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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 

 

PAC, NOU CENTRE DE SALUT A POLLENÇA 

1. Tenim alguna novetat de la Conselleria després de l’aprovació el passat 

30/10/2019 en Sessió Extraordinària de la posada a disposició dels terrenys 

de Can Bach a la Conselleria de Salut i Consum? Hi ha alguna reunió entre 

administracions (tècnics/ques i polítics/ques) a la vista? [Dirigida al Sr. 

Bartomeu Cifre, Batle].  

 

AJUNTAMENT DE POLLENÇA 

2. En la darrera Dació de Comptes efectuada en Sessió Plenària se li va 

demanar per diverses factures de línies telefòniques amb imports diferents, 

de les companyies “Telefónica de España S.A.” i “VODAFONE España S.A.”, 

plantejant la possibilitat de revisar el registre de cridades per detectar 

anomalies, contemplar l’opció de negociar una tarifa plana i demanant, en 

definitiva, perquè línies tenien més cost que altres. Ho ha pogut revisar? Què 

ens pot dir sobre aquest tema? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

3. El passat 02/07/2019, sessió extraordinària on s’aprovava definitivament 

el pressupost de l’any 2019 (reflectint-se la pujada de sou de l’equip de 

Govern), es va assenyalar que segons informe d’intervenció, si s’executa el 

100% la despesa projectada, es produirà un incompliment de la regla de 

despesa per un import aproximat de 166.000€. Es té en compte aquesta 

realitat? Quines partides es tenen previstes deixar sense el 100% d’execució? 

[Dirigida al Sr. David Alonso, Delegat de l’Àrea d’Hisenda].  
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4. S’ha observat a l’acta de la Junta de Govern Local del passat 01/10/2019, 

a la pàgina 11, l’existència de les factures 5312 (bitllets avió Palma-

Birmingham (C.L.), de 226,29€) i 5313 (Hotel a Birmingham (C.L.) de 

493,74€). Sent els imports bastant elevat, quants dies va durar aquest viatge? 

Quines funcions s’hi van desenvolupar? [Dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada 

de l’Àrea de Turisme].  

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA... [les 3 preguntes següents van dirigides al Sr. Mateu 

Soler, Delegat de les Àrees de Participació Ciutadana i Joventut].  

5. Donada la necessitat de donar una empenta a diferents sectors 

poblacionals de Pollença, com és el jovent i la gent gran, com contemplaria 

l’Àrea de Participació Ciutadana elaborar uns pressupostos participatius a 

l’any 2020 sectoritzats per grups d’edat?  

 

6. Ara que l’antiga Església de la Cala Sant Vicenç serà de domini Municipal, 

es contemplarà establir un procés de participació ciutadana per decidir-ne els 

futurs usos plausibles? (tenint en compte, és clar, els criteris tècnics).  

 

... I JOVENTUT 

7. El passat 05/10/2019 es va realitzar una Assemblea Jove al Club Pollença. 

Es contempla la possibilitat de replicar aquest procés al Port de Pollença? Es 

presentaran els resultats de forma presencial abans d’acabar el 2019?  

 

CALA SANT VICENÇ 

12. Existeix la possibilitat de, a part de millorar i reparar el parc infantil actual 

de la Cala Sant Vicenç, incorporar-ne un addicional en un indret més proper a 

la zona de Cala Molins, per incorporar zones d’esbarjo i repartir-les pel nucli? 

[Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle].  

 

EMSER I RESIDUS [dirigides a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada especial del servei 

de coordinació entre l’Ajuntament i l’empresa municipal de serveis EMSER 2002 SLU.  

8. El passat mes d’octubre es varen publicar les bases per seleccionar personal 
i cobrir 3 places temporals d’oficial 2ª fontaner/picapedrer a EMSER 2002 
S.L.U. Segons se’ns ha comunicat, els dies 17 d’octubre (constitució del 
tribunal qualificador), 21 d’octubre (seguiment del procés de selecció), dia 24 
d’octubre (seguiment d’inclosos i exclosos) i dia 7 de novembre (dia 
d’entrevistes a les persones candidates) la Regidora Delegada en el servei de 
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coordinació entre l’Ajuntament i l’empresa municipal de serveis EMSER 2002 
SLU i que alhora hauria de ser la presidenta del tribunal qualificador no ha 
acudit a aquestes reunions. Ens pot explicar el motiu?  
 
 
9. Vist el Pla de Residus 2016-2020, on s’esperava arribar a una taxa de 
reciclatge del 50% i on també es preveia incorporar la recollida selectiva de 
matèria orgànica... quines mesures s’han fet o s’estan fent per augmentar el 
% de reciclatge? En quina xifra d’aquest percentatge ens trobem? I en quant 
a la recollida selectiva de matèria orgànica, la veurem abans d’acabar l’any 
2020?  
 
 

ESPORTS 

10. Havent confirmat la informació donada pel Sr. Josep Lluis Pons que ja no 

hi ha goteres al centre de la pista del Pavelló Municipal de Pollença, i també 

que sí segueixen havent-hi goteres als laterals, “regalimant aigua per les 

parets” (ens han dit usuaris/es de la instal·lació), se’ns ha exposat que les 

normes inicialment plantejades per cuidar el parquet no es respecten, 

trobant-se ja alguns forats a les planxes de fusta. Teniu pensada alguna 

mesura per exigir i vetllar pel correcte ús d’una instal·lació que ha costat 

renovar-ne el terra 134.434€? [Dirigida a la Sra. Bianca Aguilar, Delegada de l’Àrea 

d’Esport].  

 

DIVERSOS 

11. Diverses persones ens han plantejat la poca lluminositat existent en el 

passeig situat al costat de la carretera Ma-2.200, que connecta Pollença amb 

el Port de Pollença i viceversa. Es podria contemplar il·luminar aquest passeig 

amb faroles LED i així facilitar la pràctica d’esports com són la bicicleta, córrer, 

caminar, Nordic Walking, i altres quan ja no hi ha llum solar? [Dirigida al Sr. 

Bartomeu Cifre, Batle].  

 

12. A davant de l’Ajuntament existeix una “Zona d’Estacionament Gratuït 

Controlat” on s’ha d’indicar l’hora d’arribada i es pot aparcar durant un màxim 

d’1 hora, restricció vigent de dilluns a divendres de 08:00 a 15:00 h. Qui 

controla que l’estacionament màxim sigui d’1 hora? Hi ha algun vehicle que 

estigui eximit d’aquesta normativa? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle].  
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13. S’observen des de fa un temps alguns cotxes que semblen abandonats en 

el terreny que s’utilitza com pàrquing públic, situat entre el Carrer de l’Hort 

Nou, Via Argentina i la Carretera Ma-2.200. Es té previst realitzar alguna 

actuació per treure aquests vehicles i reclamar responsabilitats als seus 

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

 

14. Per la fira es varen instal·lar algunes jardineres i plantes que decoraren 

Pollença. Segons tenim entès, es varen llogar (per tant retornades al final de 

la fira) a una empresa de jardineria. És així? Quin ha estat el cost de llogar les 

plantes? Vos heu plantejat comprar-les i reutilitzar-les? [Dirigida al Sr. Miquel 

Llobeta, Delegat de l’Àrea de Fires].   

 

PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT QUE NO HAN REBUT RESPOSTA 

El passat 16/07/2019 es presentà 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 del Port de Pollença. No es va obtenir resposta alguna i el dia 

19/09/2019 es va tornar a presentar les mateixes preguntes amb alguna addicional, per 

escrit, amb RGE 7103.  Vist que no s’ha obtingut, com es sol·licitava, resposta per escrit, 

es plantegen a continuació les qüestions que en el seu moment es varen demanar, 

eliminant ja alguna temàtica ja resolta o tractada... 

 

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

 

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

 

17. 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? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, 

Batle i/o al Sr. Andrés Nevado, responsable de la Delegació Especial del Port de Pollença].  
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18. 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? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

19. 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? [Dirigida al Sr. Bartomeu 

Cifre, Batle]. 

 

20. 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? [Dirigida al Sr. Miquel Llobeta, responsable de la Delegació Espcial de la 

Cala Sant Vicenç].  

 

 

A Pollença, dia 26 de novembre del 2019  

El Portaveu 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

Al Ple Corporatiu del dia 28/11/2019 


