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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, les següents  

 

PREGUNTES 

SERVEIS SOCIALS 

1. Quantes famílies s’han atès des de l’inici de la COVID-19? Respecte de l’any 2019, 

quin percentatge s’ha augmentat dels casos atesos? [Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, 

Delegada de l’Àrea de Benestar Social] 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUT 

2. Quines passes té pensades seguir donant l’Àrea de Participació Ciutadana i de 
Joventut per fomentar la creació d’un Consell Jove, independent de les institucions? 
Quines previsions hi ha en quant a la posada en marxa d’un Casal de Joves? [Dirigida 
al Sr. Mateu Soler, Delegat de l’Àrea de Joventut i Participació Ciutadana].  

 

EMSER I RESIDUS  

3. El Pla de Residus contemplava que per l’any 2020 la recollida selectiva de la fracció 
d’orgànic havia d’estar en marxa. Es sap que s’han fet compres de contenidors, i 
altres mesures. Ara bé, quan es preveu iniciar aquest servei que permetrà 
augmentar els percentatges de reciclatge del Municipi de Pollença? [Dirigida a la Sra. 
Francisca Cerdà, Delegada especial del servei de coordinació entre l’Ajuntament i 
EMSER 2002 SLU] 

 

EDUCACIÓ 

4. El passat 27/08/2020 va respondre a la nostra pregunta sobre quines 
determinacions pensaven agafar per assegurar la neteja dels centres educatius del 
Municipi que estaven valorant un llistat de necessitats, sobre el qual hi fèieu feina. 
Quines accions, a part de la neteja inicial dels centres, s’han pres? S’ha augmentat el 
personal de neteja? Estan les condicions higièniques i de desinfecció cobertes?  
[Dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació] 
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5. Existeix alguna novetat en quant a la possibilitat que l’alumnat del col·legi Monti-
Sion pugui utilitzar el mateix transport que la resta d’alumnat de la Cala Sant Vicenç? 
Segons vostè, la Conselleria no està mostrant-se col·laboradora. Ja s’han iniciat les 
classes i el problema segueix...  [Dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea 
d’Educació] 
 

MEDI AMBIENT 

6. Recentment s’han vist notícies sobre expedients sancionadors que ha iniciat 

Costes a establiments que havien demanat pel seu compte l’autorització per ocupar 

un espai de les platges. Vos heu pogut reunir amb Costes per esclarir aquesta 

situació? Si l’Ajuntament havia ajudat les empreses a tramitar les autoritzacions, 

com així hi ha sancions? [Dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Policia 

Local i Medi Ambient].  

 

7. S’han donat avisos a la Policia Local sobre vessaments d’aigües fecals a les aigües 

del Municipi? Quants? Arriben els avisos que la ciutadania fa directament a l’112 a la 

Policia Local? Quin protocol, si és que existeix, es posa en marxa per verificar la 

informació rebuda i protegir les aigües del bany en cas que estiguin contaminades? 

[Dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Policia Local i Medi Ambient]. 

 

ESPORTS 

8. En quin estat de reforma i/o solucions es troba el rocòdrom de Pollença? Quines 
opcions estan damunt la taula per aquest espai Municipal? [Dirigida a la Sra. Bianca 
Aguilar, Delegada de l’Àrea d’Esports].  

 

TRANSPARÈNCIA 

9. Ara que s’ha adjudicat el contracte pel servei de Community Manager, s’enviarà 
als partits de l’oposició, aprofitant les notes de premsa que es facin, la informació 
rellevant actual de les accions de l’equip de Govern? Es comptarà des d’aquesta 
figura amb els partits de l’oposició perquè es reculli la nostra opinió sobre 
assumptes transversals que afecten el Municipi? [Dirigida al Sr. Mateu Soler, Delegat 
de l’Àrea de Joventut i Participació Ciutadana]. 
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DIVERSOS 

10. Vista l’acta de la JGL del dia 07/07/2020 on hi ha la factura núm. 3107 amb la 
descripció aportació exercici 2020 a favor de la Mancomunitat de Tramuntana, amb 
un import de 7.000€, quina valoració fa després de gairebé 1 any des de l’adhesió a 
aquest organisme supramunicipal? Quines actuacions ha fet la Mancomunitat? A 
què s’han destinat els diners aportats per l’Ajuntament de Pollença? [Dirigida al Sr. 
Bartomeu Cifre, batle]. 

 

11. El passat 17/06/2020 responent una pregunta sobre la possibilitat de posar una 
senyal lluminosa o similar a l’entrada del Camí de Cuixac des de la carretera 
Pollença-Port de Pollença vostè va dir que s’estava mirant de posar algun tipus de 
farola com ja s’havia posat a Síller i al camí de la Cova del Boter. Com avança aquesta 
proposta? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle]. 

 

 

 

 

 

 

 

Pollença,  21 de setembre de 2020 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

Al Ple Corporatiu del dia 24/09/2020 

 

 

 


