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Assemblea Podem Pollença 

Assemblea número 56, celebrada el dia 23 de març del 2021, a les 19:15 h a Pollença, 
telemàtica (MEET) 

Persones assistents: 4 

 

➔ Ordre del dia: 

1. Resum situació actual (reserva marina, temes pendents, estratègia política 
2021, ...) 

2. Preparació del Ple ordinari del 25 de març (sentit del vot, debat, etc.). 
3. Precs i preguntes. 

 
➔ Desplegament de punts 

 

1. Resum situació actual (reserva marina, temes pendents, estratègia política 
2021, ...) 

 
Yolanda exposa les novetats en quant a la reserva marina, d’una PNL. L’Associació de 
veïns i veïnes de la Cala Sant Vicenç ho tenien en ment. Sóller volia mirar de fer una 
reserva fins el Far de Formentor. Hi ha estudis fets. A Balears tothom estava d’acord 
(Govern, Pescadors, etc.). A 2015 es va iniciar tot, però quan va arribar a Madrid es va 
aturar.  
 
Ara la volen, a Sóller, des de Sóller fins Sa Calobra. Més per Mallorca fa una PNL 
demanant això mateix. Des d’Unides Podem es parla amb Més per Mallorca... per què 
si la Serra de Tramuntana està considerada com Patrimoni de la UNESCO, no afegir 
l’àmbit marí? Ara s’està mirant com reactivar la idea inicial de 2015:  
 
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2015/10/06/163503/sector-
pesquero-pide-creacion-reserva-marina-serra-tramuntana.html 
 
https://www.teinteresa.es/teinteresa/Company-Reserva-Marina-Serra-
Tramuntana_0_1260474936.html 
 

PNL Reserva Marina 

Serra de Tramuntana MxMll.pdf 
 
 

https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2015/10/06/163503/sector-pesquero-pide-creacion-reserva-marina-serra-tramuntana.html
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2015/10/06/163503/sector-pesquero-pide-creacion-reserva-marina-serra-tramuntana.html
https://www.teinteresa.es/teinteresa/Company-Reserva-Marina-Serra-Tramuntana_0_1260474936.html
https://www.teinteresa.es/teinteresa/Company-Reserva-Marina-Serra-Tramuntana_0_1260474936.html
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BADIA DE POLLENÇA 
 

- Lloc d’Importància Comunitària (LIC) 
- Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) 

 
Yolanda segueix exposant que segueix notícies Badia per passar-ho al grup 
autonòmic. Coment que els pugui passar la proposta del Pla Director.  
 
ALTRES TEMES: 
 

- Pressupost 2021 ➔ explic consells d’àrea i principals novetats pressupost que 
ens varen explicar Junta de Portaveus (reducció 5% despeses menys Capítol 1, 
Benestar Social (inclusió 2 TS) i contractes).  

 
Possibles al·legacions 
C. Torrent de Can Botana i C. de Molins 
Parc Cala Sant Vicenç (devora Església?).  
Projecte Casal per Joves al Quarter Policia Local 
Pla de Joventut 
Pla de Mobilitat 

 
 
Església Cala Sant Vicenç?? 
 

- Formentor, s’explica llicències atorgades, quantia ICIO (700.000€ aprox.), 
cessió vials i zones verdes, possibilitat de reordenació parcel·la hotel per re 
col·locar edificabilitat. Tallar el tràfic des del Port de Pollença? 
 

- Fartàritx, s’explica novetats i que la propietat ha registrat la proposta al CIM.  
 

- Marc planteja necessitat arreglar el tema de les “urbanitzacions de La Font i El 
Vilar”. S’explica que El Vilar s’ha encomanat projecte per fer dotació de serveis.  
 

- Iniciativa LEADER, estem xerrant d’iniciar per Pollença l’adhesió per després 
rebre ajuts FOGAIBA, cooperació tècnica.  
 

- Ternelles, s’ha posat en marxa modificació del PORN (exposició pública fins 13 
abril).  
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2. Preparació del Ple ordinari del 25 de març (sentit del vot, debat, etc.). 
 
➔ 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 
 
Consell Insular també aportarà la mateixa quantia.  

146.594,27 euros x 3 = 439.782,81€.  

Sembla que 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 
• Altres conseqüència de COVID-19 

 

1 ajuda directa despeses COVID-19 

1 ajuda directa depenent núm. treballadors/es 

1 ajuda tickets comerç 

 
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 
 
Reconeixement extrajudicial de crèdits per un import de 136.150,98€. 

Algunes preguntes: 
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- Factura Andrés Nevado, núm. 14, 585,06€ de “pany i cèdula control pàrquing 
Ca les Monnares” 

Porta pàrquing es va rompre.  

 

- Per què EMSER 2002 SLU apareix com el tercer que ha efectuat reparacions a 
vehicles de la Policia i de l’Àrea de Serveis? 

EMSER ho fa als seus propis tallers, tot i que el que es paga és la mà d’obra. El material 
s’hauria de licitar (exposa Interventor).  

 

- Factura Bartomeu Cifre, núm. 22, 5.762,02€ de “projecte millora paviment 
carrers Pollença”, se va fer algun contracte menor per adjudicar? 

Adjudicació directa, sense contracte menor. 
 
 
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, 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  

 
Ampliació a 2 treballadores socials per programes.  

 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (11) 
• Vots en contra:  
• Abstencions: Alternativa, Junts (6) 
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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  
 
Les dacions de compte no es voten.  

 
 
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)  
 
Les dacions de compte no es voten.  

 
 
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  
 
Proposta de treballadores fàbrica Can Morató.  
 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

 
 
8. Expedient 1417/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a 
la introducció de millores en el nou sistema del TIB 
 
S’explica contingut moció. S’expliquen esmenes posades.  

Descans busos a Llenaire serà a l’àrea de servei (exposa que s’ha xerrat amb president 
Associació Veïns/es i que hi està d’acord).  

S’ha plantejat al Consorci de Transport Estació de Bus a Can Bach. Pendent reunió 
carreteres per veure sortida i entrada al solar.  

Enviaran esmenes per correu (Junts i Tots).  

 
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  
 
Ens sembla adient la Comissió. S’introdueix esmena perquè a part de regidors/es es 
puguin introduir a la Comissió també membres partits polítics.  

 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

 
 

3. Precs i preguntes. 
 
No hi ha precs ni preguntes.  

 

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


