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

l’Ajuntament de Pollença, i Marina Llobera Vicens, portaveu del Grup Municipal 

Alternativa per Pollença, a l’empara del que es preveu en el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten, per al 

seu debat i aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament, la següent  

 

MOCIÓ PER A UNA SOLUCIÓ PÚBLICA I RESPECTUOSA AMB EL MEDI 

AMBIENT PELS FONDEJOS IL·LEGALS DE LA BADIA DE POLLENÇA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La problemàtica al voltant dels fondejos i les boies i la seva gestió, no és nova a 

Pollença. Ja al 2007 i 2008 es va lluitar contra la gestió privada dels fondejos de 

pagament a Formentor, i tot i que el Ple acabà demanant la gestió pública de les boies 

de Formentor, la Demarcació de Costes de les Illes Balears no en va fer cas.  

Al 2013, el Ple aprovava una moció d’urgència en defensa del fondeig gratuït a la 

punta de l’Avançada, demanant també que aquest s’efectués protegint la posidònia i 

de forma controlada. Les formes en què es desenvolupava aquest fondeig “controlat” 

no eren adequades, però almenys teníem una demostració que si es vol, la possibilitat 

de regular, imposar taxes, etc. és possible.  

Al 2014, el Ple va aprovar una moció d’Alternativa per Pollença que demanava cercar 

solucions al tema dels fondejos a la Badia, aprovada amb una amplíssima majoria. Els 

acords aprovats suposaven, en primer lloc, convocar una reunió de la junta de 

portaveus amb representants de les administracions amb competències a la Badia: 

Ports, Costes i Ministeri de Defensa, per cercar solucions globals i alternatives als 

fondejos il·legals. I en segon lloc, sol·licitar al Cap de la Demarcació de Costes de les 

Illes Balears que s’apliqués estrictament la Llei de Costes quant a matèria d’infraccions 

i sancions a tots els fondejos il·legals i a les altres activitats nàutiques i de platja que 

no disposessin d’autorització preceptiva pertinent. Respecte al primer punt, no s'ha 

arribat a desenvolupar mai una reunió d'aquestes característiques, i sobre el segon, 

hem vist algunes accions en aquest sentit, però queda molt, molt camí per recórrer.  

I és que al 2014, recordem-ho, hi havia 479 fondejos il·legals, segons l'estudi dut a 

terme pel propi Ajuntament. Tot i no tenir dades més actualitzades, no seria gaire 

imprudent afirmar que actualment als estius aquesta xifra, lamentablement, se supera.  

Hi ha hagut diferents propostes en el passat (tant del propi Ajuntament com del Club 

Nàutic) consistents en pantalans flotants i camps de boies, amb la intenció d'ordenar el 

desgavell, però a més de no haver prosperat, no han tengut el suficient consens, ni 

s'ha prioritzat com a criteri la gestió pública, ni que la solució fos global. 
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Ara, aquest equip de Govern sembla haver intentat, via autorització administrativa, 

instal·lar un parc flotant, canal d’esquí, pantalans flotants i camps de boies pels anys 

2020-2023. Una petició a la qual Demarcació de Costes a les Illes Balears (emparant-se 

en informes de Capitania Marítima i la Direcció General d’Espais de Natura i 

Biodiversitat del Govern de les Illes) ha respost amb deficiències a esmenar. Entenem 

que per aquest any, l’equip de Govern hagi desistit de prosseguir amb aquesta 

autorització (Junta de Govern Local del 05/02/2020), així que creiem que ens toca 

apostar per una altra via.  

Una altra via com la de l’estany des Peix, a Formentera, on Costes ha atorgat al 

Consell de Formentera la concessió per 30 anys per regular el fondeig i l’amarrament 

en pantalans. Amb aquesta fórmula, les instal·lacions poden ser fixes per un període 

de temps molt més ampli que els existents amb les autoritzacions. No ens ha de faltar 

valentia i unió per reclamar competències i treballar per una gestió controlada, 

regulada i alineada amb la protecció del Medi ambient i la consecució d’Objectius de 

Desenvolupament Sostenible 2030. Les imatges de vaixells sense propietaris, morts 

damunt posidònia de forma descontrolada, vessaments de gasoil, residus al mar, etc., 

xoquen frontalment amb la protecció de la natura i amb la seguretat de la ciutadania 

de Pollença.  

Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem i el Grup Municipal 

Alternativa per Pollença de l’Ajuntament de Pollença presenta al Ple per a la 

seva consideració i acceptació si escau, els següents ACORDS:  

1. En base a la moció aprovada a l’any 2014, que es realitzi una reunió de la junta de 

portaveus amb representants de les administracions amb competències a la Badia: 

Ports, Costes i Ministeri de Defensa, per exposar la voluntat de gestionar des de 

l’Ajuntament de Pollença els fondejos i regularitzar-los.  

2. Treballar per elaborar un projecte consensuat amb tots els partits polítics del 

Consistori per demanar a la Demarcació de Costes en Illes Balears (i que consti amb el 

vist i plau de Medi ambient), la gestió i competències d’un camp de boies 

ecològiques amb la fórmula administrativa d’una concessió.  

3. Instar a la Demarcació de Costes a les Illes Balears que compleixi la legislació 

vigent, imposant sancions als fondejos il·legals i a altres activitats nàutiques i de platja 

que no disposin d’autorització preceptiva pertinent, iniciant la retirada de morts i altres 

elements del fons de la badia amb la col·laboració, si escau, d’altres organismes i/o 

entitats.  
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Pollença, 10 de març de 2020 

 

El portaveu del Grup Municipal d’Unides Podem     

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

 

La portaveu del Grup Municipal Alternativa per Pollença  

 

 

 

 

Marina Llobera Vicens 

 

 

 

 

Al Ple Corporatiu de 26 de març de 2020 


