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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, 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 

 

 

SERVEIS SOCIALS 

1. Pensa que el reglament regulador d’ajudes dels serveis socials, aprovat el 

2014, és eficient i permet les professionals de l’Àrea de Benestar Social tenir un 

suport òptim per determinar la quantia de les ajudes econòmiques a atorgar? És 

àgil? [Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada de l’Àrea de Benestar Social] 

 

 

2. Segons ens ha comentat, les famílies que acudeixen a Ca les Monges i a 

Càritas han passat prèviament per Serveis Socials. Quins criteris de derivació 

existeixen? Quantes famílies / persones del Municipi estan rebent algun tipus 

d’ajuda? (això implica ajudes dels Serveis Socials, dels abans esmentats i 

d’altres que puguin existir) [Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada de 

l’Àrea de Benestar Social] 

 

 

3. Es treballarà per, de cara al Pressupost del 2021, negociar amb la Delegació 

de Govern la incorporació de 2 places d’Educació Social (com a mínim) dins la 

plantilla orgànica de l’Ajuntament de Pollença? La ràtio marcada al Decret 

48/2011, de 13 de maig, ho permetria [Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, 

Delegada de l’Àrea de Benestar Social] 
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

4. Quan es posaran en marxa els processos pertinents perquè Pollença tengui 

uns pressupostos participatius per l’any 2021? Si el procediment no es fa durant 

aquest any, ja s’acumularan 2 anys sense aquest mecanisme de participació i 

empoderament ciutadà... [Dirigida al Sr. Mateu Soler, Delegat de l’Àrea de 

Participació Ciutadana] 

 

 

EMSER I RESIDUS 

5. Fa uns mesos es va veure una notícia al diari Última Hora que deia el següent: 

“solo 7 de las 60 deixalleries que hay en la Part Forana tienen autorización 

ambiental”. La de Pollença sembla no tenir aquesta autorització. Quines passes 

s’estan donant per regularitzar-ho? A què es deu aquesta situació? [Dirigida a la 

Sra. Francisca Cerdà, Delegada especial del servei de coordinació entre 

l’Ajuntament i l’empresa municipal de serveis EMSER 2002 SLU] (veure annex 1) 

 

 

EDUCACIÓ 

6. Hem fet diverses preguntes per conèixer l’estat de la possibilitat que 

l’alumnat del col·legi Monti-Sion pogués utilitzar el mateix transport que la resta 

d’alumnat de la Cala Sant Vicenç. Ha hagut novetats? S’ha plantejat fer feina per 

tenir un conveni amb el TIB perquè, de forma generalitzada, hi hagi un transport 

públic gratuït o amb un cost reduït per nins/es que viuen enfora dels centres? 

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

 
TRANSPARÈNCIA 

7. Té la intenció aquest equip de Govern de prioritzar la transparència i no tenir 

“segrestats” i mantinguts dins l’obscuritat els pactes que han permès la 

configuració política actual de l’Ajuntament de Pollença? Ens poden informar de 

les principals fites polítiques que voleu tenir assolides per l’any 2023? [dirigida 

als Portaveus de cada grup Municipal que conforma l’equip de Govern] 

 
MEDI AMBIENT 

8. Com avança trobar una solució als vessaments d’aigües fecals al Passeig del 

Port de Pollença? És una situació que dies enrere ha tornat a situar-se a 

l’agenda social, quina agenda política hi teniu al respecte? [Dirigida a la Sra. 

Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient] 
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CALA SANT VICENÇ 

9. Ha pogut estudiar la possibilitat d’incorporar una nova zona d’esbarjo o parc 

infantil a la Cala Sant Vicenç? Varen dir que ho estudiarien, li hem demanat per 

escrit i no va respondre. A més la partida que fa referència a “mobiliari urbà 

parcs i jardins infantils” està a 0€... un bon lloc podria ser l’esplanada al costat 

de l’església [Dirigida al Sr. Andrés Nevado, Delegat de l’Àrea de Serveis 

Generals] 

 

10. En els últims anys s’han realitzat diverses obres a la Cala Sant Vicenç, 

algunes d’elles amb l’objectiu de posar les condicions necessàries perquè el 

tractament d’aigües residuals sigui l’òptim. Queden, segons fons veïnals, 

almenys 2 carrers per fer-hi aquesta actuació: C/ de Cala Molins i C/ del Torrent 

de Can Botana. Alguna previsió de quan es farà? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, 

batle] 

 

 

FESTES 

11. Donat que la reunió prevista pel dia 12/05/2020 per tractar com serien les 

festes a Pollença aquest estiu i que es va anul·lar, sense comunicar-se de 

moment una nova data per celebrar-la, ens podria explicar algunes pinzellades 

de què tenen pensat organitzar per aquest estiu 2020? [Dirigida al Sr. Josep 

Lluís Pons, Delegat de l’Àrea de Festes de Pollença i Cala Sant Vicenç, i al Sr. 

Andrés Nevado, Delegat de l’Àrea de Festes del Port de Pollença] 

 
DIVERSOS 

12. Al Ple ordinari de setembre el Sr. batle va respondre a la pregunta 30, referit 

a la possibilitat d’ampliar la cobertura del conveni que permet utilitzar la targeta 

intermodal als busos de Palma per més franges d’edat, que si el pressupost ho 

permetia s’estudiaria ampliar-ho. Hi hem al·legat en aquest sentit en el 

Pressupost 2020 i sembla que ho desestimen. No creu convenient, per tant, 

ampliar la cobertura d’aquest conveni i fomentar així el transport públic? 

[Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle] 

 

 

13. Al Ple extraordinari de desembre el Sr. batle va respondre que s’intentaria 

mirar de regular i habilitar legalment via Ordenança una forma de donar sortida 

a la petició per escrit realitzada per la AMP (Associació de Músics de Pollença) 

en quant al desenvolupament de la seva activitat professional en bars i 

restaurants, oferint música en directe. Ho han mirat? [Dirigida al Sr. Bartomeu 

Cifre, batle] 
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14. Quan es posarà a la Plaça Major el pàrquing de bicicletes? Per què no es fa 

l’adequació del paviment i es posen més bancs? Va ser una de les propostes 

guanyadores dels pressupostos participatius de 2018 [Dirigida al Sr. Andrés 

Nevado, Delegat de l’Àrea de Serveis Generals]  

 

15. 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 

respondre al Ple de gener que s’havien instal·lat 2 “bolardos” i que la Policia 

Local estava mirant si era possible posar alguna senyal lluminosa o si això 

depenia de carreteres. Com esta aquest assumpte, s’ha aclarit? [Dirigida al Sr. 

Andrés Nevado, Delegat de l’Àrea de Serveis Generals]. 
 

16. S’ha observat a l’acta de la Junta de Govern Local del passat 07/01/2020 la 

factura 7159 amb 4 imports de 80,5€, 229,74€, 227€ i 6,5€, amb la mateixa 

descripció “queviures actes varis novembre”, per un total de 543,74€. De quin 

actes varis es tracta? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle] 

 

17. S’ha observat a l’acta de la Junta de Govern Local del passat 07/01/2020 la 

factura 7394 amb un import de 957,97€ amb la descripció “Televisor LED UHD 65” 

STV LG 2ª Planta S. Regidors”. On està aquest televisor? Quina funció fa? 

[Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle] 

 

18. S’ha observat a l’acta de la Junta de Govern Local del passat 07/01/2020, la 

factura 7256, amb un import de 5.808€ amb la descripció “projecte bàsic i 

execució modif. rehab. peixeteria”. En què consisteix el projecte? S’ha 

contemplat la proposta d’incloure trespol de vidre on hi havia les restes 

arqueològiques? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle] 

 

 
Pollença, 26 de maig de 2020 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

 

 
Michael L. Muller Flury 

 

Al Ple Corporatiu del dia 
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Annex 1 
 
 


