
 

1 
 

 

Ple extraordinari gener, dia 14/01/2021, 16.00 h 

 

➔ Ple extraordinari corresponent al mes de gener on consten 6 punts a l’ordre del 
dia, que és:  

1. Expedient 4393/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la resolució 
dels recursos de reposició interposats contra l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple 
en sessió ordinària de dia 24/07/2020, d’aprovació definitiva de la desafectació 
d’un tram del camí núm. 77 Camí Vell de Bóquer del catàleg de camins del terme 
municipal.  

2. Expedient 4147/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la resolució 
d’al·legacions i aprovació definitiva de l’estudi detall de l’ampliació pretesa a 
l’habitatge situat a la carretera de Formentor del Port de Pollença. 

3. Expedient 3682/2020. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la inadmissió 
a tràmit del recurs de reposició presentat contra l'acord de designació del jutge de 
pau titular del municipi de Pollença.  

4. Expedient 24/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial, si procedeix, de la 
modificació de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a 
despeses generals. 

5. Expedient 4100/2020. Resolució d’al·legacions i aprovació, si procedeix, de la 
nova documentació gràfica i escrita modificada relativa a la modificació puntual del 
PGOU local per a la seva adaptació a la desclassificació del sector urbanitzable no 
programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi, en què se situa el bé immoble 
catalogat de la Fàbrica de Can Morató, prèvia ratificació de la seva inclusió a l'ordre 
del dia. 

6.Precs i preguntes de l’anterior sessió pendents de resposta 
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➔ Desenvolupament dels punts 

 
1. Expedient 4393/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la 

resolució dels recursos de reposició interposats contra l’acord adoptat per 
l’Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 24/07/2020, d’aprovació 
definitiva de la desafectació d’un tram del camí núm. 77 Camí Vell de 
Bóquer del catàleg de camins del terme municipal.  

 

Nosaltres vàrem presentar al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació del 
Conveni per als usos del Camí de Bóquer entre l’Ajuntament de Pollença i la seva 
propietat. En el nostre cas, pensàvem que la clàusula en la qual es passa a prohibir 
l’entrada a persones que duguin cans, independentment que vagin degudament 
acompanyats i fermats (no així per les persones cegues que duguin cans pigall), era 
contrària a dret. I, efectivament, així ho varen reconèixer els STM (Serveis Tècnics 
Municipals), oferint dins l’informe jurídic la frase “assisteix la raó al grup municipal 
Unides Podem” pel que fa a la inexistència d’una prohibició normativa expressa 
d’accés als cans que vagin degudament acompanyats i fermats. Tot i això, l’equip de 
Govern, des d’un criteri polític (o altre que desconeixem), emparant-se en 2 informes 
encarregats per la propietat a veterinaris privats, va mantenir la prohibició.  

Cap informe de cap òrgan públic, simplement una decisió per, pot ser, acontentar la 
propietat. Respecte dels recursos presentats, sí que hem vist recolzament dels STM 
en contra dels arguments que ha ofert la Plataforma Pro Camins Oberts. El de Junts 
Avançam no es admetre a tràmit pel fet d’haver estat considerat extemporani. Una 
decisió per la qual Junts va protestar a la CI. També pensem que serà interessant 
veure la resolució i l’estat existent de l’Inventari de Béns Municipals, sol·licitat per la 
Plataforma Pro Camins.  

Nosaltres, tot i no haver presentat recursos de reposició, seguim pensant que la 
prohibició d’entrar amb cussos, fins i tot si fan degudament fermats ha estat 
arbitrària. I, ja que hi som i vist el reportatge amb caràcter científic fet per l’empresa 
“Dron Du Nord” 
(https://www.facebook.com/drondunord/posts/198665388348124), el Conveni 
també hauria pogut interessar-se per fixar uns mínims de manteniment, veure si s’ha 
de marcar i fitar d’una forma respectuosa amb el medi ambient el camí... res d’això.  

Por ens fa, veient el tarannà existent en torn a l’accés per camins públics, de la 
proposta de regulació d’accessos que es vol fer més endavant...  

Igualment i vist també els arguments presentats per Junts Avançam i la Plataforma 
Pro Camins, més la clara no-escolta des STM en quant a la no justificació de prohibir 
l’entrada a cans fins i tot si van fermats, ens mostrem disposats a estudiar la via del 
contenciós administratiu.  

Per tot això, el  

https://www.facebook.com/drondunord/posts/198665388348124
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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, Alternativa i Junts (7) 
• Abstencions: 0 

 
2. Expedient 4147/2020. Dictamen per a l’aprovació, si procedeix, de la 

resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’estudi detall de 
l’ampliació pretesa a l’habitatge situat a la carretera de Formentor del Port 
de Pollença. 

 
Sembla que és un expedient antic, amb informes ja realitzats a l’any 2013. Es tracta 
d’una avaluació d’una edificació que té la consideració de “disconforme”. Això és un 
edifici que no compleix les prescripcions del PGOU per la zona on es situa, ja que la 
seva edificació és anterior al planejament. Per tant, per adequar l’edifici, abans, s’ha 
de fer un “Estudi de Detall”, regulat en el PGOU. Tant l’informe jurídic (TAE 
Urbanisme) com l’informe tècnic (arquitecta municipal) són favorables. La propietat 
es troba en sòl urbà intensiu 9 (es pot ocupar fins el 60% de la parcel·la i es pot afegir 
una planta més de l’actual). Igualment, hi haurà una ocupació inferior a la permesa, 
així com l’edificabilitat.  
 
Bàsicament, es regulen volumetries i alineacions. Es fa a la ctra. de Formentor, núm. 
69, 07470 Port de Pollença. El primer Estudi Detall es va presentar a 2017 i va tenir 
al·legacions per part d’un veí que considerava la nova edificació li llevaria intimitat 
(dins el seu pati). S’ha modificat projecte inicial i sembla ara hi ha acord... Es realitza 
aprovació definitiva informant, això sí, el Consell Insular de Mallorca. Igualment, una 
vegada aprovat, per executar les obres s’haurà de presentar permís, sent d’obra major 
(pel que es revisarà tot de nou).  
 
Veurem els usos que se li vol donar a l’habitatge, tot i que per sort les noves llicències 
per lloguer turístic han de complir certs requisits que ajuden a reduir aquest ús, que 
amb la presència que té a Pollença cada vegada implica una pujada del preu de 
l’habitatge més gran, i cada vegada més insalvable. Per dades i una explicació 
detallada de la nostra afirmació, es pot consultar aquest article de l’ARA BALEARS: 
 
https://www.arabalears.cat/societat/ine-delata-lloguer-turistic-distorsiona-
mercat-habitatge-balears_0_2583941773.html 

 
 
IMATGES del ARA i del PROJECTAT 
 
 

https://www.arabalears.cat/societat/ine-delata-lloguer-turistic-distorsiona-mercat-habitatge-balears_0_2583941773.html
https://www.arabalears.cat/societat/ine-delata-lloguer-turistic-distorsiona-mercat-habitatge-balears_0_2583941773.html
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Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem i Junts (16) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Alternativa (1) 
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3. Expedient 3682/2020. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la 
inadmissió a tràmit del recurs de reposició presentat contra l'acord de 
designació del jutge de pau titular del municipi de Pollença.  

 

El nostre recurs presentat conjuntament pels 3 partits a l’oposició no s’ha admès a 
tràmit pel fet de no haver participar en la votació i votat en contra. Així ho disposa 
l’article 209.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
Entitats Locals (ROF), aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, on consta que 
els membres de les corporacions locals que hagin votat en contra de tals actes i 
acords [...] seran legitimats per impugnar actes i acords de les entitats locals...  

Una llàstima perquè tot i no negar el que reflexa l’informe, hagués estat interessant 
conèixer l’opinió jurídica del fons de la qüestió. I és el que nosaltres considerem:  

- Falta d’imparcialitat manifesta.  
- Falta de consens i de fixació d’uns criteris mínimament objectius.  
- Superació del termini de 3 mesos des que es considera la plaça de Jutge de 

Pau titular com a vacant (abril 2020, i aprovació a finals de novembre...).  

Igualment, hem registrat l’escrit al TSJIB i ara farem lo propi, conforme ens indica 
l’informe jurídic, al Consell General del Poder Judicial. És així ja que el dia 16 de 
desembre de 2020 el TSJIB va nomenar definitivament com Jutge titular de Pau el Sr. 
Martí Ochogavía Mayol. Sabem i és més que clar, que aquest assumpte no és el més 
important que ens hauria d’ocupar. Per exemple, no hem vist ni sembla que existirà 
l’inici del procediment per modificar el reglament d’ajudes dels Serveis Socials. No hi 
ha tanta diligència... clar, tornar favors polítics i practicar la vella política, lleva molt de 
temps.  

És una proposta difícil de defensar segur Sr. batle, però no ens fa llàstima, ja que ho 
ha triat vostè. No com el PI, per exemple, que una intervenció sincera, pensam, a 
Ràdio Pollença el dia 02/12/2020, quan va dir que  

Jo volia exposar la postura del PI... Martí Ochogavía hagués estat el candidat 
Jutge de pau del PI, supòs que no. Vull dir nosaltres no crec que hagués estat 
el nostre candidat, el que passa que clar nosaltres tenim un pacte, eh, signat, i 
hi ha una lleialtat a aquest pacte, per tant per lleialtat a aquest pacte nosaltres 
vàrem votar el candidat que va proposar el partit majoritari (Es refereix al 
partit de Tots per Pollença, representat per Bartomeu Cifre Ochogavía.).  

Un pacte que pot sortir car... sobretot si es diu amén a tot. La gent recordarà, segur 
que sí. Evidentment, el  

Sentit del vot: en contra.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
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• Vots en contra: Unides Podem, Alternativa i Junts (7) 
• Abstencions: 0 

 
 

4. Expedient 24/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial, si procedeix, de la 
modificació de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria 
per a despeses generals. 

 
Com hem anat recordant quan s’han dut expedients de Modificació de Crèdit 
finançats amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, nosaltres vàrem 
enviar, per escrit, un document el dia 6 d’agost de 2020, sobre propostes concretes 
de com invertir el Romanent. La que veim reflectida són les 2 modificacions concretes 
relatives a: 
 

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

 
Que ja es varen aprovar l’any passat però no s’han executat. Vàrem passar-li bases al 
Sr. batle sobre procediments per comprar pisos d’acollida (concursos públics), i 
seguim disposats a col·laborar. Ara bé, ens respondran d’alguna forma, 
preferentment per escrit, al nostre text enviat el dia 6 d’agost? Després no diguin que 
no feim propostes...  
 
Les regles fiscals estan suspeses també per l’any 2021. Per tant, esperem es compti 
amb nosaltres per decidir què fer amb els diners estalviats, ja que són de tots els 
pollencins i pollencines, no només dels seus votants o interessos polítics.  
 
Totes les modificacions avui presentades ens semblen adequades.  
 
 

1. Plaça Major, subvenció CIM (biennal), rehabilitació i millora paviment diversos 
carrers zona Plaça Major, projecte fet Enginyer Municipal. C. General Bosc, C. 
de Jesús, C. Sol, C. davant Jam Bar, C. del Mercat, C. de Colón, C. de Munar, C. 
dels Àngels, ... / 1.800.000€ 
  

2. Redacció bases per poder fer concurs obres rehabilitació Capitol, 100.000€ 
 

3. Adquisició pisos d’acollida, 350.000€. Pot ser dins zona verda darrere Centre 
Cultural, posar pisos de protecció oficial.  
 

4. Adquisició solar habitatge protecció oficial, 400.000€. 
 

5. Taverna, projecte aprovat definitivament, 47.000€. Quins usos se li vol 
donar?  
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6. Reforma Carrer de Formentor, 608.000€, Conveni fet entre CAIB i 
Ajuntament per co-finançar obres.  Projecte Plaça i C. de Formentor, pot ser 
s’ha d’exposar.  
 

7. Adquisició obre Santiago Russiñol “El castell del Rei”, 65.000€.  
 

Valorat entre 70.000 i 90.000 £ (100.000€...) 
 

Ho hem comentat amb una companya que treballa al Consell Insular i des del seu 
punt de vista, és una bona adquisició. Fent ironia, que torna realment a fer-nos veure 
la tristesa de la situació, tindrem una bona vista del Castell del Rei, ni que sigui amb 
una pintura / obra d’art, ja que per anar-hi presencialment... les grans fortunes, 
l’interès privat, està guanyant l’interès públic.  

 
 

8. Adequació aturada taxis, 46.000€, accés del parc infantil cap a la residència. 
És un Contracte Menor (obres).  

 
TOTAL de la MC 1-2021, 3.416.000€.  
 
Estem satisfets de veure que hi ha intenció de seguir instal·lant pèrgoles a nous 
indrets, una proposta que de fet, fèiem al document al qual s’ha fet referència a l’inici 
del punt.  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem i Alternativa 
(12) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Junts (5) 
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5. Expedient 4100/2020. Resolució d’al·legacions i aprovació, si procedeix, de 
la nova documentació gràfica i escrita modificada relativa a la modificació 
puntual del PGOU local per a la seva adaptació a la desclassificació del 
sector urbanitzable no programat (SUNP)-1 Pollença-Torrent de Sant Jordi, 
en què se situa el bé immoble catalogat de la Fàbrica de Can Morató, prèvia 
ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia. 

 
Es vota la inclusió del punt a l’ordre del dia: s’aprova per unanimitat 
 
 
Un punt de l’ordre del dia que no es va dictaminar a la Comissió Informativa. Tot i que 
s’agraeix tenir la documentació quant abans millor, nosaltres estem contents del nou 
sistema que no permet el punt de “varis” que sincerament ens feia anar de bòlid 
després de cada Comissió Informativa, ja que sempre aprofitàveu per introduir punts 
a últim moment, sense cap tipus de documentació i sense que tinguéssim temps 
d’examinar res. I, si el temps vos va just, també teniu l’opció de re introduir els Plens 
ordinaris de forma mensual, ja que per exemple a l’any 2020 vos donaré unes xifres:  
 

- Plens ordinaris, 6.  
- Plens extraordinaris, 5, dels quals 2 urgents.  

 
Per tant, fent la suma... 11 plens, i alguns com he dit ara, amb documentació entregada 
tard i sense gaire explicació. I com dèiem, sort que ara ja no hi ha el “Joker” del punt 
de varis.  
 
Tornant a l’objecte d’aquest punt, vista la documentació i l’explicació realitzada a la 
Comissió Informativa (agraint que vinguessin tant el TAE d’urbanisme com l’arquitecta 
Municipal), entenem que dins la complexitat que comporta l’urbanisme i dins el que 
ha exposat el Consell Insular de Mallorca respecte a les deficiències o canvis que 
s’han d’introduir abans de l’aprovació definitiva, sembla coherent reordenar tota la 
“pastilla” desclassificada en una àrea de transició amb categoria de sòl rústic (el PTM 
preveu que es pugui urbanitzar). I, dins aquesta, que l’edificabilitat d’un edifici tengui 
unes consideracions molt estrictes. Per un edifici singular, característiques singulars.  
 
L’article que regula la declaració d’interès general és l’article 164 del PGOU. S’ha de 
tenir en compte que amb aquesta aprovació tindrem 30 dies hàbils d’exposició 
pública, amb notificació individualitzada a tots els propietaris de tot l’àmbit de SUNP-
1 i que després caldrà que es sol·liciti la declaració d’interès general, per a continuació 
esperar que es presenti el permís d’obra major, del qual s’haurà d’informar des de 
l’Ajuntament i altres administracions. Un camí llarg i que agraïm, de nou, la valentia de 
Caixa Colonya per assumir i dotar l’edifici de la categoria que se mereix, tornant el 
BIC a un estat de conservació digne i que serà un símbol més de Patrimoni Històric viu 
de Pollença. Ara bé, la valentia d’una part implica la desídia de l’altre. Ja vàrem dir 
que l’administració local ha mancant d’ambició durant molts anys, oblidant les 
normes urbanístiques que preveuen declarar edificis en estats ruïnosos, la possibilitat 
d’expropiació per escometre les obres des de una administració pública...  
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Per tot això i com ja vàrem fer a l’aprovació inicial, agrair la feina dels STM i la iniciativa 
de Colonya, i esperar que tot continuï avançant dins certa celeritat alhora que dins la 
legalitat.   
 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem i Junts (16) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Alternativa (1) 

 

6. Precs i preguntes de l’anterior sessió pendents de resposta 
 

Es responen les nostres preguntes presentades a l’any 2020, al Ple ordinari de 
novembre, quan només es va respondre fins la pregunta núm. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


