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Ple extraordinari juny, del 28/06/2021, 8.00 h 

 

➔ Ple extraordinari urgent corresponent al mes de juny on consten 2 punts a 
l’ordre del dia, que és:  

 

1. Ratificació de la urgència de la sessió 
2. Expedient 4100/2020. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si 

procedeix, de la documentació gràfica i escrita de 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 de la fàbrica de Can Morató.  

 

➔ Desenvolupament dels punts 

1. Ratificació de la urgència de la sessió 

S’ha de votar la urgència de la sessió.  

Sentit del vot: a favor  

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

Els Srs. Miquel Àngel March i Josep Marquet, així com la Sra. Joana Aina Campomar 
no es troben presents a la sessió plenària.  

 

2. Expedient 4100/2020. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si 
procedeix, de la documentació gràfica i escrita de 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 de la fàbrica de Can Morató.  

 
L’al·legació presentada sembla lògica i demana que es defineixin les categories 
urbanístiques i els usos específics assignats a tot l’àmbit de l’antic SUNP-1 Pollença – 
Torrent de Sant Jordi, amb cartografia actualitzada. Ho demana ja que, sembla, no 
s’especifica la qualificació del sòl rústic després de l’adaptació del PGOU al POOT.  
Mirant l’informe tècnic sobre les al·legacions, sembla que el sòl objecte de l’expedient 
està classificat com sòl rústic, qualificació sòl rústic comú, amb categoria d’àrea de 
transició (AT).  
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L’informe jurídic assenyala que la concreta categoria d’AT s’ha de fixar per part del 
CIM. L’aprovació definitiva sembla adient i una vegada feta es publicarà en el BOIB i 
s’enviarà una còpia a la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Patrimoni Històric del CIM i a l’Arxiu d’Urbanisme de les IB. Hi ha l’informe favorable 
de la Comissió d’Emergències i Protecció, que demana això sí que s’estableixin les 
mesures per evitar, resistir o tolerar les inundacions (guia Estatal). 
 
Recordem que un punt positiu és que l’edificabilitat de l’edifici de la fàbrica tendrà 
unes consideracions molt estrictes. Per un edifici singular, característiques singulars.  
 
Seguirà faltant 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...  
 
Per tot això i com hem anat fent en tot l’expedient, agrair la feina dels STM i la 
iniciativa de Colonya, i esperarem 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, Unides Podem i Junts (12) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Alternativa (1) 

Els Srs. Miquel Àngel March i Josep Marquet, així com la Sra. Joana Aina Campomar 
no es troben presents a la sessió plenària. El Sr. David Alonso marxa en el moment de 
la votació i tampoc és present.  

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


