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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 

 

Es poden trobar la lectura de les preguntes i les respostes de l’equip de govern al 
següent enllaç http://www.xn--radiopollena-udb.net/noticies/fil-per-randa-17-06-
20/ , a partir de les 1 hora, 15 minuts, respostes dia 17/06/2020.  

 
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.  

Agafa la paraula la Sra. Maria Buades: aquestes preguntes són entrades des de dia 26 de 
maig i des de dia 21 d’abril ja estava llevat tot això, 1 mes abans de que presentassin les 
preguntes ja estaven llevats de, ... les retribucions de... perdoni tot el que hi havia de 
l’anterior legislatura estava llevat.  

 

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] 

Bé, el reglament regulador en circumstàncies normals sí, ara per la circumstància en la que 
mos trobam per la crisi sanitària, no. Però també és de dir que l’article 9.1. del reglament 
ens permet fer modificacions. Vull dir que sempre tenim aquesta porta oberta.  

 
 

http://www.radiopollença.net/noticies/fil-per-randa-17-06-20/
http://www.radiopollença.net/noticies/fil-per-randa-17-06-20/
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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] 
 
No és així. És a dir, Serveis Socials està en contacte setmanalment amb Càritas i amb Ca 
les Monges, per tant no vull dir que no s’hagi pogut solapar qualque cas, però no, perquè 
cada setmana se passa el llistat dels usuaris i precisament ha hagut vegades que hem 
hagut de llevar i altres que les monges han hagut de llevar o Càritas perquè anaven, sí que 
volien anar als dos puestos. Però això ha passat en molts pocs casos. Per no dir mitja 
dotzena.  
 
S’intervé per demanar si hi ha algun criteri de derivació per anar de Serveis Socials a les 
altres entitats, no es qüestiona cap cas de si hi ha solapament o no, ... 
 
Ah d’acord. No, no... tant poden anar a un lloc com poden anar a l’altre.  
 
Agafa la paraula el Sr. batle: realment no se deriven, si van a un lloc han de tenir 
constància que no hi ha duplicitat.  
 
S’intervé per dir que per això es demana perquè normalment es fa un protocol de 
derivació, perquè hi hagi constància, per no duplicar, per tenir un Pla de Feina conjunt, 
etc.  
 
Exacte, l’usuari tant pot anar a Serveis Socials com Càritas mentre no se dupliquin les 
ajudes.  
 
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] 
 
Ja en vàrem parlar, si és possible, se posarà, és una feina que l’interventor, en el seu 
moment ens dirà si és possible o no.  
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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] 

 
Ja l’he mig contestada una mica, eh, anem a veure com començam, i si els podem posar 
en marxa enguany, els posarem i sinó els començarem a posar quan, eh... sapiguem 
córrer. Vale...  
 
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) 

 
El projecte per la construcció de la nova deixalleria va ser redactat a l’any 2014. Al maig del 
2017 va ser oberta. La seva autorització, a tots els habitants de Pollença. Posteriorment, se 
va aplicar a la nostra Comunitat Autònoma una nova reglamentació, per els “RAES” 
(aparells elèctrics i electrònics), que no estava previst en el projecte inicial. S’està 
estudiant quina és la millor ubicació pel magatzem del RAES, i una vegada realitzat 
podrem aconseguir l’autorització de la Deixalleria sense cap problema. Això és la única 
deficiència que s’ha de corregir. I només és trobar el lloc per trobar tots aquests aparells 
elèctrics.  
 
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]. 

Bé, primer de tot, això eh, és un problema que sí ens rebota a l’Ajuntament, perquè tot 
rebota a l’Ajuntament, però el problema el tenim amb la Conselleria d’Educació. La 
Conselleria d’Educació en els centres concertats els considera pràcticament com a centres 
privats. Quan anam a xerrar amb ells, quan intentam negociar amb ells segons quins 
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temes, clar, la concertada no, la concertada no... això és la resposta que tenim. Jo el que 
entenc és que clar, uns alumnes d’un centre concertat i especialment a Pollença, això a 
Palma pot ser sí que té raó de ser perquè Palma hi ha més d’una diferenciació entre 
centre públic i centre concertat, i el tipus d’alumnat que va al concertat no és de la 
mateixa tipologia del qui va a un públic, però aquí, me’n record quan jo havia de dur, 
havia d’escolaritzar el meu fill, jo vaig posar 2 opcions que eren entre Costa i Llobera i 
Joan Mas, i per 2 alumnes vaig haver d’anar a Monti-Sion. Perquè si hi hagués hagut 2 
places manco a Joan Mas el meu havia d’anar a Monti-Sion, vull dir que molta de gent ha 
d’anar a un centre concertat perquè no té plaça a un centre públic, vull dir això és el que 
jo els dic a la Conselleria, escoltau, aquí el problema que tenim és que si no tinguéssim 
Monti-Sion com a centre concertat hauríem de fer una altre escola. Dit això clar, ells no hi 
ha manera de fer-los entendre que això és així perquè, tenc sempre la mateixa resposta, 
la concertada no que me creau un problema. Però clar el que és absurd és que ells tenen 
una línia ja licitada, una línia en funcionament un bus amb 55 places que duu 15 nins/es, i 
que n’hi ha 5 que no poden venir, això no hi ha manera d’entendre-ho. Nosaltres hi hem 
fet feina, és vera que durant aquest temps de confinament, dins aquest temps d’això no 
hem pogut fer massa cosa, no hi havia massa connexió amb la Conselleria, però hi 
seguirem fent feina i intentarem trobar una solució i tal vegada la solució més fàcil i jo ho 
pensava és posar-los un taxi, perquè el que vol que facem la Conselleria és molt 
complicat, en lloc de ells dir-nos jo tenc aquí una línia feta, que els nins venguin i que 
l’Ajuntament assumeixi el cost, i fins i tot els pares d’aquests nins ho assumirien, ens diuen 
no, vosaltres liciteu el servei, vosaltres posau un autobús i nosaltres us subvencionarem 
els de l’escola pública. És molt complicat i tampoc tenim competència amb tot aquest trui. 
Però vamos, intentarem, no et diré la contesta que me va fer la directora general el darrer 
pic que li havia dit el conseller, perquè seria posar-lo en un compromís, però no, no això, 
però sí que intentarem fer això.  

Amb el TIB, ara crec que és per novembre, crec que canvien d’empresa concessionària. Sí 
que vàrem aconseguir al passat, això, eh... , inici de curs, que ens canviessin l’horari del 
bus que anava de Pollença al Port de Pollença i al revés, perquè els alumnes que sortien a 
les 14.00 de l’institut el poguessin emplear, també vàrem negociar amb ells modificar una 
mica l’horari dels que venien de Palma i que s’aturava a Inca perquè hi havia alumnes que 
anaven a Inca a fer mòduls de formació professional i també el poguessin agafar, però ara 
estem pendents d’aquesta nova concessionària que sembla ser hi haurà bastantes més 
freqüències, i poder arribar a un acord amb ells.  

 
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 
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grup Municipal que conforma l’equip de Govern] 

Agafa la paraula el Sr. batle: jo entenc que la 7 es dona per contestada a la moció anterior, 
eh..., vull dir no hi ha aquí ni cap segrestat ni cap obscuritat ja s’ha explicat un poc eh, el 
que hi havia... les fites polítiques del 2023 voldríem, ara crec que amb la crisi de la COVID-
19 canviarà tot d’aquí a final de legislatura hi haurà unes prioritats que no tenien res que 
veure amb el que s’havia planejat.  

 
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] 

Bé això fa referència, això era al mes de maig. No és una qüestió d’agenda política, sinó 
que és una prioritat. Tenim cura de tot això, de... en concret aquí on demanes era al 
començament del passeig Anglada Camarassa, aquí s’hi està fent feina però fa 15 anys que 
s’hi està fent feina. Eh, és un problema que se té des de fa molts anys i el servei tècnic de 
l’Ajuntament hi està fent feina a veure mem com poden solucionar-ho. Perquè de cada 
vegada és un lloc diferent. No és d’un lloc en concret sinó que mos esta sortint d’un lloc 
diferent. Ja fa diversos mesos que estem intentant trobar una solució. Des de les Àrees de 
Serveis i de Medi Ambient el que sí s’ha fet és establir un protocol que no n’hi havia, per 
quan es troba una rompuda de qualque, de qualque escomesa, clavegueram que és d’un 
particular, o d’una comunitat pues se’ls faci una ordre d’execució per evitar, pues perquè 
se’ls hi arregli, no només dir-los de paraula que és aquí que hem trobat aquest fet sinó 
que hi ha una ordre d’execució i que se’n faci un seguiment, perquè moltes vegades és un 
tema que ningú se n’adona que té una fuita dins casa seva o amb un control hi ha hagut 
un problema amb l’escomesa.   

 
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] 

El Sr. Andrés Nevado no llegeix la pregunta.  

És cert que vostè m’ha demanat alguna explicació de perquè no s’havia fet, perquè no 
estava la partida en el pressupost, ja li vaig comentar que la partida no era al pressupost 
perquè s’havia fet un pressupost diferent i si després s’havia de fer una modificació de 
crèdit es faria. També li vaig dir, comentar, que estàvem pendents de, vàrem aturar el 
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pressupost que teníem per poder fer un parc infantil pel tema de la COVID-19 i també li 
vaig dir que si tenia alguna proposta la dugui i l’agafarem amb molt de gust, cap problema 
ni un.  

S’intervé per dir que la proposta està presentada, de fet.  

Agafa la paraula el Sr. batle. De totes maneres l’esplanada no és de titularitat Municipal...  

S’intervé per dir que es feia una proposta que s’ha de comprovar a nivell tècnic, etc.  

 

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] 
 
No, aquest és un projecte que encara no tenim redactat i intentarem fer-lo dins aquesta 
legislatura.  
 
 

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] 

La reunió com és lògic se va anul·lar pel tema de l’Estat d’alarma. El que farem sobre les 
festes... penseu que en aquest moment és més fàcil dir el que podem fer que el que no 
farem. En aquest moment el que no es farà com és normal és, doncs serà el que és eh, el 
Simulacre de Moros i Cristians, les votacions, berbenes i focs artificials, una cosa molt 
lògica. I tots els actes que no es poden controlar per la multitud de gent. Queden moltes 
activitats que es faran segons les normes de l’Estat d’alarma i de seguretat. Les festes del 
Moll i de Cala Sant Vicenç seguiran el mateix criteri. En aquests moments tenim bastantes 
opcions de les empreses per fer activitats d’oci dins del possible. I més o menys en uns 15 
dies farem la Comissió de Festes per explicar una mica tot el que farem.  

El Sr. Andrés Nevado no respon.  
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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] 

Ja no és un tema de pressupost, perquè la dotació és senzilla, perquè és una simple 
modificació competència de Batlia, però és ampliar aquest conveni, és una feina pendent 
i no, no l’hem feta però prenem nota i a veure si des de Policia podem reactivar aquest 
conveni.   
 
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] 
 
Hem estat mirant models d’Ordenança, és vera que amb tot això de la crisi del COVID ha 
quedat aparcat, models d’Ordenança que fossin factibles, però ara realment no és un 
problema però sí que estam mirant de fer-hi feina conjuntament del poc que hi ha 
aprovat, que no és molta cosa en el que és dins la música en viu, però és un du temes que 
sí que hem de començar a fer feina per tenir una Ordenança aprovada però és vera que 
ara ha quedat tot aturat, l’any passat no va ser un problema, se va consensuar bé, amb els 
músics amb els locals i no vàrem tenir pràcticament cap problema ni un i enguany que a 
damunt hi ha una iniciativa pública per això, n’hi haurà menys.  

 
 
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]  
 
Pren la paraula el Sr. batle: els bicicleters estan comanats, no sé si han arribat o no (el Sr. 
Andrés Nevado diu que no han arribat), però estan comanats, i, l’adequació del paviment, 
s’ha anat arreglant durant tot aquest hivern tot l’àmbit de la Plaça tot el que estava 
malament.  
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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]. 
 
Pren la paraula el Sr. batle: el que passa que allà hi ha un tram de carreteres, i és vera, i a 
més no hi tenim línia, de corrent, allà, així que l’únic que podem mirar que ara s’hi està 
mirant de fer feina és de posar algun tipus de faroles que en feim alguna ja per il·luminar 
camins veïnals, de Pollença, que siguin solars, i mirar s ens podem afegir a algun poste. Ara 
s’estan posant a Síller, també n’estem posant al camí de la Cova del Boter, i mirarem aquí 
de posar-ne alguna d’aquestes característiques.  
 

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] 

Són coses que es compren per quan es fa un dinar, quan es fa alguna recepció, quan es 
fan coses d’aquest tipus, no és una quantitat significativa, però se gasten amb aquestes 
coses s’apliquen a la partida de representació, però són per qualsevol tipus d’actes que si 
hi ha un sopar d’agraïment, coses d’aquest tipus es va a comprar a botigues del poble i 
s’imputa a aquesta partida i les signa el 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] 

Això és perquè totes les contractacions a través de la Plataforma es fan telemàtiques i es 
necessita una pantalla, no és per mirar la tele, és per tenir els ordenadors connectats i 
perquè ningú es pensi que hi ha una tele aquí a l’Ajuntament que estigui connectada... a 
vegades són preguntes que a veure si tu vas a la sala de regidors hi ha taules de 
contractació i es fan les taules de contractació allà és perquè es connectin, vull dir a 
vegades hi ha preguntes que per autobombo, sobren.  
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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] 
 
És un projecte del qual hem parlat avui i sortirà a exposició pública d’una manera breu, ja 
s’estan redactant tots els informes.  
 
S’intervé per demanar sobre la 2ª part de la pregunta 
 
De moment els tècnics em varen dir que no. Que allò està tot enterrat i tot tapat, quan es 
va fer se va tapat tot. Si després quan es faci l’obra es pot incorporar alguna cosa, es faran 
modificacions, això si ho vols ho xerres directament els tècnics i t’ho diran si no, a jo 
m’hagués agradat, els vaig suggerir a veure si es podia posar qualque petit detall almenys 
que es ves, de les parets sí, el que queda, però del trespol allò se va omplir, s’ha tornat a 
omplert tot, una altre vegada, no sé si es va arribar a encimentar.  
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