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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 

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

al següent link, http://www.xn--radiopollena-udb.net/noticies/dijous-19-de-

desembre-ple-extraordinari/ a partir del minut 02:09:09:  

 

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].  

 

La reunió és demà, per tant no crec que valgui la pena ara avançar esdeveniments, tot 

i que en podem tenir una percepció prèvia, tot i que per una qüestió de prudència, val 

més esperar demà a veure què ens diu la Conselleria.  

 

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]. 

 

Hem pogut revisar a fons aquest tema, és un tema de contractació de línies de serveis i 

el que sí hem reclamat des dels Ajuntaments és igual que vàrem fer, i l’altre dia vaig 

xerrar, la setmana passada, amb personal de la FELIB, igual que s’han fet aquestes 

contractacions en aquest cas per subministra elèctric, que poguessin estendre les 

contractacions per tots aquests temes de comunicació, bàsicament de serveis, 

comunicacions, subministres de combustible, gas, etc. També estem mirant ara la 

possibilitat ara a, no es diu la central de contractació, una altre cosa que vàrem mirar 

ahir amb en Pere Antoni, sobretot per tema de compra de vehicles, contractacions de 
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l’Estat que estan dins la pàgina web de l’Estat, i vàrem mirar a veure si hi havia servei 

d’aquestes característiques. Per tant és possible fer-ho a través d’administració 

electrònica, falta el conveni marc que a dia d’avui és el més pràctic per aquest tema de 

subministres.  

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].  

 

RESPOSTA PER ESCRIT I PER CORREU:  

“Esta respuesta se podrá dar en Enero con la Liquidación definitiva del Presupuesto 

General 2019. Dar una respuesta ahora sería una falta de rigor, y más teniendo en 

cuenta que al día de hoy aún están llegando extrajudicales del anterior ejercicio” 

 

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].  

 

La fira de Birmingham és una fira de cicloturisme i feia 3 anys que no s’anava a cap fira 

de Cicloturisme i, s’havia anat a la London Bike i no s’hi anava més, vàrem dir que hi 

aniria la tècnic per, per anar a veure a mem com es desenvolupava aquesta fira. És vera 

que cicloturisme, en el mes d’abril es va fer un press trip, un viatge de premsa en el mes 

d’abril de cicloturisme, i vàrem creure convenient anar-hi per no perdre l’oportunitat 

també de veure com es movia el mercat. I també a petició del teixit Empresarial que 

també ens havia demanat que promocionéssim un poc el que és el cicloturisme.  

 

El preu, la fira es va fer entre dia 13 i 15 de setembre, el bitllet d’avió quan hi ha una 

fira sigui de turisme sigui de qualsevol fira a tots els llocs es pugen els preus. Es pugen 

moltíssim els preus i el que es fa és mirar la companyia més econòmica que ens donin. 

Igual passa amb els hotels, un vespre que no tingui, que no sigui eh, quan hi ha, eh, els 

dies de fira professional, el vespre d’hotel és molt més car que afluència de públic en 

general, que baixa quasi un 30 i un 40% menys el que és l’estatge. Es va contractar 

l’habitació sense berenar, perquè pujava moltíssim el preu, les funcions d’aquesta fira 

varen ser tenir l’stand de Pollença que s’havia contactat amb el Consell, durant tot el dia 

de la fira, en horari de 09:00 a 17:30 del capvespre, cada dia. L’afluència de gent que 

va participar va ser molt elevada, de fet es va acabar tot el material que s’havia dut a la 

fira. L’hotel eren 4 vespres. L’avió anada i tornada. L’stand eren 700€ que era el preu 

del Consell.  
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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?  

 

Sí, la resposta és sí, dins la proposta de pressupostos tenim la proposta de fer 

pressupostos participatius, encara no sabem de quina partida disposarem, però sí, està 

contemplat...  

 

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).  

 

Tomeu Cifre Ochogavia comença dient que:  

L’Església de Sant Vicenç serà de domini Municipal però és complicat, estam enmig de 

la qüestió jurídica, i és més difícil perquè hi ha un tema de, d’inventari de, de... del que 

és, encara no estan segregades les parcel·les, s’ha d’acceptar l’inventari o l’herència en 

aquest cas, l’inventari d’aquestes societats, és un poc complicat, però bueno estamos en 

ello.  

 

... 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?  

 

Si podem tirar endavant més el procés del Consell, podrem veure també d’impulsar amb 

UnderMoll que tenen la seu al Moll, pues, pot anar bé.  

 

CALA SANT VICENÇ 

8. 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].  

 

Andrés Nevado respon: la responderé yo si no te importa, ya que he hecho el 

seguimiento, se han realizado el mantenimiento necesario, tanto de la madera como de, 

eh, de la maquinaria de cadenas y demás, y se han colocado 2 columpios que se habían 

sustraído, en relación para hacer uno nuevo en Cala Molins, lo estamos mirando y 

pidiendo presupuesto.   

 

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.  
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9. 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 

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?  

 

Les bases de la Convocatòria estipulen al punt B, Òrgan de selecció, diu: l’òrgan de 

selecció estarà compost per dues persones designades per part de l’empresa. I una 

persona designada per part d’un representant legal dels treballadors. Cada una de les 

parts podrà anar acompanyada d’un assessor durant el procediment de selecció. En cap 

cas s’obliga a que la Regidora Delegada hagi de formar part del tribunal qualificador. I 

en aquestes proves, el president del tribunal era el representant dels treballadors. Aquest 

i, que també se me solapava amb una altre reunió, va ser el motiu que no vaig assistir...  

 

 

10. 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?  

 

Durant els 2 últims mesos s’han realitzat diverses reunions amb el tècnic de medi 

ambient, els responsables de Residus Sòlids Urbans d’EMSER i les Regidores 

corresponents de cada àrea, tindran continuïtat d’acord amb un Planning establert. S’han 

anat perfilant les actuacions a realitzar durant l’any 2020 i 2021. La recollida de la fracció 

orgànica està previst iniciar-la durant el 2020 en el nucli de Pollença. La recollida de les 

fraccions selectives han tingut un increment d’un 5,5% durant el 2019, i actualment és 

del 20,46%. La previsió és situar-la al 40% amb la fracció orgànica.  

 

ESPORTS 

11. 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].  
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Tots els clubs esportius són coneixedors de les regles i normes d’ús. Se’ls hi passa a 

principi de temporada i a més hi ha cartells informatius a les entrades de pista i també 

als vestuaris, perquè entenem que els equips contraris no tenen perquè saber les 

normes. Com bé dius no hi ha goteres a la part central, s’han, en Josep me pot corregir, 

si no és així, però entenc que sí, s’ha, estan fent feina per corregir, perdó, per arreglar 

les goteres laterals.  

 

DIVERSOS 

12. 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].  

 

Això ja no és una competència Municipal, és una competència matèria del Consell igual 

que altres coses que ells competencialment milloressin i de fet ja se’ls hi ha demanat 

moltes actuacions de com estaran, de moment hi ha unes previsions però encara no 

hem vist a la llum dins aquest exercici que ara acabem, veurem al 2020 i vostès també 

no ho poden tenir millor, perquè el regidor de carreteres és del seu grup polític, per tant 

amb aquesta afinitat, entre d’altres coses, si ells tinguessin una intenció inclús noltros 

estaríem disposts a col·laborar econòmicament amb temes d’aquestes característiques, 

sigui manteniment de rotondes, un tema que reivindicam, un tema de zones verdes, 

devora carreteres o en aquest cas infraestructures com aquestes, que creim no tota la 

carretera, però com a mínim una part, des de Gotmar fins a nu Port de Pollença seria 

més que necessari.  

 

13. 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].  

 

No hi ha vehicles d’aquesta normativa, exceptuant que puguin ser vehicles municipals, 

no d’empleats, sinó vehicles Municipals lògicament a vegades per unes qüestions estan 

més temps, per necessitats, després hi ha uns llocs que poden estar reservats, a vegades 

regidors els aprofiten, jo per exemple vaig amb moto a l’estiu i si puc anar amb moto hi 

vaig, altres van amb vehicles com cotxes. Ho controlem noltros inicialment, vàrem voler 

no ser molt dràstics posant multes però sí posar advertiments del saig, posàvem notes 

amb la informació perquè es tingués en compte i de fet resulta efecte, ja que jo que som 

dematiner quan venc a les 08:00, avui a les 08:05 era aquí, estava tot buit, hi havia 2 

cotxes, o sigui que realment és un poquet aquest ús, no hem hagut de fer una repressió 

a nivell de multes, sinó que ha estat d’una forma progressiva.  
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14. 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].  

 

Això s’ha fet, s’ha fet ja les notificacions, no només aquests sinó tots els altres, ja que 

primer per poder-los llevar s’ha de fer una exposició pública, s’ha de fer una valoració, 

s’ha d’obrir un expedient a cada un, i no sé per quants de vehicles són, si són per 25 o 

30 no només són aquests se n’ha fet per molts que tenim a la via pública i que tenim 

demandes i s’havia d’iniciar aquest expedient, per tant tot d’una que se’ns autoritzi, es 

retiraran i lògicament sinó no es pot reclamar res si no s’ha seguit el procediment 

establert i això s’anirà a la ferralla. Així que si qualcú ens sent i el té a algun lloc d’aquests 

que espavili. Al moment que s’obre l’expedient ja hi ha sanció, uns 900€.  

 

15. 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].   

 

El Sr. Llobeta no llegeix la pregunta en la seva totalitat i comença a respondre:  

Les plantes aquestes són plantes ornamentals que s’utilitzen per adornar, com bé es diu, 

però evidentment d’un any per l’altre no poden durar de cap de les maneres, i si ells 

quan els adquireixes tenen un valor molt elevat, de fet el cost que hem tingut ha estat 

un 70% més barato de que si els haguéssim tingut d’adquirir, les hem arrendades i 

retornades ja que tanmateix d’un any per l’altre no sobreviurien ni serien tant adients ni 

tant guapes per exposar.  

 

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... 
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16. 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].  

 

El Sr. Cifre inicia dient que aquestes preguntes no s’han respost però que ja són temes 

tractats... (no, perquè no s’han respost en cap moment, ni per escrit ni en els plenaris). 

A continuació no llegeix la pregunta en la seva totalitat i comença a respondre:  

 

“La 15 crec que es va contestar”.  

 

S’agafa el torn de paraula per exigir que es respongui.  

 

La Sra. Buades diu que: la 15 se va contestar a un plenari a una pregunta d’un altre 

grup, i li torn dir el mateix, les Declaracions Patrimonials que hi ha penjades que hi havia 

penjades s’han demanat que es retirin, a petició de la Secretària, eren fotocòpies, a part 

que eren de regidors que ja no són en aquesta corporació, eren fotocòpies penjades per 

algú que no tenien cap cura de la protecció de dades, i en aquests moments estam fent 

les passes per poder establir ja un sistema de transparència dins aquest portal, per 

penjar-ho tot. Ens trobem que en aquest moment no tenim un delegat de protecció de 

dades, perquè no n’hi ha, no està anomenat, i estem en tramitació de tot això.  

 

17. 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]. 

 

Hem fet una sèrie de consultes a la Conselleria d’Interior, s’està mirant com podem, 

intentar que tots estem a favor que es pugui fer d’una manera regulada, com podem 

habilitar legalment un projecte d’Ordenança amb aquest aspecte, per tema d’activitats 

bàsicament perquè és un tema d’activitats. Ens agradaria que es pogués fer, ja ha hagut 

una normalitat d’actuació aquest estiu, fruit un poquet d’aquest consens.  

 

18. 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].  

 

Ja s’han tingut reunions amb el Conseller, se li ha plantejat el tema, hi ha ja un informe 

fet de l’àrea d’esports, tant ho he plantejat jo com el regidor d’educació, en aquest cas, 

i, eh, en vista d’aquests informes, farem la sol·licitud de manera formal, no sé si abans 
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de finals d’any o principis d’any, vull dir que és un tema que ja saben ells, ja el tenen 

damunt la taula, per poder debatre ja les tenen en coneixement.  

 

19. 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]. 

 

Aquesta situació urbanística és exactament igual que la que tenim a Can Febus, i a La 

Vinyeta, és un Urbanitzable programat que se va adquirir que malauradament no es va 

posar en nom de l’Ajuntament, quan havia de ser així quan es va fer l’acord inicial amb 

el Consorci de La Gola, per tant ja no tindríem aquest problema, i que en aquest moment 

la Conselleria té deixada de la mà de Déu, perquè aquests solars estan deixats, no està 

dins domini públic, està dins domini privat, no públic, però per part de la Conselleria, el 

que hem de fer és els informes i fer l’acord en aquest cas reclamar aquests terrenys dins 

del que sigui clar la normativa, perquè pugui ser un espai habilitat com hem fet amb 

altres solars com he dit abans de La Vinyeta i el Pont Romà, dins una sostenibilitat del 

que pugui ser pàrquing i de Zona Verda.  

 

20. 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]. 

 

D’entrada no hi ha, no hi ha cap tipus d’intenció pel que veig, i pel que hem demanat a 

través d’altres grups polítics, que tenen representació, en aquest cas no noltros que 

només tenim representació local però a través de companys tant del PI com del Partit 

Popular i no hi ha cap tipus d’intenció per tant nosaltres seguirem crec que fent una 

reivindicació d’un tema que crec que és just.  
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21. 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 Especial de la 

Cala Sant Vicenç].  

 

Respon la Sra. Buades ja que diu que això depèn de l’Àrea de Medi ambient:  

 

Bé dir-li que la instal·lació d’aquest umbracle a la platja, que vostè diu que s’anomena 

Jaima, no segueix cap tipus de característiques operatives. El punt de vigilància elevat 

instal·lat enguany es garantia amb l’Hotel Molins va millorar la capacitat operativa del 

servei de Salvament a Cala Molins, malgrat el que li poguessin dir, si són certes aquestes 

afirmacions fetes per socorristes. Segons el responsable tècnic del servei, aquest canvi 

no va suposar cap canvi significatiu de risc ni de temps de resposta, i sí que va ampliar 

el camp de visual,  reduint el risc global de la platja. Les torres de vigilància són, que hi 

ha a altres platges són molt grosses i no ens permet posar-les a Cala Molins ni a Cala 

Barques, per mor del mal temps, per mor de, a Cala Molins és impossible posar una torre 

tant grossa. Dia 10, el passat dia 10 [s’entén que de novembre] es va tenir una reunió 

amb el responsable tècnic de la Direcció General d’Emergències per tal de cercar la millor 

solució possible en aquest aspecte del sistema de salvament de Sant Vicenç, ja que 

s’anirà recollint en els nous plans de protecció que s’han d’actualitzar segons normativa 

d’enguany, previsió 2020-2023. Els elements que corresponguin s’instal·laran la següent 

temporada ja dic seran recollits a les licitacions que se facin al respecte.  

 

Al Ple Corporatiu del dia 28/11/2019 


