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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. S’ha observat a la JGL del 01/09/2020, a les pàg. 182-183 la pròrroga del contracte 

de servei a favor d’INTRESS (per la gestió del SAD, Servei d’Ajuda a Domicili), sense 

una proposta d’ampliació de pressupost ni proposta d’ampliació de funcions. Atès 

que vostè estava d’acord en ampliar les funcions del SAD (no només higienes a 

persones dependents) sinó també oferir el servei de compres, passeig, cuinar i 

altres, quines passes pensa fer per complir aquesta ampliació de funcions? [Dirigida 

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

 

2. Quines passes està realitzant per ampliar la Plantilla orgànica de l’Ajuntament i 

incorporar-hi, almenys, 2 places d’educador/a social? [Dirigida a la Sra. Francisca 

Cerdà, Delegada de l’Àrea de Benestar Social] 

 

3. En quin estat de tràmit es troba la proposta de modificació del Reglament 

regulador d’ajudes (prestacions econòmiques) dels Serveis Socials de l’Ajuntament 

de Pollença, que Unides Podem va fer arribar a l’equip de Govern el dia 

06/09/2020? [Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada de l’Àrea de Benestar Social] 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

4. Vist que al resultat dels Pressupostos Participatius de l’any 2018 va sortir com una 
de les opcions guanyadores la instal·lació de bicicleters, l’adequació de la 
pavimentació i la instal·lació de bancs a un espai de la Plaça Major (on abans hi havia 
el quiosc de gelats), i que en plens anteriors se’ns ha respost per part de la Batlia 
que els bicicleters no havien arribat, en quin estat d’execució es troba aquesta 
proposta de participació ciutadana? Han arribat els bicicleters? Si és així, quan 
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s’instal·laran i es des instal·larà el punt de recollida selectiva que no ha estat escollit 
en cap procés de participació ciutadana i que impedeix l’assoliment de l’aprovat per 
la ciutadania a l’any 2018? [Dirigida al Sr. Mateu Soler, Delegat de l’Àrea de Participació 
Ciutadana] 

 

TRANSPARÈNCIA 

5. A l’anterior plenari se li va demanar si s’enviaria als partits de l’oposició les notes 
de premsa que es fessin per part del servei de comunicació de l’Ajuntament, i si es 
comptaria amb els partits de l’oposició perquè es recollís la nostra opinió sobre 
assumptes transversals que afectaven al Municipi. En relació a la primera, no la va 
respondre. En quant a la segona, va dir que ho havien de xerrar amb l’empresa per 
posar un espai “com a la ràdio, un espai per l’oposició”, i que no hi veia un 
impediment. Com ha avançat la proposta? [Dirigida al Sr. Mateu Soler, Delegat de 
Participació Ciutadana]. 

 

EMSER I RESIDUS  

6. Té intenció l’equip de Govern d’iniciar la modificació de l’Ordenança que regula la 
prestació patrimonial no tributaria pel servei de l’aigua, per “perdonar” / suspendre 
la quota de servei de l’aigua als establiments hotelers? Si ho arriba a fer, també 
suspendria les quotes de servei a altres tipologies de negocis? I a famílies afectades 
per ERTO o sense ingressos? [Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada Especial de 
Coordinació entre l’Ajuntament i EMSER 2002 SLU] 
 

EDUCACIÓ 

7. Com està funcionant el servei de neteges a les escoles? Quina valoració fa del 
servei de reforç contractat via procediment obert, simplificat i urgent? Fins quan es 
tindrà el servei? [Dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació] 

 

8. Respecte a l’alumnat de Monti-Sion i el transport escolar des de la Cala Sant 
Vicenç, ens va respondre que el 08/10/2020 tenia una reunió amb el conseller 
d’Educació. Quins temes varen tractar? I sobre l’inici de la pregunta, quines novetats 
hi ha? [Dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació] 
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MEDI AMBIENT 

9. Vista la reunió mantinguda entre diversos actors del teixit social i empresarial del 

Municipi i alguns/es membres representants polítics del Consistori, celebrada el dia 

16/11/2020, quines exclusions n’extreu i quines línies d’actuació es duran a terme 

respecte a la problemàtica dels vessaments puntuals d’aigües fecals dins la badia, 

així com les altres problemàtiques existents que afecten la qualitat de l’aigua de la 

Badia de Pollença? (fondejos il·legals, per exemple...) [Dirigida a la Sra. Maria Buades, 

Delegada de l’Àrea de Medi Ambient]. 

 

10. Al Bosquet de Bóquer hi ha acumulada brutor, els panells informatius abans 

existents amb informació sobre la flora i fauna del bosquet estan destrossats, hi ha 

restes d’inici d’obres com l’intent de col·locar-hi a dins faroles... té prevista alguna 

actuació perquè l’espai recuperi categoria i presenti un aspecte de molta més 

harmonia amb la naturalesa? [Dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de 

Medi Ambient]. 

 

11. S’ha observat a l’acta de la JGL del passat 20/10/2020 apareix la factura núm. 

4309 “inst. passarel·les platges, retirada pistes voleï”, per un import de 3.636,05€. 

Ens pot explicar quines feines es realitzaren i detallar l’import dels 

3.636,05€? [Dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient]. 

 

 

ESPORTS 

12. En relació al rocòdrom, ja ha contactat els escaladors i escaladores per tenir en 
compte les seves necessitats i parlar de la distribució del rocòdrom, tipus de 
presses, etc.? Quina previsió tenim de re-apertura? [Dirigida a la Sra. Bianca Aguilar, 
Delegada de l’Àrea d’Esports]. 

 

IGUALTAT 

13. En quin estat de tramitació es troba el Protocol d’Assetjament Sexual que ha de 
donar pautes i protecció al personal de l’Ajuntament de Pollença? Quan anirà a 
sessió plenària? [Dirigida a la Sra. Bianca Aguilar, Delegada de l’Àrea d’Igualtat]. 
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DIVERSOS 

14. En anteriors plenaris se li ha demanat informació sobre l’execució de la partida 
amb el nom “Pla de Mobilitat”, dotada amb 19.500€. Va dir que s’havia de fer, 
conjuntament feina amb l’Àrea de “Seguretat” per anar veient on s’havia de fer el 
Pla... acabant l’any 2020, en quin estat es troba el Pla de Mobilitat? [Dirigida a la Sra. 
Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Policia Local]. 

 

15. Celebrant la reparació, a la fi, de la vorera que afecta la cantonada entre els 
carrers de Jaume III i de la Gerreria, s’ha observat que els pals que aguanten els 
cables elèctrics i de telèfon seguiran en peu, i que l’estat d’alguns d’ells està, sembla, 
perillosament deteriorat. Han contactat les empreses per comunicar aquests fets? 
Han sol·licitat i/o exigit a aquestes empreses que soterrin els cables? En cas que les 
empreses tornin a desplaçar els pals, o realitzin alguna actuació que deteriori la 
reparació que està efectuant l’Ajuntament, quins mitjans s’utilitzarà per exigir-los 
que reparin els danys que puguin causar? [Dirigida al Sr. Andrés Nevado, Delegat de 
l’Àrea de Serveis].  

 

16. S’ha observat a l’acta de la JGL del passat 20/10/2020, a l’apartat 5.3.- s’aprova 
l’expedient de contractació del servei de redacció del projecte tècnic de dotació de 
serveis i de reparcel·lació econòmica de la urbanització El Vilar. És una bona notícia 
aquesta iniciativa. Quina previsió d’actuacions hi ha respecte d’altres urbanitzacions 
que tampoc tenen la dotació de serveis? [Dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle]. 

 

 

 

Pollença,  23 de novembre de 2020 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

Al Ple Corporatiu del dia 26/11/2020 


