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Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de 
l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es disposa a l’article 49 de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases del Règim Local presenta en temps i forma, mitjançant 
aquest escrit, les següents:   

 

AL·LEGACIONS 

a l’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana (PGOU) local per a la classificació com a sòl urbanitzable 
directament ordenat (SUDO) del sector urbanitzable programat (UP) 4-B 
(BOIB núm. 130, de 21 de setembre de 2021) 

 

Unides Podem Pollença, havent estudiat la documentació i tenint en compte tota la 
informació i acords de la Moció per al futur espai municipal de coworking al polígon 
de Pollença que vàrem presentar i s’aprovà per unanimitat al Ple ordinari de 
setembre, demana que s’incorpori a la modificació les determinacions legals 
necessàries perquè es pugui desenvolupar dins l’equipament públic de cessió l’ús 
administratiu-institucional, que permeti instal·lar una oficina de gestió d’alguna Àrea 
de l’Ajuntament (urbanisme, per exemple) així com el tant esperat espai de 
coworking.  

 

• Exposició dels motius / reflexions:  

El passat 29 de juliol de 2021 es va acordar en Ple ordinari l’aprovació inicial de la 
modificació puntual del PGOU per a classificar com a sòl urbanitzable directament 
ordenat (SUDO) del sector urbanitzable programat (UP) 4-B. Es va publicar dita 
modificació al BOIB núm. 130, de 21 de setembre de 2021, obrint un termini per 
presentar al·legacions de 45 dies hàbils, període que finalitza el proper 25 de 
novembre de 2021.  

El Ple ordinari del mes de setembre (30/09/2021) va aprovar per unanimitat la Moció 
per al futur espai municipal de coworking al polígon de Pollença presentada pel 
grup Municipal Unides Podem on s’exposa, entre d’altres, que:  

Pollença compta amb un espai propi dedicat a la localització d’indústria i de serveis, 
el Polígon de Pollença. 

El preu del sòl en aquest espai actualment és elevat (390€/m2, 370€/m2, ...), fet que 
provoca que molts petits/es empresaris/es no puguin permetre’s ni el terreny ni 
després construir-hi una nau sencera. 
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Una possibilitat passa per comptar amb sòl de titularitat pública on construir-hi una 
nau, també de titularitat pública, que en un futur tengui situat un espai Municipal de 
coworking. 

Els espais s’atorgarien a les empreses via procediment d’adjudicació respectant els 
principis contractuals bàsics (no sent aquests els propis de la Llei de Contractes del 
Sector Públic ja que els contractes amb bens patrimonials n’estan exclosos). En 
aquest procediment s’establiran criteris subjectius que afavoreixin per puntuació les 
empreses de caràcter tecnològic, informàtic i les que desenvolupin activitats 
relacionades amb la implementació d’energies renovables. A més, també s’afavorirà 
a les empreses que siguin de nova creació. 

S’estableixen dues possibilitats per adquirir sòl al polígon: [...] els que es cedeixin 
solars destinats al 10% de l’aprofitament mig per part de la Junta de Compensació, 
a part dels terrenys destinats a vials, equipaments i zones verdes, establerts 
segons execució de la norma 143 del PGOU, sector UP (urbanitzable programat) 4B 

Els acords adoptats fruit de tota l’exposició de motius foren:  

1. L’Ajuntament de Pollença es compromet a buscar la millora fórmula financera i 
d’agilitat administrativa per adquirir i comptar amb sòl públic del Polígon de 
Pollença (UP4A o futur UP4B) i/o un altre espai del municipi que es consideri 
adient (Romanent de Tresoreria / Inversió Financerament Sostenible i/o 
aprofitant els solars destinats al 10% d’aprofitament mig de la Junta de 
Compensació).  
 

2. L’Ajuntament de Pollença es compromet a construir una nau industrial i/o 
espai de titularitat pública per situar-hi, entre d’altres serveis, un espai de 
coworking (que inclogui personal de manteniment i neteja) on, mitjançant 
procediments oberts d’adjudicació amb criteris subjectius que donin més 
punts a empreses del sector tecnològic, informàtic i de les energies 
renovables i a les de recent creació, s’adjudiquin durant un temps determinat 
l’ús de l’espai. Aquest ús es regularà establint una ordenança fiscal amb una 
taxa ajustada i que defugi els preus actuals dels locals comercials i una 
ordenança que reguli en reguli el funcionament. 
 

El polígon ja desenvolupat presenta dificultats per introduir com a ús permès un 
espai de coworking degut al contingut normatiu d’aquell sector. La nova zona a 
desenvolupar és una oportunitat única per facilitar l’accés a espais d’oficina i gestió 
administrativa d’empreses que no poden permetre’s pagar els lloguers actuals per 
locals comercials.  
 
L’article 60 (categories de les reserves de sòl d’espais lliures i d’equipaments 
públics)  del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl, per a l’illa de Mallorca, determina en el seu punt 3 que:  
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3. Les reserves de sòl destinades a equipament públic que integren el sistema 
dotacional, tant de caràcter local com general, s’han de delimitar diferenciant alguna 
de les qualificacions que es detallen en aquest apartat. Els documents de 
planejament han d’identificar cada equipament amb les sigles adients per 
diferenciar-ne tant el caràcter local o general com diferenciar-los dels equipaments 
de titularitat privada, d’acord, si escau, amb els criteris d’estandardització i 
normalització que pugui fixar reglamentàriament el Govern de les Illes Balears d’acord 
amb el previst a la disposició addicional segona de la LOUS.  
 
a) Educatiu: comprèn els centres docents i d’ensenyament, en tots els seus nivells.  
 
b) Esportiu: comprèn les instal·lacions per practicar l’esport, tant a l’aire lliure com en 
espais tancats, de localització preferent, si escau, de forma adjacent als sòls 
d’equipament educatiu.  
 
c) Cultural: comprèn les biblioteques, teatres, museus i altres serveis de finalitat 
anàloga.  
 
d) Sanitari: comprèn les instal·lacions i els serveis sanitaris.  
 
e) Assistencial: comprèn les instal·lacions i els serveis d’assistència i de benestar social.  
 
f) Serveis urbans: comprèn les instal·lacions de protecció civil, militars, de seguretat 
ciutadana, de manteniment del medi ambient urbà, cementeris, abastaments, 
infraestructures dels transports, de les comunicacions i de les telecomunicacions.  
 
g) Administratiu i institucional: comprèn els elements que integren les xarxes 
institucionals i dependències de les administracions públiques i els seus ens 
instrumentals, les judicials i les altres de naturalesa anàloga. 
 
 
L’ús d’un futur equipament / nau al polígon que englobi la possibilitat d’oferir algun 
dels serveis propi d’alguna Àrea de l’Ajuntament (per exemple, arxiu i urbanisme), així 
com l’espai públic administratiu sota règim de licitació perquè empreses privades hi 
desenvolupin la seva activitat administrativa i operativa (sense que això suposi cap 
tipus d’activitat de manipulació d’objectes, construcció, ús industrial, etc.), sembla 
enquadrar-se perfectament amb l’ús g) Administratiu i institucional.  
   
D’altra banda, la norma modificada i que regeix l’àmbit de la modificació és el nostre 
Pla General d’Ordenació Urbana (1991) que a la seva norma 38 determina:  
 
Ús de serveis o terciaris 

1. Administratiu 
És l’ús corresponent a les activitats de gestió, direcció, planificació i projecte que 
es desenvolupin en oficines i despatxos 
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En la modificació actual trobem que:  
 

• La dotació mínima d’equipaments de cessió pública establerta en l’article 
93.1.b del RLOUM, és del 5% de la superfície de l’àmbit, és a dir: 2.490,10 m2, 
xifra que efectivament es preveu com a superfície qualificada com a 
equipaments públics. Dels usos de l’article 60.3 del RLOUSM es proposa que 
la qualificació de l’equipament públic de cessió sigui de:  

- Equipament soci cultural 
- Equipament esportiu 
- Infraestructures: serveis generals 

 
• L’ordenació del sector es regeix per la següent fitxa urbanística 

 
• Els usos admesos només es detallen pel que fa als usos lucratius, “superfícies 

industrials de tipus A”.  
 

Amb tot, cal afegir dins els usos no lucratius dins la superfície d’equipaments els 
relatius a administratiu – institucional. A més, cal repensar si per exemple l’espai del 
Polígon és adequat o hi té sentit tenir previst com un dels usos “soci-cultural”.  
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• Propostes / al·legacions:  

Atès tot l’anterior, es realitzen les següents propostes / al·legacions:  
 

Primera.- Incorporar a la norma 143. Norma de planejament del sector UP-4 
(Polígon Industrial) tota la informació necessària perquè, en base a l’article 60.3 del 
RLOUSM i norma 38 del PGOU, l’ús administratiu-institucional estigui inclòs dins dels 
2.492,1 m2 que corresponen a la dotació mínima d’equipaments de cessió pública 
establerta en l’article 93.1.b del RLOUM.  

 

Segona.-  Modificar la fitxa urbanística (apartat 9) i usos admesos (apartat 10) per 
incorporar-hi l’ús administratiu-institucional i dotar l’ús “administratiu” d’espai 
suficient per desenvolupar-hi les tasques pròpies d’un espai Municipal i espai de 
coworking (entre 300 i 1.000 m2).  

 

Tercera.- Que es repensi, alhora que sí s’incorpora com a equipament públic de 
cessió l’equipament administratiu-institucional, la viabilitat de mantenir com un dels 
equipaments a desenvolupar els de cultural (ús soci-cultural) a un espai com és el 
Polígon.  

 

 

 

 

 

Pollença, 19 de novembre de 2021 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

A l’Ajuntament de Pollença 


