
 

 

 

 

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 14 i següents del 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i en 

l’exercici del dret Fonamental, recollit en l’article 23.1. de la Constitució en el qual es 

reconeix el dret fonamental dels ciutadans de participar en els assumptes públics 

directament o per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per 

sufragi universal,   

 

EXPOSA 

Que el passat 16 de juliol es va presentar, via instància amb RGE 5590 una sèrie de 

preguntes dirigides a la Batlia de l’Ajuntament de Pollença, i una al Sr. Andrés Nevado, 

responsable de la Delegació Especial de Port de Pollença.  

Que es va sol·licitar que la resposta a aquestes preguntes fossin realitzades per escrit i 

que, si ho especificaven, s’adjuntés la documentació relativa a la matèria tractada.  

Que les preguntes que es dirigeixin a Batlia s’han de respondre, obligatòriament, en el 

període màxim de 5 dies, d’acord amb l’estipulat a l’article 77 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, i també en base a l’exposat als articles 14 i 15 

del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Que el període màxim de 5 dies està superat sense haver obtingut cap resposta per 

escrit.  

Que, igualment, entenem que aquestes preguntes es formularen poc temps després de 

la presa de possessió del nou equip de govern, i que desconeixem la situació que aquest 

s’hagi pogut trobar de l’anterior consistori.  

Que, tot i que algunes qüestions s’han resolt per comentaris en Sessions Plenàries o 

altres òrgans col·legiats, igualment...  

SOL·LICITA 

La contestació, per escrit, a les següents preguntes i, si aquestes ho 

especifiquen, l’accés a documentació relativa a la matèria tractada: 

1. Quina partida pressupostària s’està utilitzant per la realització dels vídeos que s’han 

compartit des del perfil institucional de l’Ajuntament de Pollença, que han resumit les 

festivitats del Port de Pollença, l’acte institucional amb Rudy Fernández...? I quin cost 

estan representant per l’Ajuntament?   

Sol·licitem l’accés a les factures pertinents que s’hagin expedit des d’aquest 

Ajuntament cap a l’empresa que resulti estar fent els vídeos abans esmentats.  



 

 

2. Quan s’actualitzarà el Portal de Transparència on s’hi ha de poder veure les 

Declaracions Patrimonials dels Regidors i Regidores, les Declaracions de Compatibilitat, 

les seves Retribucions, les assignacions econòmiques als grups polítics, etc.?  

 

3. Hi ha alguna actuació plantejada en relació a l’escrit fet públic per la AMP (Associació 

de Músics de Pollença) que s’entregà a l’anterior Equip de Govern i que demana una 

nova Ordenança que permeti el normal desenvolupament de la seva activitat professional 

en bars i restaurants, oferint música en directe?  

 

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

instat a la conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears a la cessió del solar 

annex a l’institut Clara Hammerl, per tal que s’hi pugui construir el pavelló cobert del 

Port de Pollença?  

Pregunta dirigida al Sr. Cifre Ochogavía, Batle, i també al Sr. Nevado Rodrígez, 

responsable de la Delegació Especial de Port de Pollença. 

 

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

iniciat les tramitacions amb la conselleria de Medi Ambient per a l’habilitació d’un 

pàrquing al solar annex a la Gola, fent-lo compatible amb l’entorn del parc i la seva 

protecció mediambiental? En relació a això, existeixen informes tècnics favorables a 

construir un pàrquing en aquest emplaçament?  

En cas afirmatiu de la segona pregunta, sol·licitem l’accés a dit informe tècnic.  

 

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

instat a la Conselleria de Turisme i al Consell de Mallorca a la revisió dels criteris 

normatius per tal que el lloguer turístic es pugui dur a terme en les mateixes 

condicions dins tot Pollença? 

En cas afirmatiu, sol·licitem l’accés a la instància que s’hagi redactat a 

l’organisme abans esmentat.  

 

 

 

 

 



 

 

7. Recentment s’ha instal·lat un nou lloc de vigilància pels socorristes de Cala Molins 

(Cala Sant Vicenç), substituint el que tenien fins ara a la platja (conegut com “Jaima”). 

En paraules d’alguns socorristes, aquesta mesura empitjora les condicions de seguretat 

(més temps per arribar a l’aigua, perill de fer-se mal els propis socorristes, ...) i defensen 

que (“des de fa uns quants anys”) s’ha d’instal·lar una torre de vigilància com hi ha a les 

altres platges principals del Municipi. S’ha començat a tramitar / gestionar aquesta 

petició? Hi ha previsió de quan es podrà disposar d’aquest element de seguretat i 

vigilància? 

 

8. Es planteja aquest equip de govern treballar per poder comprar el solar del polígon 4 

parcel·la 268, conegut com Can Escarrintxo? Té un cost anual de 28.000€ en concepte de 

lloguer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pollença, dia 19 de setembre del 2019  

El Portaveu 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

Sr. Batle de l’Ajuntament de Pollença.  


