
 

 

Ple Extraordinari setembre, del 30/10/2019, 18:30 h 

 

➔ Ple Extraordinari corresponent al mes d’octubre on consten 3 punts a 

l’ordre del dia, que és:  

1.- Moció de ratificació de la declaració institucional de compromís d’elaborar el pla 

d’oci municipal (RGE núm. 7867/2019, de 11 d’octubre). 

2.- Moció per a la immediata aprovació del protocol municipal d’assetjament per raó de 

sexe (RGE núm. 7868/2019, de 11 d’octubre). 

3.- Precs i preguntes:  

3.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael Lorenzo 

Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 7229 de 24 de 

setembre de 2019)  

3.2 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera 

Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 7248 

de 24 de setembre de 2019)  

3.3 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Antoni Cànaves 

Capllonch, portaveu suplent del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 7229 

de 24 de setembre de 2019) 

Desenvolupament:  

1.- Moció de ratificació de la declaració institucional de compromís 
d’elaborar el pla d’oci municipal (RGE núm. 7867/2019, de 11 d’octubre). 
 
Ja a la Comissió Informativa vàrem exposar 2 esmenes, una important era el canvi de 
títol de la moció, passant del terme executar a elaborar i emplaçant a que una 
vegada elaborat aquest Pla, d’executi. Pot semblar que no és rellevant, però val més 
escriure correctament per no embullar, una cosa s’executa quan existeix, i actualment 
no hi ha cap Pla d’Oci Municipal.  
 
La segona esmena ve per intentar modular (tot i que la proposta inicial era de retirar, 
l’últim paràgraf de l’exposició de motius en la qual es comentava el succeït al Consell 
Escolar Municipal en relació al Regidor Mateu Soler. Aquet s’havia referit a l’Estudi d’Oci 
Municipal i no el Pla (correcció que sí heu introduït) , pensant igualment que ja s’havia 
disculpat públicament i pot ser no era necessari introduir el paràgraf al text. 
 
En tot cas, estem d’acord amb el fons de la moció. És necessari entroncar tota la 
informació que tenim per elaborar una oferta d’oci, un pla d’acció coordinat i 
transversal. Tenim l’estudi de la FAPA, l’assemblea jove del 5 d’octubre (que pensem 
s’hauria de replicar al Port de Pollença) i la realitzada a juny al Centre Cultural, i tenim 
la Comissió Permanent de Participació Ciutadana que, quan es posi en marxa, pot 
vehicular propostes i donar suport. També hi ha ens consta un projecte redactat per 
un tècnic, un Pla de Joventut, que segurament és ben interessant i s’ha d’incorporar 
pel seu anàlisi i si escau desenvolupament.  
 



 

Amb tot, el Sentit del vot: a favor 
 
La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: unanimitat.  

 
2.- Moció per a la immediata aprovació del protocol municipal d’assetjament 
per raó de sexe (RGE núm. 7868/2019, de 11 d’octubre). 
 
El protocol està bastant enllestit, tenim entès, és una necessitat i un avenç cap a tenir 

una institució del Segle XXI, és un requisit del Pla d’Igualtat en vigor de l’Ajuntament, i 

s’ha d’aprovar. Vàrem contactar amb la Regidora d’Igualtat, el 10/10/2019, demanant 

per aquesta situació, ens va respondre el dia següent que estava en fase de revisió, 

pot ser avui ens pot aportar informació sobre l’estat actual del protocol...  

En tot cas, hi donem suport i ens sumem a la petició que es dugui a Ple, quant abans 

millor, ja que per desgràcia les situacions d’assetjament es donen i es necessiten les 

eines adequades per tractar-les, enfocar-les i protegir la víctima que l’ha patit.  

Pren la paraula la Sra. Bianca Aguilar: 

En principi estarà ple ordinari de novembre. El 10 de gener es va enviar al servei 

lingüístic. Febrer, correcció. Març revisió per part de la Regidora. 6 de juny, entregada 

modificació definitiva a la Secretària.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor:  

• Vots en contra:  

• Abstencions:  

 
3.- Precs i preguntes:  
 

3.1 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael 
Lorenzo Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 
7229 de 24 de setembre de 2019).  
 
3.2 Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. 
Marina Llobera Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per 
Pollença (RGE núm. 7248 de 24 de setembre de 2019).  
 
3.3 Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Antoni 
Cànaves Capllonch, portaveu suplent del grup municipal Unides 
Podem (RGE núm. 7229 de 24 de setembre de 2019).  

 
 

Signat, Podem Pollença 

Document redactat per Michael L. Muller Flury 


