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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 

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/ple-ordinari-
aquest-dijous-24-de-setembre/, a partir de les 4 hores, 7 minuts, respostes dia 
24/09/2020.  

 

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] 

 

A Pollença abans del COVID hi havia unes 30 famílies, i al Port de Pollença unes 70. En 

aquests moments, bé, durant el COVID, se varen atendre unes 110 famílies a Pollença, 

i unes 200 / 230 al Port de Pollença. Ara, en aquests moments, a Pollença estem com 

abans, amb unes 30 famílies, i al Port de Pollença, unes 180 famílies.  

 

Demana la regidora si la pregunta està resposta. No ha indicat els percentatges 

d’augment de casos, que són (càlculs propis amb dades donades in voce):  

 

POLLENÇA ➔ 30 abans COVID ➔ 110 durant COVID (+73%) ➔ 30 setembre 2020 (0%) 

PORT DE POLLENÇA➔ 70 abans COVID ➔ 215 (mitja de la resposta) durant COVID 

(+67%)  ➔ 180 setembre 2020 (61,11%).  

 

Igualment, els percentatges no són en relació a l’atenció total del 2019.  

 

http://www.radiopollença.net/noticies/ple-ordinari-aquest-dijous-24-de-setembre/
http://www.radiopollença.net/noticies/ple-ordinari-aquest-dijous-24-de-setembre/
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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].  

Bé com avui comentàvem a la Comissió Permanent [de Participació Ciutadana], ara, la 
veritat és que els ànims estan bastant baixos, sobretot les institucions joves, sobretot 
Onit està molt aturat, Undermoll que també són joves, fan, han estat fent molts de 
projectes amb noltros però estan aturadets, esperem que quan passi tot això ens 
poguem tornar a posar en marxa i que de cada vegada passa a passa ho puguem 
aconseguir. Casal de joves ja que en Tomeu m’ha fet un mandato de funciones, tal 
vegada a Can Escarrintxo, pentura, pentura pot arribar... eh, és a dir què... no sé què 
riu però bé, res, ja està contestat.  

 

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] 

El de les compres se varen comprar 6 o 7 contenidors perquè estaven foradats, és a dir 
que, els havíem de canviar perquè no en teníem cap de “repuesto”. Eh, i contestant la 
resta, pues estem en la fase de l’elaboració dels plecs, hores d’ara hem acabat els 
tècnics i la memòria, i ara s’iniciarà el plec administratiu. És una licitació molt complex 
amb un import molt elevat, superior als 2 milions d’€. Tenim previst acabar la tramitació 
a final d’any, així a mitjans de 2021 poder-ho tenir tot en funcionament.  

 

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] 

Bé, eh..., dia... a la Junta de Govern de dia 15 d’aquest mes, se va aprovar la contractació 
d’un servei de neteja per les escoles de primària i també per l’escola de música, 
mitjançant un procediment obert, simplificat, obert i urgent i, avui, crec que ja s’ha 
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enviat el plec tècnic, i està a punt de sortir. Amb aquest servei volem cobrir els 
horabaixes, la part del capvespre per fer una neteja el capvespre si s’emplea el centre 
per activitats durant el capvespre i després d’això tenir una bossa d’hores per quan hi 
hagi, perquè de moment s’està cobrint amb el personal de neteja Municipal i s’està fent 
més o menys bé, però amb aquesta bossa d’hores quan hi hagi qualque baixa o 
qualque necessitat extra de qualque centre, pues s’hi podrà enviar una altre persona. 
Eh, a part d’això també tenim, no contractat però allà a mà i tenim un pressupost i no 
és una cosa massa cara però sé que se pot fer, per si hi hagués qualque cas a qualque 
centre del Municipi que sí que s’ha de fer una desinfecció, tenim un servei, ... eh, ... no 
aparaulat però sí agafat perquè si necessitem que venguin tot d’una, per una 
desinfecció per “nebulització”, vull dir que més o menys aquest tema el tenim bastant 
cobert.  

 

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] 
 

És així, vull dir a més des de l’Àrea que avui n’he parlat amb la tècnica tenim dificultats 

per xerrar amb l’Àrea de la Conselleria que duu aquest tema, amb el conseller va un 

poc tots desbordats, eh, com vostè bé sap això no és competència nostra, també es 

una pregunta que tal vegada hauríem de fer al conseller d’educació... també li vull 

anunciar que avui mateix, perquè ho havíem demanat crec, fa ja un mes, ens ha arribat 

que el conseller d’educació mos ha donat hora pel 08/10/2020 a les 12.30 h, i un dels 

temes que tractarem amb ell serà aquest, a veure si ens pot donar una solució per 

aquest tipus de transport.  

 

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].  
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Bé amb Costes només vàrem tenir una petita conversa a través de vídeo conferència, 

no vàrem aclarir res, i tenim demanada que la setmana que ve anirem a demanar la 

Delegada de Govern.  

En quant a si l’Ajuntament havia ajudat les empreses a tramitar les autoritzacions i com 

així hi ha sancions, l’Ajuntament no els va ajudar a tramitar les sancions [entenem que 

fa referència a les autoritzacions], l’Ajuntament els hi va, eh donar, eh, documentació 

que en aquest cas eren els plànols perquè ells poguessin, no haguessin de fer-los ells, 

sinó que els teníem fets i els hi vàrem donar una ajuda, no una ajuda de d’aquesta que 

vostè diu, se’ls hi va donar una documentació perquè poguessin fer la tramitació, que 

eren els plànols... l’estudi econòmic i tot això ho varen fer ells particularment o a través 

d’una gestoria, no ho sabem.  

 

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]. 

Respon les preguntes a mesura que les llegeix, no tot seguit. Per facilitar 

comprensió, cada paràgraf està associat a les successives preguntes:  

- Sí. 

- No he pogut, el cap de la policia no hi és, però crec que és 1 només.  

- No sempre, o ho passen directament a la Coordinadora de Seguretat de les 

Platges o qualque vegada a les 2 bandes.  

- Se passa directament a l’Àrea de Serveis, al servei de Clavegueram.  

 

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].  

Comença responent el Sr. Josep Lluis Pons, Delegat de l’Àrea d’Infraestructura 

Municipal:  està a la mateixa fase que la resta de, dels vestuaris que s’està fent l’obra 

conjuntament. En aquests moments ja se varen fer totes les demolicions, s’ha fet tot el 
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sanejament de les clavegueres, i en aquests moments ja estan fetes, estan fent, les 

separacions mestres i la tabiqueria, i al mateix temps també el que són instal·lacions 

d’aigües i llum.  

 

Agafa la paraula la Sra. Bianca Aguilar: bé les opcions lògicament seran fer un 

rocòdrom així com estava plantejat... noltros en tot moment tendrem en compte les 

necessitats i l’opinió dels escaladors i se farà un plantejament de com volen posar les 

presses, quina distribució volen, i sempre en tot moment tenint la seva opinió en 

compte.  

 

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]. 

Bé, com bé sabeu l’objecte del contracte és mostrar veracitat sobre les notícies que 

afectin directament al nostre Municipi, eh i clar, ho hem de xerrar amb l’empresa però 

podríem posar un espai, com a la ràdio, un espai per l’oposició... bé jo no veig un 

impediment.  

 

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]. 

És l’aportació anual, lògicament per assegurar el funcionament intern. És vera que en 
tot aquest temps des de que vàrem acordar i en tot el temps del COVID hem fet el que 
hi havia previst, per tant, és un tema que, ja ho vàrem dir plantejarem que hi ha d’haver 
actuacions o no, i si és la crisi del COVID aquestes aportacions s’han de fer sense tenir 
un retorn, mos repensarem com vàrem dir. De moment amb tota la situació actual s’han 
fet 1 reunió que hi va anar na Maria, permí, si no vaig equivocat, se varen fer una sèrie 



 

6 
 

de projectes, però aquests no s’han materialitzat, perquè després va venir la crisi del 
COVID i se varen aturar...  

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]. 

No, al camí de la Cova d’en Boter no s’han posat, volien posar, crec que no s’han 
posat encara... Estàvem pendents d’un informe de Policia i mirarem si ja els 
podem anar posant perquè és la única solució que tenim perquè nosaltres no 
tenim xarxa pública d’enllumenat públic.  


