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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 https://www.xn--radiopollena-udb.net/noticies/ple-ordinari-de-
26-de-novembre-de-2020/ (fins la pregunta núm. 9), a partir de les 4 hores, 4 
minuts, respostes dia 26/11/2020, i al següent enllaç 
https://dl.dropboxusercontent.com/s/sdc289x59r7nyt2/21-01-14-
PLE%20EXTRAORDINARI.mp3 (des de la pregunta 10), a partir de les 1 hora, 59 
minuts, respostes dia 14/01/2021. 

 

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] 

 

Bé, és cert que no es va demanar la pròrroga, però és a dir, l’Àrea de Serveis Socials 

en aquests moments tant complicats com està passant sense saber quan acabarà 

aquest malson, no es pot comprometre a ampliar cap servei, hi ha feina per poder 

mantenir els serveis que estem donant en aquests moments. Eh, l’any que ve, si tenim 

l’oportunitat i no tenim aquest desastre dins serveis socials, pues, segurament que sí. 

Estem completament d’acord que s’hauria d’ampliar, però Michael, hem d’entendre 

que hi ha el que hi ha, és a dir, de cada dia en lloc d’avançar una passa l’atrassam, ara 

no tenim treballadores socials, és a dir, són situacions que ens agradaria, que les 

treballadores els encantaria, però no poden donar més de si, és a dir estan donant el 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/sdc289x59r7nyt2/21-01-14-PLE%20EXTRAORDINARI.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/s/sdc289x59r7nyt2/21-01-14-PLE%20EXTRAORDINARI.mp3
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120%... per tant no els podem exigir ampliar serveis, perquè no és el moment per 

ampliar serveis...  

 

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] 

 

La veritat que no s’ha tornat a fer res més Michael des que en vàrem parlar. Per la 

mateixa situació que t’estic dient... És vera i crec que estem d’acord i que ens 

encantaria, i és una necessitat, és com el pa, tenir 2 treballadores socials més... però 

en tenir cobert el que tenim, hi ha una feinada... però, que sàpigues, tu ho saps 

Michael que estem completament d’acord que això és un bé per tots els pollencins i 

pollencines no, no hi ha cap motiu per no posar-ho en marxa... però sí que demanaria 

una treva amb aquests assumptes, perquè serveis socials està desbordat... eh.  

 

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] 

 

(Respon el Sr. batle, Bartomeu Cifre). Bé aquí s’ha fet feina, tots els Serveis Socials de 

la Zona Nord que tenen més, més relació i es reuneixen mensualment per tractar tota 

una sèrie de temes de coordinació amb aquest aspecte, tenen una proposta que el 

reglament es fes a un àmbit més gros, que no només fossin Municipals sinó que es 

pogués fer d’un àmbit molt més ampli. Això és darrera notícia que teníem. De totes 

maneres lo nostre hi anem fent feina i ens agradaria com a mínim abans de final d’any 

elevar-ho a consultes prèvies quan estigui tot tancat, que na Mª Antònia pugui acabar 

de revisar-ho, na Francisca et cridarà i te mostrarà un poc les propostes que vàrem 

fer.  
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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 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] 

 

(Respon el Sr. batle, Bartomeu Cifre): bé, contestaré per la part aquesta d’obres, 

perquè realment... els bicicleters s’instal·laran abans de la temporada turística, no sé si 

farem el de dedins, tampoc com a punt d’aportació l’hem fet servir, perquè ha estat 

una qüestió que estava bastant consensuada, però també és vera que la situació 

enguany dels residus no ha estat, no ha fet falta amb aquest aspecte, eh, per tant tot 

el que són els bicicleters estaven pendent de l’Àrea de Serveis i si no han arribat ja, 

n’han arribat uns quants, i els posarem abans que s’iniciïn la temporada turística, hi ha 

processos participatius que hi ha coses que encara no s’han fetes, n’hi ha que sí, n’hi 

ha que no, tant de bo, ahir mateix vàrem estar amb les escoles i vàrem veure com 

s’han fet els patis, venien d’un procés participatiu i els hem fet en aquesta legislatura, 

i d’altres no hem tengut temps però més prest o més tard s’aniran fent.  

 

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]. 

 

(Respon primerament el Sr. batle, Bartomeu Cifre): bé, d’entrada, nosaltres el que 
hem fet des de, o la intenció tant de l’empresa com noltros és dur les xarxes com a, 
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les xarxes institucionals, per tant, les NDP s’envien als mitjans però no donam ja 
entrada ni d’opinions, i si no s’han fet se llevaran també tots els comentaris que pugui 
haver, ni per bé ni per mal, els comentaris de les xarxes institucionals, que realment 
són per difondre informació, no són per... els partits tenen tot el que vulguin ni es pot 
entrar en aquest aspecte, però les xarxes en aquest cas que són de l’Ajuntament són 
per donar la informació Municipal, sense més dilacions amb aquest aspecte.  

 

Pren la paraula el Sr. Mateu Soler; per completar la informació amb aquest aspecte sí 
que és vera que vaig dir que no ho veia malament, però sí que també després 
d’haver-nos reunit una mica i haver perfilat les línies vàrem decidir amb això que a 
partir d’ara penjaríem només informació institucional, com diu en Tomeu, com si fos 
un taulell, a l’antiga, com el que te trobes enmig de Plaça, i seria purament informatiu. 
De totes maneres vaig xerrar amb l’empresa i que tot el que vulgueu exposar ho 
podeu enviar a ells, teniu el seu núm. a l’abast i si ho creuen convenient, vos cridaran. 
A part també, ara vos vàreu apuntar a aquestes formacions de participació, també 
vos presentarem la plataforma de proposta d’entre tothom que finalment després d’1 
any arribarà, i allà sí podrem tenir uns espais de debat, i ens podrem actualitzar, a 
aquest espai.  

 

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] 

 

(Respon el Sr. batle, Bartomeu Cifre): A veure, no és perdonar, el que es va fer és 
deixar sense efectes l’aplicació perquè hi havia una situació clara que impedia a un 
moment determinat poder exercir aquesta activitat, i hem de tenir en compte que les 
quotes de servei són per places i són molt més importants que la quota de consum 
que en aquest cas pels hotels. Eh, i, eh, després veurem l’any que ve com es farà 
perquè en aquest cas sembla que l’assumpte podrà anar millor, i les famílies 
apartades per ERTO o sense ingressos, se fa via subvenció, de fet la majoria de 
subvencions que donam per serveis socials són o per aigua, per llum o per lloguer, i 
són aquest tipus de despeses. Després la majoria de negocis tenen una quota de 
servei igual que un habitatge, tenen unes quotes de servei molt baixes.  
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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] 

 

Bé, la valoració és positiva, tant els centres escolars com des de la direcció i tal, estan 
contents, igual que les treballadores de neteja de l’Ajuntament els hi va molt bé, que 
aquesta gent hi va quan acaba l’escola, i fan una sèrie de feines i aules que queden 
nets i el se’n demà dematí, les de l’Ajuntament van amb menys càrrega de feina i es 
pot fer més neteja. Eh, les empreses estan contractades, eh... a la “brava” per dir-ho 
de qualque manera, les vàrem contractar directament perquè el procediment obert 
simplificat està a punt de sortir, crec que sortirà aquesta setmana un dia d’aquests, 
crec que està, i després treurà i es licitarà pel curs escolar, funcionarà fins el final del 
curs escolar.  

 

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] 

 

Bé, és un dels temes que es va tractar amb el conseller, un era acordar la visita d’ahir, 
sobre tot aquests temes de les necessitats de les escoles, noltros vàrem plantejar al 
conseller totes aquestes necessitats i per això va venir ahir el conseller juntament 
amb el director general, Morante, un arquitecte,  per veure totes les necessitats que 
hi ha a les escoles de primària i posar fil a l’agulla per solucionar-les, molts eren temes 
de l’IBISEC i, pareix que hi ha bona sintonia i es podran fer coses endavant. Al 
respecte, tema pregunta de la Cala Sant Vicenç, i de Monti-Sion, dir-li que el que em 
va dir el conseller és que podemos no vol donar diners a les escoles concertades, 
llavors això va ser un dels comentaris que me va fer... llavors pot ser hauria de xerrar 
amb els seus de per Palma a veure mem i si canvien un poc d’opinió. De totes 
maneres aquí hi ha un problema que no volen crear un precedent, amb el tema de 
donar transport escolar amb les concertades però sí que me va comentar i ahir m’ho 
va tornar a dir que ha demanat un informe jurídic per poder mirar de quina manera 
podem conveniar perquè assumint l’Ajuntament els costos d’aquests alumnes se 
pugui emplear el mateix servei tant per l’escola pública com per l’escola concertada.  
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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 conclusions 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]. 

 

Bé, això, com ja hem xerrat diverses vegades és un tema que duen vàries Àrees i que 

l’Àrea de Medi Ambient al final és la que ha de vetllar per la qualitat de les aigües de 

la Badia i les actuacions a terra s’han  de fer a través de l’Àrea de Serveis, Urbanisme i 

tal. Tot és una cosa molt transversal. En aquests moments estem preparant un 

contracte per fer una bateria de d’analítiques que se faran cada X temps, ara estem 

fent la calendarització, anem vetllant per la qualitat de les aigües, també estam 

preparant, mirant cada setmana, estant fent les feines que el Sr. Andrés Nevado 

podrà explicar millor, les actuacions que es fan dins la part de clavegueram, amb 

l’enginyer estem fent feina també per, per veure mem quines averies que creim que 

mos puguin estar donant problemes per mor de, d’allà on ens ha sortit puntualment 

qualque analítica malament aquest estiu, pues s’anirà fent l’actuació allà dedins, les 

rasses que s’han obertes, que s’obrin cada hivern perquè, per les aigües pluvials 

tenguin sortida se van mantenint obertes en la mesura que es pot, i, bé s’estan fent 

actuacions cada, no hem aturat de fer actuacions sempre, no és una cosa nova que 

ara haguem de fer més, sinó que estem fent més actuacions, com ja vos va explicar 

una vegada l’enginyer, el 80% del sanejament està bé, aquest 20% que ens queda és 

de, tu mateix ja ho dius, de vessaments puntuals d’aigües fecals que no, no trobem 

on són, perquè no hi som in situ en el moment que passa... també s’està preparant 

una carta, una carta, una circular requerint per fer una sèrie d’actuacions a dins 

establiments i urbanitzacions perquè revisin tot el que són les seves conduccions de 

clavegueram, eh, però així com ja ho hem fet de paraula perquè ho fessin o revisessin 

ara els hi requerirem per escrit, per poder-ne tenir una resposta i poder-ne tenir 
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quines actuacions s’han fetes i a través de l’enginyer els hi pugui dir on han d’anar a 

mirar i què poden fer, i volem els resultats que tindran. Contactarem amb les 

comunitats de veïnats, amb restaurants, amb establiments hotelers, amb locals 

comercials, anirem fent, preparam aquesta carta genèrica, requeriment genèric per 

anar poc a poc enviant i que ens vagin dient com tenen les coses ells. També ara 

veureu que la setmana que ve començam amb aquesta campanya que se va explicar 

que en els embornals hi haurà una pintada que posi “la mar comença aquí” perquè la 

gent se comenci a acostumar que no hem de tirar el poal de fregar, l’aigua de fregar 

no s’ha de tirar dins el clavegueram, no només perquè això va a la mar sinó també 

perquè Pollença, tot el Municipi, és un lloc on hi ha molta proliferació del moscard 

tigre, i a dins aquests embornals s’hi ha fet moltes actuacions enguany per pal·liar 

aquesta molèstia i sembla que anat molt bé i se continuarà fent. I, bé, ara si n’Andrés 

pot explicar les actuacions que es fan des de l’Àrea...  

 

Pren la paraula el Sr. Andrés Nevado: desde el Área de Serveis hacemos seguimiento 

semanal, hay un señor trabajador encargado del clavegueram que va revisando cada 

semana los puntos más delicados que hay que es donde suele haber embozos o 

posibles vertidos y el, una vez que encuentra una deficiencia avisa al encargado, el 

encargado al ingeniero y se avisa a Colis o quien sea necesario para reparación.  

 

Respostes al Ple extraordinari de gener, 14/01/2021 

 

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]. 

 

Bé dins, dins, dia primer d’octubre que va ser, si no record malament, es va fer una 

neteja de totes  les restes que hi havia de voluminosos i, i brutor que hi havia dins el 
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Bosquet per part de l’empresa Municipal EMSER, i es va dir que, ja s’ha acordat que 

faríem vàries passades durant tots els mesos, i EMSER hi va passant a veure si hi ha 

voluminosos. I el batle abans ens ha fet una mica de, de... anunciat que hi farem una 

actuació.  

 

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]. 

 

Bé és una factura que, aquest tipus d’actuacions abans no es veien reflectides perquè 

estava dins els plecs dels concessionaris de les platges, però enguany com que no ha 

hagut aquest tipus de serveis, els hem de donar, els hem hagut de fer noltros, a través 

de l’Ajuntament, i així serà a partir d’ara. La instal·lació de passarel·les i la retirada de 

les mateixes se farà cada any per part de l’Ajuntament. Se va, se va passar, eh..., varen 

fer des de l’Associació de Veïns del Port de Pollença,, varen fer la instal·lació de les 

passarel·les a 2 platges en Albercuix, més Albercuix Tamarels , Cala Barques, Cala 

Molins, tarimes d’accessibilitat universal a la Platja de Tamarels, retirada de pistes de 

volei Platja de Tamarels, La Gola i també una altre banda de Tamarels, i [inaudible], de 

la Platja de Tamarels, per un import de 3.636,05€.  

 

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]. 

 

Eh, hem externalitzat el projecte, ho hem donat a un arquitecte que té experiència 
amb projectes amb rocòdroms, tot això ha estat consensuat en tot moment amb els 
escaladors i les escaladores, elles, ells han estat a les reunions, de fet ells han donat la 
seva opinió, o el que volien del rocòdrom directament a l’arquitecte i he xerrat amb 
ell aquesta setmana i en principi, el projecte estarà per la setmana que ve. Previsió 
d’obertura, les obres de les grades encara no s’han acabat, per tant per molt que 
estigui, no se podria obrir, i haurem d’esperar, haurem d’esperar una miqueta.  
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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]. 

 

Bé, el que tenc xerrat amb la secretària, és que en el pròxim Ple hi anirà, si tot va bé.   

Es demana in voce si seria a l’ordinari, la Sra. Bianca Aguilar respon que sí, ordinari.  

 

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]. 

 

En aquests moments està, no mos hi hem posat encara, ho tenim aquí, aturat, 
esperant a veure mem què feim. Perquè és una cosa que o bé hem de fer per tot el 
Municipi o bé l’hem de fer per parts, i estem amb això, per veure si ho feim amb 2 
fases, amb 1 fases, com ho feim, estem estudiant què farem. Gràcies.  

 

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].  

 

El Sr. Andrés Nevado no llegeix la pregunta, simplement exposa, directament:  

La pregunta número 15 hace referencia al problema del acerado en la calle Jaume III 
con calle Gerreria, eh, sobre tema de poste de luz, tanto eléctrico como de telefónica. 
Eh, desde el Área de Serveis hemos hecho lo que había que hacer, avisar al inspector 
de obras, el inspector de obras ha ido, ha tomado nota, y ya ha empezado a hacer los 
trámites suficientes para avisar a las empresas que regulen la situación.  
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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]. 

 

Bé, en aquest cas, eh, la dotació, és a dir se fa, com sabeu a l’anterior legislatura, se va 
fer, se va marcar el polígon d’actuació, en aquest cas fruit de la desclassificació de la, 
provinent de la 4/2001, que va deixar un tros de l’àmbit del Vila sense, desclassificat, 
en aquest cas va quedar un tros que és sòl urbanitzable, i aquest tros que és 
urbanitzable pues s’ha de desenvolupar, mitjançant un Pla Parcial que s’havia aprovat 
en el seu moment però amb aquesta reducció de l’àmbit. Això implica que s’ha de fer 
la dotació de serveis, que l’han de pagar els propietaris, eh, amb un sistema de 
cooperació, això vol dir que l’Ajuntament ha de dur la iniciativa i ha de passar les 
quotes als propietaris i a més a més ha de, eh, fer el projecte de reparcel·lació 
econòmica, cada un el que li toca pagar per entendrer-nos, no només per la dotació 
de serveis, sinó amb l’aprofitament mitjà que genera aquest urbanitzable. Aquest 
urbanitzable no es va, eh, desclassificar ara, no era una unitat d’execució que es 
desclassificàs, queda vigent, per tant feim, tirant endavant el que és la redacció del 
projecte de dotació de serveis, per dir-ho en bon mallorquí, per saber de què hem de 
morir, saber què costarà posar l’aigua, el clavegueram, posar les voreres, enllumenat 
públic, asfaltat, i l’econòmica per saber què ha de passar cada un. Després com que 
va amb sistema de cooperació l’Ajuntament és el que ha de tirar-ho endavant i 
després passar les quotes d’urbanització en aquest cas, eh... la que ens queda és La 
Font, que té ja una part de projecte redactat, d’avantprojecte que se va fer fa 2 
legislatures, i, eh, en aquest cas, farem exactament el mateix. Treurem una licitació de 
projecte per redactar la dotació de serveis, i, de reparcel·lació. Com que no s’ha 
modificat l’àmbit, del propi Pla Parcial que hi havia, pues allà sí que hi ha 2 tipus de 
solars amb més o menys edificabilitat i cada un li tocarà el mateix i també serà amb 
un sistema de cooperació.  

 

 

 

 


