ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 01/2012
Caràcter: ordinària
Data: 26 de gener de 2012
Convocatòria: primera
Horari: de 20:05 h a 23:45h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (PP)
Regidors i Regidores
Sra. Malena Estrany Espada (IB-Lliga)
Sr. Maria P. Buades Cifre (PP)
Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)
Sr. David Alonso García (PP)
Sra. Francisca Cerdà Nadal (PP)
Sr. Miquel Llobeta Vives (PP)
Sr. Martí J. Roca Olivieri (IB-Lliga)
Sr. José Luis García Salvador (A)
Sr. Miquel Sànchez Vives (A)
Sra. Maria del Mar Sastre Llompart (PSOE)
Sr. Antoni Cànaves Capllonch (PSOE)
Sr. Joan Ramon Mateu Torrandell (CiU)
Sr. Miquel Ramon Amengual (CiU)
Sr. Nadal Moragues Llompart (UMP)
Sr. Bartomeu Cifre Bennàssar (PSM-EN)
Sr. Miquel Àngel Sureda i Massanet (ERAM)
Interventor
Sr. David Martínez Sánchez de Rojas
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
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Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Ratificació de les al·legacions presentades per la Batlia a l’avantprojecte de la
nova Llei General de Turisme de les Illes Balears
2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i
retribució corresponent
3.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 18 de data 09.01.12 relativa al
nomenament de representants municipals davant l’Assemblea General de Colonya
Caixa d’Estalvis de Pollença
4.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN i ERAM referent
a Cala Castell
5.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 38 de data 12.01.12 relativa a la
proposta d’al·legacions presentada davant l’Avantprojecte de llei de modificació de
la Llei 30/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB
6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de batlia de les al·legacions a presentar
Pla Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears
7.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; UMP; PSM-EN; i ERAM
referent a les al·legacions al pla Hidrològic de les Illes Balears
8.- Aprovació, si procedeix, de la cessió del contracte administratiu de gestió del
servei públic de l’explotació del bar del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença
9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i
ERAM per l’aprofitament del centre multifuncional “Miquel Capllonch” del Port
de Pollença
10.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i
ERAM per a la reestructuració del horaris del transport públic que comunica el
municipi de Pollença interior i exteriorment
11.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança
municipal reguladora del sistema especial de pagaments
12.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació
Municipal 2012
13.- Inici expedient de resolució del contracte administratiu de la gestió del servei
públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta en règim de
concessió
14.- Propostes/Mocions d’urgència
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II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes
Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
I.- PART RESOLUTÒRIA
1.- Ratificació de les al·legacions presentades per la Batlia a l’avantprojecte de la
nova Llei General de Turisme de les Illes Balears
Seguidament es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Generals de dia 20 de gener de 2012 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vistes les al·legacions presentades per la Batlia en data 23.12.11 (RGE/CAIB núm.
2567/2011 de 23.12.11) dins el termini concedit a l’efecte a l’Avantprojecte de la nova
Llei General de Turisme de les Illes Balears i que es transcriuen literalment a
continuació:
“Bartomeu Cifre Ochogavía, Batle-President de l’Ajuntament de Pollença,
actuant en el seu nom i representació, davant V.S. EXPÒS:
Que en relació a l’exposició pública de l’avantprojecte de la nova Llei
de Turisme de les Illes Balears, un cop analitzat el text referencial
presentat en temps i forma i tot tenint en compte la importància
estratègica pel municipi de Pollença de les estades turístiques en
habitatges, pas a presentar les següents
AL·LEGACIONS
1ª.- Incloure els habitatges turístics vacacionals com a establiments
autònoms i dedicar-los una secció pròpia atès que a l’avantprojecte de
Llei tan sols es tracten els habitatges turístics de forma indirecta, a
través de les empreses comercialitzadores de les estades turístiques en
habitatges (Capítol IV, del títol 3r, articles 49 a 52).
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2ª.- Afegir al text de la Llei que l’administració competent pugui
concedir llicència d’obres de manteniment o reforma (sense que impliqui
augment de volum ni increment de nombre de places als establiments que
tinguin autorització de comercialització, ETB, i es trobin en situació
de fora d’ordenació, aquestes obres van encaminades a la millora dels
serveis i instal·lacions directament orientades a aconseguir potenciar
la desestacionalització tot millorant la seguretat, accessibilitat o
sostenibilitat mediambiental dels habitatges.
3ª.- Regular un procediment per incorporar nous establiments turístics a
destinar com a estades turístiques a habitatges que acreditin la seva
legalitat urbanística.
4ª.- Que la Llei estableixi el procediment de noves acreditacions i les
certificacions de qualitat corresponents o les renovacions de els ja
certificades, a més d’unificar en un sol producte turístic com a ETV,
les categories anteriors d’HTV i incorporar-les d’ofici als registres
existents d’ETV.
5ª.- Incorporar en la seva totalitat com al·legacions al text de la
llei, el document tècnic adjunt denominat “Anàlisi i estudi de possibles
al·legacions a l’avantprojecte de la Llei de Turisme de les Illes
Balears. Document núm. 1”, emès per l’arquitecte municipal Sr. Rafael
Balaguer Galmes en data 07.12.11.
Pollença, 23 de desembre de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
ÚNIC: Ratificar íntegrament les al·legacions i documentació adjunta presentades davant
l’avantprojecte de la nova Llei General de Turisme de les Illes Balears.
Pollença, 27 de desembre de 2011
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”
El Sr. Batle exposa el contingut de la proposta que es sotmet a ratificació fent referència
al contingut de les al·legacions així com del document tècnic adjunt emès per l’arquitecte
municipal Sr. Rafael Balaguer Galmes en data 07.12.11 i que s’incorpora a les mateixes.
Pren la paraula el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i considera, en primer terme, que
l’exposició pública de l’avantprojecte de la nova Llei de Turisme de les Illes Balears ho
ha estat en un termini curt i que hauria d’haver estat més publicitada, no donant-li la
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difusió necessària. Entrant en el fons de la proposta de ratificació de les al·legacions
presentades manifesta que, en la seva major part, el grup municipal del PSM-EN
coincideix amb el contingut de les mateixes i de l’informe tècnic elaborat a dit efecte,
exceptuant la part que fa referència a la possibilitat de concedir llicència d’obres de
manteniment o reforma sobre les vivendes turístiques vacacionals que es trobin en
situació de fora d’ordenació quan pot ser que aquestes hagin estat edificades mitjançant
obres il·legals en detriment de les edificacions legals.
El Regidor Sr. Mateu Torandell exposa que aquest és un tema que preocupa a la
ciutadania i que el grup municipal de CiU ja s’ha manifestat al respecte en altres
qüestions considerant que aquestes al·legacions poden anar per bon camí si el que es vol
és un turisme de qualitat, tot tenint alhora en compte que moltes famílies depenen
d’aquest ingressos que beneficien al municipi.
La Regidora Sra. Sastre Llompart manifesta que el grup municipal del PSOE votarà a
favor de la ratificació de les presents al·legacions atès que aquestes són correctes i són les
que necessita el municipi el qual viu del turisme; per altra banda comparteix l’opinió del
Regidor Sr. Cifre Bennàssar respecte la possibilitat d’atorgar llicències d’obra de reforma
o manteniment en aquestes vivendes atès que pot donar lloc a comparacions amb altres
edificacions.
Intervé el Regidor Sr. Sánchez Vives i exposa que el grup municipal d’A votarà en contra
de la present proposta de ratificació de les al·legacions presentades atès que, a la vista del
contingut de l’al·legació segona, es beneficia a l’infractor urbanístic en comparació a
altres.
Passats a votació els reunits, per MAJORIA (10 vots a favor: PP; IB-Lliga i CiU; 5
abstencions: PSOE; UMP; PSM-EN i ERAM i 2 vots en contra: A ), acorden aprovar
íntegrament el dictamen precedent i l’acord contingut en el mateix.
2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i
retribució corresponent
Després d’haver realitzat un recés, els reunits, per unanimitat, acorden retirar el present
assumpte de l’ordre del dia conformement el disposat a l’article 92.1 ROF.
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3.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 18 de data 09.01.12 relativa al
nomenament de representants municipals davant l’Assemblea General de Colonya
Caixa d’Estalvis de Pollença
A continuació es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Generals de dia 20 de gener de 2012 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist l’escrit tramés pel President de “Colonya Caixa Pollença” Sr. Josep A. Cifre
Rodríguez (RGE núm. 9146 de 16.12.11) en el què sol·licita que, estant en curs el
procediment de renovació per meitats de l’Assemblea General de Colonya Caixa
d’Estalvis de Pollença, es nomenin dos representants municipals i els seus corresponents
suplents a l’esmentada Assemblea General per part de l’Ajuntament de Pollença.
Atès que de conformitat amb el meritat escrit resultà convenient procedir a l’esmentada
designació abans del proper dia 9 de gener de 2012 amb la finalitat de seguir els
terminis establerts en dit procediment pel que per part de la Batlia en data 09.01.12 es va
dictar la resolució que literalment es transcriu a continuació de la qual es donà el
pertinent trasllat al Sr. President de “Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença”trasllat en
data 09.01.12:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 018.- Vist l’escrit tramés pel President de “Colonya Caixa Pollença”
Sr. Josep A. Cifre Rodríguez (RGE núm. 9146 de 16.12.11) en el què sol·licita que, estant en curs el
procediment de renovació per meitats de l’Assemblea General de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença, es
nomenin dos representants municipals i els seus corresponents suplents a l’esmentada Assemblea General
per part de l’Ajuntament de Pollença
Atès que, a fi de seguir els terminis establerts en dit procediment, resulta convenient procedir a
l’esmentada designació abans del proper dia 9 de gener de 2012, pels motius abans exposats i
conformement el disposat a l’article 38 c del ROF,
RESOLC:
1r.- Nomenar els representants d’aquest Ajuntament de Pollença i els seus corresponents suplents, que a
continuació es relacionen, davant l’Assemblea General de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença:
-

Representant municipal Sr. Ferran Porto Vila, amb DNI núm. 41380037 R
Representant municipal suplent Sr. Joan Xumet Verd, amb DNI núm. 43037034 D

-

Representant municipal Sr. Pere Antoni Nadal Cànaves, amb DNI núm. 78212101 A
Representant municipal suplent Sr. Pep Andreu Martorell Sánchez, amb DNI núm. 43081276 E
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2n.- Donar trasllat d’aquesta resolució a “Colonya Caixa Pollença”, als efectes pertinents, i als
representants municipals nomenats, per al seu coneixement i efectes oportuns.
3r.- Ratificar la present resolució per l’Ajuntament Ple en la propera sessió que es dugui a terme, als
efectes pertinents.”

Pels motius abans exposats i conformement el disposat a l’article 38 c del ROF en
relació al punt tercer de la resolució abans transcrita aquesta Batlia proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
ÚNIC: Ratificar íntegrament la resolució de Batlia núm. 018 de dia 9 de gener de 2012
per la qual es nomenen els representants d’aquest Ajuntament de Pollença i els seus
corresponents suplents davant l’Assemblea General de Colonya Caixa d’Estalvis de
Pollença.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.
Pollença, 10 de gener de 2012
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”
Iniciat el debat pren la paraula el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i diu que la proposta dels
nomenaments de referència s’hagués pogut tractar en el darrer plenari de desembre
manifestant que quan el grup municipal del PSM-EN presentà una sèrie de candidats
aquests ja estaven nomenats mitjançant la resolució de Batlia que ara es ratifica; no
obstant això els representants designats no li semblen malament.
La Regidora Sra. Sastre Llompart exposa que el grup municipal del PSOE no proposà cap
candidat però que li hagués agradat disposar del nom dels suplents amb més antelació i
que per aquest motiu el seu grup s’abstindrà en la votació d’aquest punt, tot i això pensant
que els nomenats tenen un bon perfil.
El Regidor Sr. García Salvador manifesta que el grup municipal d’A tampoc proposà cap
candidat però que el seu grup votarà a favor de la ratificació dels presents nomenaments
atès que s’ha recollit el nomenament d’un proposat per un grup de l’oposició.
Finalment el Regidor Sureda Massanet exposa que la proposta recollida respecte el
nomenament del Sr. Nadal Cànaves li sembla totalment encertada al tractar-se d’una
persona que gaudeix d’un perfil tècnic adequat i alhora no vinculat dins cap formació
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política, assenyalant que el grup municipal d’ERAM també votarà a favor de la
ratificació de la proposta presentada.
Passats a votació els reunits, per MAJORIA (13 vots a favor:PP, IB-Lliga, A, CiU i
ERAM i 4 abstencions: PSOE, UMP i PSM-EN), acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i l’acord contingut en el mateix.
4.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN i ERAM referent
a Cala Castell
Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 20 de gener de 2012 que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ REFERENT A L’ACCÉS A CALA CASTELL CONTEMPLADA EN LA
DELIMITACIÓ DELS BENS DE DOMINI PÚBLIC MARITIMO TERRESTRE
Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del ple, per
tal que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix, la següent moció
referent a l’accés a cala castell contemplada en la delimitació dels béns de domini
públic marítim terrestre
Exposició de motius
Atès la recent Sentència 95/2011 del Jutjat de 1ra. Instància nº 2 d’Inca, en els paràgrafs
finals del punt SETÈ dels Fonaments de Dret cita un accés a Cala Castell que figura en
la delimitació dels béns de domini públic marítim terrestre, accés que vé indicat en
l’annex 11 del projecte de delimitació.
Atès la delimitació dels béns de domini públic marítim terrestre fou aprovada per Ordre
Ministerial de 31 de desembre de 2008 i publicat el seu acord en el BOIB núm. 79 de
data 2 de juny de 2009. I que en la citada Ordre Ministerial es diu que “en el anejo 11
del proyecto de deslinde se muestran los accesos peatonales y rodados contenidos en el
Plan Indicativo de Usos del Litoral”. Pel que es dedueix de la lectura de l’O.M., Menani
SA no va fer cap al·legació en relació a l’accés a Cala Castell si bé va fer al·legacions en
les dues vegades en que es va posar a informació pública l’expedient de delimitació.
Atès que ens trobam que el Ministeri de medi ambient i medi rural i marí inclou els
accessos a la costa que ja estaven inclosos en el PIDU (Pla d’Usos del Domini Públic
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Litoral), document elaborat pel Ministeri d’Obres Públiques en la dècada de 1970 en el
qual es recollien els accessos públics a la costa per a vianants i rodats existents.
Atès que al punt 6 de la Disposició Transitòria Tercera de la Llei de Costes diu “Los
accesos públicos al mar actualmente existentes y los construidos en virtud de
planeamiento urbanístico aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
permaneceran destinados al uso público, abriéndose al mismo cuando no lo estuvieren.”
Atès que resulta evident que correspon també al Ministeri de Medi Ambient i a la
Demarcació de Costes en Illes Balears fer efectiu l’accés a Cala Castell assenyalat a la
delimitació dels béns de domini públic marítim terrestre d’acord amb les determinacions
de la Llei de Costes vigent.
Per tot això, aquest regidor presenta al ple de l’Ajuntament, amb la intenció de veure-la
enriquida amb les aportacions de la resta de grups polítics i per a la seva aprovació si
procedeix, la següent proposta
Proposta d’acord
Sol·licitar al Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, i a la Demarcació de
Costes en Illes Balears, l’accés a Cala Castell contemplat en l’annex 11 del projecte de
delimitació de béns de domini públic marítim terrestre aprovat per Ordre Ministerial de
data 31 de desembre de 2008.”
Pren la paraula el Regidor Sr. García Salvador i exposa el contingut de la moció que es
presenta a votació, fent referència a la seva exposició de motius així com a la proposta
d’acord la qual consisteix en sol·licitar al Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí,
i a la Demarcació de Costes en Illes Balears que facin efectiu l’accés a Cala Castell
contemplat en l’annex 11 del projecte de delimitació de béns de domini públic marítim
terrestre aprovat per Ordre Ministerial de data 31 de desembre de 2008.
El Sr. Batle manifesta que la present moció no pot lligar el seu contingut a la recent
sentència núm. 95/2011 del Jutjat de 1r. Instància nº 2 d’Inca que dirimeix la titularitat
del camí en qüestió com a jurisdicció civil competent i que no correspon a l’Ajuntament
solucionar aquesta possible discrepància atès que ja en té abastament amb els seus propis
actes com tampoc li correspon dir a altres administracions el què han de fer.
La Regidora Sra. Estrany Espada exposa que el grup municipal IB-Lliga està d’acord
amb el plantejament exposat pel Batle però que donarà suport a la moció presentada atès
que si aquest accés a Cala Castell està contemplat en l’annex 11 del projecte de
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delimitació de béns de domini públic marítim terrestre aprovat per Ordre Ministerial de
data 31 de desembre de 2008 aquest s’ha de sol·licitar a les administracions competents.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar considera procedent tractar aquest assumpte en seu
plenària atès que Cala Castell està en el municipi de Pollença i no en un altre indret amb
la finalitat de poder accedir a la Cala com a patrimoni natural i turístic.
Finalment el Regidor Sr. García Salvador agraeix el suport donat a la moció per part del
grup IB-Lliga considerant també que el ple és competent per a demanar a altres ens
supramunicipals que compleixin amb les seves disposicions quan afecten al municipi.
Passats a votació els reunits, per MAJORIA (9 vots a favor: IB-Lliga, A, PSOE, PSM-EN
i ERAM i 8 abstencions: PP, CiU i UMP), acorden aprovar íntegrament la moció
precedent i els acords continguts en la mateixa.
5.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 38 de data 12.01.12 relativa a la
proposta d’al·legacions presentada davant l’Avantprojecte de llei de modificació de
la Llei 30/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB
Seguidament es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Generals de dia 20 de gener de 2012 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vista la resolució de Batlia núm. 38 de data 12.01.12 que es transcriu literalment a
continuació:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 38.- Vista la Resolució del conseller d’Administracions
Públiques, de 14 de desembre de 2011, per la qual se sotmet a l’audiència de la ciutadania el nou
esborrany d’Avantprojecte de la llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fixa el termini d’audiència en quinze
dies hàbils des de l’endemà d’haver-se publicat dita Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB núm. 193 de data 27.12.11).
Vista la proposta d’al·legacions a l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27
de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears signada de forma
unànime en data 12.01.12 pels portaveus dels grups polítics municipals que conformen
l’Ajuntament de Pollença: Partit Popular (PP); Lliga Regionalista de les Illes Balears (IBLliga); Alternativa per Pollença (A); Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE); Convergència i
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Unió per Pollença (CiU); Unió Mollera Pollencina (UMP); PSM-Entesa (PSM-EN) i Esquerra
Republicana (ERAM) del següent tenor literal:
PROPOSTA D’AL·LEGACIONS A L’AVANTPROJECTE DE MODIFICACIÓ LLEI 3/2007
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les Illes Balears tenen una llengua pròpia que actua com a element vertebrador de la cultura, els
costums i les tradicions del nostre poble. És el nostre dret i el nostre deure vetllar per la
supervivència de la llengua com a hereus d’una cultura mil·lenària de la qual ens enorgullim.
Com a representants del municipi de Pollença, Illes Balears, ens sentim amb l’obligació de
vetllar pels nostres costums, pel manteniment del respecte i l’estimació cap a la nostra terra i cap
als drets bàsics del nostre poble. Per aquest motiu, defensam la llengua catalana amb la intenció
de ser fidels al passat i de pensar en el futur que volem sense prejudicis lingüístics, conscients de
la importància que té potenciar les llengües del món com un dels principals valors intel·lectuals
de la humanitat.
Consideram necessari actuar amb responsabilitat davant la constatació del català com a llengua
de prestigi a través de la qual mostram, entre d’altres, les nostres tradicions, que són admirades
a Europa i arreu del món. La llengua és un element imprescindible per transmetre els valors
humans i socials que al llarg de la història ens han fet únics i particulars a través dels referents
culturals propis.
Consideram necessari potenciar la llengua en uns moments en què, a causa del món globalitzat
en el qual vivim, n’augmenta progressivament la substitució. Per això, la llengua s’ha de
potenciar dins el seu territori natural, ha de ser la nostra carta de presentació davant tots els
ciutadans, els visitants i els nouvinguts perquè representa l’essència del nostre poble, el vehicle
d'una cultura universal i un component imprescindible de la nostra identitat. La llengua catalana
ha de ser entesa com a element cohesionador en qualitat de llengua pròpia de les Illes Balears
perquè forma part de la riquesa cultural de la nostra terra.
La Llei de Normalització Lingüística es va aprovar per unanimitat l'any 1986 amb la intenció de
conferir a la llengua catalana l’eficàcia necessària per poder ser utilitzada com a llengua de
cultura, per compensar les persecucions que ha patit al llarg de la nostra història. La llengua
catalana es troba, encara avui, en una situació precària en un gran nombre d'àmbits d'ús social
i, per això, la Llei de Normalització Lingüística resulta encara necessària com a instrument per
aconseguir la potenciació de l'ús natural de la llengua, per a la integració de les persones
nouvingudes i per a la convivència de la ciutadania, per això consideram convenient que segueixi
en vigor en la seva redacció original. A més a més, atès que es tracta d’un dels principis bàsics
de cohesió social, consideram que la seva aprovació s’ha de dur a terme per consens amb la
intenció que pugui perdurar més enllà d’una legislatura, com un tema d’interès general de la
nostra societat.
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De la mateixa manera, en l’aplicació de la Llei, és necessari que qualsevol persona que accedeixi
a l’administració pública necessiti conèixer la llengua catalana per tal que els ciutadans puguin
fer ús del seu dret a usar-la en la seva relació amb l’esmentada administració.
Només en casos excepcionals per manca de professionals especialitzats en la matèria se n’ha de
poder prescindir, per ocupar llocs de feina temporals (contracte laboral o funcionari interí) quan
es refereixi al personal sanitari i a l’escala del cos facultatiu superior: escala d’enginyeria,
escala d’investigació, desplegament i innovació, escala de tecnologies de la informació i
telecomunicacions i escala científica, sempre que s’argumenti la seva necessitat mitjançant un
informe justificatiu.
Pels motius abans exposats i de conformitat amb la proposta d’al·legacions a l’avantprojecte de
llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears subscrita íntegrament pels grups polítics municipals, fent ús de les
atribucions que legalment tinc conferides i actuant en nom i representació de l’Ajuntament de
Pollença, dins el termini d’audiència fixat a l’efecte,
RESOLC:
Primer.- Manifestar la disconformitat a l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007,
de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Segon.- Sol·licitar que es deixi sense efectes l’Avantprojecte esmentat que afecta les lleis
següents:
a. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública.
b. La Llei 3/1986, de 19 d’abril, de normalització lingüística.
c. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
Tercer.- Proposar a la Conselleria d’Administracions Públiques que consideri aprovar un nou
avantprojecte de modificació de la Llei 3/2007 amb el contingut següent:
Article únic: Es modifica la Llei 3/2007 de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en els termes següents:
“Disposició addicional dotzena. Excepció del requisit del coneixement de la llengua catalana per
a determinades contractacions laborals temporals i nomenament de funcionaris interins.
1. Excepcionalment, per falta o insuficiència de professionals degudament justificada, es podrà
eximir del requisit de coneixement de la llengua catalana per a la contractació laboral temporal
o nomenament de funcionaris interins per:
a) personal sanitari
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b) escala de tecnologia de la informació i de telecomunicacions, escala d’investigació,
desenvolupament i innovació i escala científica, tots pertanyents al cos facultatiu
superior de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. També estan eximits del coneixement de la llengua catalana, el nomenament provisional o en
comissió de serveis dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.”.
Quart.- Ratificar aquesta resolució a la primera sessió plenària que es celebri, als efectes
oportuns.
Cinquè.- Donar trasllat de la present resolució a la Conselleria d’Administracions Públiques del
Govern de les Illes Balears, als efectes pertinents.”

Pels motius abans exposats i en compliment del punt quart de la resolució abans
descrita, aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
ÚNIC:_ Ratificar íntegrament la resolució de Batlia núm. 38 de data 12.01.12 relativa a
la proposta d’al·legacions a l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de
27 de març, de la funció pública de la CAIB subscrita de forma unànime pels grups
polítics municipals que conformen l’Ajuntament de Pollença.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ
Pollença, 16 de gener de 2012
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”
Pren la paraula el Regidor Sr. Sureda Massanet i dona el seu suport al camí seguit per a la
presentació de les presents al·legacions, que ara es ratifiquen, les quals han estat
consensuades per tots els grups municipals de la Corporació, agraint en concret al grup
del PP la presentació conjunta de les mateixes esperant que aquestes siguin acceptades
davant aquest compromís unànime dels representants corporatius.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar mostra la seva satisfacció per haver arribat a un acord i
elaborar el present text consensuat tot i que tal volta, a títol individual haguessin estat en
part diferents, però considera millor arribar a un consens entre tots els grups polítics
municipals esperant que aquestes al·legacions vagin endavant amb la finalitat primordial
de fer respecte la nostra llengua.
Intervé el Regidor Sr. Mateu Torandell i també dóna l’enhorabona a tots els grups
municipals, especialment al grup del PP, per haver arribat a presentar aquestes
al·legacions consensuades desitjant que aquestes no quedin en paper banyat.

13

La Regidora Sra. Sastre Llompart diu que resulta molt satisfactori i és d’agrair el fet
d’arribar en aquest consens entre tots els grups municipals essent alhora una qüestió a
tenir en compte de cara a un futur, esperant seguir en la mateixa línia respecte altres
assumptes de força i pes.
El Regidor Sr. García Salvador es suma a les manifestacions donades pels altres regidors
donant l’enhorabona a tots els grups municipals, especialment al grup del PP que tal volta
té una situació més complicada.
La Regidora Sra. Estrany Espada també manifesta la seva satisfacció davant el consens
assolit per tots els grups polítics municipals donant les gràcies especialment als seus socis
de govern per la presentació d’aquestes al·legacions.
El Sr. Batle també agraeix a tots els grups municipals que s’hagi arribat al present
consens davant la pluralitat de conviccions existents en aquest Ajuntament i que aquest
assumpte s’hagi tractat de manera respectuosa per part de tots els membres corporatius
fugint de polèmiques.
Passats a votació els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i l’acord continguts en el mateix.
6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de Batlia de les al·legacions a presentar
Pla Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears
Abans d’entrar en el debat del present punt de l’ordre del dia el Sr. Batle informa a
l’Ajuntament Ple que mitjançant resolució del Director General de Recursos Hídrics de
data 24.01.12 s’ha resolt aprovar una segona ampliació del termini d’informació pública i
audiència als interessats del Pla Hidrològic de les Illes Balears, fins al 29 de febrer de
2012, ateses les sol·licituds formulades en aquest sentit i la complexitat del contingut del
Pla Hidrològic, resolució que a dia d’avui únicament resta pendent de la pertinent
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears pel que demana que, a la vista del nou
termini d’informació pública, la present proposta i el següent punt de l’ordre del dia
(setè) corresponent a la moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; UMP; PSMEN i ERAM també referent a al·legacions al Pla Hidrològic de les Illes Balears, quedin
sobre la taula, ajornant-ne el seu tractament en la propera sessió atès que ambdós punts
contemplen al·legacions oposades en la seva qüestió de fons, permetent completar
l’expedient amb la incorporació dels informes i estudis tècnics pertinents i realitzar les
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oportunes gestions amb l’administració competent als efectes de tractar, entre d’altres, les
qüestions urbanístiques pròpies de les zones afectades.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar manifesta que els grups municipals d’A; PSOE; UMP;
PSM-EN i ERAM mantindran la moció presentada al considerar-la prou fonamentada
sense necessitat d’ajornar el seu tractament en la propera sessió considerant tenir prou
arguments jurídics per no retirar-la.
A continuació el Sr. Batle manifesta que l’equip de govern retira el present expedient
inclòs en el punt sisè de l’ordre del dia als efectes de que, per prudència, s’incorporin al
mateix els estudis tècnics necessaris donat el nou tràmit d’informació pública aprovat en
data 24.01.12 manifestant novament, tot i la intervenció del Regidor Sr. Cifre Bennàssar,
la petició de retirada de la moció inclosa en el següent punt tot tenint en compte que hi ha
altre grup polític que no l’ha subscrita i sobretot pel segon punt que s’hi proposa.
7.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; UMP; PSM-EN; i ERAM
referent a les al·legacions al pla Hidrològic de les Illes Balears
Es dona lectura al dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals de
dia 20 de gener de 2012 que a continuació es transcriu literalment:
“Els portaveus dels grups municipals sotasignants presenten a la consideració del Ple,
per tal que sigui estudiada i debatuda en la propera reunió del mateix, la següent
MOCIÓ
APROVACIÓ D’AL·LEGACIONS AL PLA HIDROLÒGIC DE LES ILLES
BALEARS
Respecte de l’anunci referent a nou tràmit d’informació publica del projecte del pla
Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears, publicat al BOIB núm. 167, de 8-112011, i la pròrroga posterior fins a final del mes de gener per presentar-hi al·legacions.
Vist el propòsit de l’Equip de Govern municipal de presentar-hi al·legacions en el sentit
de l’informe redactat pels serveis de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pollença,
consistent, en resum, en reduir la zona qualificada com a zona humida de l’Ullal en la
fitxa MAH-02 fins a només 24.378 m2.
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Estudiada la memòria i annexes del pla Hidrològic de les Illes Balears i vist l’estens
equip redactor, conformat per especialistes de diversos àmbits relacionats amb les
ciències ambientals i geogràfiques. Vist també el llarg procés participatiu que dugué la
redacció del pla Hidrològic i l’Avaluació Ambiental Estratègica al que el pla fou sotmès.
Considerant que l’informe tècnic proposat per l’Ajuntament de Pollença es limita a
realitzar valoracions de caire urbanístic respecte del Pla, no essent aquest cap
instrument d’ordenació territorial o urbanística, sinó clarament mediambiental. Per tant
aquest informe no està prou fonamentat científicament per contradir les determinacions
del Pla Hidrològic, ja que no fa cap estudi mediambiental sobre la matèria de la que es
tracta.
Per tot això,
Es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- L’Ajuntament de Pollença manifesta que no té res a objectar a les
determinacions sobre les zones humides e Pollença relacionades en el Pla Hidrològic,
incloses les que fan referència al Prat de l’Ullal ( fitxa MAH-02).
Segon.- L’Ajuntament descarta presentar cap al·legació en el sentit de demanar la
reducció de la zona humida del Prat de l’Ullal.
Tercer.- L’Ajuntament presentarà en temps i forma les al·legacions incloses en l’annex a
aquesta moció.
ANNEX A LA MOCIÓ AL PLE ORDINARI DEL 26 DE GENER DE 2012
AL·LEGACIONS AL PLA HIDROLÒGIC DE LES ILLES BALEARS
Respecte de l’anunci referent a nou tràmit d’informació pública del projecte del Pla
Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears, publicat al BOIB núm. 167, de 8-112011, i la pròrroga posterior fins al final del mes de gener per presentar-hi al·legacions,
l’Ajuntament de Pollença presenta les següents al·legacions:
Al·legació primera: L’Ajuntament de Pollença considera que, a falta de criteri millor
fonamentat tècnicament, les determinacions del Pla Hidrològic de les Illes Balears pel
Terme Municipal de Pollença, i en concret pel Prat de l’Ullal, són encertades pel
manteniment dels valors ambientals propis d’aquests espais naturals. Es demana
expressament a la Conselleria de Medi Ambient que qualsevol al·legació que es pugui
presentar en referència al municipi de Pollença es resolgui amb el màxim rigor tècnic i
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amb fonamentats científics tan sòlids, al manco, com els que justificaren la redacció del
Pla que ara es sotmet a informació pública.
Al·legació segona: L’Ajuntament de Pollença, per acord del seu Ple, considera les
presents com les úniques al·legacions que representen la voluntat del consistori,
demanant expressament a la Conselleria de Medi Ambient que es descarti cap altra
al·legació provinent d’aquesta institució, per falta de legitimitat de la mateixa.
El que es fa constar als efectes del tràmit d’informació pública del projecte del Pla
Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears.”
Pren la paraula el Regidor Sr. Cifre Bennàssar i exposa la moció que es sotmet a votació
fent referència al contingut de la seva exposició de motius així com als acords que la
conformen, considerant que el Pla Hidrològic de les Illes Balears dona seguretat jurídica,
tant a l’Ajuntament com als particulars, respecte les determinacions de les zones humides
de Pollença relacionades en el mateix i, en concret pel que respecte a la zona del Prat de
l’Ullal ( fitxa MAH-02), al tenir-les grafiades i ben delimitades no existint motiu per no
defensar aquesta protecció. Manifesta que el Port de Pollença no necessita més solars
urbanitzables atès que dita zona humida és un llegat a deixar a les generacions futures de
la història natural de Pollença.
El Regidor Sr. Mateu Torandell manifesta que el grup municipal de CiU votarà en contra
de la moció presentada atès que, apart de tenir diverses dubtes tècniques, no es veu
capacitat per donar suport a un acord com el recollit a l’al·legació segona de l’annex que
diu que el propi Ajuntament considera com úniques les al·legacions recollides a la
present moció descartant cap altres per falta de legitimitat de la institució?
El Regidor Sr. García Salvador creu que el Pla Hidrològic de les Illes Balears ofereix
suficients garanties i que la proposta d’al·legacions presentada en l’anterior punt de
l’ordre del dia ha estat elaborada per un arquitecte envers per un tècnic de medi ambient i
que les explicacions i els fonaments de les mateixes no es sostenen pel que considera que
tot això no és més que la voluntat de desprotegir la zona humida de l’Ullall i ser
col·laboradors de l’especulació urbanística i que així l’equip de govern fa la feina bruta
al Consell de Mallorca i al Govern autonòmic tal com ho ha fet l’arquitecte municipal i,
en aquest sentit, seran els responsables si aquesta zona es desprotegeix.
El Sr. Batle considera que no s’ha de dramatitzar la situació perquè hagi demanat la
retirada de l’ordre del dia d’aquets dos punts, retirada de la que ha argumentat els motius
per a dur-la a terme davant un nou tràmit d’exposició pública amb la finalitat de
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completar l’expedient amb la incorporació dels informes i estudis tècnics pertinents i
realitzar les oportunes gestions amb l’administració competent als efectes de tractar, entre
d’altres, les qüestions urbanístiques pròpies de les zones afectades, i que el segon punt de
l’annex de la moció denota un radicalisme total.
Seguidament el Sr. Batle passa a exposar tots els antecedents existents respecte la zona
humida de l’Ullall així com la situació concreta de Cala Carbó obrint-se un segon torn
d’intervencions i de debat entorn les característiques i futur de les zones afectades.
La Regidora Sra. Malena Estrany manifesta que convindria separar la situació de l’Ullall
de la situació de Cala Carbó i així podrà tractar les al·legacions de manera consensuada,
fent una crida a tots els grups municipals per a arribar a un consens ara que es disposa
d’un mes més per a treballar en dit assumpte; per altra banda manifesta el seu desacord
respecte el segon punt de l’annex de la moció.
A continuació es torni obrir un nou debat entre el Sr. Batle, el Regidor Sr. Cifre
Bennàssar i el Regidor García Salvador respecte el contingut de la moció presentada, la
proposta de l’equip de govern respecte la possibilitat d’incorporar dels informes i estudis
tècnics medi ambientals pertinents per a consensuar les al·legacions així com altres
qüestions derivades del propi debat.
Conclòs el debat, el Sr. Batle sotmet la moció a votació amb el següent resultat: 10 vots
en contra (PP, IB-Lliga i CiU) i 7 vots a favor (A, PSOE, UMP, PSM-EN i ERAM) pel
que declara no prosperar la moció precedent, al no assolir- se el quòrum de majoria
simple per a la seva vàlida adopció.
8.- Aprovació, si procedeix, de la cessió del contracte administratiu de gestió del
servei públic de l’explotació del bar del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença
Acte seguit, es dona lectura al dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes
Generals de dia 20 de gener de 2012 que a continuació es transcriu literalment:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’ESPORTS I JOVENTUT
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 30 de novembre de 2006, va
acordar per unanimitat adjudicar el contracte de gestió del servei públic, mitjançant
concessió, de l’explotació del bar-restaurant del poliesportiu i del bar pavelló de
Pollença, formalitzant-se dit contracte dia 15 de gener de 2007 i per un termini de 10
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anys, de conformitat amb l’oferta presentada i amb estricta subjecció al plec de
condicions que ho regeix.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Miquel Cifre Cifre i el Sr. Antonio Alegre Marmol
de dia 1 de desembre de 2011 (RGE núm. 8812 de 02.12.11) i posterior escrit presentat
dia 30 de desembre de 2011 (RGE núm. 9451 de 30.12.11), previ requeriment de
l’Ajuntament de Pollença de dia 21 de desembre de 2011 (RGS núm. 5087 de 21.12.11),
mitjançant les quals demanen l’autorització de la cessió de dit contracte administratiu a
favor del Sr. Antonio Alegre Mármol, amb DNI 43025604-X.
Atès el disposat a la clàusula 21ª del plec de condicions per la que “De conformitat amb
la LCAP, el concessionari podrà cedir o traspassar el contracte de concessió
administrativa, sempre que hagi realitzat l’explotació durant un termini de cinc anys. En
tot cas, la cessió de la concessió requerirà l’aprovació prèvia del Ple de la Corporació”,
termini que es compleix el proper dia 15 de gener de 2012.
Vist l’expedient tramitat així com la documentació presentada i l’informe emès a l’efecte,
conformement el disposat a l’article 114 del RDLegislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que
s’aprova el TRLCAP (actual article 226 del RDLegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que s’aprova el TRLCSP) relatiu a la cessió dels contractes i els requisits que s’hauran
de complir pels que els adjudicataris puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers.
Pels motius abans exposats, aquesta Regidoria proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del
següent ACORD:
1r.- Autoritzar, de forma prèvia i expressa la cessió del contracte administratiu de gestió
del servei públic, mitjançant concessió, de l’explotació del bar-restaurant del
poliesportiu i del bar pavelló de Pollença, a favor del Sr. Antonio Alegre Mármol, amb
DNI núm. 43.025.604-X, restant subrogat en tots els drets i obligacions corresponents al
cedent. La present cessió s’ha de formalitzar, entre l’adjudicatari i el cessionari, en
escriptura pública.
2n.- Notificar el present acord al cedent adjudicatari i al cessionari, als efectes oportuns.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.
Pollença, 9 de gener de 2012
EL REGIDOR DELEGAT
Bartomeu Fuster Capllonch”
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El Sr. Batle exposa el contingut de la proposta que es sotmet a consideració la qual
consisteix en l’autorització expressa de la cessió del contracte administratiu de gestió del
servei públic, mitjançant concessió, de l’explotació del bar-restaurant del poliesportiu i
del bar pavelló de Pollença, a favor del Sr. Alegre Mármol, restant subrogat en tots els
drets i obligacions corresponents al cedent, de conformitat amb el procediment tramitat a
dit efecte.
Passats a votació els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la
proposta abans transcrita i els acords continguts en la mateixa.
9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i
ERAM per l’aprofitament del centre multifuncional “Miquel Capllonch” del Port
de Pollença
Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 20 de gener de 2012 i que es transcriu a continuació literalment:
“MOCIO PER L’APROFITAMENT DEL CENTRE MULTIFUNCIONAL “MIQUEL
CAPLLONCH” DEL PORT DE POLLENÇA
Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del pròxim
Ple per tal que sigui estudiada, debatuda i votada, la següent moció per a la
disponibilitat d’espai al centre multifuncional Miquel Capllonch, del Port de Pollença.
Exposició de motius:
Atès que el passat mes d’abril es va inaugurar el nou edifici Miquel Capllonch,
recentment adequat com espai multifuncional.
Atès que darrerament ja s’hi duen a terme algunes activitats de caire social, la qual cosa
volem agrair des del nostre grup.
Atès que l’esmentat edifici té lloc i disponibilitat d’espais, ja que les activitats que s’hi
realitzen no ocupen la totalitat de l’edifici i, per tant, queden desocupades diverses aules.
Atès que actualment al Port de Pollença no hi ha cap espai municipal dedicat a l’oci i al
desenvolupament d’activitats de caràcter lúdic, social o cultural desl joves.
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Atès que al Moll hi ha un segment de població compresa entre els 12 i 16 a nys que
necessiten un lloc on agrupar-se i desenvolupar les activitats inherents a la seva edat, ja
que aquest sector mereix una especial atenció.
Atès que els ciutadans del moll, especialment els joves, necessiten poder disposar d’un
lloc municipal on dur a terme activitats diverses de caire cultural, social i lúdic.
Atès que en el Moll hi ha manca d’oferta privada i/o associativa que pugui cobrir les
necessitats esmentades, tant en activitats com en espais.
Per tot això es demana al Ple de l’Ajuntament de Pollença l’adopció dels següents
acords:
1.- L’adequació i disposició d’un centre per a joves o “punt de trobada” amb una
programació d’activitats i espais de medi obert, en els que els joves en puguin fer una
disposició lliure i controlada per dur a terme activitats i iniciatives d’acord a les
necessitats dels joves de 12 a 16 anys, tenint especial esment en els horaris d’atenció o
disposició que ha de tenir el centre, ja que cal recordar que fórmules anteriors no han
funcionat per pretendre adaptar els horaris dels joves al centre i no a la inversa.
2.- La possibilitat de disposició d’un espai a l’abast dels ciutadans en general del Moll,
per ser utilitzat com a sala de reunions, exposicions, trobada etc, així com a lloc de
reunió de les associacions i grups que vulguin dur a terme activitats socioculturals.
3.- Oferir facilitats perquè la iniciativa privada i/o associativa estengui les seves
activitats lúdiques i culturals a aquest espai del Moll per tal d’apropar-les als ciutadans
d’aquest nucli de població.
4.- Proposam que per les característiques abans citades, així com la seva ubicació i
accessibilitat, el nou edifici Miquel Capllonch del port de Pollença, seria el lloc ideal per
dur a terme aquestes dues propostes.”
Pren la paraula el Regidor Sr. Mateu Torandell i defensa el contingut de la moció
presentada, fent referència a la seva exposició de motius així com al contingut dels acords
que la conformen davant la manca d’oferta privada i/o associativa que pugui cobrir les
necessitats detallades, tant en activitats com en espais i alhora destacant que aquest
edifici és un punt neuràlgic del Moll de Pollença i que així es donaria més vida i ambient
a la zona.
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El Regidor Sr. Roca Olivieri exposa que aquest edifici està funcionant al 100% passant a
detallar totes les activitats socials, educatives, d’atenció ciutadana, etc ... que en el mateix
es realitzen i/o es celebren mitjançant associacions culturals, esportives, lúdiques, etc ...
considerant que també és necessari elaborar un reglament que reguli l’ús de tots els espais
públics sobre el que avança que s’està treballant.
Per altra banda el Regidor Sr. Mateu Torandell manifesta que no ha posat en dubta que es
realitzin aquestes activitats però també creu que la moció presentada, si prospera, donarà
més impuls més activitats que es puguin realitzar.
Passats a votació els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la moció
precedent i els acords continguts en la mateixa.
10.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i
ERAM per a la reestructuració del horaris del transport públic que comunica el
municipi de Pollença interior i exteriorment
Es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes Generals
de dia 20 de gener de 2012 que a continuació es transcriu:
“MOCIÓ PER A LA REESTRUCTURACIÓ HORÀRIA DELS HORARIS DEL
TRANSPORT PÚBLIC QUE COMUNICA EL MUNICIPI DE POLLENÇA
INTERIOR I EXTERIORMENT.
“Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten a consideració del pròxim
Ple per tal que sigui estudiada, debatuda i votada, la següent moció per a la
reestructuració horària del transport públic que comunica el municipi de Pollença
interior i exteriorment.
EXPOSAM:
El poble de Pollença per la seva condició geogràfica ha condicionat des de sempre el
moviment de la població entre els nuclis urbans principals i cap a altres municipis. La
gent de Pollença ha hagut de fer ús del transport particular durant anys per les
mancances de servei públic del que disposava el municipi. Transport que no està a
disposició de tothom.
Quan es va establir el servei del TIB, junt amb la nova empresa concessionària del servei
de Correu a Pollença, el transport públic a Pollença va sofrir una considerable millora.
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Aquesta millora, juntament amb l’augment de preus de la benzina han motivat a molta de
gent a fer ús d’aquest servei per a desplaçar-se als seus llocs de feina.
Aquest principi d’any ha començat amb una modificació dels horaris habituals del Bus,
fet que ha provocat molts de problemes als usuaris del servei, ja que aquests horaris no
s’ajusten
Hi ha exemples de molta gent que s’ha de desplaçar a Palma a diari per començar la
seva tasca a les 8 o a les 9 del matí ( hores habituals d’iniciar la feina a n’aquesta
comunitat) o que acaben a les 2 o a els 3 ( hores també habituals), amb aquests horaris
ens trobam en dues possibles situacions: arribar a Palma amb moltíssima antelació o
haver d’esperar fins a una hora per poder tornar a casa ( fets que amb l’antic horari no
passaven).
Els horaris que hi havia fins a les hores s’adaptaven molt més a tots els tipus d’usuaris.
Ara, en el cas dels que fan feina a Palma o hi estudien i comencen a les 8, han d’agafar
el correu que surt a les 6’30 per arribar a Palma damunt les 7’10 i haver de perdre
temps fins a les 8 ( això deixant de banda que els busos no són lo puntuals que eran
abans ja que solen arribar en retràs). Hi ha hagut gent que ha hagut de modificar la seva
jornada laboral per començar a les 7’30 i acabar a les 14’30 ja que el correu surt a les
15 i sinó no hi arriben, i el següent no es fins a les 17’15. Amb els horaris d’abans hi
havia un correu a les 14’15 i un a les 15’15 horari que feia que la gent pogués sortir de
la feina quan tocava i poder arribar al correu a temps.
Els al·lots que estudien a l’institut d’Inca han hagut de xerrar amb la direcció del centre
ja que des de que han baratat els horaris arriben 10 minuts tard cada dia lo que implica
una amonestació si no s’expliquen quin és el motiu que a més està fora de les seves mans.
Per altra banda, cal fer constar també que aquesta línia Palma-Pollença sempre va molt
plena, sobretot amb l’arribada del bon temps. Amb els horaris antics ja passava que
alguns dels usuaris habituals del servei havien de quedar a Palma i esperar al següent
bus ja que aquest s’omplirà. A això ara se l’hi a d’afegir que ara hi ha manco
combinacions i ja de per si el correu va més ple, i que a més ara ha de passar per
l’estació d’Inca, per l’hospital i encara més pel institut. Hi ha certes dubtes de que tota
aquesta gent pugui pujar al bus.
Per altra banda s’ha passat de fer el trajecte de 45 minuts a estar una hora i deu minuts
en fer-lo, lo que sumat a l’hora que s’han d’aixecar els usuaris per agafar el correu fa
que sigui molt més feixuc.
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Sempre s’ha fet propaganda de que s’havia d’emprar el servei públic sobretot per temes
de contaminació i ara pareix que se volen carregar aquest principi, passant a uns horaris
que no s’adapten a gaire gent. Tal vegada abans d’haver fet el canvi s’hauria d’haver
passat una enquesta als usuaris i així haguessin vist que era lo que anava millor a la
gent.
El responsable que ha posat els horaris nous dóna la impressió de que ni tan sols va
mirar el registre de les màquines dels bitllets per saber la gent que emprava el servei a
cada viatge.
A sobre a l’estació intermodal no s’han volgut donar fulls de reclamació per poder dur
als usuaris de Inca que no tenen oficina, si els volen emplenar els fan anar a Palma a ferho a la estació intermodal.
També passa igual amb la gent del port de Pollença que fan feina a Pollença, que han
perdut les combinacions que fins ara els duien a la feina a hores acceptables. Tenim el
cas de PRODIS on els usuaris que comencen entre les 8:30 o les 9 han d’arribar al lloc
del feina les 7:30 o prop de les 10, condicionant moltes de les activitats el centre. A més
amb aquests horaris també s’impossibilita l’opció d’alguns alumnes tenguin la
possibilitat de desplaçar-se de Pollença al Port en bus per poder assistir a l’escola
d’hora.
PER TOTS AQUESTS FET DEMANAM A L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA QUE:
Es posi en contacte amb els responsables del servei per fer-lis arribar aquest malestar
dels usuaris, (la majoria dels quals també ho ha comunicat per mitjà de fulles de
reclamacions) i faci pressió perquè els horaris siguin revisats i s’adeqüin a les
necessitats dels usuaris, que es en si, la finalitat d’aquests serveis.
Planifiqui, gestioni i, o realitzi la millora de les aturades del nostre municipi, per tal de
que els usuaris no pateixin en desmesura les inclemències del temps.”
Pren la paraula el Regidor Sr. Mateu Torandell i exposa el contingut de la moció
presentada, fent referència a la seva exposició de motius, amb la finalitat bàsica de
contactar amb els responsables del servei del transport públic per fer arribar aquest
malestar dels usuaris i pressionar institucionalment perquè els horaris siguin revisats i
s’adeqüin a les necessitats dels usuaris així com sol·licita la planificació i la realització de
millores a les aturades del municipi per tal de que els usuaris no pateixin les inclemències
del temps.
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El Regidor Sr. Roca Olivieri manifesta que, segons les gestions realitzades, sembla ser
que no hi ha augment de freqüències però sí modificacions en les franges horàries que
afecten òbviament als usuaris.
Per altra banda el Sr. Batle manifesta que comparteix la qüestió de fons de la moció
presentada i que els horaris d’aquest transport públic s’ha d’adaptar, en la mesura
possible, a les necessitats dels usuaris, tant les freqüències d’estiu com les d’hivern, si bé
és cert que dits ajustaments a vegades responen a circumstàncies econòmiques.

Passats a votació els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la moció
precedent i els acords continguts en la mateixa.
11.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança
municipal reguladora del sistema especial de pagaments
A continuació es dona lectura del dictamen emès per la Comissió Informativa
d’Assumptes Generals de dia 20 de gener de 2012 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D´HISENDA
Atès que en data 24 de novembre de 2011, es va procedir a l´aprovació inicial de
l’ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagaments.
Atès que dita aprovació inicial va ser publicada al BOIB núm. 184 de data 8 de
desembre de 2011, obrint-se així el termini d’exposició al públic de dita aprovació.
Atès que dins el termini de 30 dies establert per presentar al·legacions a dit text, s’ha
presentat un escrit d’al·legacions dels grups municipals Partit Popular i Lliga
Regionalista mitjançant escrit R.E. núm. 370 d’11 de gener de 2012.
Ates que la normativa reguladora estableix que en el cas de que es presentin al·legacions
durant el termini d’exposició al públic, aquestes hauran de ser resoltes pel plenari
adoptant els acord definitius que procedeixin.
Vist l´informe emès per l´Interventor de l´Ajuntament al qual posa de manifest que no hi
ha inconvenient d’ordre tècnic a l’hora d’incloure les modificacions propostes a les
al·legacions presentades.
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Ateses les estipulacions contingudes al RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Malena Estrany Espada, Regidora delegada d´Hisenda de l´Ajuntament de Pollença,
proposa al Ple de la Corporació l´adopció del següent ACORD:
Primer.- Estimar en base a l’informe emès les al·legacions presentades a l’aprovació
inicial de l’ordenança fiscal reguladora del sistema especial de pagaments.
Segon.- Modificar l’art.9 de l’esmentada ordenança per tal que la seva redacció
s’inclogui un límit de 100 € a la bonificació que com a màxim pugui obtenir un
contribuent amb aquest sistema.
Tercer: Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del
sistema especial de pagaments.
Quart: En cas de que s´aprovi definitivament l’ordenança, s’haurà de publicar al BOIB
el text íntegre per a la seva entrada en vigor, i començarà a aplicar-se a partir del dia
següent a la seva publicació.
No obstant, el Ple de l´Ajuntament acordarà el que cregui més convenient.”
Pollença, 20 de gener de 2012
Malena Estrany Espada”
Pren la paraula la Regidora Sr. Estrany Espada i exposa el contingut de la proposta que es
sotmet a votació consistent en l’aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora
del sistema especial de pagaments a la que, d’ofici, s’ha procedit a incloure la
modificació de l’article 9 per tal que la seva redacció inclogui un límit de 100 € a la
bonificació que com a màxim pugui obtenir un contribuent amb aquest sistema.
Passats a votació els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
12.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació
Municipal 2012
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Abans d’entrar en el debat del present punt, els reunits, per unanimitat, acorden retirar el
present assumpte de l’ordre del dia per un millor estudi i procedir al seu tractament en
una propera sessió plenària extraordinària, conformement el disposat a l’article 92.1
ROF.
13.- Inici expedient de resolució del contracte administratiu de la gestió del servei
públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta en règim de
concessió
Acte seguit es dona compte del dictamen emès per la Comissió Informativa d’Assumptes
Generals de dia 20 de gener de 2012 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’ESPORTS I JOVENTUT
Vist l’escrit presentat pel Sr. Antonio Amengual Miralles, actuant en nom i representació
de l’entitat “ALGALIA ESPORTS S.L.”, amb registre d’entrada núm. 56 11 de data
06.08.10 (en relació als RGE núms. 4359 i 4360 de 21 de juny de 2010, respectivament)
en el que sol·licitava que l’Ajuntament de Pollença assumís de manera directa i
immediata el deute amb les companyies subministradores d’energia elèctrica generat per
la instal·lació de la piscina municipal del Port de Pollença, que quantificava en aquell
moment en 19.153, 11 €, com a condició necessària per al establiment del
subministrament d’energia per part de la companyia elèctrica, així com que l’Ajuntament
procedís al rescat de la concessió del contracte de gestió del servei públic de la piscines
municipals coberta climatitzada i descoberta de l’Ajuntament de Pollença formalitzat
entre l’Ajuntament i l’entitat “ALGALIA ESPORTS S.L.” en data 16.03.2009, amb els
termes i condicions que demandava l’entitat concessionària.
Atès que dita sol·licitud fou degudament objecte dels informes emesos per part del tècnic
de l’àrea municipal; per l’enginyer municipal en data 18.11.10 i per la Secretaria i la
Intervenció municipals en data 18.03.11 i 24.03.11, respectivament, en compliment de la
provisió de Batlia dictada a dit efecte sense que consti cap acord resolutori adoptat per
l’òrgan competent als efectes oportuns, tot i que durant aquest termini l’Ajuntament de
Pollença ha sufragat les despeses derivades del subministrament d’electricitat, tot i ésser
una obligació general de la concessionària fixada a la clàusula 12ª del plec de
condicions que regeix el contracte administratiu de referència.
Vist l’escrit presentat pel Sr. Antonio Amengual Miralles, actuant en nom i representació
de l’entitat “ALGALIA ESPORTS S.L.”, amb registre d’entrada núm. 7660 de data
20.10.11 en el que sol·licita que se procedeixi a compensar el deute que té dita entitat per
consum elèctric amb l’Ajuntament de Pollença previ reconeixement a favor de la mateixa
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de la quantitat de 116.293,33 €, si procedeix, de les pèrdues descrites en el balanç
econòmic financer que s’hi adjunta, així com en posterior escrit amb RGE núm. 8364 de
data 15.11.11 demana que es realitzi una valoració de la documentació adjunta relativa,
entre d’altres, de la relació de pèrdues provocades per les averies que ha tingut la
piscina i que se procedeixi a resoldre de mutu acord el contracte de gestió del servei
públic de la piscines municipals coberta climatitzada i descoberta, amb els condicionants
que es proposen, si procedeixen, a reconèixer per l’Ajuntament de Pollença.
Pels motius abans exposats i conformement l’establert a l’article 206 c) i l’article 208 de
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, aquesta Regidoria
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
1r.- Iniciar expedient de resolució per mutu acord amb l’entitat “ALGALIA ESPORTS
S.L.” de la concessió de la gestió del servei públic de les piscines municipal coberta
climatitzada i descoberta de l’Ajuntament de Pollença.
2n.- Encomanar a la Comissió de Seguiment i Supervisió de la Concessió la formulació
de la proposta de condicions i pactes en què es durà a terme la resolució del contracte
administratiu per mutu acord, a la que es podran incorporar per ambdues parts
contractuals els tècnics assessors que es considerin convenients.
L’objecte d’aquesta encomana de gestió contindrà – amb caràcter enunciatiu i no
exhaustiu – els pronunciaments sobre les següents qüestions:
-

Intervenció del servei
Redacció de l’informe econòmic de situació del servei (relacions de deutors,
creditors, etc ...)
Inventari de les instal·lacions i estat d’aquestes
Situació del personal adscrit a la realització del servei
Fixament de la data prevista en què l’Ajuntament es farà càrrec de la gestió del
servei
Resultat de l’estudi econòmic financer i decisió de l’assumpció de despeses per
ambdues parts
I totes les altres susceptibles de pronunciament que escaiguin

3r.- Notificar aquest acord al representant de l’entitat “ALGALIA ESPORTS, S.L.”, als
efectes oportuns.
Pollença, 20 de gener de 2012
EL REGIDOR DELEGAT
Bartomeu Fuster Capllonch”
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Per part del Regidor Sr. Fuster Capllonch s’exposa el contingut de la proposta que es
sotmet a votació, fent ampla referència als antecedents obrants respecte l’explotació de la
gestió del servei públic de les piscines municipal coberta climatitzada i descoberta,
assenyalant que ja s’han mantingut diverses reunions amb la concessionària i que espera
que aquest assumpte es solventi el més aviat possible un cop iniciat el present
procediment per arribar a una resolució contractual per mutu acord.
El Regidor Sr. Cifre Bennàssar manifesta que veia venir aquesta situació considerant que
no s’ha tret el rendiment idoni per part de la concessionària atès que el servei no ha
arribat a la gent; per altra banda creu que de cara a un futur no s’ha de descartar cap opció
pel que fa a la gestió de les piscines municipals pel que el seu funcionament i explotació
sigui òptim.
El Regidor Sr. García Salvador manifesta que ja en el seu moment va dir que la
construcció de la piscina fou un despropòsit per la quantitat de deficiències existents i que
actualment les explotacions per tercers de dites instal·lacions són deficitàries per a tots els
municipis recordant que també en el seu moment va demanar una gestió directa de les
instal·lacions per part de l’Ajuntament; així mateix considera que la concessionària ha fet
un esforç per a mantenir l’explotació i una bona gestió dins les condicions existents de la
infraestructura.
Passats a votació els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la
proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
14.- Propostes/Mocions d’urgència
Seguidament, abans de començar la part de control i seguiment, el Sr. Batle demana si
algun grup polític vol sotmetre a la consideració del Ple alguna moció.
No se’n presenta cap.
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
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- De la desestimació del recurs potestatiu de reposició interposat per la Batlia contra la
resolució de dia 8 de novembre de 2011 (RGE núm. 8217 de data 09.11.11) del Conseller
d’Administracions Públiques per la qual, entre d’altres, s’accepta la resolució anticipada
del Conveni de col·laboració signat el 29 de novembre de 2007 pel Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Pollença per a dur a terme la construcció d’un auditori al
municipi, per causa de la impossibilitat total de compliment de l’objecte del Conveni; es
declara el deute davant la Hisenda pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
i, en conseqüència, s’insta a l’Ajuntament de Pollença per tal que reintegri la quantitat de
172.704,06€ corresponents a l’anualitat de 2007 percebuda per l’Ajuntament amb
caràcter de bestreta aplicable a la realització de l’objecte del Conveni i no justificada,
sense perjudici de l’inici de la tramitació d’un expedient de compensació
- De la Sentencia nº 969, dictada per el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
procediment interposat per F.S.P.-U.G.T, en l’assumpte de l’assignació de un
complement específic a dues auxiliars administratives de l’àrea d’ Intervenció. La
Sentencia declara nul el complement específic assignat, encare que sense imposició de
costes judicials a l’ajuntament.
- Del requeriment tramés a l’Ajuntament de Pollença per part de la Sindicatura de
Comptes Illes Balears dia 16 de gener de 2012 per la rendició del Compte General de
2010 (RGE núm.
2.- Dació de compte de les resolucions de Batlia
Acte seguit es dona compte de les següents resolucions de Batlia:
- Del decret de Batlia de dia 10 de gener de 2012 mitjançant el qual es requereix a la
representant de l’entitat mercantil FASACA 4, S.L., perquè en el termini màxim dels dos
dies naturals següents a la notificació del present requeriment, deixi lliure i expedit el
tram del camí descrit en el cos del present escrit, denominat camí de Can Bandrís, retirant
les dues barreres existents.
- Del decret de Batlia de dia 11 de gener de 2012 mitjançant el qual es nomena el Sr.
Bartomeu Cerdà Estades personal eventual, cap de servei d’obres de l’Ajuntament de
Pollença (retribucions brutes mensuals 2.491 euros)
- Del decret de Batlia de dia 24 de gener de 2012 mitjançant el qual es nomena
procurador i lletrats per la representació i direcció tècnica en el procediment abreujat
1992/2009 atès l’emplaçament efectuat a les diligències prèvies instruïdes.
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3.- Precs i preguntes
Seguidament es contesten els precs i les preguntes presentats per escrit (RGE núm. 882
de 24.01.12) per part del Regidor Sr. Sánchez Vives (A) i que resten units com annex a
la present acta, respecte dels quals es donen les següents respostes a les preguntes
formulades:
R4 (prec). Manifesta el Sr. Batle que hores d’ara encara no s’ha desenvolupat la dotació de
serveis fent referència a l’informe tècnic emès respecte la urbanització de can Singala.
R1: Contesta el Sr. Batle que l’àrea d’Esports té un registre auxiliar.
R2: Informa el Sr. Batle de l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal Rafel
Balaguer Galmés en data 28.12.11 sobre l’antiga fàbrica de catifes de Ca’n Morato
(polígon 4 parcel·la 675) i l’informe tècnic emès conjuntament per l’arquitecte municipal
Rafel Balaguer Galmés i l’aparelladora municipal Aina Maria Albertí en data 30.12.11
sobre les mesures preventives a executar per tal de poder obrir a la circulació el camí de
ca’n Joanot, tal com es dona compte a la Junta de Govern Local de dia 5 de gener de
2012, als efectes de dictar la pertinent ordre d’execució i el seu trasllat al Consell de
Mallorca.
R3: Contesta el Sr. Batle que la propietat no va restringir res i que es va autoritzar el pas
al nombre de persones delimitat per sentència; així mateix es va dir a la gent que
conforma la comissió de festes perquè es la gent que habitualment col·labora en el
desenvolupament de la festa de sant Antoni.
Per altra banda dóna l’enhorabona als grups polítics municipals d’A i del PSM-EN pels
foguerons realitzats per sant Antoni atesa la part crítica i irònica dels mateixos.
R4: Respon el Sr. Batle que aquest tema s’ha de consensuar entre tots els grups
municipals.
R5: Contesta el Sr. Batle que es realitzarà aviat i que hores d’ara s’estan implantant
programes informàtics, amb la col·laboració del personal de CILMA, per a agilitzar i
organitzar la tramitació dels expedients de llicències urbanístiques i d’activitats.
R6: Contesta el Sr. Batle que s’ha de donar ja una solució definitiva en aquest assumpte.
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Acte seguit es contesten els precs i les preguntes presentats per escrit (RGE núm. 884
de 24.01.12) per part del Regidor Sr. Sureda Massanet (ERAM) i que resten units com
annex a la present acta, respecte dels quals es donen les següents respostes a les
preguntes formulades:
R1: Contesta el Sr. Batle que no s’ha mantingut cap negociació però que, no obstant això,
es farà la gestió.
R2: Contesta el Sr. Batle que sí es va mantenir una reunió amb la Direcció General i que
s’estudiarà la possibilitat d’ampliar la unitat bàsica de salut del Port de Pollença sempre
que hi hagi recurs econòmics i humans.
R3: Contesta el Sr. Batle que s’ha mantingut una reunió amb l’empresa denunciada i que
s’instal·la dites valles publicitàries amb la finalitat d’aconseguir que la instal·lació es
realitzi de forma regular i sigui aprofitada per qualque tipus de promoció turística.
R4: Respon el Sr. Batle que s’estan estudiant les possibles mesures per a solventar la
situació. Afegeix el Regidor Sr. Roca Olivieri que en els plec de condicions del servei de
jardineria sobre els que hores d’ara es treballa es preveu aquesta despesa per la resembra
d’arbres morts.
R5: Contesta el Sr. Batle que aquesta possibilitat de suprimir dit càrrega i descàrrega
efectivament s’ha estudiat i s’ha plantejat a la Policia Local; també s’està treballant amb
la redacció d’un projecte per a rehabilitar la zona afegint la Regidora Sra. Buades Cifre
que espera que s’aprovi el pressupost general 2012 per poder dur hi a terme actuacions.
R6: Contesta la Regidora Sra. Buades Cifre que hores d’ara la Policia Local dur a terme
un recompte de les mateixes per a saber quantes n’hi ha i realitzar les actuacions que
pertoquin.
R7: Contesta el Regidor Sr. Roca Olivieri que les pintades de la via i edificis públics
estan llevades i que les realitzades a edificis particulars corresponen als seus propietaris
però que, no obstant això, s’hauria de prendre una decisió respecte la pintada existent a
l’església.
Es contesten els precs i les preguntes presentats per escrit (RGE núm. 8724 de
29.11.11) per part del Regidor Sr. Cifre Bennàssar (PSM-EN) i que resten units com
annex a la present acta, respecte dels quals es donen les següents respostes a les
preguntes formulades:
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R2 (formulada en la sessió ordinària de data 28.10.11): Respon el Regidor Sr. Roca
Olivieri que ja s’ha fet dita actuació mitjançant una empresa.
R1 (formulada oralment en la sessió ordinària de data 24.11.11): Contesta la Regidora
Sra. Buades Cifre que la sol·licitud davant la Demarcació de Costes es va presentar a
finals d’any 2011 i que hores d’ara no es planteja la possibilitat de que sigui l’empresa
municipal qui gestioni les platges.
R2 (formulada oralment en la sessió ordinària de data 24.11.11): Contesta el Sr. Batle
que, de moment, no està dins les previsions del Consell de Mallorca la reparació de la
carretera de Formentor al Far
R3 (formulada oralment en la sessió ordinària de data 24.11.11): Contesta el Regidor Sr.
Roca Olivieri que no s’ha estudiat atès que hi ha altres assumptes hores d’ara més
urgents.
R1: Contesta el Sr. Batle que s’han realitzat gestions amb la comunitat de propietaris i es
veu que l’empresa de telefonia disposa d’un contracte privat per a la instal·lació a dit
edifici, no obstant això, ja s’ha iniciat el pertinent expedient d’infracció urbanística.
R2: Contesta el Sr. Batle que està pendent de resolució.
R4: Respon el Regidor Sr. Roca Olivieri que l’escultura ja s’està reparant.
R5: Contesta el Sr. Batle que s’està plantejant la possibilitat de situar-la dins el que es
pròpiament l’edifici, a un costat.
R6: Contesta el Regidor Sr. Roca Olivieri que hi ha una partida prevista en el pressupost
de 2012 per dita obertura però que existeix un problema de seguretat que s’ha de resoldre
abans d’executar-la.
R8: Contesta el Sr. Batle que properament s’iniciarà el procediment de contractació del
servei per a la redacció del catàleg de patrimoni i que s’inclouran les fitxes de protecció
de l’edifici de Can Franc.
R12: Contesta el Sr. Batle que no.
R13: Respon la Regidora Sra. Buades Cifre que ho comprovarà i li informarà al respecte.
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Es contesten les preguntes presentats per escrit (RGE núm. 943 de 25.01.12) per part
del Regidor Sr. Mateu Torandell (CiU) i que resten units com annex a la present acta,
respecte dels quals es donen les següents respostes a les preguntes formulades:
R1: Contesta la Regidora Sra. Estrany Espada que els criteris seguits bàsicament han estat
la seva trajectòria i rellevància professionals; així mateix manifesta que normalment i
conforme els antecedents existents aquests càrrec sempre ha estat triat per l’equip de
govern i no cal crear polèmiques innecessàries al respecte.
R2: Contesta la Regidora Sra. Estrany Espada que efectivament és intenció del director
del festival fer un canvi de model i que quan tingui una proposta al respecte se’ls hi
traslladarà.
R4: Informa la Regidora Sra. Estrany Espada que hores d’ara el director del festival
disposa d’una contractació administrativa menor per un any, recordant que l’anterior
director artístic no disposava de cap contracte, no més d’un acord verbal per quatre anys
d’assessorament artístic i que es presentaven factures, inclús a nom del seu fill, per un
import aproximat de 40/45.000 euros/anuals i que tot això ha d’ésser analitzat.
R3/R5: Respon la Regidora Sra. Estrany Espada que quan a l’any 2010 l’Ajuntament va
assumir la gestió directa del festival de música no es va prendre cap acord plenari al
respecte; així mateix destaca que a l’ajuntament no consta la informació detallada
respecte la gestió del patronat, fins – i – tot, mai s’ha adjuntat al pressupost general la
plantilla i el pressupost propi de dit patronat, tal com hauria d’ésser al tractar-se d’un
organisme autònom creat en el seu moment pel propi ajuntament. També contesta que
l’estiu passat es varen reunir amb el patronat i se’ls informaria de les actuacions i
decisions que adoptes l’ajuntament al respecte.
R6: Respon la Regidora Sra. Estrany Espada que aquest és un assumpte sobre el que ja
està treballant el nou director del festival.
R7: Respon la Regidora Sra. Estrany Espada hores d’ara té una reunió pendent amb una
persona que s’ha ofert per fer de cronista però que, no obstant això, tots els reculls de
premsa es van digitalitzant.
R8: Contesta el Sr. Batle que, a conseqüència de les gestions realitzades, sembla ser que
el Consorci de la Gola es dissoldrà, passant a assumir previsiblement la seva gestió una
empresa pública depenent de la conselleria de Medi Ambient però es preveu que hi hagi
un repartiment d’obligacions entre l’ajuntament i dita empresa pública respecte el seu
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manteniment manifestant que prest es reunirà la junta rectora del consorci per a tractar
aquest assumpte.
Afegeix el Regidor Sr. Roca Olivieri que la Gola no fa dos dies que està feta sinó dos
anys i que la brutor s’ha anat acumulant pel que ja hi hauria temps suficient d’haver-la fet
neta.
R9: Contesta el Regidor Sr. Roca Olivieri que hi ha un important estalvi respecte aquest
assumpte i s’ha fet del mateix una gestió diferent atès que del lloguer de la maquinària
l’import ascendeix a 498 euros quan l’any passat pujà a 5000 euros aproximadament; les
hores extres també s’han minvat molt.
Per altra banda contesta que l’any 2010 també es va iniciar un expedient per a la
constitució d’una fundació per a dur a terme la gestió del festival però que aquest
expedient no continuà la seva tramitació.

Per part del Regidor Sr. Moragues Llompart (UMP) es formula la següent pregunta:
1.- Com està l’assumpte de l’enumeració dels carrers del Port de Pollença?
R: Contesta el Sr. Batle que s’hi està treballant.

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
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