sr. García Egea 
li diu al Sr. Pablo Iglesias que és un ocupa de la Moncloa... sense comentaris. O quan 
el Sr. Pablo Casado diu que cada dia hi ha 4.000 ocupacions d’habitatges al dia a 
Espanya (El Mundo, minut 41:25, dia 08/09/2020), fals i lamentable donar aquestes 
xifres d’alarmisme.  

Xifres 

Parlant de xifres... a l’any 2017 l’Institut Cerdà (finançat pel Banc Sabadell) va treure un 
estudi on afirmava que els habitatges ocupats sense contracte representen un 0,34% 
del total de tot l’Estat. D’aquest 0,34%, la immensa majoria pertany a bancs, fons 
voltors i grans empreses. Aquest any 2020, que es comptabilitzen uns 9.000 
habitatges amb ocupació il·legal, si ho comparam a les 700.000 famílies desnonades 
en els darrers 10 anys, queden bastant en minoria. Un 65% de tots els desnonaments, 
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per cert, protagonitzats per bancs rescatats. El Comitè de Drets Econòmics Socials i 
Culturals de les Nacions Unides diu que s’ha de tenir en compte que els 
desallotjaments forçosos no poden suposar una violació dels DDHH, en particular, no 
han d’implicar que les persones es quedin sense habitatge, pel que els estats firmants 
han de garantir els habitatges. A Madrid, el PP es va cansar d’alimentar fons voltors 
(fondos buitre). No vos semblaria més adequat demanar una llei que permeti que als 
grans tenedors d’habitatges se’ls obligui a cedir-los a l’Administració per un ús social? 
Evitant així l’especulació i la situació insòlita de tenir 3,4 milions d’habitatges buits, 
que l’únic que fan és especular?  

El punt àlgid de les violacions de domicili va ser el 2016 amb 357 condemnes, i per 
usurpació a l’any 2017 amb 6.757 condemnes. Restes de l’anterior crisi econòmica i 
dels successius governs del PP que en lloc d’ERTO, contemplava retallades a educació 
i sanitat, i que en lloc de demanar moratòries als bancs pel pagament d’hipoteques o 
prohibir desnonaments, protegia els bancs i rescatava (amb la complicitat del PSOE) 
el deute i no les persones.   

Anem pot ser a l’arrel del problema. Espanya compta amb el parc d’habitatge social 
protegit, segons Amnistia Internacional del 1,1%, un dels més baixos de tota la Unió 
Europea (veure Regne Unit, 18% o Holanda, 32%). Tenim el 30% de tots els habitatges 
buits de tota Europa (més de 3,4 milions d’habitatges segons l’INE).  

Quan tenim un SMI que des del 2013 fins el 2017 ha pujat només un 4,1%, no així com 
han pujat els preus dels lloguers, que han pujat un 31,9%... que no ens estranyin 
impagaments i persones que entre viure davall un pont i quedar a casa, s’hi queden. I 
després perquè vostès diguin que regular el preu del lloguer es una mesura 
impossible i innecessària?  

Conclusions 

Sobre casos mediàtics com el d’un home de Mataró que va dir que havia hagut 
d’esperar a que els ocupes marxessin de vacances a Eivissa per recuperar la seva 
casa... finalment ha reconegut que no era ni la seva 1ª ni 2ª residencia, sinó que va 
llogar el pis sense contracte  i els inquilins varen deixar de pagar. La història, canvia 
bastant. I no tenir contracte implica, per aquestes persones que dèieu que se’ls podia 
considerar com “precàries”, que no poden sol·licitar ajudes per pagar el lloguer ni 
demostrar que tenen X condicions associades a l’habitatge.  

Vostè Sr. David Alonso em va dir que mirés la instrucció de la Fiscalia, que va ser 
emesa dimarts dia 15/09/2020, i que amb això ja podia ser suficient (per això reiter 
que igual la moció no tenia sentit presentar-la...). Ja s’han donat ordres perquè 
s’ordena als fiscals demanar-li a un jutge/essa que expulsi com mesura cautelar les 
persones que incorrin en un delicte de violació de domicili, per tant recordem, 
primera o segona residència... I confirma el que també s’ha qualificat com un “bulo”, 
que és que no hi ha cap termini de 48 h per comunicar una possible violació del 
domicili.  
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Tot això no mos pot fer negar que, com en tots els casos i totes les temàtiques que 
tractam, hi hagi persones aprofitades, amb males intencions o que fan xantatge a 
persones innocents que volen recuperar el seu habitatge. Però, són casos aïllats, 
minoritaris i que en cap cas poden estar provocant (o no haurien) un debat poc serio 
i ple de fal·làcies com el que s’està tenint aquestes últimes setmanes i que la dreta i la 
ultra-dreta espanyola, en conjunt, defenseu. No sé quin interès hi teniu, la veritat. 
Tampoc podem negar que la justícia sigui molt, molt lenta en ocasions (per tots els 
temes). Anem a agilitzar-la. No pot ser que els casos de corrupció política tardin anys 
en resoldre’s i després una persona que roba a un supermercat perquè està dins la 
pobresa la jutgin en setmanes. O no pot ser que per desallotjar un edifici d’un gran 
tenedor tot sigui ràpid (quan és un edifici buit sense cap ús), però quan se tracta d’un 
domicili particular, en molt poques ocasions, això sí, se pugui tardar setmanes en 
treure-la. Per tant, aquesta moció realment podria demanar 3 coses:  

- Tranquil·litzar la ciutadania que és altament improbable que es produeixi una 
entrada d’algú a casa i que, si això succeeix, se’l desallotja ràpidament amb un 
delicte de violació del domicili.  

- Posar en marxa les polítiques necessàries per facilitar una alternativa 
d’habitatge a qui no la té, adoptant les mesures socials perquè no existeixin 
les necessitats que en ocasions duen a la ocupació.  

- Demanar la solució del problema estructural, que no només afecta a aquests 
judicis, i és la falta de mitjans de la justícia i que provoca en alguns casos 
temps de resolució gens desitjats. 

No fa falta cap Llei orgànica. Simplement agilitzar els procediments i no retallar en 
justícia.  

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 (1) 
• Abstencions:  

 
10.- 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 
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2. Vessaments d’aigües fecals al Municipi 
 
S’ha de fer un estat de la qüestió. A Alcúdia per exemple es va fer de Bonaire, i es veu 
tot;  

- Densitat població 
- Bombes existents 
- Models possibles per recollir aigües.. 

 
Aquí el que s’ha de fer és un estat de la qüestió; què passa al clavegueram? Zones 
com La Font, que són pous negres sense cap tipus de control, on acaba l’aigua? S’ha 
de fer un estudi, encarregar un Pla Director Clavegueram.  
 
No pot ser que es posposin eines tant necessàries pel futur del Municipi ni es facin les 
inversions necessàries. No es pot fer el que proposa Junts que és fer un Pla integral 
de Sanejament perquè no es sap el diagnòstic...El plec tècnic de l’estudi ha de 
contemplar zonificacions i Municipi general. A més hauria d’anar comunicant les 
principals deficiències que detecta.  
 
S’ha d’inventariat tot... és un projecte gran, de temps d’execució, però si no es fa, 
hipotecam el futur del Municipi i del medi ambient.  
 
 

3. Nou model de militància de Podem 
 
Es comenta que s’ha de pagar mínim 3€ per ser militant, i que el model canvia cap a 
un partit més tradicional en el sentit de tenir una militància més activa i més 
participativa, amb més poder de participació.  
 
Els diners es poden destinar a nivell local, autonòmic o estatal.  
 
Per l’hora que és, es dona per finalitzada l’assemblea i en Pau Noguera ho acabarà 
d’explicar de forma telemàtica.  
 

4. Precs i preguntes 
 

No hi ha precs ni preguntes.  

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


