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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, aprofitant els correus que s’envien a TIC Mallorca per actualitzar 

apartats de la pàgina web de l’Ajuntament de Pollença, se’ns posi amb còpia als 

portaveus dels grups de l’oposició quan les actualitzacions siguin referides a: 

tràmits d’exposició pública, publicacions al perfil del contractant i convocatòries 

referides a provisions de càrrecs / contractacions / borses de treball.  

 

i, per a la seva contestació, les següents  

 

 

PREGUNTES 

 

SERVEIS SOCIALS 

1. Vist l’immens volum d’ajudes realitzades per l’adquisició d’aliments (targetes 

Eroski al Port de Pollença), no pensa que és més adequat cercar un sistema 

definitiu per anar donant targetes moneder i/o realitzar transferències 

bancàries directes a les persones que necessiten aliments, per tot el Municipi, en 

comptes de tornar al sistema de “bosses amb menjar”, que és més 

estigmatitzador i no fomenta l’autonomia individual? [Dirigida a la Sra. 

Francisca Cerdà, Delegada de l’Àrea de Benestar Social] 

 

2. Davant la certa incomprensió que ens ha generat que no es fessin ajudes 

econòmiques per pagar rebuts de lloguer pendent i altres despeses al mateix 

temps que es feien ajudes per cobrir alimentació, li semblaria adequat tractar en 

una reunió amb tècniques de Serveis Socials possibles millores per agilitzar i 

facilitar la tasca en l’atorgament d’ajuts econòmics? I ampliar el “catàleg” 

d’ajuts permesos? (material ortoprotèsic, despeses medicació, despeses de 

transport...) [Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada de l’Àrea de Benestar 

Social] 

 

3. Quant de temps creu que serà necessari comptar amb els reforços contractats 

de treballadores socials? S’ampliarà el seu contracte durant 3 mesos més per 

estabilitzar el servei? [Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada de l’Àrea de 

Benestar Social] 
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4. Vista l’acta de JGL del dia 19/05/2020 on es va donar un termini perquè 

ENQUIP SERVEIS INTEGRALS SL manifestés si estimava oportú incrementar en 

un 10% l’import de licitació, per així incrementar la jornada laboral de la 

psicòloga que duu a terme el Projecte de Suport Psicosocial, i l’acta de JGL del 

dia 02/06/2020 on s’aprovava aquest increment del 10%, quan es farà efectiu 

l’increment de la jornada laboral de la professional abans esmentada? A quantes 

hores equivaldrà la seva jornada laboral? [Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, 

Delegada de l’Àrea de Benestar Social] 

 

 

EMSER I RESIDUS 

 

5. Quin òrgan / càrrec polític ha pres la decisió de fer un tancament a la Plaça 

Major per tenir-hi contenidors de recollida selectiva pels bars / restaurants, 

quan era un emplaçament on els Pressupostos Participatius del 2018 havien 

donat com opció guanyadora posar-hi bicicleters, bancs i adequar el paviment? 

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

 

EDUCACIÓ 

6. Vist el Consell Escolar Municipal del dia 10/07/2020, quines determinacions 

tenen pensat agafar per assegurar la neteja dels centres educatius del Municipi? 

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

 
TRANSPARÈNCIA 

7. Davant de la convocatòria pública per a la provisió del càrrec de jutge/ssa de 

pau titular, i que 13 persones han presentat la seva candidatura, com s’han 

valorats els mèrits? Per què no s’han fet entrevistes a totes les persones 

candidates? El considera vostè un càrrec polític? Si no és així, per què no se va 

comentar l’opció “preferida” de Tots per Pollença a la resta de grups del 

Consistori? [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle] 

 
AJUNTAMENT DE POLLENÇA 

 

8. Vist que continuen les Modificacions de Crèdit on l’augment de despesa es 

carrega al Romanent de Tresoreria per a despeses Generals, ens podria dir si 

tendrem oportunitat d’opinar sobre inversions a realitzar aquest any, o és que 

els 2.997 vots d’Unides Podem, Alternativa per Pollença i Junts Avançam 

(44,68% vots emesos) no compten? Els milions d’€ acumulats als bancs són de 

tots els pollencins i pollencines, de tot color polític [dirigida al Sr. Bartomeu 

Cifre, batle] 
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9. El programa de Tots per Pollença defensava que “s’implementaria 

l’administració electrònica per facilitar a la ciutadania els tràmits municipals”. 

Com es fa això amb una partida “d’inversions noves tecnologies” dotada amb 

100€? [dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea d’Administració 

Electrònica] 

 

10. S’estan fent passes per posar a la venta / establir la subhasta pública del pis 

situat a l’edifici Myabca, per evitar despesa supèrflua i poder obtenir ingressos a 

reinvertir per Pollença? S’ha observat a l’acta de la JGL del 02/06/2020 que ja 

s’ha començat a fer feina per vendre el pis situat a Jaume III (edifici Renard, 

Palma), cosa que, evidentment, ens alegra [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle] 

 

11. S’informa a tots els grups de músics, abans de la seva contractació, del 

mètode / documentació que han d’aportar abans que aquests emetin una 

factura? Quins són els requisits perquè aquests puguin facturar? [Dirigida al Sr. 

Josep Marquet, Delegat de l’Àrea de Cultura] 

 

 

POLICIA LOCAL 

12. El programa de Tots per Pollença defensava la creació d’una “policia 

mediambiental per orientar, formar i reforçar el compliment de l’ordenança de 

residus, control d’abocaments i punts verds”. En ocasions hem proposat que 

patrulles vigilin per torns aleatoris els punts verds conflictius com és el de Can 

Escarrintxo o Camí Vell de Campanet. Segons vostès, com ha de ser aquesta 

policia mediambiental que varen prometre?  [dirigida a la Sra. Maria Buades, 

Delegada de l’Àrea de Policia Local] 

 

13. Quants avisos i denúncies s’han realitzat per part del veïnatge de Llenaire 

pel suposat renou ocasionat per la música en viu els caps de setmana al xibiu 

“La Roca Beach Club”? S’han fet proves sonomètriques? Si s’han fet informes, 

s’ha hagut de prendre alguna actuació per part de l’Ajuntament de Pollença? 

[dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Policia Local] 

 

14. Recentment s’han vists tancaments de la platja de Cala Molins per 

aforament complet. Quin protocol s’ha establert per vigilar que, una vegada 

tancada, ningú hi pot entrar? La Policia Local es queda vigilant l’aforament? 

[dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Policia Local] 

 
MERCATS I COMERÇ 

 

15. És la prioritat d’aquest equip de Govern tenir situades al centre neuràlgic del 

mercat de Pollença les paradetes que venen productes agroalimentaris? Quant 

de temps creu que es mantindrà la distribució actual del mercat? Actualment, 

damunt plaça hi ha més taules i cadires de restaurants que no paradetes 

[dirigida al Sr. Miquel Llobeta, Delegat de l’Àrea de Mercat de Pollença]  
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16. S’ha anat informant els comerciants de l’estat de tramitació i canvis de la 

subvenció per autònoms que volia treure l’Ajuntament de Pollença, i que 

finalment s’ha materialitzat via conveni amb la CAIB? Ho estan anunciant al 

màxim? [dirigida al Sr. Miquel Llobeta, Delegat de l’Àrea de Comerç] 

 

ESCOLA DE MÚSICA 

 

17. Vista la notícia que el conveni de subvenció Ajuntament de Pollença i Banda 

de música s’ha retallat de 42.000 a 35.000€, ens pot explicar quines 

repercussions té aquesta decisió? No s’hauria pogut, per exemple, retallar la 

partida de les assignacions als grups Municipals (21.000€)? [dirigida al Sr. 

Mateu Soler, Delegat de l’Àrea d’Escola de Música] 

 

ESPORTS 

 

18. En quin estat de tràmit es troba la reforma de l’Skatepark? [dirigida a la Sra. 

Bianca Aguilar, delegada de l’Àrea d’Esports] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollença, 21 de juliol de 2020 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

 

 
Michael L. Muller Flury 

Al Ple Corporatiu del dia 24/07/2020 


