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Ple ordinari maig, dia 27/05/2021, 18.30 h 

➔ Ple ordinari corresponent al mes de març on consten 9 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 2338/2021. Dictamen per a l'aprovació del reconeixement 

extrajudicial de crèdits núm. 3-2021 
3. Expedient 2063/2021. Dictamen per a l'aprovació de la ratificació de la 

Resolució de Batlia 2021/350, de dia 28 d'abril, en relació amb el recurs 
contenciós administratiu PA 124/2021  

4. Expedient 1808/2021. Dictamen per a l'aprovació de la determinació de les 
festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2022 

5. Expedient 2404/2021. Dictamen per a l'aprovació del canvi de la 
denominació del centre CEIP Port de Pollença per la denominació CEIP 
Bocchoris 

6. Expedient 2557/2021. Dictamen per a l'aprovació de la ratificació de la 
Resolució de Batlia núm. 2021/419, de dia 18 de maig, en relació amb el 
recurs de cassació interposat en el PO 122/2013 en fase d'execució 

7. Expedient 2483/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam 
per visibilitzar i resoldre les necessitats de les persones amb patologies 
relacionades amb incontinència i ostomies 

8. Expedient 2527/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam 
per a l'adquisició de sòl públic al nucli de població de Pollença 

9. Propostes / Mocions d'urgència  
 
 

➔ Desenvolupament dels punts 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
S’aprova per assentiment.  
 

2. Expedient 2338/2021. Dictamen per a l'aprovació del reconeixement 
extrajudicial de crèdits núm. 3-2021 

 
REC per un valor de 41.611,73€. Algunes factures com per exemple els barrals d’aigua 
es podrien estalviar, tal vegada, fent un contracte de serveis de subministrament 
d’aigua. Hi ha empreses com 3 glops, que aglutinen treballadors/es amb alguna 
problemàtica de salut mental, que segurament s’hi presentarien i és una empresa 
social interessant.  

Sobre el contracte d’infermeria de la residència, està previst que surti aviat? 

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

Sentit del vot: abstenció 
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Pren la paraula la Sra. Francisca Cerdà 

- El plec està a punt de sortir, de seguida que es pugui, la secretària li donarà 
prioritat.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Unides Podem, Alternativa, Junts (6) 

El Sr. Miquel Àngel March, de Junts Avançam, no es troba a la sessió plenària.  

3. Expedient 2063/2021. Dictamen per a l'aprovació de la ratificació de la 
Resolució de Batlia 2021/350, de dia 28 d'abril, en relació amb el recurs 
contenciós administratiu PA 124/2021  

 
UGT reclama que es compti l’experiència prèvia per poder percebre’s la carrera 
professional. Actualment l’acord no ho preveu i s’ha de canviar. Varen registrar un 
contenciós administratiu i ara l’Ajuntament ha de nomenar procurador/a i 
advocat/da.  
 
Entenem que és una necessitat que l’Ajuntament compti amb una defensa davant 
qualsevol contenciós administratiu. Ara bé, en aquest cas, sorprèn que abans 
d’arribar-hi no s’hagi pogut trobar un punt d’acord per poder complir el que marca la 
jurisprudència, i és que l’experiència dins del sector públic prèvia al lloc de feina 
ocupat també compti per la carrera professional, i que això sigui igual per tots els 
treballadors/es, no només per una determinada modalitat contractual. Una carrera 
professional que, també hem de recordar, s’ha pagat tard i en algunes ocasions amb 
gairebé mostres de no voler complir un acord de la passada legislatura.  
 
Entenem que el que cal, si no si està d’acord, és negociar noves condicions, sempre 
complint, però, amb el que està aprovat fins al moment. Tenim entès que es 
modificarà la Carrera Professional Horitzontal perquè es reculli la possibilitat per 
aquelles persones que han treballat a altres administracions públiques abans que 
l’Ajuntament, puguin percebre la carrera, sempre que presentin les hores de formació 
i altres requisits necessaris. Sobre la retroactivitat d’aquesta Carrera, entenem que 
s’haurà de resoldre a nivell jurídic, ja que estem d’acord que no s’ha d’adoptar un 
acord contrari a dret. Insistim que abans d’arribar a aquestes situacions, és necessari 
negociar horitzontalment i arribar a acords beneficiosos per totes les parts.  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

El Sr. Miquel Àngel March, de Junts Avançam, no es troba a la sessió plenària.  
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4. Expedient 1808/2021. Dictamen per a l'aprovació de la determinació de les 
festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2022 

 
Hem apurat una mica el termini per enviar a la CAIB els festius d’àmbit municipal per 
l’any 2022 (acaba el 31 de maig de 2021 i es va rebre per març l’avís). És un any on les 
dues festivitats més grosses i multitudinàries (17 de gener i 2 d’agost) cauen en dies 
hàbils. Per això, entenem que s’escullin com a festes locals. 
 
Esperem que la situació de la COVID-19 hagi millorat i que es puguin tornar a tenir 
festes com les que la ciutadania desitja. Ara, encara, toca fer bonda i mantenir el seny, 
que això no ha acabat. Resta veure com serà la situació a gener de 2022, ja que la 
festa del pi (Sant Antoni) és precisament un moment amb molta aglomeració.  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

El Sr. Miquel Àngel March, de Junts Avançam, no es troba a la sessió plenària.  

 
5. Expedient 2404/2021. Dictamen per a l'aprovació del canvi de la 

denominació del centre CEIP Port de Pollença per la denominació CEIP 
Bocchoris 

 
Com ja vàrem remarcar al Consell Escolar Municipal, una iniciativa que ens sembla 
molt adient i a la qual donam l’enhorabona. Des de l’escola per haver-la impulsat, a 
tots els pares i mares i alumnes que han participat i a l’equip directiu especialment 
que vol dotar de personalitat pròpia un centre educatiu, el qual és molt necessari per 
tenir sentiment de pertinença.  
 
El nom és un recordatori potent d’un element històric i patrimonial del Municipi, 
concretament del Port de Pollença. Va rebre un 76% del suport, una clara victòria. 
S’ha exposat que a nivell històric tal vegada hi hagi un debat sobre si el nom real de la 
ciutat era efectivament Bocchoris. És una qüestió interessant de la qual segurament 
interessi a tothom dissipar-ne els dubtes tot i que actualment entenem que el 
topònim és plenament acceptat.  
 
Reiterar l’enhorabona i el  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem i Junts (15) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Alternativa (1) 

El Sr. Miquel Àngel March, de Junts Avançam, no es troba a la sessió plenària.  
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6. Expedient 2557/2021. Dictamen per a l'aprovació de la ratificació de la 
Resolució de Batlia núm. 2021/419, de dia 18 de maig, en relació amb el 
recurs de cassació interposat en el PO 122/2013 en fase d'execució 

 
Hi donarem suport sense cap tipus de dubte. Ens sorprèn aquesta tàctica de MENANI 
(en representació de Ternelles), de sol·licitar via recurs de cassació que l’aprovació 
definitiva de la servitud de pas a Ternelles (via modificació de PGOU) l’hagués de fer 
l’Ajuntament de Pollença i no el Consell Insular de Mallorca. Sorprèn perquè la 
interlocutòria i sentència ja està executada (molt al nostre pesar, en termes polítics), 
però aquest ús irresponsable de la normativa administrativa i judicial per part de la 
propietat és bastant vergonyós.  
 
Sembla, fins i tot, que s’alegren d’estar passejant-se de tribunal en tribunal. La 
interlocutòria que tant hem criticat, inicialment sí que va donar la potestat 
d’aprovació definitiva a l’Ajuntament, però un recurs del mateix ho va tombar 
ràpidament i la sala va rectificar. Una llàstima haver de perdre el temps i que recursos 
econòmics hagin d’invertir-se en un assumpte on, de moment i fins l’aprovació 
definitiva de la modificació del PORN, està en via morta desgraciadament.  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

El Sr. Miquel Àngel March, de Junts Avançam, no es troba a la sessió plenària.  

 
7. Expedient 2483/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam 

per visibilitzar i resoldre les necessitats de les persones amb patologies 
relacionades amb incontinència i ostomies 

 
Una moció adequada i de la qual tenim coneixement per experiència pròpia del 
regidor Michael L. Muller, quan treballava a la AECC. Es va reunir amb ABACCO i 
coneix la seva tasca i reivindicació, que és molt necessària. Inclús l’altre dia viatjant, va 
veure al bany de l’aeroport de Maó que a alguns d’aquests hi havia senyals que 
indicaven equipament específic per persones amb una ostomia. Creim que és positiu 
que l’Ajuntament de Pollença pugui incloure espais dins els seus banys per aquesta 
realitat i treballi un protocol amb la Policia Local perquè una vegada hi hagi locals / 
negocis que tinguin el distintiu per acollir persones que necessiten urgentment 
utilitzar el seu bany, siguin flexibles.  
 
Sobre els acords, pot ser s’hauria d’especificar una mica més en què consistiria la 
proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i ABACCO i 
ASIA. En tot cas, tota mesura que impliqui visibilitzar, conscienciar i facilitar el dia a 
dia de persones amb malalties que sovint passen desapercebudes és positiva i li 
donem suport. Per visibilitzar, entenem que el Conveni podria recollir accions 
coordinades a Pollença de les pròpies entitats abans esmentades amb el suport de 
l’Ajuntament, per exemple.  
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Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

El Sr. Miquel Àngel March, de Junts Avançam, no es troba a la sessió plenària.  

 

8. Expedient 2527/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam 
per a l'adquisició de sòl públic al nucli de població de Pollença 

 
Estem en un moment on el Romanent de Tresoreria, aconseguit amb l’esforç 
d’administracions i tota la ciutadania, es posa al servei d’aquesta per respondre a 
iniciatives que millorin la qualitat de vida, l’economia, el medi ambient, la mobilitat, 
etc. En general, la moció ens sembla adient i més si ens fixem més especialment al seu 
títol: adquisició i increment de sol públic al nucli de població de Pollença. Hi estem 
d’acord i de fet, una de les propostes que vàrem fer a l’estiu amb el nostre document 
de “proposta d’utilització del romanent de tresoreria”, era adquirir habitatge 
d’acollida urgent i sòl per després cedir a l’IBAVI. Una proposta també feta pels 
companys/es d’Alternativa i que, agraint-ho a l’equip de Govern, s’ha materialitzat en 
2 partides finançades amb romanent:  
 

• 152 62201 Adquisició pisos d’acollida, 350.000€ 
• 15262202 Adquisició solar habitatge protecció oficial, 400.000€ 

Les compres que proposa la moció, concretament “Camp d’en Brull” (15.000€ anuals 
de lloguer) i “Camp de les Monges” (12.000€ anuals) no són desencertades, sobre tot 
si mirem l’estalvi que pot suposar a mig-llarg termini quan la compra estigués 
amortitzada. Sabem, però, que en el cas del “Camp de les Monges”, s’està sol·licitant 
una quantia que surt totalment del preu real del sòl (rústic), i inclús del preu de 
mercat. Per això, sembla complex que es pugui arribar a un acord, que sapiguem.  
 
D’altra banda, tal vegada l’acord 2n pot induir a error quan s’entén que si s’adquirissin 
les finques, seria amb modificacions de crèdit finançades amb Romanent de 
Tresoreria (com s’apunta a l’exposició de motius), i no creant partides al pressupost 
“base” de l’any 2021.  
 
Considerem que també es podria mirar, en conjunt, intentar la compra de solars com 
el de la Cala Sant Vicenç (Cala Molins), que també es lloga. També ens consta que 
l’equip de Govern està negociant compra d’altres terrenys que tenen una projecció 
més definida pel fet de no ser, avui per avui, sòl rústic. Hem proposat també la 
compra d’algun terreny al polígon perquè s’hi pugui ubicar en el futur un espai de co-
working que generi nous ingressos per l’Ajuntament i es llogui a preus econòmics per 
empreses joves, tecnològiques, etc.  
 
No ens semblen compres desencertades, però tal vegada el conjunt de la moció 
hauria de cercar la compra més global de terrenys i no exclusivament 2, ja que les 
regles fiscals, que sapiguem, només es suspendran durant el 2021 de moment.  
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Sentit del vot: abstenció 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Junts (4) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem, Alternativa 
(12) 
 

El Sr. Miquel Àngel March, de Junts Avançam, no es troba a la sessió plenària.  

 

9. Propostes / Mocions d'urgència  
 

No hi ha propostes ni mocions d’urgència. 

 

 

Signat, Podem Pollença 


