
 

Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de 

l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es preveu en el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta, per al seu debat i 

aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament, la següent  

 

MOCIÓ PER AL FUTUR ESPAI MUNICIPAL DE COWORKING AL POLÍGON DE 

POLLENÇA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La necessitat imperiosa de transformar l’economia local cap a un model que defugi de 

la dependència total i absoluta del turisme passa per desenvolupar i obrir nous 

horitzons. El futur tecnològic, informàtic i de l’energia renovable es troba davant nostre 

i l’Ajuntament de Pollença és un agent clau per atreure aquests sectors al Municipi.  

Els 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l’Agenda 2030 parlen (2 

d’ells)  de treball decent i creixement econòmic i d’indústria, innovació i infraestructura 

per assolir fites que millorin la situació global del nostre entorn. 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.  

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. Ja es veuen exemples a altres indrets, com és el cas de Lloseta 1, que 

implementarà un espai de coworking a una sala gran d’un espai Municipal i també un 

espai per acollir a emprenedors/es de forma temporal. Un funcionament que es 

 
1 https://economiademallorca.com/art/26238/lloseta-contara-con-un-centro-de-apoyo-a-

las-empresas-locales 
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regularà via ordenança fiscal i reglament intern. De fet, ja ha sortit a consulta pública la 

demanda d’opinions per conformar ambdós normatives. En aquest sentit, l’ordenança 

fiscal hauria de preveure un preu de lloguer que redueixi sensiblement (valorant amb 

un estudi de cost mitjà dels lloguers comercials de Pollença) el preu mensual perquè 

noves empreses puguin créixer. 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. El temps 

d’adjudicació serà d’un màxim a determinar, tot i que per afavorir la rotació d’empreses 

i el foment d’oportunitats, aquest hauria de ser preferiblement de 4 anys. En quant al 

reglament de funcionament, l’Ajuntament de Pollença podria utilitzar part dels 

ingressos obtinguts a aportar personal propi en les tasques de manteniment i neteja 

de les instal·lacions.  

S’estableixen dues possibilitats per adquirir sòl al polígon: compra directa per part de 

l’Ajuntament de Pollença (amb Romanent de Tresoreria, de 31.300.000 € aproximat, 

tenint en compte la suspensió de les regles fiscals de 2021, o amb una inversió 

financerament sostenible fruit del superàvit pressupostari del 2021, 406.522,69€ ), o 

bé 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. La nau haurà de finançar-se amb recursos propis de la 

Corporació o amb la recerca de finançament del Consell Insular de Mallorca i/o la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença 

presenta al Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els següents 

 



 

ACORDS 

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. 

 

 

 

 

 

Pollença, 16 de setembre de 2021 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

Michael L. Muller Flury 

Al Ple Corporatiu del 30 de setembre de 2021 


