Els portaveus dels grups municipals sota signants presenten 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 de
juny.
Atès que a l’explotació dels serveis de platges per enguany s’han licitat nous serveis: un parc aquàtic,
amarraments per a barques de lloguer i Flysurf a la Gola, un centre de massatges, caixes de seguretat, una
escola de vela a Can Cullerassa.... i l’explicació que ha donat l’equip de govern als partit de l’oposició per
justificar aquestes licitacions és que si no els demanava l’Ajuntament, Demarcació de Costes els
adjudicaria directament.
Atès que Demarcació de Costes ha adjudicat directament un circuit per a motos aquàtiques a la platja dels
Tamarells a pesar de l’informe desfavorable de l’Ajuntament (amb l’únic argument que sol·licitaria
l'explotació d’aquest servei).
Atès que consideram que l'autorització de serveis realitzada directament per Costes incompleix la llei de
contractació pública i el procediment establert en els articles 111, 152 i següents del reglament de la Llei
de costes.
Atès que les platges de Pollença fins l’any passat no havien comptat amb cap instal·lació temporal de
quiosc al considerar-se que aquest tipus de serveis havien de ser prestats pels establiments situats darrera
la platja. Ara al quiosc que ja es va instal·lar el passat any, se n’afegeix un altre (IT90) a no gaire
distància de l'anterior i molt a prop de bars que ja donen servei a aquesta zona de la platja.
Atès que l’article 65.1.b) del Reglament de Costes, es diu que pels establiments expendedors de menjars i
begudes al servei de la platja “Las instalaciones desmontables tendrán una ocupación máxima de 20
metros cuadrados y se colocarán con una separación mínima de 100 metros de cualquier otra instalación
fija o desmontable.” I l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de
2013 per la qual s’aproven els criteris generals de distribució d’instal·lacions de servei de temporada en el
domini públic maritimoterrestre balear, al seu article 17 diu “Aquest tipus d’instal·lacions (tant fixes com
desmuntables) de servei de la platja s’han d’ubicar, preferentment, fora de la platja i del domini públic.”, i
en l’article 18 es diu “Quan no sigui possible ubicar aquestes instal·lacions fora de la platja i del domini
públic, es poden autoritzar amb les condicions següents: a) Les instal·lacions desmuntables d’establiments
expenedors de menjars i begudes al servei de la platja han d’ocupar, a) 20 m² com a màxim, i s’han de
col·locar amb una separació mínima de 100 metres de qualsevol altra instal·lació fixa o desmuntable amb
la mateixa finalitat.

Atès que l’exposició pública del segon quiosc (IT90) ha estat irregular donat que els plànols de
distribució dels diferents elements foren canviats a la plana web del Perfil del Licitador, sense constar de
quina data ni quan foren aprovats el canvis per la Junta de Govern, i sense que la informació fos canviada
a la resta de documentació. Inicialment el quiosc IT90 era de 150 m2, però posteriorment als plànols la
IT90 passava a ser de 20 m2 i apareixia al costat un espai nou, l’IT99 de 75 m2, mentre que a la resta de
documentació només es parlava de l’espai IT90. Sense saber finalment que s'estava licitant.
Atès que la instal·lació del nou quiosc té unes conseqüències mediambientals negatives, obligant a
“trasplantar” vuit tamarells i a la destrucció de dunes consolidades, i quan en anteriors informes de
l’Ajuntament, adreçats a Costes, aquest tipus d’actuacions era motiu d’informes desfavorables.
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:
- L’Ajuntament de Pollença suspendrà la licitació del lot M, quiosc a la Platja dels Tamarells, per la
confusió documental i l’impacta mediambiental negatiu.
- L’Ajuntament de Pollença encarregarà un informe jurídic sobre el possible incompliment de la llei de
contractació pública i del procediment per a autoritzar serveis de temporada a les platges per part de la
Demarcació de Costes.

