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Ple ordinari març, dia 25/03/2021, 18.00 h 

 

➔ Ple ordinari corresponent al mes de març on consten 10 punts a l’ordre del dia, i 
la part de control i seguiment, que és:  

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
2. Expedient 653/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del Conveni 
interadministratiu de col·laboració per concedir ajudes adreçades a pal·liar 
conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID 19 en 
els sectors econòmics 
 
3. Expedient 1421/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del 
reconeixement extrajudicial de crèdits 2-2021 
 
4. Expedient 1577/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de la modificació 
de crèdit 12-2021 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent 
de Tresoreria per a despeses generals, prèvia ratificació de la seva inclusió a l'ordre 

del dia  

 
5. Expedient 1645/2021. Dació de compte de l’informe resum anual de control 
intern corresponent a l’exercici 2020 de conformitat amb l’art. 37 del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les 
entitats del sector públic local  
 
6. Expedient 1662/2021. 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)  
 
7. Expedient 1468/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de la concessió de 
la distinció Reconeixement Clara Hammerl 2021, prèvia ratificació de la seva 
inclusió a l'ordre del dia  
 
8. Expedient 1417/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a 
la introducció de millores en el nou sistema del TIB i posada a disposició d'un espai 
a Pollença per a una nova estació de bus  
 
9. Expedient 1525/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a 
la creació d'una comissió del nomenclàtor amb l'objectiu primordial de posar noms 
de dones i col·lectius de dones als carrers, vies, camins, places, edificis municipals 
del nostre municipi  
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10. Propostes / Mocions d'urgència  
Incorporada 25/03/2021, mateix dia del Ple, avisant-nos a les 14.11 h via correu 
electrònic:  
 
Proposta d'urgència . Expedient 882/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, 
del conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) i l’Ajuntament de Pollença per a la millora del 
sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR de Pollença i Formentor 
 
 

➔ Desenvolupament dels punts 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
S’aprova per assentiment.  
 
 
 
2. Expedient 653/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del Conveni 
interadministratiu de col·laboració per concedir ajudes adreçades a pal·liar 
conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID 19 en 
els sectors econòmics 
 
Una proposta de Conveni que es va iniciar amb l’oferiment per part del Govern i del 
CIM cap a finals de gener / principis de febrer. Pensam que per calmar la ciutadania i 
les empreses, s’hagués pogut fer un anunci en aquell moment del que s’anava a posar 
en marxa i informar també els grups polítics.  
 
Les subvencions es poden promoure i publicar-se en el BOIB amb línies d’ajuda fins 
el 31 de juliol de 2021. No sabem el motiu de la resposta a la CAIB indicant que si hi ha 
romanent en el primer repartiment no s’incrementi la previsió d’aportació que el 
Govern ens va comunicar. Entenem que amb el Romanent i les possibilitats de fer MC 
per augmentar partides, depenent de com evolucioni l’any es podria tornar a dotar 
possibles noves línies de subvenció...  
 
La quantia total és de 439.782,81€. De moment el Conveni parla de la CAIB 
(146.594,27€) i Ajuntament de Pollença (ídem).  
 
El Conveni permet que els Ajuntaments puguin ajudar a sectors per pal·liar pèrdues 
produïdes sectors econòmics, especialment:  

• Restauració 
• Comerç 
• Activitats culturals 
• Oci infantil 
• Transport 
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• Altres conseqüència de COVID-19 o especialment afectats per la pandèmia, 
preferentment sectors no beneficiaris d’altres ajudes. 

Segons ens han informat, les línies de subvencions anirien adreçades a:  

• 1 ajuda directa despeses COVID-19 
• 1 ajuda directa depenent núm. treballadors/es 
• 1 ajuda tickets comerç 

Celebrem que això vagi avançant. A l’espera que se’ns passin les bases per poder-hi 
fer aportacions. Creim que és una bona fórmula, tot i que sabem que implica molta 
feina, poder oferir subvencions directament des de l’Ajuntament. Més propers a la 
ciutadania i les empreses. Destacar l’impuls del Govern així com acceptar des de 
l’Ajuntament l’oferiment que es va fer, nosaltres defensàvem també que s’havien 
d’establir línies d’ajudes des del Municipi. Pel Sr. Llobeta, li voldríem demanar com 
s’ajudarà a pal·liar les pèrdues de sectors com:  

• Activitats culturals? 
• Oci infantil? 
• Transport? 

S’englobaran sobretot dins les ajudes directes depenent del núm. de treballadors/es?  

Vist que a l’informe del Govern Balear sobre la convocatòria anterior, van haver-hi 181 
sol·licituds i se’n varen concedir 150, amb un import cada una (de mitja) de 2.180€ per 
sol·licitud, esperem s’esgoti tot el pressupost i que el major nombre possible 
d’empreses les sol·licitin, pel que comptin amb nosaltres per fer-ne difusió.  

Pren la paraula el Sr. Miquel Llobeta 

• Exposa que les bases estan gairebé enllestides i que les ha redactades la 
AODL. Els serveis jurídics les estan treballant. Quan hi hagi les bases llestes, es 
duran previsiblement a un Ple extraordinari. Se’ns presentaran perquè se li 
puguin pegar una ullada.  

 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

 
3. Expedient 1421/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del 
reconeixement extrajudicial de crèdits 2-2021 
 
Veim que els Reconeixements extrajudicials de crèdits no són exclusius d’un equip de 
Govern perquè sembla que per molt esforç que es faci, segueixen arribant factures 
tard, i també moltes sense cap procediment contractual. Aquest REC té un import de 
136.150,98€. 
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Vàrem demanar a la CI per algunes factures, responent-nos que EMSER 2002 SLU 
apareixia com un tercer que efectuava reparacions de vehicles de la Policia i de l’Àrea 
de Serveis als seus propis tallers, però que el material / recanvis s’hauria de licitar com 
va exposar l’interventor.  

Vàrem assenyalar també la factura amb responsable Bartomeu Cifre, núm. 22, 
5.762,02€ de “projecte millora paviment carrers Pollença”, que se va fer per 
adjudicació directa i sense contracte menor, fet també assenyalat per Intervenció.  

Finalment, quan veim que es van fent compres per abastir d’aliments els Serveis 
Socials i que per realment un espai temporal petit tenim factures que sumen 
3.749,57€, insistim que seria més adient cobrir aquesta necessitat amb ajudes 
econòmiques acotades, fet que simplificaria molt la tasca i a més donaria una visió 
molt més actual del que han de ser els Serveis Socials.  

Com sempre, havent-se realitzat els serveis i per no perjudicar cap comerciant / petit 
empresa, el 

Sentit del vot: abstenció 

La proposta s’aprova per:  

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

 
 
4. Expedient 1577/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de la modificació 
de crèdit 12-2021 sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent 
de Tresoreria per a despeses generals, prèvia ratificació de la seva inclusió a l'ordre 

del dia  

 

Es vota la inclusió del punt a l’orde del dia:  

Sentit del vot: a favor 

S’inclou la proposta amb:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem i Alternativa 
(12) 
• Vots en contra: 0. 
• Abstencions: Junts (5) 

 
Sembla que com exposat a la Comissió Informativa es contractaran 3 treballadors/es 
socials a través d’un programa temporal de contractació, tot i que es dubtava que no 
fossin 2. A la memòria justificativa de la necessitat ja posa de manifest que de 14 
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professionals, només 4 són personal propi de l’Ajuntament. Hem anat insistint que 
la situació de les Educadores Socials, almenys, s’havia de resoldre apostant per crear 
les places a la plantilla orgànica. No és adequat que les professionals del treball social 
assumeixin, a part del ja immens volum de l’atenció directa, tanta càrrega burocràtica 
i de gestió administrativa. Molt interessant l’anàlisi socioeconòmic dels perfils 
poblacionals i les seves dificultats diferents entre Pollença i el Port de Pollença.  

Resulta alarmant tenir una llista d’espera de més d’un mes al Port de Pollença, i que 
s’incrementa durant els mesos d’hivern. En parlar-se de la ràtio que regula el Decret 
48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de 
coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics, l’article 10 exposa que s’ha de tenir 
1 treballador/a social per poblacions entre 5.000 i 7.500 habitants. És insuficient i ens 
alegra que l’IMAS faci feina per reduir la ràtio a 1 professional cada 5.000 habitants 
(Pollença podria comptar amb 3 professionals permanentment) i que en temps de 
crisis baixi a 1 professional cada 3.000 habitants. Recordar, aquí, que tenim a 
Educadores Socials sense contracte i que amb la ràtio actual, com a mínim i de forma 
totalment legal, es podria cobrir amb personal propi. Falta la feina d’anar a delegació 
de Govern i exposar la situació, però de ben segur no hi trobaríeu resistència. 
Després, dotar econòmicament i treure les places a concurs.  

Ens sembla que aquest programa s’avança a la futura normativa de ràtios, el qual és 
positiu, però de forma paral·lela s’haurà de treballar per dotar la plaça de forma 
consolidada i treure a concurs una futura tercera plaça de Treball Social com personal 
propi. 

Es fa una Modificació de Crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria per a 
despeses generals, quantificada amb 109.694,39€. 

Com es farà la selecció dels / les 3 treballadors/es socials?  

Pren la paraula el Sr. batle: 
 

- Es farà aprofitant la borsa existent de TS que s’havia creat.  
 
Se li comenta al Sr. batle que es feia la pregunta perquè es recordava que la 
borsa estava conformada per poques persones.  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat. 
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5. Expedient 1645/2021. Dació de compte de l’informe resum anual de control 
intern corresponent a l’exercici 2020 de conformitat amb l’art. 37 del Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern en les 
entitats del sector públic local  
 
Interessant informa anual del control intern (any 2020) signat des d’Intervenció. Veim 
que durant l’any 2020 s’han adoptat múltiples resolucions del batle contràries a les 
objeccions efectuades, que sumen un import total de 4.180.597,53€. Tenint en 
compte que a l’any 2020 el Capítol I (personal) estava dotat amb 9.840.785,42€ (que 
no inclou serveis externs també amb objeccions que es troben al Capítol II), i que el 
pressupost total era de 23.144.364,7€ per l’any 2020...  
 
Un 31,42% de la despesa (que no contempla el personal) de l’Ajuntament de Pollença 
de l’any 2020 ha estat sense respectar llei de Contractes, General de subvencions... 
en definitiva, de cada 10€, 3€ s’han gastat de forma irregular.  
 
Sabem que això no s’arregla d’un dia per l’altre, i de fet ningú d’aquí pensam té una 
vareta màgia perquè algunes situacions que duen molts d’anys així es solucionin. Ens 
agradaria veure el calendari de previsió de futures contractacions, ja que una de les 
conclusions de l’informe és la utilització de forma reiterada de la figura del contracte 
menor que provoca fraccionaments irregulars. Excés, també, de subvencions 
nominatives. Excés d’hores extraordinàries per part del personal de l’Ajuntament.  
 
Ens consta que hi ha la intenció de posar en marxa un programa (mateixa figura que 
la votada al punt anterior) per tenir un tècnic/a de contractació. Com avança aquesta 
possibilitat?  
 
Realitzarà el batle un Pla d’acció per corregir total o parcialment les debilitats, 
deficiències, errors i incompliments detectats? 
 
Pren la paraula el Sr. David Alonso: 
 

• Es contractarà un enginyer de contractació, tot i que poder comptar amb el 
Romanent fa que es prioritzen les inversions, el programa de l’enginyer està 
amb els plecs administratius.  
 

• Sobre el calendari de contractació, es compromet a tenir-lo per l’any que ve 
tot i que ho té complicat d’assegurar-ho al 100% donat que no té l’enginyer,  
 

Pren la paraula el Sr. Bartomeu Cifre:  
 

• Exposa que la contractació és difícil. No parla del Pla d’actuacions sol·licitat 
per Intervenció.  

 
Les dacions de compte no es voten.  
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6. Expedient 1662/2021. 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)  
 
Molt relacionat amb el punt anterior. Hores extraordinàries de personal que s’abonen 
com si formessin part de la jornada laboral... factures sense cap tipus de procediment 
de contractació... les dietes dels regidors/es de la corporació... assistència privada per 
alguns treballadors/es de la casa amb ASISA... En total, 498.167,99€. 
 

• Es durà a Ple que els/les dos/dues treballadors/es que compten amb 
assistència sanitària privada (ASISA), que suposa un cost mensual total de 
2.642,15€, i un cost anual de 31.705,8€, passin al règim general de la Seguretat 
Social?  
 

• S’adoptarà alguna solució perquè es controli l’assistència efectiva als òrgans 
col·legiats dels regidors/es i es regularitzi les quanties de les dietes, que no 
poden ser diferents per qüestió de càrrec ocupat?  
 

• Es licitarà el Servei Tècnic Informàtic?  
 

• Reiteram el comentari fet en punts anteriors sobre la compra d’aliments que a 
part de fer-se sense cap tipus de contracte, requereix molta més tasca 
burocràtica que no fer ajudes econòmiques puntuals (exemple CECOSA 
Supermercados S.L., núm. 367, 8.941,14€), afegida la despesa del lloguer del 
local que és de 605€ pel qual no s’ha seguit cap procediment contractual.  
 

• Tal vegada ens hauríem de plantejar comprar equip audiovisual propi perquè 
cada any són milers d’€ de factures. 4.653,36€ només el mes de gener, per 
exemple.  

 
Algunes accions concretes per anar evitant les objeccions realitzades per part 
d’Intervenció? 
 
Pren la paraula el Sr. Bartomeu Cifre:  
 

• Sobre els equips de música, necessites personal que el manegi, i després 
també poder comprar material actual, mantenir-lo... pot ser el millor és licitar 
el servei.  
 

Maria Buades exposa que els plecs informàtics s’estan elaborant.  
 
Les dacions de compte no es voten.  
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7. Expedient 1468/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de la concessió de 
la distinció Reconeixement Clara Hammerl 2021, prèvia ratificació de la seva 
inclusió a l'ordre del dia  

 
Se’ns va presentar la proposta de concedir la distinció Reconeixement Clara Hammerl 
2021 al col·lectiu de dones les treballadores de Can Morató. És una proposta que ens 
sembla adient i que encaixa perfectament en la missió de donar visibilitat a dones 
que hagin tingut una trajectòria o una activitat en el camp cultural, social, sanitari, 
esportiu, educatiu, familiar, laboral, artístic... que hagi transcendit i contribuït a 
millorar la societat, tot valorant la tasca habitualment invisible del col·lectiu femení, i 
a reconèixer la fortalesa que aporta a la nostra societat.  

 
Nosaltres vàrem proposar l’any passat i de nou aquest any el Col·lectiu de la Mala 
Pècora Feminista, pel recorregut breu però molt intens que ha tingut (accions 
concretes com potenciar el 8 de març, accions pedagògiques, conscienciació social de 
la violència de gènere, entrada històrica al simulacre de moros i cristians a l’any 
2019...). També plantejàvem adient, ja que no coneixíem la proposta que avui 
votarem, reconèixer la tasca de les telefonistes de La Punta... i tornam a llançar la 
reflexió que d’alguna manera, ja sigui tenint en compte algunes propostes de dones 
més actuals per les Distincions de la Patrona, o dins els propis Reconeixements Clara 
Hammerl, es pogués veure també quins col·lectius o dones són importants dins el 
present.  
 
Dit això, Can Morató representa la història de Pollença i un passat amb una certa 
indústria que malauradament ha perdut molta força en front d’altres sectors. Que 80 
dones treballessin, a una època franquista on el rol femení era eminentment 
domèstic i de cura de la família (fruit d’un Estat masclista i amb els preceptes del 
gènere més rancis), era una espurna ben valuosa. De fet, ja ho diu l’informe tècnic, 
que el tancament a l’any 1961 permetés que dones poguessin gaudir de prestacions 
de jubilació era un fet que es devia veure, lamentablement, ben poc. Donam ple 
suport a la proposta i esperem que la fàbrica aviat estigui rehabilitada per poder-la 
visitar i, qui sap, si gaudir de la presència i explicació d’alguna d’aquestes 
treballadores de Can Morató.  
 
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 
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8. Expedient 1417/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a 
la introducció de millores en el nou sistema del TIB 
 
S’han proposat esmenes des de gairebé tots els partits,  hem intentat encaixar-ho tot, 
i certament han quedat molts d’acords, símptoma també que en principi hi ha una 
preocupació pel transport públic des del Municipi de Pollença.  

Inicialment la moció presentada contemplava mobilitzar les administracions 
competents perquè tinguéssim una estació de busos a Can Bach i un pàrquing 
dissuasori, entre d’altres possibles equipaments, es va llevar i ara finalment s’ha 
reincorporat, afegint també la demanda d’una adequació per part de Carreteres dels 
accessos als terrenys.  

Creim que el nou sistema tarifari ha aportat canvis positius com és premiar les 
persones que utilitzen regularment el transport públic, tot i que com s’ha anat 
exposant i explicant als acords, hi ha elements millorables i altres que esperem 
s’estudiï aviat la implementació del sistema per corregir anomalies com les ja 
detectades que els viatgers /viatgeres esporàdics/ques paguen un preu molt elevat, 
tot i tenir la targeta moneder (els qui no la tenen, ja ni en parlem).  

En resum, totes les esmenes han estat:  

• S'elimina acord 3r adjuntant-lo amb el segon per disminuir nombre d'acords.  
 

• Canvis d'ordre dels acords i redacció (l'acord 4 passa a ser l'acord 5, i l'acord 6 
passa a ser l'acord 4), demanant millores freqüència i línies si necessari.  

 
• Nou acord núm. 6, sol·licitant retorn bus llançadora Pollença - Sa Pobla (tren).  

 
• Nou acord núm. 7, recuperant acord moció inicial (oferiment Can Bach per 

estació de bus i pàrquing dissuasori) i introduint petició d'adequació accessos 
Carretera als terrenys de Can Bach.  

 
• Nou acord núm. 8, per establir ajuts econòmics a alguns usuaris de serveis 

socials per facilitar ús transport públic.  
 

Agrair totes les aportacions i el suport per fer arribar aquestes demandes de millora 
allà on correspon.  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 
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9. Expedient 1525/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a 
la creació d'una comissió del nomenclàtor amb l'objectiu primordial de posar noms 
de dones i col·lectius de dones als carrers, vies, camins, places, edificis municipals 
del nostre municipi  
 
Es vota la inclusió de l’esmena d’Alternativa:  
 
PRIMER: Crear una comissió de Nomenclàtor de Pollença que estaria formada pel 
batle/ssa, representants dels partits amb representació municipal, historiadors, els 
tècnics necessaris, representants del moviment feminista així com dones 
representatives del món social i cultural. 

Sentit del vot: a favor 

No s’inclou la proposta amb:  

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

Una iniciativa que ens sembla positiva, ja que donar visibilitat a dones en un “espai”, 
el del noms de carrers, avingudes, etc., sempre molt masculinitzat és necessari. A més, 
com exposat a la moció, hi ha molt poc carrers actualment amb nom de dones / 
col·lectiu de dones (no arriba ni al 10%). Es poden aprofitar per exemple propostes 
que s’han anat fent i guardonant tant al Distintiu Clara Hammerl com a les Distincions 
de la Patrona per tenir exemples.  

Una comissió d’aquestes característiques és positiva quan s’hi participa i quan hi ha 
ànim de fer-hi feina. Ja a la Comissió Informativa es va introduir una esmena conjunta 
perquè a part de regidors/es, es puguin introduir a la Comissió també membres 
partits polítics. Veim ara una nova esmena proposada per Alternativa per Pollença 
que també ens ha semblat molt adient:  

PRIMER: Crear una comissió de Nomenclàtor de Pollença que estaria formada pel 
batle/ssa, representants dels partits amb representació municipal, historiadors, els 
tècnics necessaris, representants del moviment feminista així com dones 
representatives del món social i cultural. 

Important remarcar l’acord tercer que hi hagi participació ciutadana i que s’obri la 
visió al poble. La Mala Pècora va fer una acció pedagògica en la línia del que demana 
la Moció (posant cartells amb noms / col·lectius de dona a diferents indret del 
Municipi), esperant aquests canvis progressius arribin a la realitat.  

 
Sentit del vot: a favor 

S’inclou la proposta amb:  
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• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem i Junts (16) 
• Vots en contra: 0. 
• Abstencions: Alternativa 1) 

 

10. Propostes / Mocions d'urgència  
 
La secretària de la Corporació envia un correu electrònic a les 14.11 h del dia 
25/03/2021, dia del Ple, exposant que s’ha adjuntat una proposta d’urgència que és la 
següent, previ votació de la seva inclusió en el punt 10:  
 
Proposta d'urgència . Expedient 882/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, 
del conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Agència Balear de l’Aigua i 
de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) i l’Ajuntament de Pollença per a la millora del 
sistema de sanejament i depuració associat a les EDAR de Pollença i Formentor 
 
Es vota la inclusió del punt a l’orde del dia:  

Sentit del vot: abstenció 

S’inclou la proposta amb:  

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

 

El Conveni va finalitzar el dia 02/10/2020, fent-ne avís a l’Ajuntament a juliol i de nou 
a setembre 2020. El 16/10/2020 Batlia manifesta la voluntat de renovar el Conveni. A 
febrer és quan s’obri la provisió d’inici de Batlia per iniciar els tràmits de renovar el 
Conveni amb ABAQUA.  

S’adreça a manteniment de les EDAR de Pollença i Formentor, per una vigència de 4 
anys, podent-se prorrogar 4 anys més (clàusula 4ª) als efectes de simplificar tràmits 
administratius. No hem pogut estudiar amb profunditat l’expedient com a membres 
de la Comissió Informativa Permanent General.  

Mirant la memòria justificativa, trobem molt positiu l’obligació següent per part de 
l’Ajuntament:  

f. Elaborar, presentar i executar un Pla municipal de millora del clavegueram i xarxa 
de pluvials dels diferents nuclis urbans que formen part del sistema general 
identificat a l’annex 3 en un termini màxim d’un any i mig des de la signatura 
d’aquest conveni. Aquest Pla haurà d’incloure un conjunt de mesures i actuacions 
sobre les infraestructures municipals amb el principal objectiu d’assolir l’òptim 
funcionament de les infraestructures del sistema general de sanejament i depuració, i 
com a mínim haurà d’incidir amb el següents aspectes: 
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➔ La renovació de la xarxa municipal de clavegueram. 

➔ El foment de la connexió efectiva de les aigües residuals urbanes generades als 
nuclis d’aglomeració urbana a la xarxa de clavegueram. 

➔ La separació de les aigües pluvials urbanes o actuacions substitutòries que 
permetin reduir els impactes sobre el medi derivat de la existència de xarxes 
unitàries. 

 

Un objectiu per finals de 2022 ambiciós i necessari. Veim a més que una de les 
obligacions de l’ABAQUA és precisament  

3. Col·laborar tècnicament amb l’Ajuntament de Pollença en l’elaboració d’un Pla de 
millora del clavegueram i drenatge dels diferents nuclis que formen part de sistema 
general de l’annex 3, mitjançant la facilitació de dades i informació que sol·liciti 
l’equip redactor municipal.  

 

Pot ser trobem a faltar alguna informació més específica sobre actuacions de 
l’ABAQUA respecte a si es farà alguna millora per evitar algunes sobre-saturacions 
puntuals que poden haver provocat un tractament deficient d’aigües que, recordem-
ho, acaben al Torrent de Sant Jordi com s’indiquen a les figures annexes del Conveni. 
Sí que es fa referència a que:  

2.- Executar les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament del sistema 
general de sanejament i depuració de les EDAR de Pollença i Formentor que figura en 
l’annex 1, i, en un futur, el que figura a l’annex 2. 

 

Considerem positiu que es creï una Comissió de Seguiment del Conveni que 
comptarà amb 2 representants de l’Ajuntament i dos representants de l’ABAQUA, per 
l’Ajuntament serà el batle i Andrés Nevado que aniran a la Comissió, pel que esperem 
tenir retorn d’aquestes Comissions.  

 

Tot i que el temps d’anàlisi del present Conveni i dels informes hagi estat 
pràcticament nul, hem detectat clàusules i actuacions que, de fer-se, seran molt 
positives. Fa alguns mesos que vàrem proposar que es fes un Pla Director de 
Clavegueram per tot el Municipi de Pollença. Podem dir, pensam, tranquil·lament, 
que el que s’ha plasmat en aquest Conveni és la voluntat d’elaborar-lo i a més 
executar les millores que es detectin. Ho celebram i li donam suport, com no pot ser 
d’altra manera.  
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Això sí, entenent l’embroll administratiu que suposen aquests expedients, demanam 
que per favor no se’ns enviïn temes, pensam, tant cabdals de la forma que s’ha fet, ja 
que realment hi ha molt poc marge per analitzar, nul marge per debatre i per fer 
aportacions.  

Abans de tancar, volia plantejar una pregunta, i és quin futur sistema general de 
sanejament i depuració de Pollença (T.M. Pollença) es projecta, ja que comparant els 
Annexos 1 i 2, no s’ha apreciat cap diferència notable a nivell gràfic.  

 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

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

 

S’aixeca la sessió i no es fa l’apartat de precs i preguntes.  

 

 

Signat, Podem Pollença 


