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Ple extraordinari febrer, dia 25/02/2021, 12.00 h 

 

➔ Ple extraordinari corresponent al mes de gener on consten 3 punts a l’ordre del 
dia, que és:  

1. Expedient 24/2021. Dictamen per a l'aprovació de la resolució de reclamacions i 
aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 1-2021. 
 
2. Expedient 570/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de les bases 
reguladores per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català com a 
llengua habitual  
 
3. Expedient 4104/2020. Dictamen per a l'aprovació de la resolució d’al·legacions i 
aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual 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 (polígon 
4, parcel·la 649), en compliment de la interlocutòria dictada en data 29.05.2020 
per la sala del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (PO 122/2013)  
 
 
➔ Desenvolupament dels punts 

1. Expedient 24/2021. Dictamen per a l'aprovació de la resolució de 
reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit 
núm. 1-2021. 

 
Es torna a dur l’expedient de MC 1-2021 ja que Junts Avançam hi va presentar 
al·legacions. No s’han admès a tràmit perquè no són causes tassades a nivell tècnic, 
són més aviat al·legacions “polítiques”.  
 
Parlen de la falta d’inversions, com són:  
 

a) Projecte sanejament integral del Port de Pollença: coincidim en què és 
important i de fet durant l’estiu del 2020 ja es va fer arribar a l’equip de 
Govern una proposta d’encomanar un projecte de PLA DIRECTOR DEL 
CLAVEGUERAM, que ens podria costar 100.000€ aproximadament a 
desenvolupar en 1 any. No sabem com està aquesta proposta, però és evident 
que vàrem aportar elements tangibles i propostes concretes.  
 

b) Cala Sant Vicenç 
 

c) Vinyeta Pont Romà.  
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Nosaltres vàrem votar a favor de l’aprovació inicial ja que consideràvem adequades 
les inversions plantejades, sobretot les relatives a  
 

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

 
Tornam a recordar que nosaltres vàrem enviar, per escrit, un document el dia 6 
d’agost de 2020, sobre propostes concretes de com invertir el Romanent. Recordar 
també, que cap resposta rebuda...  
 
A l’anterior Ple vàrem demanar si se’ns tendria en compte per aquest any 2021 
aportar idees sobre MC i projectes, ja que les Regles Fiscals s’han suspès per part del 
Govern de l’Estat.  
 
El batle es va comprometre, i a la Comissió Informativa de dilluns ho va tornar a dir, a 
convocar una Junta de Portaveus per comentar les possibilitats... seguim a l’espera. 
Igualment, entenem que no era necessari pot ser presentar al·legacions tenint en 
compte que hi ha diversos mesos per davant per debatre MC addicionals, tot i que 
coincidim amb les reivindicacions, més totes les propostes que vàrem fer, insistir, a 
l’agost passat.  
 
REPÀS MC 1-2021 
 

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?  
 

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€.  
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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€.  
 
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) 

 
 

2. Expedient 570/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de les bases 
reguladores per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català 
com a llengua habitual  

 
Unes bases per regular les subvencions de caràcter anual a les empreses que utilitzin 
el català (rètols, cartells, cartes de restaurant, etc.). Una subvenció dotada amb 
5.000€ de pressupost.  Pot cobrir fins el 50% de les factures que hagin implicat tenir 
el material, rètol, etc. en llengua catalana, podent cobrir com a màxim factures de fins 
450€ (per tant la subvenció màxima a donar és de 225€ per empresa).  

Les bases no contemplen canvis significatius respecte a convocatòries anteriors. A 
l’any 2019 es varen reconèixer 2.818.03€ sobre el total de 5.000€ de la partida 
pressupostària. Ja en aquell moment vàrem sol·licitar que s’augmentés la publicitat 
per fer un esforç i poder arribar a cobrir la totalitat de la partida, o quant menys 
aproximar-s’hi. Sembla que aquest any 2020 s’han reconegut més crèdits (no sabem 
la xifra exacta). No sabem si fruit d’una major difusió o si ha estat per un altre factor...  

Positiu que s’hagi introduït l’opció de la traducció de pàgines web, prioritzant que la 
web principal hagi d’estar en català. Qui revisarà que durant 12 mesos es compleixi 
aquest requisit?  

És vital, en el moment en què vivim de màxima globalització, on les arrels es van 
perdent poc a poc, així com la cultura i consegüentment i desgraciadament la llengua 
pròpia, que existeixin subvencions i línies polítiques d’aquest tipus. Celebram que 
continueu amb aquesta subvenció i que com va dir el regidor a la Comissió 
Informativa, Mateu Soler, s’utilitzin les xarxes socials i la nova comunicació de 
l’Ajuntament per promocionar-les.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 
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3. Expedient 4104/2020. Dictamen per a l'aprovació de la resolució 
d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix, de la modificació 
puntual 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 (polígon 4, parcel·la 649), en 
compliment de la interlocutòria dictada en data 29.05.2020 per la sala del 
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (PO 122/2013)  

 
La continuació de les passes formals 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... 

Tot per 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 que, a cada minut que passa sembla més que evident que va extralimitar-se 
respecte de la sentència del Tribunal Suprem (701/2017, en execució), pel que igual 
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ens haguéssim pogut plantejar el recurs de cassació, ja que el T.S. ordenava que 
l’Ajuntament adaptés el PGOU a les determinacions i prescripcions del PORN (on, 
insistim i tornant enrere, la LECO dona usos nous a les Zones d’Exclusió...).  

Com s’ha vist a l’informe jurídic elaborat pel Sr. Ripoll, la forma d’actuar de MENANI 
és bàsicament intimidatòria i gairebé demencial, presentant múltiples al·legacions 
fent un interrogatori i exposant elements que res tenen a veure dins el present 
procediment. És la demostració viva de les formes de procedir de la propietat: 
pressió, assetjament administratiu i després ens sorprenem que aparegués 
màgicament la zona d’exclusió a Cala Castell...  

Recordar que el DAE (Document Ambiental Estratègic) afirmava 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.  

 
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.  
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- 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.  

 

- 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.   

 
Especial atenció a l’informe de la Comissió Balear de Medi Ambient del 10/02/2021 
que recorda que (a la fi, ben tard) s’ha iniciat el tràmit per modificar puntualment el 
PORN de la Serra de Tramuntana (19/01/2021) i que el que s’aplica a la servitud de pas 
al Castell del Rei i a Cala Castell és la DT tercera de la LECO (usos compatibles a zones 
d’exclusió). Igualment, volem restar especialment vigilants a quina interpretació farà 
l’organisme autonòmic dels criteris mediambientals, ja que sembla està deixant caure 
ja que les autoritzacions de pas serien en uns mesos determinats. No podem caure en 
el servilisme i en la por d’una propietat privada. Anem a debatre amb arguments 
mediambientals, i ja després es veurà quines limitacions es posen.  
 
En definitiva, ja vàrem votar a favor a l’aprovació inicial per imperatiu exprés judicial, 
encara queda saber què farà el Consell Insular de Mallorca (aprovació definitiva, 
revisió...), però sembla probable per desgràcia que no farà altre cosa que complir i 
obviar la legislació vigent (com ha fet, pensam, la Sala del TSJIB), validant la supressió 
de la servitud de pas. En aquest cas, i demanem que consti amb acta, el nostre vot 
serà abstenció per imperatiu exprés judicial, el qual ens sembla trist en un Estat que 
per aquestes situacions podem qüestionar si és democràtic.  
 
 
Sentit del vot: abstenció 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra: 1 (Miquel Àngel March) 
• Abstencions: Unides Podem, Junts i Alternativa per Pollença* (6) 
 

Alternativa per Pollença, representada per Pere Josep Coll Torrendell, no participarà 
en la votació, tot i haver participat en el debat, pel que a efectes tècnics el seu vot es 
compta com una abstenció.  

 

Signat, Podem Pollença 


