
 

 

Extraordinari juny, del 17/06/2020, 11.00 h 

 

➔ Ple extraordinari corresponent al mes de juny on consten 4 punts a 

l’ordre del dia, i la part de control i seguiment (del passat Ple ordinari de 

maig), que és:  

1.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per una compra pública 
responsable i compromesa amb el canvi climàtic i el compliment dels ODS de Nacions 
Unides en el marc de l’Agenda 2030 (RGE núm. 2020/2261, de 13 de març) 
 
2.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la publicitat activa dels 
acords municipals (RGE núm. 2020/3145, 15 de maig) 
 
3.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un acord social, econòmic 
i polític per a la lluita contra els efectes de la pandèmia a Pollença i l’elaboració d’un 
Pla 
municipal d’actuació per a la recuperació social, econòmica i ambiental (RGE núm. 
2020/3146, de 15 de març) 
 
4.- Precs i preguntes: 
 
4.1.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Müller Flury, 
portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 3380 de 26 de maig de 2020) 
 
4.2.- Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina Llobera 
Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE núm. 3389 de 26 
de maig de 2020) 
 
4.3.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March 
Cerdà, portaveu del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 3399 de 26 de maig de 
2020) 

 

Desenvolupament:  

1.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per una compra 

pública responsable i compromesa amb el canvi climàtic i el compliment dels 

ODS de Nacions Unides en el marc de l’Agenda 2030 (RGE núm. 2020/2261, 

de 13 de març) 

Tot el que vagi en la línia de donar compliment als Objectius de Desenvolupament 

Sostenibles marcat a l’Agenda 2030 ha de ser una prioritat. Desconeixem si la Central 

de Contractació, punt debatut al Ple ordinari de maig, presenta aquesta visió de 

contemplar clàusules socials, clàusules per una compra pública responsable... 

Respecte als acords, coincidim en la necessitat de compartir amb els grups polítics, 

agents socials, econòmics i comunitat educativa local per redactar un Pla d’Acció per el 

Clima, o en el seu defecte que el PAESC sigui co-participat.  



 

Respecte a l’últim acord, tot i que aquest equip de Govern li agradi esquitar amb 

herbicides, suposam que trobarà positiu avançar cap a productes respectuosos amb el 

Medi Ambient, tot i que entenem que si se vol fer bé, s’hauran de treure els contractes 

de serveis o subministraments pertinents a licitació.  

Pren la paraula la Sra. Maria Buades: 

- L’empresa ja està adjudicada per realitzar el PAESC. Quan presentin esborrany, 

el presentaran a grups polítics perquè es pugui debatre.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem (7) 

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Tots per Pollença, PP, UMP i PI (10).  

 

2.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a la publicitat 

activa dels acords municipals (RGE núm. 2020/3145, 15 de maig) 

Amb ganes d’escoltar l’opinió de l’equip de Govern sobre aquesta matèria, ja que el 

passat 26/09/2019, en Ple ordinari, va tenir la valentia de no votar a favor de la nostra 

moció per l’augment de la transparència i la participació ciutadana. De fet, no 

hi va votar a favor, ni ha penjat les declaracions de béns patrimonials i les declaracions 

d’incompatibilitat dels regidors i regidores, no hi ha els sous actualitzats, no hi ha les 

assignacions econòmiques que pertoquen per cada grup... una vergonya després de 

pràcticament 1 any, sincerament.  

I s’ha empitjorat dràsticament la publicitat activa i compartició de documents. No han 

estat ni capaços de penjar l’expedient d’aprovació inicial a la pàgina web, dificultant 

així que la ciutadania tingués accés al vostre pla de govern. No passa res, nosaltres i 

també els companys de l’oposició ho vàrem penjar a la nostra pàgina web, qüestió 

d’uns minuts.  

Per tant, tot el que sigui avançar i recuperar transparència ens sembla necessari, i 

aquesta moció podria demanar molt més, tot i que entenc perfectament que vos 

hagueu cobert les esquenes i no heu demanat massa, ja que sinó l’equip de Govern la 

vos tombaria. Nosaltres hi votarem 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem (7) 

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Tot per Pollença, UMP, PI i PP (10) 

 

 



 

3.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un acord social, 

econòmic i polític per a la lluita contra els efectes de la pandèmia a Pollença 

i l’elaboració d’un Pla municipal d’actuació per a la recuperació social, 

econòmica i ambiental (RGE núm. 2020/3146, de 15 de març) 

Una moció que se suma al que ja venim demanant els partits de l’oposició de diferents 

formes, Alternativa va presentar un pla que no sembla haver-se tengut en compte, 

nosaltres hem presentat unes al·legacions molt completes que dibuixen unes prioritats 

que són: polítiques socials, inversió tecnològica, beques per material escolar, suport al 

comerç local, cultura potenciada des d’artistes de Pollença, etc., no s’ha tengut en 

compte, i vostès també han presentat al·legacions, i supòs que el mateix resultat. 

Aquesta moció torna a ser una demanda que serà rebutjada. Aquest equip de Govern 

ja ha quedat retractat, i sembla més que evident que no ens farà gens de cas. 

Nosaltres hi votam a favor, en mostra del que ens agradaria que fos, una sortida 

consensuada, conjunta, amb unió i dona igual el nom, si un Pla Municipal, si un 

decàleg de propostes, etc. Però no serà aquesta sortida, perquè ja mos ho han 

demostrat diverses vegades.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem (7).  

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: Tot per Pollença, UMP, PI i PP (9) 

El Sr. Mateu Soler no és a la sessió en el moment de la votació.  

4.- Precs i preguntes: 

S’haurien d’haver respost al Ple ordinari de maig, 28/05/2020.  

 

4.1.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. 

Müller Flury, portaveu del grup municipal Unides Podem (RGE núm. 3380 de 

26 de maig de 2020) 

4.2.- Preguntes presentades per escrit per part de la regidora Sra. Marina 

Llobera Vicens, portaveu del grup municipal Alternativa per Pollença (RGE 

núm. 3389 de 26 de maig de 2020) 

4.3.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel 

March Cerdà, portaveu del grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 3399 

de 26 de maig de 2020) 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 

Document redactat per Michael L. Muller Flury 


