
 

 

Michael Lorenzo Muller Flury, regidor d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença, 

a l’empara del que es disposa a l’article 97/7 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, formula davant d’aquest Ple 

Corporatiu per a la seva contestació, les següents 

 

PREGUNTES 

JOVENTUT, ambdues dirigides al Sr. Soler Estrany, Delegat de l’Àrea de Joventut.  

 

1. En quin estat es troba la creació del Consell de Joventut, o, com li dèieu al 

programa de 100 dies, 10 accions, el Consell Consultiu de Joventut?  

 

S’ha començat, amb reunions amb els joves. Per arribar al Consell de Joventut, es 

demana una mínima presència d’associacions juvenils, com a Pollença no hi són, no es 

disposen, es promourà un moviment associatiu amb el jovent en les properes setmanes. 

També es començarà a fer feina amb una “al·lota”, contractada per Junts Avançam des 

de dia 1 de gener, tècnica de participació ciutadana que fins ara no havia presentat cap 

factura, s’havia d’acabar el contracte 31 de desembre però donades les seves ganes de 

fer feina, se li donaria una pròrroga.  

 

2. Coneix el regidor de Joventut, Mateu Soler, els requisits legals per constituir a nivell 

Local un Consell de Joventut, recollits en el Decret 63/2016, de 21 d’octubre, pel qual es 

crea el Consell de la Joventut de les Illes Balears, se n’estableixen les normes bàsiques 

d’organització i funcionament i s’aproven els principis generals que regulen els consells 

de la joventut d’àmbit insular i local? 

 

Sí coneix la legislació vigent.  

 

PAC, NOU CENTRE DE SALUT A POLLENÇA, ambdues dirigides al Sr. Cifre 

Ochogavia, Batle.  

 

3. Hi ha hagut alguna reunió o petició de reunió al nou executiu de les Illes Balears i/o 

al nou Consell Insular de Mallorca per tractar la temàtica del nou PAC a Pollença? Es 

pensa convocar una reunió amb tots els grups polítics i la ciutadania (tenint en compte 

les 1.500 firmes presentades) per tractar, amb la màxima urgència, aquesta temàtica? 



 

 

Com va dir al debat de l’Associació de Veïns del Port de Pollença, era “el seu compromís 

personal”.  

 

Sí, s’ha sol·licitat a la Consellera de Sanitat una reunió, per tractar diversos temes 

sanitaris. Va sortir la reforma del PAC del Port de Pollença (nota, que és una UBS, no un 

PAC) i el nou PAC a Pollença. Va comentar amb Miquel Àngel March alguns temes (nota, 

per què no amb tota la resta de l’oposició?) Per la reforma del PAC del Port de Pollença, 

es comenta que va sorprendre que l’Ajuntament hagi de redactar un projecte i d’assumir 

les despeses de les obres, no s’esperava aquesta realitat. No hi ha un projecte fet, però 

sí unes consignes tècniques. Igualment, no hi ha partida pressupostària per executar res 

(uns 100.000€).  

 

PAC Pollença, es manifestar la intenció que s’estudiàs d’una forma valenta i clara la 

possibilitat de fer una modificació de la ubicació del PAC a un altre solar. Segons Cifre, 

el projecte no està acabada la seva redacció. Hi ha disponibilitat de terrenys, i es demana 

la cobertura legal per assumir aquestes peticions. Bona predisposició, segons el Batle.   

 

4. Per què no ha acceptat l’al·legació que vostè mateix va presentar en nom de Tots per 

Pollença (24/05/2019, RGE. 4287, a les 12:21) a l’Aprovació Inicial del Pressupost del 

2019, trobada en l’apartat 5 i que afirma textualment:  

 Crear una partida per dotar de serveis, aigua, llum i clavegueram el solar de Can 

Bach per poder construir el PAC, tal com manifesten els serveis tècnics municipals 

quan suposadament i com va dir en campanya electoral, era qüestió de mesos poder 

canviar la ubicació del nou PAC de Can Conill a Can Bach? Vol dir això que vostè té clar 

que no serà al 2019 quan comencin les obres?  

 

Comenta que no ho té clar només ell, sinó també la Conselleria, hi ha uns processos 

administratius que implicaran que sigui possible. Fer un projecte de dotació de serveis 

està inclòs dins l’expedient i com diu l’informe tècnic municipal és clarament adequat 

poder dur allà la dotació, ja hi ha un transformador, i per fer la dotació de serveis queda 

resolt amb Cecili Metel (clavegueram), hi ha un vial que el propi planejament el té com 

un vial i l’Ajuntament va adquirir aquesta parcel·la juntament amb la compra del solar 

de Can Bach. Al moment que es tingui clar, l’Ajuntament haurà de redactar aquests 

projectes, s’hauran de dotar econòmicament.  

 



 

 

AJUNTAMENT DE POLLENÇA 

5. Quina empresa està realitzant els vídeos que es comparteixen des del perfil 

Institucional de l’Ajuntament de Pollença, a Facebook, que han resumit les Festes del 

Port de Pollença? [Dirigida al Sr. Nevado Rodríguez, Delegat de l’Àrea de Festes del Port 

de Pollença] 

 

És un professional dels mitjans que ja ha treballat per l’Ajuntament fa 4 anys, és autònom 

i es diu Martí Morro.  

 

6. Quina sensació li provocaria si, com a membre de l’oposició fa 4 anys (Legislatura 

2015-2019), li haguessin dit que la seva feina seria menor (i per tant, el seu control 

sobre el Govern), reduint-se les sessions Plenàries Ordinàries a 1 cada 2 mesos, només 

al·legant com motiu que així ho permet la Llei? [Dirigida al Sr. Cifre Ochogavía, Batle] 

 

No només és un motiu legislatiu. Ja es va proposar a l’any 2011, fa 2 legislatures, no és 

cap secret que la intenció era aquesta, i aquesta modificació no està afectant al 

desenvolupament de la tasca del Govern i de l’oposició. Aquí tothom ha fet la seva tasca 

de Govern i d’oposició, molts de punts perquè n’hi havia amb retard i altres per poder 

fer, i la mateixa tasca d’oposició es durà endavant. Continua manifestant la voluntat de 

que el dia que es pugui aprovar un reglament, es puguin modificar el que sigui la gestió 

dels plens Municipals.  

 

7. En el cas que es construís una proposta d’un nou Reglament de Funcionament de les 

Sessions Plenàries de l’Ajuntament de Pollença (com ha suggerit a la Ràdio i al passat 

Ple del dia 02/07/2019 que així ho fes l’oposició), on es disposés que aquestes Sessions 

Ordinàries haurien de ser 1 vegada al mes i no 1 vegada cada 2 mesos, avalada i 

recolzada per 1.500 firmes validades provinents de la ciutadania de Pollença, li faria 

cas o ho rebutjaria? [Dirigida al Sr. Cifre Ochogavía, Batle] 

 

No és una qüestió de firmes, les firmes impliquen després un procediment, lògicament 

li hagués agradat que els haguessin fet cas amb les firmes que presentaren per la 

modificació del PAC, i el Reglament són d’aprovació interna, s’ha de construir un 

procediment d’exposició pública, si com diu el Reglament de Participació Ciutadana hi ha 

una iniciativa que vengui amb firmes, i si tampoc està validada amb firmes cap problema, 

hi ha altres procediments establerts en la llei.  



 

 

8. En quin estat de tramitació es troben les Beques de Medi Ambient 2019? [Dirigida al 

Sr. Cifre Ochogavía, Batle].  

 

No es deixaren les Beques convocades, així com es feia anteriorment no era legal, i la 

fórmula establerta per poder fer beques van amb un altre sentit, que és fent convenis 

amb les Universitats (no es poden fer per estudiants de batxiller i s’han de fer per 

estudiants d’Universitat), i quan es tiren endavant aquestes beques, les Universitats han 

acabat la seva tasca (vacances) i no ha estat possible. Sí que s’ha arribat a temps amb 

les de la Ràdio. També s’incorporarà una becària per l’àrea de Turisme (oficines de 

Turisme). No s’ha arribat a temps per les de Medi Ambient. Els convenis són relativament 

senzills i es poden fer amb altres Universitats, no només la UIB.  

 

EDUCACIÓ 

9. Per tal d’assegurar que al curs 2020-2021 hi hagi la possibilitat de comptar amb una 

Escoleta Municipal Pública de 0-3 anys al nucli poblacional de Pollença, i donant 

compliment a les propostes electorals dels diferents partits del pacte de Govern, s’ha 

començat a treballar en aquesta matèria? (possibles ubicacions, etc.). [Dirigida a la Sra. 

Xumet Rosselló, Delegada de l’Àrea d’Educació, o, en el seu defecte, el/la Regidor/a que 

assumeix les competències en matèria d’Educació].  

 

Comenta que pensa que ja s’havia contestat abans (al punt del Plenari), que la feina 

passa per començar mirant l’espai on desenvolupar-la, i en funció de l’espai, es farien 

tramitacions adients amb la planificació marcada per les necessitats.  

 

TRANSPARÈNCIA 

10. Quan es delegarà l’Àrea de Participació Ciutadana? [Dirigida al Sr. Cifre Ochogavía, 

Batle].  

 

Quan es faci la reestructuració d’àrees, i una d’aquestes delegacions serà la de 

Participació Ciutadana, i quan s’incorpori la nova regidora, es farà la reestructuració 

d’hores.  

 

11. Es publicarà, també, en el Portal de Transparència el pacte al que han arribat, per 

escrit, els grups polítics de l’Equip de Govern (Tots per Pollença, Partit Popular i Unió 

Mollera Pollencina, ja que aquest afecta a tota la ciutadania i no es redueix, evidentment, 



 

 

a una simple distribució d’àrees? [Dirigida al Sr. Alonso García, Segon Tinent de Batle i 

Regidor present a la Junta de Govern Local].  

 

Portal de transparència actual és una pàgina amb links, amb gairebé cap contingut. 

Primer s’ha de dotar de contingut aquest portal i fer-lo funcionar. Respecte a l’acord 

signat entre Tots, PP i UMP, les línies mestres s’han publicat, se n’ha parlat bastant 

aquestes setmanes, i l’anterior equip de Govern també ho va fer així... en tot cas són 

aspectes interns i que ja es veurà si en un futur es treu...  

 

12. Agafant el contingut del que va demanar-se per part del grup municipal Tots per 

Pollença en els Precs i preguntes (prec nº1) del ple de 31 de gener de 2019, amb registre 

d’entrada 815 de 29 de gener 2019, es signaran totes les publicacions del facebook per 

part de qui les redacta, sigui tècnic, funcionari o regidor o personal extern de 

l’Ajuntament? [Dirigida al Sr. Cifre Ochogavía, Batle] 

 

Sembla que el tema del Facebook s’està passant un “Calvari” per poder tenir un control 

de les Xarxes Socials degut a l’externalització total que s’havia fet l’anterior legislatura. 

Es vol que la gestió d’aquestes sigui interna. Comenta que el que es penjava al portal 

de transparència ho feien els regidors de l’anterior equip de govern “sense cap tipus de 

control”. Comenta que si es recupera el control total de les Xarxes, s’establiran protocols 

pertinents.  

 

La Sra. Buades comenta que li ha estat impossible que dins l’Ajuntament li diguin qui 

són els administradors del Facebook, ni les claus d’accés, ni tant sols els informàtics de 

la casa.  

 

URBANISME 

13. En paraules del programa electoral de Tots per Pollença, 100 dies, 10 accions, s’ha 

començat a enllestir l’esborrany de l’Ordenança d’ocupació de la via pública, 

consensuant-se aquest amb els sectors implicats, per aprovar-la i implantar-la el més 

aviat possible? [Dirigida al Sr. Cifre Ochogavía, Batle] 

 

Des del primer dia, o de la primera setmana, a través de l’Àrea de Medi Ambient, que 

gestiona la via pública, que encara queden més d’un 30% d’expedients d’ocupació de la 

via pública, a aprovar, s’ha anat fent feina, a les properes juntes de Govern s’aniran 



 

 

autoritzant, ja hem començat a fer feina amb les previsions de la temporada que ve, 

lògicament consensuat amb el sector, perquè es pugui garantir aquest ús públic i 

privatiu, la feina serà a fer però també hagués agradat trobar la feina feta, queden línies 

per pintar... 

 

14. En paraules del programa electoral de Tots per Pollença, 100 dies, 10 accions, s’han 

iniciat els tràmits per convocar el concurs per la redacció del projecte de rehabilitació 

del cine Capitol com un espai de cultura multifuncional? [Dirigida al Sr. Cifre 

Ochogavía, Batle] 

 

Abans de convocar aquest concurs, la idea era saber quina disponibilitat de l’espai es 

tindrà. Hi ha converses amb la part baixa del cinema Capitol, per establir una forma 

jurídica per començar les obres amb les millors garanties, no només per l’Ajuntament, 

sinó per la propietat, que és el que implicarà després quan es faci un concurs d’idees, 

que es puguin fer els projectes.  

 

15. Ara que la pescateria s’ha tornat a posar a l’agenda social i política, sembla, es 

considerarà modificar l’anterior projecte de rehabilitació per incloure-hi un espai del 

trespol que sigui de vidre, on es pugui veure a baix les tombes islàmiques i una 

reproducció dels cossos trobats? [Dirigida al Sr. Cifre Ochogavía, Batle] 

 

Es creu que és una bona idea quan es redacti el projecte, s’ha de mirar si el projecte es 

pot desenvolupar, ja que s’entén que per números, el projecte adjudicat no es pot 

desenvolupar. 100.000€ disponibles, a falta dels informes que ho confirmin, no bastaran 

per afrontar les obres restants. Degut a les excavacions s’han modificat cotes, etc. 

Acceptació a que dins el projecte hi hagi un precepte del trespol de vidre.  

 

16. En quin estat de tramitació es troba el nou contracte de lloguer entre aquest 

Consistori i la propietat de la parcel·la 268 del polígon 4, coneguda com Can Escarrintxo? 

[Dirigida al Sr. Cifre Ochogavía, Batle] 

 

En aquest cas, el projecte de renovació del contracte és un contracte menor (nota, és 

un contracte menor?), comenta que seria de consensuar amb tots els grups polítics què 

fer amb aquest espai, i per tota una sèrie  d’usos i explotació de l’Ajuntament durant els 



 

 

últims 30 anys, mai s’ha reconegut urbanísticament l’ús. S’espera que abans del dia 31 

estigui signat i tramitat.  

 

DIVERSOS 

17. En quin estat de tramitació es troba el nou contracte entre aquest Consistori i ZOO 

Music Produccion S.L.? Es farà públic aquest nou contracte si es signa? (com es va fer 

amb el de l’anterior equip de Govern) Té canvis respecte a les clàusules anteriors que 

ens pugui explicar? [Dirigida al Sr. Cifre Ochogavía, Batle] 

 

Respecte al contracte anterior es va fer l’informe conegut (de Secretaria), s’ha notificat 

a la productora la nul·litat del contracte i se li ha ofert un contracte on es mantenia la 

aportació pactada de l’Ajuntament (anterior equip de Govern), amb aportacions 

materials subjectes a la disponibilitat del terreny. Si a partir d’aquí no s’ha notificat 

oficialment si s’accepten els termes del contracte, es començarà, i si no ho accepten, no 

es farà el contracte.  

 

18. Quina resposta es pot donar a les informacions aparegudes per part dels delegats 

sindicals d’EMSER2002 S.L. d’un procés de contractació que no ha seguit el procediment 

legalment establert? [Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà Nadal, Tercera Tinent de Batle] 

 

Passat 11 de juliol EMSER va tenir la necessitat extrema de contractar un treballador 

mitjançant un CV. En aquell moment, EMSER tenia 12 persones de baixa. No hi havia 

persones per poder cobrir la recollida de fems el dia següent, era una baixa inesperada, 

no va donar molta opció. El borsí d’EMSER estava buit, no hi havia cap empleat per 

agafar del borsí. És cert que això no és la primera vegada que EMSER ho fa, amb 

anterioritat va agafar 4 peons amb les mateixes condicions. No es va contractar ni per 

“enxufe” de tots, ni per “enxufe” de junts ni de “UMP”. Tenia el CV tirat a EMSER, i 

davant la situació se’l va agafar a ell. Amb anterioritat, es va fer amb 4 peons i tots 

encara treballen a EMSER. I sense voler, per posar “la guinda”, 2 d’ells són d’Alternativa. 

No s’ha fet perquè sigui de Tots, ni de cap partit polític. És perquè no hi havia cap opció, 

només el CV d’aquell al·lot. Arrel d’aquestes notícies, s’han rebut 4 CV, el qual és d’agrair, 

ja que mai es sap si hi podrà haver una emergència com la que es va tenir. Per tant, tal 

vegada no va ser un contracte “legal”, però tampoc podem dir “alegal”... 

 



 

 

Com comentat al Ple, la pregunta no donava a entendre que és per “enxufisme” , es 

demanava pel procés de contractació seguit, i com que el seguit no sembla ser el 

legalment establert, un antònim de legal, és il·legal.  

 

No es podia fer, és cert, però davant necessitat extrema, és l’únic que es podia fer... 

cosa que ara hi ha 4 CV, si hi tornés a haver una situació igual, hi hauria 4 persones que 

es podrien agafar en les mateixes condicions... 

 

Es comenta de nou al Ple que es realitzi un borsí amb el procés de selecció i que així 

en cas de necessitat, sigui una contractació legal sense cap problema. 

 

Es va demanar al SOIB a veure si es podia enviar operaris per fer aquesta tasca, el SOIB 

no tenia ningú per enviar. S’ha de posar a una balança la necessitat, sinó, què fem?  

 

Pren la paraula el Batle:  

- No hi ha persones al SOIB. 

- No és el correcte subcontractar una altre empresa.  

- Està mal fet, i aquests treballadors contractats anteriorment, però, tenen relació 

amb els delegats sindicals, perquè d’EMSER es pot fer un monogràfic, però els 

delegats sindicals només critiquen el que els interessa, hi ha hagut contractacions 

similars dels familiars i no hi ha hagut queixes d’Alternativa ni dels propis 

delegats. 

- Es té clar que s’ha de seguir el procediment.  

- Accepta l’error de no haver-ho comunicat al Comitè.  

 

Pren la paraula Miquel Àngel March.  

- S’ha de consultar al Comitè i comunicar-ho ja que és una situació que està 

contemplada.  

 

Arrel de totes aquestes informacions, i amb el contacte amb un Delegat Sindical 

d’EMSER, la informació que ens arriba és:  

 

- Vist el quadrant del personal de RSU (Recollida Sòlids Urbans), més els 

aclariments del Delegat Sindical...  



 

 

• el dia anterior a la contractació (10 de juliol), hi havia 9 treballadors de 

baixa (4 xofers i 5 peons).  

• en el moment en que es va fer la contractació (11 de juliol), hi havia 8 

treballadors de baixa (dels quals 4 eren peons).  

- Dia 24 de juliol (dia del Ple Ordinari), 7 treballadors de baixa (dels quals 3 

eren peons). Concretament, 4 xofers i 3 peons.  

- Del personal d’aigües, només hi havia 1 treballador de baixa però aquest no 

afecta a la RSU.  

- La contractació es va fer per suplir un peó de la RSU.  

- No hi ha hagut comunicació amb el Gerent, i les xifres donades per l’equip de 

govern no són certes.  

 

Referit a l’estat actual del borsí 

- L’any 2010 es va signar el borrador del conveni entre empresa i delegats, on es 

manifestava que els borsins havien de tenir una durada de 5 anys. Tot i això, 

un error de transcripció provocà que al BOIB hagués sortit “caducaran els anys 

d’haver-se creat”, no als 5 anys com posava el borrador.  

- Segons el delegat sindical, la TAG de l’Ajuntament (Marga Lacalle), va exposar 

que la durada dels borsins sol ésser de 3 anys i per això no es va voler tenir en 

compte el borrador signat entre empresa i treballadors.  

- Es va crear un borsí per la RSU amb l’anterior equip de govern (2015-2019) que 

va caducar el 12 de juny del 2019. “Si s’hagués respectat l’acord, quedarien 2 

anys de borsí”. Es poden consultar en els enllaços les bases de 2 borsins que es 

van realitzar i que caducaren a la data anteriorment esmentada:  

• http://www.ajpollenca.net/ca/oposicions/borsa-de-pe%C3%B3-cobrir-

vacants-eventual-i-interines-al-serveis-drsu-demser-2002-slu 

• http://www.ajpollenca.net/ca/oposicions/borsa-de-conductor-cobrir-

vacants-eventual-i-interines-al-serveis-drsu-demser-2002-slu 

- No hi ha un nou borsí perquè no s’ha materialitzat convocatòria entre Gerència i 

Delegats Sindicals.  

- Dels 32 aspirants del borsí, n’han quedat 7 i tots estan fent feina. Si es crea un 

altre borsí, aquest personal queden com indefinits a l’empresa o han de tornar a 

presentar-se?  

 

http://www.ajpollenca.net/ca/oposicions/borsa-de-pe%C3%B3-cobrir-vacants-eventual-i-interines-al-serveis-drsu-demser-2002-slu
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http://www.ajpollenca.net/ca/oposicions/borsa-de-pe%C3%B3-cobrir-vacants-eventual-i-interines-al-serveis-drsu-demser-2002-slu
http://www.ajpollenca.net/ca/oposicions/borsa-de-pe%C3%B3-cobrir-vacants-eventual-i-interines-al-serveis-drsu-demser-2002-slu
http://www.ajpollenca.net/ca/oposicions/borsa-de-conductor-cobrir-vacants-eventual-i-interines-al-serveis-drsu-demser-2002-slu
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http://www.ajpollenca.net/ca/oposicions/borsa-de-conductor-cobrir-vacants-eventual-i-interines-al-serveis-drsu-demser-2002-slu


 

 

Sembla que el Batle no anava mal encaminat quan comentà que es pot fer un monogràfic 

sobre EMSER. Ara bé, vist l’estat actual dels borsins, preguntarem al Gerent per diverses 

informacions i contrastarem la seva resposta amb la que ens ha donat un Delegat 

Sindical d’EMSER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


