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URGENT

DEL

PLE

DE

Ordre del dia
1.- Ratificació, si procedeix, de la urgència de la sessió
2.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de subvenció de les obres “Rehabilitació conjunt
zona Calvari” a incloure en el POS 2012
3.- Aprovació, si procedeix, de la renúncia anticipada al conveni de col·laboració entre el
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per dur a terme la construcció d’un
auditori al municipi
4.- Execució, si procedeix, de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària de
dia 31 de març de 2011, relatiu a la moció presentada pel grup municipal PSM-EN en relació
a la reposició d’aixetes municipals als seus llocs originals
5.- Precs i preguntes

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Ratificació, si procedeix, de la urgència de la sessió
De conformitat amb l’establert a l’article 81.4 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) el Sr. Batle justifica la
celebració per urgència de la present sessió pel fet de presentar la sol·licitud de
finançament d’inversió en el marc de la convocatòria del Pla d’Obres i Serveis per a 2012
abans del proper dia 14 d’octubre de 2011 així com per tractar el punt relatiu a la
renúncia anticipada, si procedeix, del conveni de col·laboració per dur a terme la
construcció de l’auditori atès l’escrit tramès des de la Direcció General de la Conselleria
d’Administracions Públiques al respecte.
Efectuada la votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden ratificar la urgència de la
sessió.
2.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de subvenció de les obres “Rehabilitació del
conjunt de la zona del Calvari” a incloure en el POS 2012

Es dona compte de la proposta de Batlia de dia 10 d’octubre de 2011 que a continuació es
transcriu:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals dia 23 de
setembre de 2011 relatiu a la sol·licitud de subvenció de les obres a incloure en el Pla
d’Obres i Serveis 2012.
Vist l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 29 de
setembre de 2011, relatiu, entre d’altres, a l’aprovació de l’expedient de sol·licitud de

finançament al Consell Insular de Mallorca per a les obres “Millora del ramal d’accés i
passeig peatonal des de via Argentina fins a la rotonda des Gall” amb un pressupost
total d’execució per contracte de 138.032,98 €, demanant la seva inclusió en el Pla
d'Obres i Serveis per a l'any 2012 i de l’avantprojecte de l’obra de referència redactat
per l’enginyer de camins Sr. Juan José Lemm.
Atès que en dita sessió es va acordar, per unanimitat, la retirada dels punts tercer i quart
inclosos a l’expedient de sol·licitud de subvenció de les obres a incloure en el POS 2012
relatiu a la part corresponent a la sol·licitud de finançament per a les obres
“Rehabilitació del conjunt de la zona del Calvari”, conforme l’avantprojecte redactat
per l’arquitecte municipal Rafel Balaguer Galmés, per a un millor estudi i ésser tractat
en una següent sessió, quedant sobre la taula d’acord amb el previst a l’article 92 del
ROF.
Pels motius abans exposats i vist que el termini per a la presentació al Consell de
Mallorca de les peticions de les obres i els serveis que es vulguin incloure en el Pla
insular d’obres i serveis de l’any 2012 finalitza el proper dia 14 d’octubre de 2011,
aquesta Batlia proposa novament a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar l'expedient de sol·licitud de finançament al Consell Insular de Mallorca per
a les obres “Rehabilitació del conjunt de la zona del Calvari” amb un pressupost total
d’execució per contracte de 245.034,290 €, i demanar la seva inclusió en el Pla d'Obres i
Serveis per a l'any 2012. La subvenció a fons perdut que se sol·licita puja a un import de
147.020,57 € (60%) , essent l'aportació municipal de 98.013,72 € (40%).
2n.- Aprovar l’avantprojecte de l’obra de referència “Rehabilitació del conjunt de la
zona del Calvari” redactat per l’arquitecte municipal Rafel Balaguer Galmés.
3r.- Acceptar específicament les normes establertes a la convocatòria del Pla d'Obres i
Serveis per a l'any 2012.
4rt.- L’Ajuntament de Pollença es compromet a consignar en el pressupost de despeses
per a l'any 2012, crèdit suficient a la partida corresponent per al finançament de la part
corresponent a aquest Ajuntament, de les inversions de les quals es demana la seva
inclusió en el Pla d'Obres i Serveis de 2012.
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.
Pollença, 10 d’octubre de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Pren la paraula el Sr. Batle i exposa el contingut de la proposta que es sotmet a votació,
tractant-se, en part, de la mateixa que es va sotmetre a la consideració de l’Ajuntament
Ple en sessió celebrada dia 29 de setembre de 2011 i fou retirada davant la possibilitat de
presentar altres possibles propostes d’inversió en el marc del Pla d’Obres i Serveis per a
2012. A continuació manifesta que de la junta de portaveus celebrada el passat dia 10
d’octubre de 2011 han sorgit altres idees positives per a dur terme les pertinents
inversions, assolint el compromís de sol·licitar les que es consideren més adients en la
propera convocatòria del Pla d’Obres i Serveis per a l’any 2013 de les que, entre d’altres,
destaca: l’adequació del Museu de Pollença; l’adequació de l’espai públic del pati de
l’antic col·legi Miquel Capllonch; inversions pel manteniment de la Cala Sant Vicenç;
actuacions a Cala Molins, etc ... Conclou el Sr. Batle que, pels motius exposats, es manté
la proposta inicial relativa a la sol·licitud de finançament al Consell Insular de Mallorca
per a les obres corresponents a l’avantprojecte “Rehabilitació del conjunt de la zona del
Calvari”, redactat per l’arquitecte municipal Rafel Balaguer Galmés, amb un pressupost
total d’execució per contracte de 245.034,290 €.
Intervé el Regidor Sr. Sureda i Massanet i exposa que el grup municipal d’ERAM
s’abstindrà en la votació del present punt al considerar que hi ha altres projectes més
prioritaris, tal com va exposar en la passada sessió plenària i en la junta de portaveus;
assenyala entendre que l’avantprojecte que es presenta ja està elaborat però que de cara al
Pla d’Obres i Serveis 2013 per ventura s’hauria de fer un replantejament de les millores
que són necessàries per conèixer quins projectes són prioritaris en el municipi com, per
exemple, la supressió i eliminació de barreres arquitectòniques; la millora del centre de
salut; l’adequació del pati de l’antic col·legi Miquel Capllonch; actuacions diverses a la
Cala Sant Vicenç; un nou quarter per la Policia Local; l’edifici municipal de la plaça
Major (peixateria); etc ... També manifesta que no es pot oposar a l’avantprojecte que es
presenta però no creu que sigui prioritari.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar també diu que el grup municipal del PSM-EN no està en
contra d’aquest avantprojecte però no creu que sigui hores d’ara una prioritat manifestant
que no és cert, tal com s’ha declarat damunt premsa, que no hi hagi altres alternatives tal
com ara s’ha dit i s’ha tractat en la passada junta de portaveus on es detallaren moltes
possibles actuacions a realitzar, especialment a la Cala Sant Vicenç on existeix una
mancança d’inversions des de fa molts anys pel que demana al Regidor delegat de la Cala
Sant Vicenç Sr. Fuster Capllonch que s’esforci en materialitzar les propostes i les
promeses fetes a la gent en el programa electoral del partit IB-Lliga Regionalista atès que
tindrà molt poques oportunitats i li toca defensa la Cala.
El Regidor Sr. Llompart Moragues manifesta que per el Moll no s’ha previst cap projecte
per aquesta convocatòria del Pla d’Obres i Serveis, essent abandonat, destacant alhora

que les propostes presentades ho han estat en curt termini; així mateix assenyala que no
està en contra de tot el que és millorar el municipi però que s’ha tingut poc temps per
prioritzar les possibles inversions i s’ha presentat a consideració del plenari uns
avantprojectes ja redactats on només calia votar sí o no.
Intervé el Regidor Sr. Mateu Torandell i exposa que no dubte que existeixin altres
actuacions necessàries en el municipi però que la urgència en l’aprovació del present
avantprojecte perquè sigui inclòs, si procedeix, en el Pla d’Obres i Serveis per a l’any
2012 així com el fet d’ésser una inversió prevista en el programa electoral del grup
municipal de CiU fan que es voti a favor de la present proposta considerant que aquesta
rehabilitació de la zona del Calvari suposarà millorar la imatge del municipi al ésser
turísticament el lloc més visitat, essent possible habilitar noves rutes d’accés al nucli urbà
i els petits comerços també es veuran beneficiats, entre d’altres motius que ja manifestà
en la passada sessió plenària.
La Regidora Sra. Sastre Llompart manifesta que la inclusió de l’avantprojecte del Calvari
no li sembla malament atès que la zona guanyarà en atractiu i interès cultural i turístic
però també considera que aquesta actuació no és prioritària existint altres propostes, com
ara, l’embelliment de la primera línia del Port de Pollença; la reestructuració de parcs
infantils, etc ... pel que el grup municipal del PSOE s’abstindrà en la votació del present
punt, donant un marge de confiança i amb la finalitat d’anar preparant els projectes a
incloure en el proper Pla d’Obres i Serveis.
El Regidor Sr. García Salvador agraeix que es retires inicialment l’avantprojecte de la
zona del Calvari en el passat plenari per així poder aportar altres propostes i/o actuacions
a realitzar amb el compromís assolit de que aquestes siguin incloses en la propera
convocatòria del Pla d’Obres i Serveis considerant que tot això ha de servir per
reflexionar davant la manca d’unió dels diversos grups municipals a l’hora de planificar i
projectar amb la finalitat d’intentar pensar conjuntament tots els polítics abans de fer
inversions noves i mantenir el que es té ben cuidat atès que sempre dur un cost elevat i,
en aquest sentit, creu que és més prioritari dur a terme l’embelliment i la recuperació dels
espais públics de la Cala de Sant Vicenç envers de rehabilitar la zona del Calvari
assenyalant que també s’hauria de dur a terme una reorganització de l’àrea de serveis per
executar les actuacions pròpies i immediates que requereix la Cala.
Pren la paraula el Regidor delegat de la Cala Sant Vicenç Sr. Fuster Capllonch i
manifesta que a la Cala ja s’hi està treballant i fent actuacions conforme un pla de treball
fixat però que apart també té delegada la gestió d’altres àrees (esports i joventut) amb la
pertinent responsabilitat pel que està intentant realitzar les coses de la millor manera
possible atès que s’estima la Cala com qualsevol altre pollencí i hi estarà ben damunt
coordinat conjuntament amb el Regidor delegat de Serveis.

Intervé el Regidor delegat de Serveis Sr. Roca Olivieri exposant que s’han començat a fer
diverses actuacions a la Cala Sant Vicenç després de molts d’anys sense fer-hi res, com
ara i per exemple, a l’enllumenat, a les arquetes, a les bombes propulsores, als arbres, etc
... però que no es pot pretendre arreglar totes les coses necessàries en dos dies ni en mig
any per a veure els resultats.
Després de breus intervencions envers les propostes d’actuacions comentades conclou el
Sr. Batle dient que tots els projectes plantejats són constructius i que és cert que el
municipi ha de tenir un model sobre el que prioritzar les inversions, sobretot davant la
situació actual on hi ha moltes dificultats per a aconseguir finançament.
Passats a votació els reunits, per MAJORIA (10 vots a favor: PP; IB-Lliga i CiU i 7
abstencions: A; PSOE; UMP; PSM-EN i ERAM) acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
3.- Aprovació, si procedeix, de la renúncia anticipada al conveni de col·laboració
entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença per dur a terme la
construcció d’un auditori al municipi
Acte seguit es dona lectura a la proposta de Batlia de dia 7 d’octubre de 2011 i que es
transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 29 de març de 2007, va
aprovar el conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de
Pollença per dur a terme la construcció d’un auditori al municipi, conveni que es va
signar dia 29 de novembre de 2007, amb càrrec a les quantitats que toca percebre a
l’Ajuntament de Pollença en el repartiment del fons de cooperació local d’acord amb
l’apartat sisè de l’article 205 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.
Vist l’escrit tramès per la Directora General de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis del Govern de les Illes Balears (RGE núm. 7139 de
04.10.11) en el que comunica, entre d’altres, la possibilitat de procedir a la renúncia
anticipada del Conveni per tal d’evitar perdre l’anualitat corresponent a 2011 del fons
de cooperació local, tal i com permet la clàusula cinquena del Conveni.

Considerant que, a dia d’avui, es produeix la circumstància prevista a l’apartat b) de la
clàusula cinquena: impossibilitat total del compliment objecte del Conveni atès que no
s’han executat les tasques de construcció d’un auditori al municipi de Pollença, tal com
consten detallades a l’annex d’aquest conveni.
Vist que d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, en l’article 205 regula el Fons de
cooperació local amb l’objectiu de contribuir a l’equilibri econòmic de les entitats locals
de les Illes Balears i a la realització interna del principi de solidaritat, com també de
col·laborar en la consecució dels principis de suficiència financera i autonomia de les
entitats locals, el qual es reparteix anualment entre els municipis no tenint caràcter
finalista les aportacions econòmiques als municipis que es fan a càrrec d’aquest fons
excepte en el supòsit en que s’hagi formalitzat un conveni de col·laboració per a
objectius determinats, com és en el present cas.
Atès que a l’any 2007 es va fer efectiva, a la signatura del Conveni, la primera anualitat
per import de 172.704,06 €, quantitat coincident amb l’aportació econòmica
corresponent al municipi de Pollença a càrrec del Fons de Cooperació Local conforme
el règim jurídic i els criteris de distribució i funcionament establerts reglamentàriament.
Pels motius abans exposats, tot tenint en compte que als ens locals que hagin subscrit els
convenis esmentats se’ls sostraurà l’import anual que prevegi el conveni de les
aportacions que els pertoquin i donat que aquest Ajuntament de Pollença ha deixat de
percebre la participació anual prevista així com la que li correspondria conforme la
clàusula segona i l’apartat b de la clàusula tercera del Conveni de referència davant la
impossibilitat total del compliment objecte del Conveni, aquesta Batlia proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
1r.- Resoldre anticipadament el conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Pollença per dur a terme la construcció d’un auditori al
municipi, signat dia 29 de setembre de 2007, conformement el previst a la clàusula
cinquena de dit Conveni, per tal d’evitar perdre l’anualitat corresponent a 2011 del Fons
de cooperació local.
2n.- Sol·licitar al Govern de les Illes Balears les aportacions econòmiques corresponents
a les participacions anuals de 2008 a 2010 del municipi de Pollença a càrrec d’aquest
Fons de cooperació local d’acord amb el previst a l’article 205 de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis del Govern de les Illes Balears, als
efectes oportuns.

No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.
Pollença, 7 d’octubre de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”
Pren la paraula el Sr. Batle i exposa el contingut de la proposta que es sotmet a votació
fent referència expressa a l’escrit tramès per la Directora General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis del Govern de les Illes Balears (RGE
núm. 7139 de 04.10.11) en el que comunica, entre d’altres, la possibilitat de procedir a la
renúncia anticipada del Conveni per tal d’evitar perdre l’anualitat corresponent a 2011 del
fons de cooperació local, tal i com permet la clàusula cinquena del Conveni així com,
davant aquesta situació, sol·licitar, si procedeix, les aportacions econòmiques
corresponents a les participacions anuals de 2008 a 2010 del municipi de Pollença a
càrrec d’aquest Fons de cooperació local.
Considera el Sr. Batle que aquest Conveni no té cap sentit actualment atès que no hi ha
garanties en el seu finançament pel que es pot dir, a dia d’avui, que la resolució
anticipada del mateix és un punt i apart, per no dir final, davant la il·lusió de tirar
endavant el projecte de construcció d’un auditori al municipi, tal com a nivell polític i
personal ho defensà en el seu moment amb l’objectiu de disposar d’un edifici
multifuncional de referència; exposa el Sr. Batle que ara les circumstàncies econòmiques,
socials i polítiques han canviat respecte l’any 2007 i que quan el tren ha passat ho has
perdut manifestant alhora que tant de bo en un futur es pogués reprende la situació
financera i econòmica de l’ajuntament sense renunciar en aquest projecte.
El Regidor Sr. Sureda i Massanet manifesta que avui personalment és sent enganat i
decebut, decebut no perquè volgués un auditori d’en Moneo sinó perquè pensava que
hagués estat possible gaudir d’un espai multifuncional adaptat a les necessitats reals del
municipi; així mateix denuncia que durant la campanya electoral es rescindís el conveni
de col·laboració per aquest mateix concepte amb la Conselleria de Turisme atès que ara
l’ajuntament es troba en que han partit tots els doblers previstos pel que també reclama
que el Sr. Batle que alhora era batle i assessor del Sr. Matas en dita legislatura i que portà
aquest projecte com bandera, aconsegueixi tots els recursos econòmics necessaris per
tornar posar el municipi de Pollença en el lloc que li correspon. Per altra banda el Sr.
Sureda i Massanet exposa que ha trobat a faltar un projecte alternatiu, un projecte que
toques de peus a terra pel que, pels motius exposats, el grup municipal d’ERAM
s’abstindrà en la votació del present punt tenint el Sr. Batle l’obligació moral de reclamar
mitjançant la negociació política que calgui aquests recursos econòmics que ningú va dir
en el seu moment que fugirien.

Intervé el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i manifesta que avui es certifica la mort d’aquest
projecte però que, així-i-tot, no es sap on és la sort perquè vistos els projectes de la
legislatura autonòmica 2003-2007: òperes virtuals, autopistes, Palma Arena, estació de
Metro a Palma, etc ... tal volta l’ajuntament s’ha alliberat d’una llosa; dit això exposa que
per voler aquest projecte el municipi s’ha quedat fora res i és de responsabilitat política
exigir el pagament de les anualitats corresponents a les participacions anuals de 2008 a
2010 del municipi de Pollença a càrrec del Fons de cooperació local, essent una obligació
del partit polític del PP exigir aquests doblers per tenir una sala multifuncional en
condicions pel municipi així com la Regidora delegada d’Hisenda ha de demanar allò que
es va comprometre fa ara vuit anys i que ha fet perdre tant de temps sense haver estat mai
un projecte de gran demanda social.
El Regidor Sr. Moragues Llompart manifesta que decebut no hi està molt atès que ningú
esperava que aquest projecte arribes a port, essent per ell la decepció el fet de no tenir una
alternativa a aquest projecte.
Pren la paraula el Regidor Sr. Mateu Torandell i exposa que durant les darreres dues
legislatures s’ha treballat per no perdre aquestes subvencions però que també s’ha de
tenir especialment en compte que la situació actual és molt diferent a la que existia l’any
2007, on no hi havia crisi i les prioritats eren unes altres, pel que considera oportú
renunciar anticipadament al Conveni per així poder exigir tots els doblers que el municipi
ha deixat de percebre durant les anualitats 2008 a 2010 i després arribar a un acord,
mitjançant les negociacions que siguin necessàries, per obtenir el finançament oportú
davant les actuals necessitats del municipi.
La Regidora Sra. Sastre Llompart exposa que, quan es va realitzar una petita enquesta a
nivell de partit, es va arribar a la conclusió que a la ciutadania li era igual que l’auditori
fos d’en Moneo o d’un altre arquitecte essent el que li importava el fet de que els doblers
arribessin al municipi i, sobretot, que bastessin per fer l’obra, manifestant que aquest
assumpte és avui un punt i final pel grup municipal del PSOE atès que l’execució
d’aquest projecte hagués suposat un cost molt elevat de manteniment dient que lo que
malament comença mal acaba i ara, almenys, s’ha d’ésser a temps de recuperar i demanar
aquests doblers.
El Regidor Sr. García Salvador comença la seva intervenció citant les paraules
pronunciades pel portaveu del grup municipal del PSOE Sr. Serra de Gayeta en la sessió
plenària de dia 29 de març de 2007 “ ... el grup del PSOE està en contra de l’aprovació

d’aquest acord, al que considera una maniobra electoral i una embaucada de fum perquè
l’equip de govern no té clar el que pretén dur a terme amb aquesta obra ...” exposant
que el grup municipal d’A sempre ha pensat que aquesta projecte no era més que una
bogeria pel que considera que el Sr. Batle és corresponsable d’aquesta situació atès que ja
en el seu moment no es va fer cap pla de viabilitat del seu ús i gestió i aquesta política de
voler executar obres perquè “fan il·lusió” no és la correcta; així mateix manifesta que les
coses s’han de planificar i que s’han perdut doblers i temps en voler que aquest projecte
fos l’auditori d’en Moneo, esperant que el Sr. Batle lluiti per a recuperar aquests doblers
atès que és molt fàcil prometre coses però que ara és el moment de demostrar que sap fer
feina pel poble i lluitar per aquests doblers.
Intervé el Sr. Batle dient que aquest Conveni es va formalitzar dia 29 de novembre de
2007 i que, des d’aquella data, hi havia temps suficient per resoldre-lo anticipadament
com també evitar perdre la subvenció corresponent a la Conselleria de Turisme pel
mateix objecte atès que, si es parla de corresponsabilitats polítiques, també es pot parlar
de les existents en la passada legislatura, tan a nivell municipal com autonòmic, atès que
no tot és pels despropòsits de fa vuit anys i tothom ha de saber estar allà on li correspon;
manifesta que en el seu moment es creia amb aquest projecte però si passa una etapa i no
es fa res difícilment pot ser viable, pel que si hi ha qualque oportunitat de fer una altra
cosa es cercarà al màxim consens possible per dur-la a terme però, a dia d’avui, el
contingut d’aquest projecte és impossible, sabent tots acceptar les seves responsabilitats .
El Regidor Sr. Sureda i Massanet manifesta de nou que és sent enganat i que el que
realment ara pertoca fer és reclamar per tot allà on faci falta aquests doblers i, per
reclamar, sempre es comptarà amb el suport del grup municipal d’ERAM.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar diu que no accepta que es digui que la responsabilitat
política és de tots atès que aquest projecte ho varen parir els partits dels PP i UM i que
hores d’ara el Sr. Batle té la responsabilitat de no enganar als pollencins els quals es
mereixen recuperar aquests doblers.
La Regidora Sra. Sastre Llompart manifesta que és conscient que la decisió que es pren
avui probablement millor si s’hagués acordat abans, tot i que aquest projecte hagués estat
una realitat en el seu moment.
El Regidor Sr. García Salvador diu que ha parlat de corresponsabilitat perquè aquest
projecte neix d’una il·lusió no essent la situació actual que ara ho aturi atès que ja no hi

havia doblers a l’any 2007, considerant que des del principi ha estat un projecte mal
concebut i s’ha d’assumir el que s’ha fet malament.
Finalment assenyala el Sr. Batle que, apart de tot el debat generat al respecte, hores d’ara
el més important és poder reclamar i recuperar aquests doblers pel municipi.
Conclòs el debat i passats a votació, els reunits, per MAJORIA (15 vots a favor: PP; IBLliga; A; PSOE; CiU i UMP i 2 abstencions: PSM-EN i ERAM) acorden aprovar
íntegrament la proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
4.- Execució, si procedeix, de l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple, en sessió
ordinària de dia 31 de març de 2011, relatiu a la moció presentada pel grup
municipal PSM-EN en relació a la reposició d’aixetes municipals als seus llocs
originals
A proposta del Sr. Batle, els reunits, PER UNANIMITAT, acorden retirar el present punt de
l’ordre del dia per un millor estudi del mateix de conformitat amb l’article 92.1 ROF, ateses
les dubtes tècniques i jurídiques sorgides al respecte i amb la finalitat d’adoptar l’acord que
es consideri més procedent.

5.- Precs i preguntes
Seguidament es contesten les preguntes presentades per escrit (RGE núm. 6885 de
26.09.11) per part del Regidor Sr. García Salvador (Alternativa) i que resten units com
annex a la present acta:
R1: Contesta el Sr. Batle que el pacte de govern ho tenen però que no l’enmarcaran; se’ls
facilitarà en una comissió informativa.
R3: Contesta el Sr. Batle en sentit negatiu atès que el titular de la carretera vella de Pollença
a Lluc és el Consell de Mallorca, tot i que se li informarà al respecte.
R4: Contesta el Sr. Batle que aquest expedient està en fase d’incoacció.
R5: Respon el Sr. Batle que el procediment s’està tramitant tot i que hores d’ara l’antena en
qüestió està aturada sense funcionament.

R6: Contesta el Sr. Batle que s’ha dut a terme una reunió amb els propietaris de dit immoble
per a tractar aquest assumpte atès els impediments que ells hi consideren així com davant la
possible inseguretat jurídica; per altra banda s’ha tornat plantejat la situació en el Consell de
Mallorca amb la finalitat d’adoptar les mesures necessàries al respecte però el que està clar
és que hores d’ara l’ajuntament no el pot comprar com tampoc ho pot expropiar per interès
social.
R7: Contesta el Regidor Sr. Alonso García que sí que s’ha informat d’aquesta situació
respecte els set treballadors als quals els hi és d’aplicació el conveni de personal laboral de
l’ajuntament tal com estableix el plec de condicions regulador de la concessió administrativa
i així s’ha traslladat a l’empresa concessionària.
R8: Respon la Regidora Sra. Buades Cifre que efectivament la proposta es considerà viable
per part dels serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient, destacant que es va aprovar un pla
d’actuació per novembre del 2010; per altra banda diu que mitjançant carta s’informa als
particulars propietaris de palmeres afectades de les mesures a adoptar un cop la Policia
Local ha aixecat acta al respecte. El Sr. Batle també manifesta que paral·lelament a les
actuacions que es duen a terme s’està negociant amb la Conselleria d’Agricultura la
possibilitat de disposar de qualque ajuda en el marc del projecte LYFE.
R9: Contesta el Regidor Sr. Fuster Capllonch que efectivament ha localitzat el document
mitjançant s’estableix la concessió per construir les instal·lacions esportives (pistes de
tennis) amb dita entitat, signant-se l’any 2002 per un termini de 35 anys, on s’establí el
pagament d’un cànon incrementat anualment amb l’IPC . Així mateix contesta que no hi ha
cap contracte entre dita entitat i l’ajuntament per a la utilització de les pistes de tennis per
part del club de tennis del Port de Pollença semblant ésser que hi havia acords verbals per
l’ús de dites pistes mentre s’executaven les obres de les instal·lacions esportives públiques.
Respecte si hi ha constància de la comunicació entre els explotadors quan finalitzaren les
obres respecte la utilització de les pistes, segons l’entitat no però l’anterior regidor d’esports
manifesta que sí. Per altra banda manifesta que no hi ha constància de que es contestessin
les peticions formulades per l’entitat respecte els deutes pendents per part de l’ajuntament.
El Sr. Fuster Capllonch considera que el preu de lloguer és abusiu i que s’ha d’arribar a un
preu just entre les parts i que hores d’ara s’està treballant amb solucionar aquest problema
realitzant les oportunes gestions al respecte.
A continuació es contesten les preguntes presentades per escrit (RGE núm. 6897 de
26.09.11) per part del Regidor Sr. Cifre Bennàssar (PSM-EN) i que resten units com
annex a la present acta:

R1: Contesta el Sr. Batle que hores d’ara ho desconeix però que, en tot cas, es tracta d’un
acord ja adoptat i publicat en el BOIB.
R2: Respon el Sr. Batle que no es va acceptar la renúncia atès que tampoc era una decisió
irrevocable i que ara s’està intentant reconduir la situació a nivell global, tant amb els
sindicats com realitzant gestions amb la Conselleria d’Interior.
R3: Contesta la Regidora Sra. Buades Cifre que els procediments de les denúncies de trànsit
segueixen la seva tramitació conforme el conveni signat amb l’ATIB al respecte.
R4: Contesta el Regidor Sr. Alonso García que la web de la ràdio és accessible via
radiopollença.net i radiopollensa.es, restant pendent d’incloure radiopollença.es, essent cert
que en aquests moments es redirecciona a la pàgina radiopollensa.es i la que es vol que
quedi com pàgina matriu és radiopollença.net no essent necessari el domini.cat perquè
t’admeti la lletra ç.
R5: Contesta la Regidora Sra. Buades Cifre que no s’ha fet canvi atès que l’horari de 13 a 16
hores és el mateix que hi havia i l’obertura de portes a les 9 hores és perquè totes les oficines
de turisme iniciïn el servei a la mateixa hora.
R6: Contesta la Regidora Sra. Estrany Espada que amb l’aplicació d’un nou programa
informàtic al departament de Tresoreria serà necessària una persona de reforç a dit
departament.
R7: Contesta la Regidora Sra. Estrany Espada que l’any 2010 s’han ingressat baix aquest
concepte 102.502,09 (CIM) i 526.049,84 € (CAIB) i fins abril de 2011: 250.943,18 € (CIM)
i 203.602,85 (CAIB)
R8: Contesta el Sr. Batle que aquest assumpte relatiu al procediment contractual dels serveis
informàtics s’està estudiant atès que si bé és cert que es va sol·licitar un tercer informe
també s’ha de dir que el plec de condicions aprovat no s’ajusta als objectius es volen
implantar a nivell informàtic en aquesta legislatura partint de necessitats diferents.
R9: Contesta el Sr. Batle que el pacte de govern ho tenen però que no l’enmarcaran; se’ls
facilitarà en una comissió informativa.
R10: Contesta el Sr. Batle que mirarà l’estat de l’expedient i se’ls informarà al respecte.
R11: Contesta el Sr. Batle que s’executarà quan sigui l’època oportuna atès que els pins han
de poder ferrar.

R12: Contesta el Sr. Batle que s’ha arribat a un consens entre els particulars als efectes de
realitzar les actuacions de la manera més ràpida i efectiva, esperant que ara no es realizin
abocaments a la zona pública.
R13: Contesta la Regidora Sra. Estrany Espada que tenint en compte el resultat negatiu del
romanent de tresoreria en més de 3 milions d’euros primer s’ha reduït la despesa pública en
el pressupost general de 2011; se sol·licitarà la línia ICO-Entitats Locals i tenir enllestit el
més aviat possible el pressupost general de 2012, entre d’altres mesures.
R14: Respon el Regidor Sr. Fuster Capllonch que efectivament es pot garantir la seguretat
de les persones que usen les instal·lacions de la piscina municipal atès que, si no fos així,
s’hauria de tancar; per altra banda manifesta que s’han ajuntat dos problemes relatius al
manteniment i a la maquinària, recordant també que s’està treballant amb els problemes
existents en la pròpia concessió administrativa.
R15: (Es dona per contestada al ésser la mateixa abans presentada pel grup municipal d’A)
R16: Respon el Regidor Sr. Fuster Capllonch que va explicar el seu parer al cap de tres
mesos d’ésser regidor i que es ratifica dient que part del personal no rendeix com cal atès
que la situació actual és greu i tant els regidors com el personal s’han d’esforçar com cal per
treure els assumptes endavant.
R17: Contesta el Regidor Sr. Fuster Capllonch que no entén com així es volen cercar set
cames al moix i que per part seva no té cap dubta de la tasca de la secretària, anant a vegades
molt saturada.
Es contesten les preguntes presentades per escrit (RGE núm. 6930 de 27.09.11) per part
de la Regidora Sra. Sastre Llompart (PSOE) i que resten units com annex a la present
acta:
R1: Respon el Sr. Batle que, tal com ja ha contestat abans, que aquesta situació es pot
reconduir amb la col·laboració de tots els implicats atès que el municipi s’ha de poder sentir
orgullós de la tasca que du a terme la seva Policia Local.
R2: Contesta el Regidor Sr. Llobeta Vives que sí ha hagut una reestructuració a la part de
fruites i verdures (comestibles) conforme el previst a l’ordenança i que li consta que pot
ésser que una persona en concret estigui una mica molesta per dita reestructuració.
R3: Contesta el Sr. Batle que efectivament té coneixement d’aquests moviments tot i ésser
competència del departament de Carreteres del Consell de Mallorca.

R4: Contesta el Sr. Batle que aquestes es detectaren en el trespol així com per a la reubicació
d’unes places d’aparcament previstes, per altra banda s’està elaborant una modificació del
projecte per l’enllumenat de l’emplaçament en qüestió.
R4: Contesta el Sr. Batle que ara surten amb més regularitat, tot i que n’hi ha poques.
A continuació es contesten les preguntes presentades per escrit (RGE núm. 6952 de
27.09.11) per part del Regidor Sr. Sureda i Massanet (ERAM) i que resten units com
annex a la present acta:
R1: Contesta el Sr. Batle que tal volta quan se va explicar l’ordre de retirada als establiments
hi va haver un problema de comunicació, agraint públicament alhora que s’evitessin segons
quin tipus d’accions ateses les incitacions dels que actuaven.
R2: Contesta el Sr. Batle que ara ho desconeix però que no creu que s’apliqués sanció a
tothom, sí tal volta als que trobaren en dita situació.
R3: Contesta la Regidora Sra. Buades Cifre donant lectura a un informe emès per l’oficial
encarregat de la Policia Local (.../...) al qual resta a la disposició dels regidors per si en volen
una còpia.
R4: Contesta el Regidor Sr. Roca Olivieri que es realitzaran les actuacions de neteja com als
arbres de la zona per part de l’àrea de serveis, tot tenint en compte que una part correspon al
departament de Carreteres.
R5: Contesta el Sr. Batle que hores d’ara la liquidació final d’execució d’obres no està feta
però se’l informarà al respecte.
R6: Respon el Sr. Batle que ha costat aproximadament 2.700.000 €, constant-li una ajuda
del govern autonòmic de devers 600.000 € apart de la sol·licitada al Pla.Es de 300.000 € pel
que és pròpiament la planta pis.
Acte seguit es contesten les preguntes presentades per escrit (RGE núm. 6968 de
28.09.11) per part del Regidor Sr. Mateu Torandell (CiU) i que resten units com annex
a la present acta:
R1: Contesta la Regidora Sra. Buades Cifre que efectivament va dir després de la Patrona
i que es referia als de selectiva i no els de rebuig, tal com es rectificà a l’acta de la sessió.

R2: Contesta el Regidor Sr. Llobeta Vives que la contribució ha estat de 4.900 €
aproximadament, tot tenint en compte els recursos i els esforços també realitzats per
l’Associació de Veïns.
R3: Contesta el Sr. Batle que no és competència de l’ajuntament llevar-les atès que no
estan pintades a façanes de llocs públics, considerant que les de l’església fan mal efecte.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió de la qual com a secretària,
estenc aquesta acta.
Vist i plau,
El Batle
Bartomeu Cifre Ochogavía

La Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves

