El portaveu dels grup municipal Alternativa per Pollença (A) presenta a consideració del ple, per
tal que sigui estudiada, debatuda i votada, la següent moció per ser inclosa a l’ordre del dia del
proper ple ordinari d'octubre.
Atès que a la Badia de Pollença existeix un fondeig massificat d'embarcacions, que poden arribar a
superar les 300 a l’estiu, sense control amb les conseqüències negatives que això suposa; ancoratge
indiscriminat de morts que provoquen l'erosió del sòl marí, abocaments de fems sòlids i líquids,
entre els quals s'inclouen elements perillosos com olis i bateries...
Atès les reiterades declaracions fetes pel batle, tant en els mitjans d’informació com al ple i a
comissions informatives referents a la manca d’actuació de la Demarcació de Costes pel que fa als
nombrosos fondejos il·legals a la Badia de Pollença i a d’altres activitats nàutiques diverses, les
quals -segons el mateix batle diu- han estat denunciades en nombroses ocasions sense que se
n’obtingues aparentment cap actuació ni efectivitat. És pel que proposam que s’adopti el següent
acord pel ple atenent a la poca consideració del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
davant de les suposades reiterades denuncies efectuades pel batle .
Atès que consideram que els problemes de la badia s’han d’analitzar globalment; caldria revisar les
taxes aplicades al Port, revisar quines places reals són de transeunts i quantes de places fixes.
Caldria igualment tenir en compte a la revisió del PGOU la gran quantitat de empreses i "fondejos
indiscriminats" que tenim a sol rústic, així com demanar al Ministeri de Defensa l'optimització del
port de la Base Militar, avui en dia totalment infrautilitzat.

Per tot això, aquests regidors presenten 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
ACORDS:

1.- Convocar una reunió de la junta de portaveus amb representants les administracions amb
competències a la Badia; Ports, Costes i Ministeri de Defensa, per cercar solucions globals i
alternatives als fondejos il·legals.
2.- Després dels acords presos en l’esmentada reunió sol·licitar al Cap de la Demarcació de Costes
de les Illes Balears per escrit l’estricte aplicació de la Llei de Costes en quant a matèria d’infraccions
i sancions a tots els fondejos il·legals i a les altres activitats nàutiques i de platja que no disposin de
l’autorització preceptiva pertinent.
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