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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 el següent  

 

PREC 

1. Que es pengin, almenys, a la pàgina web de l’Ajuntament de Pollença en el 

portal de transparència, a l’apartat de “Retribucions dels regidors”, les 

retribucions actuals de tots els regidors i regidores i també les assignacions 

dels grups polítics Municipals, informació que està desfasada i té encara la 

informació de la passada legislatura.  

 

i, per a la seva contestació, les següents  

 

PREGUNTES 

 

PAC, NOU CENTRE DE SALUT A POLLENÇA 

1. A la reunió del passat dia 20/12/2019 a l’IB-Salut es va concloure que 

passat festes de Sant Antoni vindrien els tècnics a fer l’estudi geotècnic del 

Solar de Can Conill. N’heu parlat? Tenim notícies de quan ho faran? [Dirigida al 

Sr. Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

AJUNTAMENT DE POLLENÇA 

2. S’ha observat a l’acta de la Junta de Govern Local del passat 19/11/2019, 

a la pàgina 5 i 7 dues factures relatives a la visita dels “Rotaris” a Pollença el 

dia 10/10/2019:  

• 6317, “Visita guiada per Pollença Rotaris dia 10/10”, 193,6€.  

• 6471, “Refrigeri Club Rotaris Francesos turisme”, 170,00€.  

Quant de temps va durar la visita? Qui va decidir que s’havia de realitzar? 

Quin procediment es va seguir per triar el lloc on es feia el refrigeri i qui 

realitzava la visita guiada? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle]. 
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3. S’ha observat a l’acta de la Junta de Govern Local del passat 19/11/2019, 

a la pàgina 7 dues factures relatives a un viatge, sembla, a Barcelona també 

el passat octubre:  

• 6417, “Visita guiada basílica Santa Maria del Mar (BCN)”, 140€ 

• 6419, “Desplaçament Barcelona-Aeroport (Batle), 41,5€” 

Qui va rebre una visita guiada a la basílica de Santa Maria del Mar? Aquest 

desplaçament tant elevat a l’aeroport es correspon a un viatge amb 

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

4. S’ha observat a la Junta de Govern Local del passat 15/10/2019, i a la Junta 

de Govern Local del passat 19/11/2019 les següents factures:  

• 15/10/2019, pàg. 6, factura 5514, “quotes com. ed. MYABCA (Jul-set) 

+ AIGUA (maig-juny)”, 1.073,62€ 

• 19/11/2019, pàg. 3,  factura 5242, “despeses comuni. Edif. MYABCA- 

maig i juny 2019”, 680€ 

Ens pot explicar la utilitat d’aquest edifici? Vist l’import que suposa, quines 

actuacions té previstes l’equip de Govern amb aquest espai? [Dirigida al Sr. 

Bartomeu Cifre, Batle]. 

5. S’ha observat a la JGL del passat 02/07/2019 i 19/11/2019 les següents 

factures:  

• 02/07/2019, pàg. 16, factura 3472, “despeses comunitàries ed Renard 

mar-abril 19”, 684,24€ 

• 19/11/2019, pàg. 4, factura 5809, “despeses comunitàries ed. Renard 

maig-juny 19”, 738,64€ 

• 19/11/2019, pàg. 4, factura 5810, “despeses comunitàries ed. Renard 

juliol-agost 19”, 654,62€ 

Addicionalment, el pagament de l’IBI de l’immoble Jaume III, 27, esquerra i 

dreta:  

• 06/08/2019, pàg. 6, factura 4240, “IBI 2018 immoble C/ Jaume III, nº 

27 Palma”, 1.551,99€ 

• 15/10/2019, pàg. 7 i 8, factures 5704 i 5705, “IBI 2019 immoble 

Jaume III 27 esquerra i dreta”, 535,5€ i 727,84€ respectivament.  

Ens pot explicar la utilitat d’aquest edifici? Vist l’import que suposa, quines 

actuacions té previstes l’equip de Govern amb aquest espai? Quants diners 

costa a l’any pagar-ne les despeses comunitàries? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, 

Batle]. 
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6. S’ha observat a l’acta de la Junta de Govern Local del passat 17/12/2019, 

a la pàgina 5, un pagament de 36.248,94€ amb la descripció “Programa ABSIS 

gestió mercats i expedients O.V.P.”. Ens pot explicar una mica més la funció 

d’aquest programa? [Dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada d’Administració 

Electrònica]. 

 

7. S’ha observat a l’acta de la Junta de Govern Local del passat 17/12/2019, 

a la pàgina 5, 3 factures relatives a la retransmissió dels plenaris per 

streaming dels dies 26/09/2019, 30/10/2019 i 28/11/2019, amb un cost 

cada una de 719,95€, el que fa un total de 2.159,85€. Ens poden explicar quan 

sortirà a licitació aquest servei per poder formalitzar una contractació que 

segueixi el que estipula el marc legal contemplat a la LCSP? (Llei 9/2017, de 

Contractació en el Sector Públic) [Dirigida al Sr. David Alonso, Delegat de l’Àrea de 

Contractació]. 

 

8. S’ha observat a l’acta de la Junta de Govern Local del passat 17/12/2019, 

a la pàgina 7, una factura amb la descripció “Justificació Subvenció Llums 

Nadal”, amb un import de 16.154€. De quina subvenció es tracta? Ens poden 

explicar el funcionament d’aquesta? [Dirigida al Sr. Miquel Llobeta, Delegat de 

l’Àrea de Comerç].   

 

9. A quines entitats es destinen els diners que figuren a la partida del 

pressupost de l’any 2019, 924 / 48907, “Subvencions a Entitats religioses i 

al”, que té un valor de 3.000€ [Dirigida al Sr. David Alonso, Delegat de l’Àrea 

d’Hisenda]. 

 

10. A les preguntes realitzades pel Ple Ordinari del mes de novembre que es 

van respondre al Ple Extraordinari del 19/12/2019, se li va demanar per 

l’informe d’intervenció on s’assenyalava que si s’executava al 100% la 

despesa projectada es produiria un incompliment de la regla de despesa per 

un import aproximat de 166.000€, si tenien en compte aquesta realitat i 

quines partides es tenien previstes deixar sense el 100% d’execució. Ens va 

respondre per escrit que això es podria dir a gener amb la “Liquidació 

definitiva del Pressupost General 2019”. Ara que ja som a gener, gairebé 

febrer, ens pot respondre? [Dirigida al Sr. David Alonso, Delegat de l’Àrea d’Hisenda].  

 

11. A les preguntes realitzades pel Ple Ordinari del mes de setembre que es 

van respondre al Ple Extraordinari del 30/10/2019, s’havia demanat a la 

pregunta 14 si hi havia 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. Es va respondre que “s’estaven fent una sèrie 

de números” i que “s’ha de poder fer arribar a un acord perquè aquest espai 
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pugui ser públic”. S’ha comprovat a l’acta de la Junta de Govern Local del 

passat 17/12/2019, a la pàgina 39-40, que l’equip de Govern ha executat 

l’estipulació segona que preveu una possible pròrroga per un termini de sis 

mesos més, acabant per tant el contracte el 31/07/2019. Així, el lloguer 

d’aquest any 2019-2020 costarà en total 20.684,75€, IVA inclòs. Vist això… 

entenem que l’acord perquè aquest espai pugui ser públic no arriba. Per tant, 

creieu que es podrà adquirir Can Escarrintxo durant l’any 2020? Amb aquest 

preu de lloguer, es podria dedicar pressupost a unes quantes altres 

necessitats [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

12. Vistes les objeccions formulades per Intervenció (Informe del 

04/11/2019, pàg. 222 – 224) en relació al contracte Subministrament de 

disset impressores multifunció per a l’Ajuntament de Pollença, mitjançant 

rènting, que va guanyar l’entitat P.S. & H. S.A., i que ara mateix està facturant 

algunes impressores amb l’empresa S.R., S.A., sent aquesta diferent a 

l’adjudicatària, no es planteja rescindir el contracte i tornar a treure a licitació 

el contracte i que aquest es compleixi correctament? [Dirigida al Sr. David Alonso, 

Delegat de l’Àrea d’Hisenda]. 

 

EDUCACIÓ 

13. Se li va demanar fa uns mesos sobre quan pensava que es tindria en bon 

funcionament el Transport Escolar des de la Cala Sant Vicenç, responent que 

faltava treballar perquè els nins i les nins del Col·legi Monti-Sion poguessin 

utilitzar el mateix transport. S’ha avançat? N’ha pogut parlar amb la 

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

14. S’ha observat que durant diverses setmanes les cistelles de bàsquet del 

CEIP Joan Mas han estat al mig del patí, col·locant-se a una vorera un temps 

després. A més, acabada la nova pavimentació de la pista de bàsquet, no s’han 

pintat les línies que han de marcar el terreny de joc. Tot i que ja ens ha 

informat que es corregiria la situació, quan pensa que estarà llest aquesta 

obra? Ens pot explicar què ha succeït perquè no es contemplés tornar a 

col·locar les cistelles i no es pintessin les línies? [Dirigida al Sr. Josep Marquet, 

Delegat de l’Àrea d’Educació]. 

 

EMSER I RESIDUS  

15. A les preguntes realitzades pel Ple Ordinari del mes de novembre que es 

van respondre al Ple Extraordinari del 19/12/2019, se li va demanar perquè 

no havia acudit a les reunions per seleccionar personal i cobrir places 

temporals d’oficial 2ª fontaner / picapedrer a EMSER2002, com a presidenta 

del tribunal. Va afirmar que no s’obligava en cap cas que la Regidora hagués 

de formar part del tribunal, i que el president d’aquest era el representant 

dels treballadors. Segons aquests, no hi ha haver cap nomenament ni es va 
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constituir per escrit cap tribunal. Ens pot contrastar aquesta informació? 

[Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada especial del servei de coordinació entre 

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

 

MOBILITAT 

16. Havent-se vist la necessitat de buscar una ubicació per una futura estació 

d’autobusos a Pollença, es contempla la possibilitat d’obrir un període de 

reunions amb els grups Municipals per estudiar tirar endavant la petició 

conjunta cap a la CAIB d’apostar que es faci aquesta infraestructura als 

terrenys de Can Bach, reclamant l’aplicació del Decret 1/2018? [Dirigida al Sr. 

Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

FESTES DE SANT ANTONI 

17. Vista la massificació que està començant a patir la festa del Pi de Sant 

Antoni, i que l’ànim que ens hauria de guiar és el d’arribar a consensos i no a 

la confrontació, creu que una mesura a adoptar és la de limitar la presència 

de begudes alcohòliques a la via pública durant tota la jornada que dura 

aquesta festa? I oferir, per part de l’Ajuntament, aigua a Ternelles i Formentor 

i durant el recorregut als i les participants?  [Dirigida a ambdós Delegats de Festes 

de Pollença i Port de Pollença, Josep Lluis Pons i Andrés Nevado respectivament].  

 

18. Pensa, com a possibles propostes que lluny de polititzar la festa, cerquen 

augmentar-ne la seguretat, que seria adequat replantejar-nos conjuntament 

alguna mesura per assegurar que les tasques vitals a realitzar a la Plaça Vella 

com la col·locació de les cordes i les falques es puguin dur a terme sense 

incidències? Es podria fer, per exemple, limitant l’entrada de persones que 

estan visiblement baix l’estat d’influència d’alguna droga fins que el pi estigui 

totalment assegurat [Dirigida al Sr. Josep Lluís Pons, Delegat de Festes de Pollença] 

 

19. Creu que el límit d’alçària del Pi que es va acordar al 2018 de 20 metres 

és adequat? No seria adient que si hi ha l’existència de criteris fixats, aquests 

es respectin? Pensa que ens hem de reunir tots els grups polítics per establir 

conjuntament una sèrie de mesures que es respectin els anys propers, 

independentment del color polític que hi hagi al Consistori governant? [Dirigida 

al Sr. Josep Lluís Pons, Delegat de Festes de Pollença]. 

 

20. Quan s’entreguen els premis econòmics del Concurs de Fogueró d’aquest 

any 2020? Les persones guanyadores hauran d’esperar molt a cobrar-los? 

[Dirigida al Sr. Josep Lluís Pons, Delegat de Festes de Pollença]. 
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DIVERSOS 

21. El passat 13/01/2020 ens van fer arribar una instància on es demanava 

que es posés alguna senyal lluminosa o quelcom similar per fer més visible 

l’entrada al Camí de Cuixac des de la carretera Pollença-Port de Pollença (Ma-

2200), ja que de nit no es veu correctament i al haver-hi un xiprer pot ser 

perillós. Ens va dir que ho estaven mirant, quina actuació pensa que es pot 

fer? [Dirigida al Sr. Andrés Nevado, Delegat de l’Àrea de Serveis Generals].  

 

22. A les preguntes realitzades pel Ple Ordinari del mes de setembre que es 

van respondre al Ple Extraordinari del 30/10/2019, es va demanar per la 

partida 132 2270613 Pla Mobilitat amb un import de 19.500€ (pressupost 

2019), responent-se per part de la Sra. Maria Buades que “des de l’àrea de 

seguretat ja ens diran el Pla de Mobilitat on l’han de fer, a quina àrea i s’anirà 

fent feina damunt això”. Ja som al 2020, veurem un Pla de Mobilitat aquest 

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

 

23. En quin estat es troben actualment les feines i excavacions 

arqueològiques de la pescateria? S’ha fet un estudi més a fons dels cossos? 

On són aquests actualment? Es prosseguirà l’estudi arqueològic? [Dirigida al Sr. 

Bartomeu Cifre, Batle]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pollença, dia 27 de gener del 2020  

El Portaveu 

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

Al Ple Corporatiu del dia 30/01/2020 


