
 

 

 

Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal 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 

Es poden trobar la lectura de les preguntes i les respostes de l’equip de govern 

al següent link, a partir del minut 35: 

https://www.youtube.com/watch?v=O6JUG5uVNBU 

 

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

 

1. El dia 24/07/2019 se li va demanar si coneixia els requisits legals per 

constituir a nivell Local un Consell de Joventut (recollits en el Decret 63/2019, 

de 21 d’octubre), responent vostè que sí. Donat que a Pollença, no existeixen 

actualment 3 Associacions Juvenils, per què no es cerquen 10 joves que es 

vulguin comprometre amb aquest Consell de Joventut (aprofitant, per 

exemple, la trobada del dia 5 d’octubre) i es vol cercar constituir una tercera 

associació?  

 

A partir de l’Assemblea i dels contactes fets, s’espera arribar a aquestes 10 persones 

joves, es creu que es va per bon camí. S’agrairà l’ajuda dels altres partits.  

 

2. Les activitats del Punt Jove es valoren molt positivament per part dels seus 

usuaris/es. Atenent una petició d’una persona interessada, preguntem si hi 

ha la possibilitat o es contempla que les activitats es desenvolupin tot l’any?  

 

El que es té pressupostat des del punt jove és l’estiu i que cada 2 setmanes hi hagi 

activitats, a fora, excursions... al capvespre hi ha Escola Viva i també portes obertes i té 

una afluència bastant gran.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6JUG5uVNBU
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PAC, NOU CENTRE DE SALUT A POLLENÇA, ambdues dirigides al Sr. Bartomeu Cifre, 

Batle.  

 

3. Sense entrar a valorar la declaració abans tractada (“comunicació de 

voluntat municipal de posar a disposició de la Conselleria de Salut terrenys 

per a la construcció d’un nou centre de salut a Pollença”), pot respondre a 

ciència certa si canviar la ubicació del PAC a Can Bach suposa un retràs 

respecte a l’opció de Can Conill, cap retràs o no sabria respondre?  

 

Tret de les ciències ocultes, les ciències són ciències i 2 i 2 són 4. No hi ha ciències 

relatives. Lògicament, sense tenir tota la informació no ho podem saber, creiem que és 

factible i la relativitat en el retràs s’ha de respondre en una relativitat de 4 anys, i no 

d’una setmana o mesos. Com que tot és relatiu, en aquesta vida, inclús la nostra 

existència, la relativitat en aquest aspecte s’ha de fer en relació al temps que s’han fet 

o no s’han fet les coses.   

 

AJUNTAMENT DE POLLENÇA 

4. Atès que l’àrea d’igualtat comptava amb una persona fent-hi feina que 

provenia del programa de Joves Qualificats (SOIB), i que aquesta plaça no es 

va renovar en temps i forma per l’antic equip de Govern (Junts i UMP), quina 

proposta té per no deixar l’àrea sense personal que hi pugui treballar? 

[Dirigida a la Sra. Bianca Aguilar, Delegada de l’Àrea d’Igualtat].  

 

Ja es va respondre per escrit... a l’anterior Regidora d’Igualtat se li va notificar el passat 

20 de desembre 2018 que hi havia una nova convocatòria de Joves Qualificats. Hi havia 

un termini de 15 dies per presentar la sol·licitud. No es va presentar, per tant no hi ha 

Jove Qualificat a partir de dia 15/11/2019 que és quan acaba la que tenim ara mateix, 

no ens ha quedat altre remei que fer un contracte menor per contractar algú. Està quasi 

enllestit, i que com a molt l’àrea quedarà 1 o 2 setmanes sense ningú. Es torna a repetir, 

no és que no es demanés els joves qualificats, sinó que no es va demanar quan tocava... 

cosa que ja posa la pregunta.   

 

 

 

 



 

5. Atès que l’any 2019 no ha tingut pressupostos participatius, quina partida 

pressupostària (en termes econòmics) es pensa que es posarà en marxa pels 

pressupostos participatius de l’any 2020? [Dirigida al Sr. Mateu Soler, Delegat 

de l’Àrea de Participació Ciutadana].  

 

Aquesta pregunta es pot corroborar amb el Sr. David Alonso qui ara mateix està intentant 

dur a execució els pressupostos del 2018 [s’entén que feia referència als de l’any 2020], 

i els esborranys estan en marxa, no puc dir ara mateix la partida però s’està duent a 

terme.  

 

 

EDUCACIÓ 

6. 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, quines accions s’han duit a terme en aquesta matèria? 

(possibles ubicacions, etc.]. [Dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea 

d’Educació].   

 

Amb la moció anterior ja s’ha respost part, estem fent feina amb un local per veure si es 

pot llogar i ubicar l’escoleta allà, també estem mirant altres locals que vagin bé, i en tot 

cas també hi ha la idea després de trobar algun lloc per construir l’escoleta.  

 

7. En una entrevista radiofònica, vostè va comentar que estava pendent de 

començar a treballar per assolir l’objectiu de ser una Ciutat Educadora, 

proposta d’Unides Podem durant la campanya i a posteriori, i va comentar que 

pot ser la línia a seguir era la de ser Municipi Educador, ens pot explicar les 

diferències? [Dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació].   

 

Diferències no n’hi ha.. és a dir Barcelona és ciutat educadora i Algaida és Municipi 

educador, al final tots van a la carta de ciutats educadores. Com vaig dir a l’entrevista, 

és un tema que jo no duia en el programa, no coneixia molt, és un tema que vostè va 

proposar en el seu programa, vaig pensar que era interessant, li vaig dir una vegada 

vaig ser regidor d’educació que era interessant i en volia parlar, i crea que s’havia de fer 

feina cap aquest punt, i a partir d’aquí la idea és fer en aquest hivern, ja he estat 



 

estudiant i mirant tot aquest tema de la ciutat educadora, al final és fer feina en global, 

després ens adherim o no ens adherim, pens que el més important és fer el que la carta 

diu. Amb això hi volem fer feina.  

 

8. En la línia de l’anterior pregunta, és una acció prioritària la d’aconseguir 

que Pollença sigui Ciutat Educadora abans d’acabar la legislatura? [Dirigida 

al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació].   

 

Més que sigui una ciutat educadora com he dit és que els punts que defensa o que la 

carta de ciutats educadores de fer una educació més global, més inclusiva, seria molt 

llarg de dir-los tot, és cap on hem d’anar i el que hem d’aconseguir. Després l’adhesió a 

la carta si l’aconseguim bé, però tampoc és el prioritari. És important fer feina amb els 

principis que diu la carta de ciutats educadores.  

 

9. Quan pensa que es tindrà llest i en bon funcionament el Transport Escolar des 

de la Cala Sant Vicenç cap als Centres educatius de Pollença? Han analitzat les 

deficiències detectades en els primers dies de servei? [Dirigida al Sr. Josep 

Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació].   

 

És un tema gestionat per l’anterior equip de govern, tampoc em penjaré medalles que 

no ens corresponguin, no és una competència nostra, és una competència del Consorci 

de Transport i d’Educació, però hi ha una mancança, és a dir, tenim l’absurd d’un autocar 

de 50 places, duu 15 nins, que 5 o 10 no sé quants són del Col·legi Monti-Sion queden 

a terra perquè són d’un col·legi concertat. Nosaltres pensam que això no hauria de ser 

així. Volem un conveni amb la conselleria perquè aquests nins puguin utilitzar aquest 

transport.  

 

TRANSPARÈNCIA 

10. Com a nou membre del Govern, i que ha entrat amb peticions pròpies, 

proposarà que es publiqui en el Portal de Transparència el pacte de Govern 

inicialment redactat i subscrit per 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. Josep Marquet, 

Cinquè Tinent de Batle i Regidor present a la Junta de Govern Local].  

 



 

Jo aquí no els puc dir als companys d’equip de Govern el que han de fer o no han de 

fer, això pens que és una decisió seva i pens que són ells els qui han de decidir si ho 

publiquen o no. Nosaltres com El PI vàrem publicar un resum bastant extens 

pràcticament un 80% de les nostres peticions, publicat a Facebook i altres xarxes, i la 

nostra part, hem posat, la dels altres són coses seves i no hi podem entrar amb això.  

 

11. El dia 24/07/2019 se li va demanar, 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, si es signarien totes les publicacions del Facebook 

per part de qui les redactés, fos tècnic, funcionari o regidor o personal extern 

de l’Ajuntament. Va respondre amb evasives al·ludint a la falta de control de 

les xarxes. Donat que des d’aquella data, l’Ajuntament ha seguit penjant 

informació des del perfil de Facebook, per què no compleix amb el que vostè 

mateix va reclamar fa uns mesos, el 29 de gener? Qui realitza l’escrit li és tant 

difícil signar-lo? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle] 

 

No tenim cap tipus de contracte de la gestió de les xarxes socials, el responsable en 

aquest cas és el regidor responsable de cada àrea, cada àrea que publiqui la 

responsabilitat és única en aquests moments i exclusiva dels regidors fins que tot aquest 

tema es resolgui.  

 

URBANISME 

12. El dia 24/07/2019 se li va demanar si, en paraules del programa electoral 

de Tots per Pollença, 100 dies, 10 accions, s’havia 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. Hem avançat? Els 100 dies ja han passat. [Dirigida al Sr. Bartomeu 

Cifre, Batle] 

 

Sí hem avançat, i nosaltres plantegem una ordenança en base a espais públics com ja 

s’havia plantejat en el seu moment amb tots els sectors implicats, que ara tenim 

l’Associació de Teixit Empresarial que agrupa el sector de la restauració, i esperem que 

abans de final d’any, que tot i que és complicat tenir perquè necessita una part de 

cartografia bastant més acurada en aquest cas amb anterioritat no amb posterioritat a 



 

les llicències però feim feina, continuant un poc la base de l’Ordenança que ja teníem. 

No l’hem tinguda en 100 dies però esperam tenir-la, tanmateix era impossible poder-la 

aplicar dins aquesta propera temporada perquè van amb les consultes prèvies, després 

necessita una aprovació inicial i s’ha de baremar a partir de 1r de gener.  

 

13. El dia 24/07/2019 se li va demanar si, en paraules del programa electoral 

de Tots per Pollença, 100 dies, 10 accions, s’havia iniciat els tràmits per 

convocar el concurs per la redacció del projecte de rehabilitació del cine 

Capitol com un espai de cultura multifuncional. Hem avançat? Els 100 dies ja 

han passat.  [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

Sí hem avançat i vostè sap que vàrem plantejar a la darrera Junta de Portaveus la 

possibilitat de, la idea és poder arribar a un acord amb la propietat en aquest cas del 

Capitol d’abaix, per poder tirar endavant aquest projecte, cosa que mos facilitaria molt 

la seva execució a part de la seva redacció i arribar a un acord que s’està negociant i 

voltros vàreu tenir ja informació i esper jo tot d’una després de la fira donar la informació 

definitiva en base a aquestes negociacions en aquestes propostes i lògicament no vull 

fer públiques per una qüestió purament de prudència.  

 

14. Hi ha avenços en la negociació de la compra del solar, per part d’aquest 

Consistori, a la propietat de la parcel·la 268 del polígon 4, coneguda com Can 

Escarrintxo? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

També explicada a la Comissió Informativa quina era la proposta amb la propietat i 

nosaltres en aquest cas estem fent una sèrie de números si es pot arribar a una compra-

venta de mutu acord, creim que és un espai que si, des del punt de vista Municipal es 

duu més de 70 anys utilitzant com a zona esportiva, la normativa mai ha estat generosa 

o acord al que ha estat la realitat, la normativa urbanística, però tothom té clar que és 

un espai que ha tingut un ús, determinat d’una manera memorial i, en aquest cas crec 

que en un moment determinat s’ha de poder fer arribar a un acord perquè aquest espai 

pugui ser públic. I això representa esforços lògicament per les dues bandes.  

 

15. No és nou que existeixen goteres al Pavelló Municipal de Pollença. De fet, 

és prou ridícul que en la passada legislatura es canviés el trispol posant un 

nou “parquet” (cost de 134.434€, de moment), sense encarar abans el 



 

problema de les goteres. Hi ha actuacions previstes per acabar amb aquesta 

problemàtica? [Dirigida al Sr. Josep Lluís Pons, Delegat de l’Àrea 

d’Infraestructura Municipal].  

 

Realment tens raó, perquè el primer que es va fer va ser canviar el parquet abans 

d’acabar, no sé si maig o juny, es va acabar el parquet o es va canviar sense resoldre 

les goteres. Noltros les actuacions fetes des de la meva àrea va ser realment tapar les 

goteres que cauen al centre del pavelló. O sigui que el parquet, que és al centre, no es 

banya gens, està garantit. Ara també és vera que hi ha més actuacions per què s’ha de 

revisar tot el perímetre el que són canals, i per devora els murs que hi ha més goteres 

que també estem pendents que posin unes línies de seguretat una empresa especial per 

anar acabant aquestes actuacions al voltant, però sí, s’està fent.  

 

16. A la primera línia del Port de Pollença, hi ha un col·lector que va des del 

negoci “Cafè 1919” fins al RCNPP (Reial Club Nàutic Port de Pollença). Aquest 

fa una olor de clavegueram molt forta i, segons informacions obtingudes, és 

molt antic. Hi ha previsió de realitzar alguna actuació per modernitzar la 

recollida d’aigües residuals en aquest punt? [Dirigida al Sr. Josep Lluís Pons, 

Delegat de l’Àrea d’Infraestructura Municipal]. 

 

No és responsabilitat de l’Ajuntament, el col·lector és de Ports, i sé que han de fer alguna 

actuació per disminuir els olors.  

 

17. Davant la problemàtica de falta d’accés pels joves i la població general a 

lloguers de preu assequible, i l’augment progressiu del preu de l’habitatge, es 

planteja, emparat en el Decret Llei 7/2019, de 1 març, de mesures urgents en 

matèria d’habitatge i lloguer (BOIB 055/2019, de 5 de març), utilitzar part 

dels diners disponibles per fer inversions financerament sostenibles a la 

compra de pisos buits? I, en conseqüència, a establir un concurs perquè 

propietats que tenguin aquests pisos s’hi puguin presentar amb lliure 

concurrència? Aquests pisos es podrien cedir a l’IBAVI, o, si estan en 

condicions adequades, gestionar-los des de l’Ajuntament per oferir lloguer 

social.  

 



 

Ja resposta quan s’ha parlat de l’habitatge i esper poder donar explicacions tècniques 

que no venen al cas però explicar-vos les possibilitats que duim juntament amb els 

tècnics municipals.  

 

MEDI AMBIENT 

18. Els pressupostos del 2019 tenen inclosos una partida, la 132 2270613 Pla 

Mobilitat amb un import de 19.500€. S’està preparant la seva redacció / 

elaboració? [Dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Medi 

Ambient]. 

 

Aquesta partida va dirigida a l’àrea de Medi Ambient quan aquesta partida va dirigida a 

l’Àrea de Seguretat, però bé li respondré igualment. L’aprovació definitiva del pressupost 

va ser si no record malament el dia 2 de juliol perquè abans hi havia només 500€, i se 

varen preveure aquestes partides, des de l’Àrea de Seguretat segurament ja ens diran 

quins, el Pla de Mobilitat on l’han de fer, a quina àrea i s’anirà fent feina damunt això, 

però sí que anirem fent feina damunt això. Però ja et dic, això s’ha de fer conjuntament 

amb l’Àrea de Seguretat.  

 

19. Un any més, els vessaments d’aigües fecals a la Cala Sant Vicenç i al Port 

de Pollença han estat més que evidents. Quines mesures es pensen prendre 

per evitar aquesta situació? Es té previst, a l’any 2020, reservar una partida 

pressupostària per invertir realment en sanejar el problema? [Dirigida a la 

Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient]. 

 

Jo un any més no, no ho sé si hi havia hagut vessaments, el vessament que hi va haver 

puntual a la Cala Sant Vicenç va ser un dia que hi va haver un “vertit” important a Cala 

Molins degut a que hi va haver, a les obres que es varen realitzar d’embelliment i que hi 

havia una tuberia sense connectar. En quant a quines mesures, es prendran, ja se li va 

explicar crec, sinó se li explica, es realitzaran unes obres al Passeig Voramar, una 

canonada que es farà nova, que s’ha trobat damunt el passeig que no es tenia constància 

i bé, també la meva Àrea no té cap partida pressupostària per això.  

 

Bartomeu Cifre agafa la paraula: simplement per complementar, aquest tema dels 

tubs, és una substitució d’una canonada de la primera línia que va directament a la 

bomba d’impulsió de Can Franc, i aquesta tuberia és molt antiga ja s’ha demanat 



 

l’autorització a Costes perquè ens autoritzin perquè es pugui fer aquesta, aquestes obres, 

i supòs que el projecte dins aquesta setmana que ve com és un projecte urgent quedarà 

enllestit i també complementem amb un altre projecte que va des de l’estació impulsora 

de la Guàrdia Civil fins a l’estació impulsora general que hi ha devora la carretera. I 

aquesta esteim pendents de l’autorització de carreteres també. Per tant aquestes dues 

és possible que si dona temps vagi en inversions sostenibles i si no és en aquest exercici 

aniran tot d’una dins el pròxim però són 2 obres prioritaris. La de Cala Sant Vicenç com 

bé han dit és un problema de l’obra, se va fer i s’haurà d’arreglar això.  

 

20. Sent un tema vinculat amb el transport saludable i respectuós amb el medi 

ambient, quin protocol es segueix, a la Policia Local, amb les bicicletes que 

acaben a les dependències d’aquest cos de seguretat? Què es fa amb elles? 

Es duen al punt verd quan fa molt que no es reclamen? Quantes bicicletes 

solen aparèixer i no són reclamades? Quant de temps es guarden abans de 

llançar-se? [Dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Medi 

Ambient]. 

 

Sr. Muller, jo som la Regidora de Medi Ambient, li diré al Sr. Batle que em delegui la 

Policia Local, per fer-lo content a vostè. Em vaig informar el moment que varen arribar 

aquestes preguntes a la Policia Local. El que es fa és que es publica al Facebook quan 

es té una robada d’una bicicleta, també als taulons d’anuncis, i més o menys quan passen 

6 mesos, des de l’Àrea de Serveis Socials es contacta amb Fundació Deixalles o Creu 

Roja i les que són servibles els hi donen, perquè en facin un ús, el que creguin 

convenient. Actualment en el moment que vaig demanar la informació hi havia unes 20 

bicicletes que s’havien donades. Les que no serveixen per res o que no es poden reparar 

es duen a la deixalleria.  

 

21. Vist que som notícia pel fet que s’autoritzarà una base d’hidroavions civils 

a Pollença, quines accions pensa prendre l’actual equip de govern per donar 

compliment al contingut del manifest aprovat en Sessió d’octubre 2019, on el 

Ple va manifestar, entre d’altres, la seva oposició al projecte de convertir la 

Badia de Pollença en una pista per a hidroavions? [Dirigida a la Sra. Maria 

Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient]. 

 



 

Si recordeu el que es va aprovar no tenia res a veure, o sigui era una cosa que xerrava 

de fer una línia regular, una zona de, d’ensenyament, de pilots etc. Això que s’ha fet o 

que s’ha aprovat i que està amb aquesta línia és d’hidroavions des de l’àmbit purament 

recreatiu. Per tant jo ja ho hem manifestat l’equip de govern, hi ha vàries preguntes i 

amb 1 és suficient, donem conformitat tot i que és vera que si s’ha de complir una 

normativa no som nosaltres que ho hem de dir perquè no som competents, damunt la 

làmina d’aigua no tenim cap tipus de competència per tant, les competències són de qui 

són d’allà s’han de remetre les autoritzacions, sigui costes, sigui medi ambient, sigui 

capitania marítima, sigui l’exèrcit en aquest cas o la guàrdia civil.  

 

22. En aquest sentit, quina posició manté actualment el regidor d’UMP, el Sr. 

Andrés Nevado, qui va votar a favor del manifest abans esmentat i que l’altre 

dia, el passat 20/09/2019, abans de la Comissió Informativa, era a la 

presentació del projecte que corria a càrrec de Miguel Buades, president de la 

Fundació Aeronàutica Mallorquina? [Dirigida al Sr. Andrés Nevado, Primer 

tinent de Batle i responsable de la Delegació especial del Port de Pollença].  

 

Pens que l’ha resposta ja el Batle, jo abans ja havia donat la meva opinió sobre aquest 

tema, havíem votat una altre cosa diferent, i no és el que s’ha presentat aquí, aquí s’han 

presentat uns 4 vols mensuals, uns 40 anuals, quan hi hagi peticions en aquest cas, 

se’ns va presentar a través, era una línia regular privada també, lloc d’entrenament per 

pilots europeus i això era amb el que no esteiem d’acord. El que s’ha presentat no té res 

a veure amb l’anterior.  

 

ESPORTS 

23. Vist que el passat mes d’abril 2019, en sessió ordinària, s’aprovà 

provisionalment (per després aprovar-se automàticament al no haver-se 

entregat al·legacions) l’Ordenança que regula el preu públic per la utilització 

de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs, hi ha la intenció 

de revisar, per part de l’equip de Govern, aquesta pujada de preus? Recordar 

que, Tots per Pollença, es va abstenir en aquella votació [Dirigida a Bianca 

Aguilar, Delegada de l’Àrea d’Igualtat]. 

 

M’agradaria dir que, que també la vaig contestar igual que totes les que va fer Unides 

Podem, per escrit, no és correcte i el Sr. Cànaves em pot rectificar, bé, no sé si li deixaran 



 

però bé, no és correcte xerrar de pujada de preus perquè de fet hi ha molts de preus 

que s’han reduït com ara per exemple les classes de natació els preus dels no abonats 

han baixat. Volia dir que l’afluència d’usuaris és igual a abans de la implementació de la 

nova Ordenança, és a dir nosaltres trobem que hem de donar un temps per veure si els 

preus són adients, funcionen, i a partir d’aquí ja prendrem les mesures que toquen. És 

vera que ha hagut queixes d’usuaris, sobretot del lloguer de les pistes de futbol, jo em 

vaig reunir amb ells i els hi vaig comentar, com bé diu la pregunta, no es varen presentar 

al·legacions..., si no estaven d’acord ho haguessin pogut dir. Jo i el meu tècnic estem 

mirant si hi ha una possibilitat de fer un bono d’ús intensiu, és a dir, ells mos deien que 

fan un ús de 2/3 hores setmanals d’aquest del camp de futbol, i si és així i noltros trobam 

que és convenient, poder fer una petita rebaixa. A part d’això, el temps dirà si ho hem 

de canviar. 

 

24. El passat dijous dia 19/09/2019 es va mantenir al poliesportiu una reunió 

amb persones que practiquen l’escalada, al poliesportiu de Pollença, a les 

17:15. Quines conclusions es varen extreure d’aquesta reunió? [Dirigida a 

Bianca Aguilar, Delegada de l’Àrea d’Esport]. 

 

Efectivament jo i el meu tècnic ens vàrem reunir amb els escaladors, mos varen donar 

les seves opinions i les seves mancances, sabem que hi ha una mancança d’espai, 

il·luminació, ventilació a l’actual rocòdrom... sí que és vera que hi ha molt poc pobles on 

hi hagi un rocòdrom públic, per tant és d’agrair que en tinguem, pot ser no en les 

condicions que volem, però n’hi ha, que ja és algo, però sí que és vera que hi ha una 

necessitat de millora i de renovació bastant important. Es va plantejar si es podia canviar 

de lloc el rocòdrom, però clar, per canviar-lo de lloc has de llevar altres instal·lacions i jo 

almenys no hi estic d’acord. També els usuaris del rocòdrom, que ha esmentat que a 

Pollença hi ha molts escaladors, em varen transmetre que el seu acord en que la millor 

solució era quedar on s’està i possiblement quan es dugui a terme tota l’obra de 

redistribució de les obres tal vegada ampliar el rocòdrom i renovar-ho.  

 

25. Seguint parlant del rocòdrom, moltes persones han manifestat que l’espai 

és totalment insuficient i deficient. Es té previst ampliar-lo? Canviar 

d’ubicació? Quan tornarà a obrir (ja fa molts dies que està tancat)? [Dirigida 

a Bianca Aguilar, Delegada de l’Àrea d’Esport]. 

 



 

Pels que no ho sabeu, es va tancar degut a les pluges que hi va haver, el rocòdrom està 

després de la baixada que va des del bar del poli cap al camp de futbol i les grades, per 

tant està just després d’una pendent, va entrar molta aigua i els matalassos que 

s’utilitzen es van haver d’eixugar i degut a que són molt gruixats varen tardar dies. Però 

bé poc després que se’m passés aquesta pregunta es va tornar a obrir. La primera part 

de la pregunta l’acabo de contestar.  

 

26. En la línia de promocionar Pollença com un Municipi que vetlla per la 

pràctica de l’esport, consideraríeu oportú poder organitzar, des de 

l’Ajuntament, competicions tipus “Torneig/Copa de tennis, natació, atletisme, 

etc., amb el nom Ajuntament de Pollença”? [Dirigida a Bianca Aguilar, 

Delegada de l’Àrea d’Esport]. 

 

L’Ajuntament ja dona suport econòmic i posa instal·lacions per diversos tornejos que 

organitzen des dels clubs esportius, que poden ser bàsquet les 12 hores, campus de 

futbol, torneig d’estiu de futbol 7, i a més paguem la immensa majoria d’ambulàncies i 

trofeus de totes les, dels esdeveniments esportius que es fan. Trobem que, a part també 

organitzem a mitges la mitja marató de Pollença que es duu a terme en el mes d’abril, 

trobem que invertir temps i doblers en aquest tipus de tornejos únicament organitzats 

per l’Ajuntament quan ja donem suport a altres coses que ja organitzen els clubs, no és 

perdre el temps però trobem que és més eficient fer-ho de la forma que ho estem fent 

ara mateix.  

 

MOBILITAT 

27. Què passaria si, finalment, el PAC es fes al lloc inicialment previst (Can 

Conill), amb la parada actual de bus? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

Bé, ja veurem, la parada actual de bus és allà, i record que el Planejament, inicialment, 

aquell solar era destinat a estació d’autobusos el PGOU del 1990, després es va fer una 

modificació, en aquest cas puntual de plantejament en aquest cas quan va sortir tota 

l’oportunitat de fer un auditori, es varen canviar els usos, en aquest moment no té l’ús 

directament d’aparcament, l’ús de parada de busos, però sí que està allà contigua la de 

busos i la de taxis, que realment és un pàrquing, un pàrquing dissuasiu perquè també 

és un pàrquing utilitzat per tota la ciutadania, en part també sí, per tant sí, bono, ja 

veurem com queda en funció de tot el debat que s’establirà ara.  



 

 

28. El nou Pla Insular de Transport, que té prevista la seva entrada en vigor 

el novembre 2020, Pollença (no el Port de Pollença), serà capçalera de línia, 

ajuntant-se a la parada de Pollença, com a mínim, les línies de Can Picafort, 

la línia 345 (Pollença-Cala Sant Vicenç-Port de Pollença), la línia de Lluc i la 

340 (direcció Palma i Inca). On es posaran tots aquests autobusos? S’ampliarà 

la que ara és l’actual parada principal del TIB del Carrer Cecili Metel, que pot 

quedar totalment desfasada i insuficient? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, 

Batle]. 

 

No ho sé, de moment això són preguntes que són molt males de respondre, primer de 

tot és vera que entraran noves línies, però clar nosaltres no podem fer una parada de 

bus en sòl rústic, a no ser que la Llei ampliï aquestes possibilitats en aquest cas de poder-

hi fer aparcaments, i fer altres tipus d’equipaments, en aquest cas una parada de bussos. 

No ho hem de decidir noltros per tant u que té responsabilitat de legislar en aquest 

aspecte és el parlament. Si es fes així per iniciatives polítiques mos seria favorable però 

de moment no tenim massa més alternatives, per tant s’hauran d’estudiar a no ser que 

les posem a sòl rústic, en aquest cas que vingui l’agència de disciplina i ens sancioni.  

 

29. Hi ha la intenció de sol·licitar que les combinacions de freqüències 

horàries, siguin avinents amb els horaris dels instituts, per evitar 

contractacions de transport públic aliè al TIB i així millorar la qualitat de vida 

dels estudiants del Municipi? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

Pren la paraula el Sr. Josep Marquet: vàrem iniciar les negociacions amb el Batle, 

el primer que vàrem fer va ser anar a fer una visita al consorci de transports... teníem 2 

temes. Uns al·lots que van del Port de Pollença a Pollença a l’institut, resulta que al matí 

hi havia un bus a les 07:00 del matí quan l’entrada a l’institut és a les 08:00, i clar, els 

al·lots que havien d’agafar aquest bus esteien molt de temps perduts o amb temps 

perdut dins Pollença abans de començar les classes. L’altre problema era que a l’horari 

d’hivern, un bus que sortia a les 14:15 normalment el passaven a les 14:05, els al·lots 

surten a les 14:00 de l’institut i clar, no donava temps d’anar de l’institut a la parada per 

agafar u bus. Ara hem aconseguit, se’ns ha dit que seria així i a més jo després ho vaig 

xerrar amb el gerent de Transbus que hi haurà un bus a les 07:30 per anar a l’institut, 

arribarà a Pollença a les 07:45, donarà temps d’arribar a l’institut d’hora i després 



 

mantindran el de les 14:15 perquè els alumnes puguin tornar. També vàrem fer una 

petició de la directora de l’institut Pau Casanoves, que hi van bastant de Pollencins i 

després també em vaig reunir amb dues mares d’alumnes que anaven a Inca perquè 

tenien un problema similar, és a dir quan sortien a migdia o bé a les 14:00 i tal, la parada 

de Pau Casanoves no els hi donava temps, vaig xerrar amb el gerent de Transbus i ara 

hi haurà 3 bussos: 1 que serà a les 14:00, aquest supòs que no tindran temps d’agafar-

lo, 1 que serà devers les 14:20, 14:25 que és el que ve de Palma, i després un altre a 

les 15:00, que surt més tard, pensam que amb això hem ajudat a millorar el que és la 

qualitat de vida dels estudiants. I que els pares no hagin d’anar a cercar-los amb cotxes 

privats.  

 

30. Signarà el Municipi de Pollença un conveni, com ja han fet altres Municipis, 

amb l’EMT (Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma) perquè 

tothom pugui fer servir la targeta intermodal als busos de Palma i així poder 

aprofitar totes les avantatges que això suposa pels usuaris/es? (actualment 

només hi ha descomptes per estudiants i persones majors) [Dirigida al Sr. 

Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

Ho plantejarem. La veritat que fins ara es fa per estudiants, ve de fa 2 legislatures, quan 

ho vàrem signar, aquest acord, i mirarem sí, que això té un cost, també, mirarem si 

podem tirar endavant i si ho podem assumir, no a nivell de doblers només sinó també a 

nivell pressupostari.  

 

31. Finalment, pensa el Batle que totes aquestes qüestions són importants 

per millorar la qualitat de vida dels habitats del Municipi de Pollença? En 

aquest sentit, estaria d’acord en organitzar una taula redona de transport, on 

hi participaria la ciutadania, l’Ajuntament, el Consorci de Transport de 

Mallorca i les institucions superiors per recollir les principals demandes de la 

població? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

Noltros no tindríem cap problema en organitzar o que s’organitzés a nivell Municipal una 

taula rodona d’aquestes característiques.  

 

 

 



 

DIVERSOS 

32. Es tenen notícies del projecte de construcció d’una rotonda a l’alçada de 

La Punta? És una demanda històrica del veïnatge de la Cala Sant Vicenç 

[Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

No només aquesta rotonda, jo crec que aquí hi ha una necessitat d’una rotonda a la 

Punta, crec que hi ha una necessitat igual o major d’una rotonda al polígon, a l’entrada 

del polígon, i també s’hauria de plantejar si es fa, si s’arregla tot el tema del que és Can 

Bach i aquella entrada al Municipi i que allà s’hi pugui plantejar també una rotonda. Crec 

que totes són importants i necessàries. Ja l’havíem d’haver tinguda aquesta reunió, en 

tenim la setmana que ve, crec que és dimarts, dimarts tenim amb el Director Insular de 

Carreteres, n’Ivan Sevillano, crec que és del teu grup, si no record malament, per tant 

per tractar els temes de restriccions de tràfic de Formentor però també li xerraré de 

quins projectes tenen prevists per aquesta legislatura i després un tema que és important 

que és el tema de la Carretera Vella de Lluc que hi ha recollida de firmes que ja s’ha 

feta, s’han presentat moltes queixes i esperem que s’actuï perquè realment estem, està 

molt malament aquella carretera, fins al punt que estava molt millor que s’hi fes cap 

actuació.  

 

 


