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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/ja-pots-escoltar-el-
ple-extraordinari-de-lajuntament-del-27-08-20/ , a partir de les 2 hora, 28 minuts, 
respostes dia 27/08/2020.  

 
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] 

No. No feim comptes, així de clar, no en feim comptes, pensam seguir amb aquest 
sistema. Si se’n fes un bon ús, tal vegada seria la solució, però no és la solució...  
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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] 
 
La reunió amb les tècniques ja està feta.  

 
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] 
 
Com que aquesta pregunta és de dia 21 de juliol, clar, les treballadores socials  varen 
començar dia 15 de maig, 18 d’agost se li va renovar, 3 mesos més, i tenen fins dia 17 de 
novembre.  
 

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] 

Ja està en aplicació, i fa 27,5 hores.  
 
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] 
 
Pren la paraula el Sr. batle: bé, jo la contestaré... [llegeix la pregunta], bé com sabeu aquí 
va haver-hi el quiosc, 1 any tancat sense llevar-lo, és vera que hi havia aquesta proposta 
però se va procedir, se volia fer aquesta prova pilot, que com he explicat abans no l’hem 
feta perquè han estat unes circumstàncies excepcionals però estudiarem , primer si la 
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feim o no la feim depèn de com poguéssim millorar el servei de recollida que en aquests 
moments tenim bastantes dificultats amb aquest aspecte recollida selectiva el que pugui 
ser recollidors singulars dins el centre històric i també tenim perspectiva de com se 
modificarà tot el funcionament del centre històric. Tot d’una que arribin els bicicleters 
serà el primer que es col·locarà i després ja veurem com adequam l’espai que és una zona, 
edificable, ja s’havia dit quines accions se volien fer inicialment que després no se varen 
fer i ho seguirem estudiant.  
 
Es pren la paraula per insistir sobre quin òrgan / càrrec polític va prendre la decisió de 
posar el punt de recollida selectiva... 
 
Tant des de la regidoria delegada, com des de la presidència com des de la gerència.  
 
 
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] 

Bé, vàrem fer després del CEM demanar a tots els centres educatius que ens passessin un 
llistat amb les necessitats, amb aquest llistat ara hi estem fent feina, sabem que podem fer 
més contractació, d’una manera urgent i tal, ho estem valorant, si és necessari... avui 
mateix també han sortit unes ajudes als municipis per neteja des de la Conselleria, 
800.000€, per tots els municipis, i ara pues estem en aquesta fase de reunions i veure al 
final com acaba tot... també hi ha previst abans de començar, hem demanat uns 
pressuposts, abans de començar el curs escolar fer una desinfecció de tots els centres 
perquè així estigui tot a punt i net.  
 
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] 
 
Ja vàrem debatre aquest tema, no és un càrrec polític, se presenten candidats, no hi ha 
una baremació, hi ha uns requisits i un els presenta i els té ho tria el plenari de la 
Corporació, això es el procediment que hi ha ara, que s’ha fet sempre i que no hi ha un 
altre procediment que no sigui aquest.  
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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] 
 
Bé hem fet 2 modificacions i crec que s’ha intentat dins un màxim poder tenir inversions 
que puguin ser... algunes obligades i altres consensuades, eh.  
 
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] 
 
Aquí el que es necessita és una aplicació, de plataforma, primer dir que la partida de 100€ 
no és una partida d’inversió, i s’havia de fer una inversió, per tenir una plataforma. El que 
s’ha fet, el que tenim ara és que es va fer una licitació, ha sortit una licitació i ha guanyat 
una empresa que es diu GESTIONA i que serà l’empresa que ens farà tot aquest tipus 
d’expedients, de registre d’entrada i sortida i hi haurà la seu electrònica. Ara en aquests 
moments està 15 dies, falten 15 dies per formalitzar el contracte. El cost són uns 130.000€ 
uns 4 anys, 2 + 1 + 1.  
 
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] 
 
Ja li vàrem dir que tot d’una que puguem iniciarem la subhasta de l’edifici MYABCA i el de 
Jaume III juntament amb el Consell, que a més té una finalitat expressa, no es pot destinar 
a despeses generals sinó que s’ha de destinar a social.  
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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] 
 
No entenc molt aquesta pregunta, dirigida a l’Àrea de Cultura, és a dir nosaltres no sé si es 
refereix als grups de música que toquen la “música desconfinada” que aquests no ens 
facturen a nosaltres, vàrem signar un conveni amb l’associació de músics i llavonses ells 
facturaran a l’associació de músics i aquesta ens justificarà el que s’hagi gastat per 
nosaltres poder pagar-los aquesta subvenció que es va aprovar.  
 
Altres sí que se’ls hi ha dit, alomillor grups que s’han contractat fora d’aquesta música 
desconfinada sí que se’ls hi ha dit si han demanat o si no ho sabien, com s’ha de fer, s’han 
dirigit a Intervenció i des d’Intervenció se’ls ha donat les pautes per poder facturar.  
 
 
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] 
 
Nosaltres pensàvem recuperar l’estudi de Policia Local que se va fer la legislatura 2011-
2015, allà on preveia el que era la Policia Mediambiental, hi havia un policia responsable i 
es va optar pel tema de les palmeres, pel tema del “becut”. I teníem establert aquell 
protocol i ara es volia recuperar això. El que passa que com la majoria d’Ajuntaments 
tenim la plantilla minsa i en aquests moments estem amb el tema de les normatives de 
COVID, i estem saturats amb això. De totes maneres tots els punts s’ha establert un 
sistema de control, més de “andar por casa” com diuen, el camió de recollida quan veu 
que hi ha a un punt algun abocament o algun voluminós tot d’una es posen en contacte 
amb la Policia Local, la Policia Local tot d’una esbrina, intenta trobar de qui és, qui ha fet 
això, que de fet aquest estiu se n’han fet bastants, moltes d’actes d’aquestes, i des de 
Medi Ambient se’ls ha obert l’expedient si ho trobam.  
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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] 
 
No, aquest estiu no ha estat com els altres estius, no ha hagut el que es donava altres 
vegades, i si ha hagut actes d’aixecament i s’han, o ha hagut renou, o ha hagut cap acta, 
està dins activitats, i si n’ha arribada alguna s’obrirà. El procediment és si arriben les actes 
per renou de música passen a activitats, i una vegada a activitats obrin l’expedient 
corresponent.   

 
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] 
 
No, la Policia Local no es queda vigilant l’aforament. Ha hagut 2 vegades que s’ha hagut de 
tancar Cala Molins, i sempre ha hagut, i 1 vegada Formentor, eh, sí que hi ha un protocol 
establert que ha dit, ha consensuat la Coordinadora de Platges, i, juntament amb la Policia 
Local i els Socorristes. Una vegada són els socorristes que avisen quan hi ha un 60% més o 
menys, l’aforament es mira visualment perquè no comptam persones, perquè sinó no es 
podria complir la normativa de distància. El que fem és això, més o menys quan els 
socorristes veuen que hi ha un 60% avisen a la Coordinadora i la Coordinadora està 
pendent a veure si l’avisaran, quan hi ha un 90%, ja s’avisa a l’112, la Policia posa les 
barreres i es queden una estona per allà, els socorristes que també vigilen i sempre igual 
que, la Policia no es queda allà fixa, igual que no es queda fixa davant qualsevol cosa que 
estigui prohibida... la Guàrdia Civil també n’està assabentada i si ha hagut problemes que 
ha continuat l’aforament hi ha anat la Policia Local. I si no ha bastat, la Guàrdia Civil... però 
problemes n’hem tingut molt pocs, Cala Molins 2 pics que recordi i Formentor 1 vegada.  
 
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]  
 
El Sr. Miquel Llobeta no llegeix la pregunta: respecte a la ubicació del mercat de Pollença, 
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després de l’estat d’alarma vàrem passar a la nova normalitat, vàrem reubicar a Via 
Pollentia els agroalimentaris, a Plaça les paradetes d’artesans i bé, una de les preguntes és 
quin temps durarà, pues haurem de continuar talment com està, i molt probablement 
quan demà surtin les noves normatives damunt el BOE haurem de reduir que son les 
paradetes d’artesania i bijuteria, l’agroalimentari intentarem, el que serà, és que 
continuaran talment com estan per mantenir les distàncies de seguretat i per garantir que 
tots els clients que puguin anar a comprar es puguin ubicar i no hi hagi un, risc possible.  
 
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] 
 
Respecte a la subvenció aquesta que teníem pensada pels autònoms, ho vàrem passar a 
la CAIB i ara des de la CAIB varen fer eh, estan fent les tramitacions per passar-les, les 
subvencions, directament.  
 
S’intervé per sol·licitar que el Sr. Miquel Llobeta llegeixi les preguntes perquè la 
ciutadania que ens escolta entengui millor les respostes.  
 
El Sr. Llobeta llegeix la pregunta... pues sí, ho hem estat anunciant al màxim i des de 
l’AODL, la CAIB i també s’ha fet la promoció pertinent, el que passa que tot d’una que va 
sortir la convocatòria, va quedar pràcticament col·lapsades les sol·licituds i ara estan fent 
les sol·licituds noves.  
 
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] 
 
Aquesta retallada, que al cap i a la fi són 7.000€, és una reducció pactada de bon principi 
amb la banda de música i és perquè degut a que han estat 3 mesos aturats tampoc han 
efectuat molt d’actuacions previstes dins l’anterior conveni i com bé sabreu, les 
subvencions també s’han de justificar, que me corregeixi l’interventor,  i moltes vegades el 
que pot passar és que aquests 42.000€ a final d’any no estarien gastades del tot i si 
sobren diners i tal és més fàcil que no puguin optar a aquests 42.000€ per tant ens hem 
estimat més que enguany cobrin 35.000€ i ja a partir de l’any que ve puguin tornar a la 
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quantia pactada. Jo no tindré cap problema en tornar-los a donar aquests diners.  
 
I la segona pregunta..., no sé si som jo que l’ha de contestar.  
 
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] 
 
Ja l’he contestada, a Junts Avançam.  
 
El que contesta la Sra. Bianca és, en resum, s’està en contacte amb l’associació “Skate 
Nord Mallorca”, que hi xerra regularment i se’ls ha passat el projecte que està fet, i que la 
intenció és si es pot ampliar l’Skatepark, en la mesura del possible seria cap a la part da 
darrera del Pavelló, i si és possible, es faria. S’està mirant amb l’enginyer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


