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Ple ordinari setembre, dia 30/09/2021, 19.00 h 

➔ Ple ordinari corresponent al mes de juliol on consten 18 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 4169/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de l'expedient 
de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4-2021 

 
3. Expedient 4126/2021. Dictamen per a l'aprovació provisional, si procedeix, de 

la modificació (suspensió) de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la 
instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o 
d'esplai, situats a terrenys d'ús públic local 

 
4. Expedient 4015/2021. Dictamen per a l'aprovació provisional, si procediex, de 

la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de 
recollida domiciliària i tractament de fems i residus 

 
5. Expedient 3798/2021. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a 

les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a 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) i principals anomalies 
d’ingressos any 2021 

 
6. Expedient 4145/2021. Presa en coneixement de l’informe definitiu emès per 

part de la Intervenció en data 6 de setembre de 2021 de control financer 
relatiu a les actuacions consistents en la comprovació de la carrera 
professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament de Pollença 

 
7. Expedient 3490/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del Conveni 

de col·laboració entre l'Agència Tributària de les Illes Balears i l'Ajuntament 
de Pollença per a la gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i 
seguretat viària 

 
8. Expedient 3191/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de l'elecció 

del càrrec de jutge/essa de pau substitut/a 
 

9. Expedient 4103/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la declaració 
Any Costa (octubre 2021 - octubre 2022) en memòria de Miquel Costa i Llobera 
en el 100è aniversari de la seva mort 
 

10. Expedient 3180/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la 
sol·licitud al Consell Insular de Mallorca de l’inici del procediment per 
l’assumpció de la titularitat i gestió del servei de residència permanent de 
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persones majors (Residència Social Sant Domingo) de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei 3/2017, de 7 
de juliol 

 
11. Expedient 4186/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de la 

declaració d'entitats d’interès públic municipal per fer ús gratuïtament de les 
instal·lacions esportives municipals per a l’exercici 2021-2022, prèvia 
ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia 

 
12. Expedient 4370/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de les bases 

reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accès a 
l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2021, prèvia 
ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia 

 
13. Expedient 4274/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem 

per al futur espai municipal de COWORKING al polígon de Pollença 
 

14. Expedient 4304/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam 
sobre la situació actual de les dones i nines a l'Afganistan 

 
15. Expedient 4313/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam 

pels aparcaments de Formentor 
 

16. Propostes / Mocions d'urgència 
 

17. Expedient 4226/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la renúncia 
al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pollença presentada per Pere Josep 
Coll Torrendell (Alternativa per Pollença) 

 
 
➔ Desenvolupament dels punts 

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

2. Expedient 4169/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de l'expedient 
de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4-2021 

 
42.053,77 euros de REC. Si tenim dubtes d’alguna factura, ho podem demanar.  

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) 



 

3 
 

3. Expedient 4126/2021. Dictamen per a l'aprovació provisional, si procedeix, de 
la modificació (suspensió) de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la 
instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o 
d'esplai, situats a terrenys d'ús públic local 

 
Decisió equip de Govern per l’any 2022. Impacte econòmic 147.000€. S’ha de 
declarar indisponiblitat de crèdit de l’any 2022. I la retenció és a la partida d’aportació 
de l’Ajuntament a EMSER pels fems.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

 
4. Expedient 4015/2021. Dictamen per a l'aprovació provisional, si procedeix, de 

la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de 
recollida domiciliària i tractament de fems i residus 

 
Es venia liquidant la recollida i tractament de fems sense que fos a cap ordenança 
fiscal.  

Es començarà a cobrar a habitatges turístics vacacionals la recollida i tractament 
segons places. FIGURES NOVES: habitatge turístic amb plaça addicional (fins 4 places, 
habitatge normal), a partir de la quarta plaça, 26€/plaça addicional. Previsió de 
151.719,68€. S’haurà de mirar el padró de la Conselleria de Turisme.  

Exposa el TAG d’Intervenció i Contractació: es fonamenta en modificar tarifes actuals, 
cap concepte més. Es pretén reduir el dèficit de 260.000€ a 126.000€ (revisar 
xifres).  

Actual 3.400.000€ de recaptació. Amb canvi preus, mateixa recaptació. El dèficit 
baixarà perquè el preu de la gestió dels residus per part de TIRME és menor.  

Lloc de mercat.  

PORTS IB, va sol·licitar reducció preu per amarraments, i distincions entre superiors o 
inferiors a 12 metres.  X > 12 metres reducció. Nova tarifa de X < 12 metres, 50€.  

Passatges i xàrter, barques que van a Formentor i altres empreses: 97.000 passatgers 
anuals amb situació normal. Residu i tractament de 3.000€.  

CALAIX DE SASTRE ALTRES COMERÇOS... recollia tot el que no es trobava a altres 
epígrafs, es treu clínica, farmàcies i sanitaris, i es puja la tarifa a aquests comerços.  

En general, baixada de tarifes... ➔ baixada 10% sobre quasi totes les figures 
tributàries existents.  

Habitatges ➔  7% menys.  

RECAPTACIÓ S’HA MIRAT 2020.  
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TENDES, BOTIGUES I MINIMARKET, quins negocis són?  

Botigues de poble, minimarket és per benzinera.  

 

A altres bandes, el cobrament d’hotels és similar? (preu unitari) 

Informació estudi Cerdà... càlcul global. 2006... 

No sabem per cada tipologia els Kg generats...  

 

Deman per bonificacions: no s’acceptaran al·legacions 

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) 

 
5. Expedient 3798/2021. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a 

les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a 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) i principals anomalies d’ingressos 
any 2021 

 

2.122.872,62€ en objeccions. Tribunal de Comptes ha demanat informació sobre 
algunes bonificacions a supermercats turístics, que venen informades en contra / 
informe d’objecció, amb un criteri clarament arbitrari.  

Seguim pagant l’assegurança privada a 2 treballadors/es, quan ja s’ha dit diverses 
vegades que s’ha de dur a Plenari, si les negociacions no són fructuoses, perquè 
passin al règim general de la Seguretat Social.  

Les nostres dietes, segueixen sent fora de qualsevol legalitat.  

Segueixen havent cridades de telefonia que no tenen cap tipus contracte.  

Retransmissió de streaming sense cap tipus de contractació, novament.  

Moltes hores extraordinàries que s’haurien de poder gestionar amb personal nou o 
més adient segons la necessitat.  
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Algunes obres com l’oficina de turisme tenen incompliments com és el projecte de 
salut i higiene, acta de replanteig de l’obra...  

Hem anat exposant també necessitats de contractació de tècnics/es de l’educació 
social per exemple negociant la creació de la plaça, i això es pot extrapolar a fer una 
OPE en condicions, negociada amb Delegació de Govern per dotar de tècnics/ques 
les Àrees on en manquen, una inversió de futur per fer els plecs tècnics necessaris 
d’altres contractes que evitaran objeccions.  

De totes formes, és una bona notícia que Intervenció vagi enviant els informes amb 
les objeccions a l’òrgan competent, ja que entenent que algunes factures són 
inevitables o per dir-ho d’una altre manera, altres sí que s’hauria de revisar 
urgentment la forma amb la que es contracta.  

 
6. Expedient 4145/2021. Presa en coneixement de l’informe definitiu emès per 

part de la Intervenció en data 6 de setembre de 2021 de control financer relatiu 
a les actuacions consistents en la comprovació de la carrera professional 
horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament de Pollença 

 
Les conclusions de l’informe d’Intervenció no són gaire positives i conviden a 
pensar que la formació i el compliment d’acords amb el personal no són una 
prioritat. Per això insistim, s’han de complir els requisits establerts ja que si no es 
compleixen, no es pot sol·licitar el que no correspon, i per altre banda s’han de 
millorar la comunicació, el compliment d’acords, s’han de convocar amb temps i 
forma les convocatòries i no esperar a l’últim moment i no pot haver-hi una guerra 
freda permanent. Tothom ha de complir, i una bona manera de començar a 
mesurar-ho, per molt que sembli que no té relació, insistim, és una RLT 
actualitzada. I, el Sr. batle, com a responsable de l’Àrea de Personal, entenem que 
ha de vetllar perquè els procediments es desenvolupin correctament i no plegats 
de mancances, fent una feina preventiva d’incidències. També tal vegada es 
podria convocar una valoració que fa la ciutadania dels representants polítics, i si 
l’augment de sou d’inici de legislatura està justificat. Creim que seria positiu 
convocar una reunió entre els treballadors (representants, membres de l’equip de 
Govern i oposició per analitzar les mancances i veure com millorar aquest 
procediment en el futur).  
 
 
 

7. Expedient 3490/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del Conveni de 
col·laboració entre l'Agència Tributària de les Illes Balears i l'Ajuntament de 
Pollença per a la gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i 
seguretat viària 

 
Anterior Conveni, any 2006, gestió expedients sancionadors i gestió de les multes. 
Policia Local tendria possibilitat d’utilitzar maquinària ATIB. Tot serà telemàtic. Proveir 
radar mòbil si es sol·licita. Es compraran radars pedagògics.  
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Mirar punt 6 i funcionament econòmic.  

Sentit del vot: a favor. 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

 
8. Expedient 3191/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de l'elecció del 

càrrec de jutge/essa de pau substitut/a 
 

Es fa la proposta del Sr. Jaume Vives Plomer per part de l’equip de Govern.  

Diem que no hem mirat els CV ni hem fet cap proposta perquè “el mal està fet”. 
Agraïm la iniciativa que sembla ha hagut de més participació per aquesta elecció 
(se’ns va enviar un correu explicant-nos que podíem mirar el registre amb els CV de la 
gent que s’havia apuntada), cosa que no va passar amb l’elecció del jutge de pau.  

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) 

 
9. Expedient 4103/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la declaració 

Any Costa (octubre 2021 - octubre 2022) en memòria de Miquel Costa i Llobera 
en el 100è aniversari de la seva mort 

 

Farà 100 anys de la mort de Miquel Costa i Llobera. Es proposa la celebració durant 1 
any com homenatge a aquesta figura important per Pollença. Defugir de la figura de 
Costa “ranci”, cap a altres vessants. Qui més ho organitza és el bisbat i la Fundació 
Rotger i Villalonga. 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 
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10. Expedient 3180/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la 
sol·licitud al Consell Insular de Mallorca de l’inici del procediment per 
l’assumpció de la titularitat i gestió del servei de residència permanent de 
persones majors (Residència Social Sant Domingo) de conformitat amb el que 
disposa l’apartat 2 de la disposició addicional segona de la Llei 3/2017, de 7 de 
juliol 

 
La residència a dia d’avui és de gestió pública, totes places menys 3 són concertades, 
no hi ha via d’accés directa. Es va plantejar a l’IMAS que ho assumeixin, en diverses 
ocasions. Procediment complicat.  

3 places no concertades estan ocupades.  

Idea és que durant 2022 es pogués fer el traspàs.  

A nivell econòmic, la residència té molt de dèficit econòmic.  

Se’n van totes les places 

18 persones dependents (conveniades). 14 persones autònomes.  

 
Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

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

 
11. Expedient 4186/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de la declaració 

d'entitats d’interès públic municipal per fer ús gratuïtament de les 
instal·lacions esportives municipals per a l’exercici 2021-2022, prèvia ratificació 
de la seva inclusió a l'ordre del dia 

 
Sentit del vot: a favor..  

La proposta s’aprova per: unanimitat 

 
12. Expedient 4370/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de les bases 

reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l'esport 
de competició i realització d'activitats esportives 2021, prèvia ratificació de la 
seva inclusió a l'ordre del dia 

 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 
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13. Expedient 4274/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per 
al futur espai municipal de COWORKING al polígon de Pollença 

 
Explic la moció que s’ha enviat a l’equip de Govern i a l’oposició. S’han suspès les 
regles fiscals per l’any 2022, com l’any 2021.  

Expòs que una nau es pot dedicar a part d’equipament i l’altre a l’espai de co-
working.  

S’introdueix una esmena que afecta als 2 acords: no limitar l’espai a que estigui al 
polígon.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

 
14. Expedient 4304/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam 

sobre la situació actual de les dones i nines a l'Afganistan 
 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

 
15. Expedient 4313/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam 

pels aparcaments de Formentor 
 

Titularitat aparcament i zona verda ara és publica. Tenim 2 situacions diferents amb 
cada aparcament. S’està mirant de fer una concessió directa durant uns anys a 
l’empresa (hotel). L’hotel també té la llicència d’activitat.  

Fa des de l’any 1989 que no s’ha actualitzat l’Inventari Municipal de Bens.  

Sentit del vot: abstenció. 

La proposta es rebutja per:  

• Vots a favor: Junts (5) 
• Vots en contra: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Abstencions: Unides Podem, Alternativa (2) 

16. Propostes / Mocions d'urgència 
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17. Proposta d'urgència : Expedient 4071/2021. Aprovació, si procedeix, del 
compte general de l'Ajuntament de Pollença exercici 2020 

 
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) 

 
 

18. Expedient 4226/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la renúncia 
al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pollença presentada per Pere Josep 
Coll Torrendell (Alternativa per Pollença) 

 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

 

 

Signat, Podem Pollença 


