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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 49 de la Llei 7/1985, 
Reguladora de les Bases del Règim Local presenta en temps i forma, mitjançant 
aquest escrit, les següents:   

 

AL·LEGACIONS 

al projecte modificat de Rehabilitació de l’antiga peixateria per a ús d’edifici 
municipal (BOIB núm. 211, de 19 de desembre de 2020) 

 

Unides Podem Pollença, havent estudiat la documentació i el projecte, demana que 
es retiri el projecte de forma temporal a fi d’analitzar les nostres al·legacions i que es 
modifiqui el projecte per realitzar les següents accions: incorporar un espai on 
donar record al jaciment arqueològic, delimitar els usos de forma clara, concisa i 
respectant la voluntat del poble, no sent aquests ni el de Ràdio Municipal ni Oficina 
de Turisme, sinó el d’un espai multifuncional on incloure elements tecnològics i 
mobiliari que assegurin aquest ús, sent un espai per la ciutadania de Pollença obert, 
dinàmic i intergeneracional.  

 

• Exposició dels motius / reflexions:  

Es sotmet a al·legacions la “modificació del projecte de rehabilitació de l’antiga 
peixateria per ús d’edifici Municipal”, situada al C. de Càrritx, 2, i cantonada de la 
Plaça Major, 7.  

Principalment, considerem que hi ha 3 aspectes a posar en qüestió i que impliquen 
forçosament la retirada temporal del projecte per a major estudi, redefinició i no 
tudar l’oportunitat de fer un edifici realment útil per la ciutadania; situació de restes 
arqueològiques (trispol), usos de l’edifici i incompliment dels resultats del procés 
de participació ciutadana. Ens trobem davant un pressupost de contracte de 
289.525,57€ que si es desenvolupa com està plantejat actualment, tindrà encara més 
costos per acabar sent un espai que no podrà gaudir la ciutadania de Pollença.  
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1. Situació de les restes arqueològiques (trispol) 

En diverses ocasions hem demanat si es faria alguna acció en la línia de mantenir 
visibles i amb un protagonisme clar, les restes arqueològiques que daten de l’època 
musulmana (tombes islàmiques de fa uns 800 anys), descobriment que es va fer 
quan es realitzaven obres i que va suposar tota una expectació i un gran punt a favor 
de la nostra història i patrimoni cultural. Concretament ho hem demanat... 

➔ Ple ordinari de juliol, 2019, pregunta 15:  

15. Ara que la pescateria s’ha tornat a posar a l’agenda social i política, sembla, es 
considerarà modificar l’anterior projecte de rehabilitació per incloure-hi un espai del 
trespol que sigui de vidre, on es pugui veure a baix les tombes islàmiques i una 
reproducció dels cossos trobats? [Dirigida al Sr. Cifre Ochogavía, Batle]   

RESPOSTA RESUMIDA: Es creu que és una bona idea quan es redacti el projecte, s’ha 
de mirar si el projecte es pot desenvolupar, ja que s’entén que per números, el 
projecte adjudicat no es pot desenvolupar. 100.000€ disponibles, a falta dels 
informes que ho confirmin, no bastaran per afrontar les obres restants. Degut a les 
excavacions s’han modificat cotes, etc. Acceptació a que dins el projecte hi hagi un 
precepte del trespol de vidre. 

➔ Ple ordinari de maig, 2020, pregunta 18:  

18. S’ha observat a l’acta de la Junta de Govern Local del passat 07/01/2020, la factura 
7256, amb un import de 5.808€ amb la descripció “projecte bàsic i execució modif. 
rehab. peixeteria”. En què consisteix el projecte? S’ha contemplat la proposta 
d’incloure trespol de vidre on hi havia les restes arqueològiques? [Dirigida al Sr. 
Bartomeu Cifre, batle] 

RESPOSTA TRANSCRITA: De moment els tècnics em varen dir que no. Que allò està 
tot enterrat i tot tapat, quan es va fer se va tapat tot. Si després quan es faci l’obra es 
pot incorporar alguna cosa, es faran modificacions, això si ho vols ho xerres 
directament els tècnics i t’ho diran si no, a jo m’hagués agradat, els vaig suggerir a 
veure si es podia posar qualque petit detall almenys que es ves, de les parets sí, el 
que queda, però del trispol allò se va omplir, s’ha tornat a omplert tot, una altre 
vegada, no sé si es va arribar a encimentar. 

 

Les respostes s’inclinaven cap a una voluntat, almenys política, d’una solució que 
respectés un espai on reproduir les tombes, i ficar-hi a sobre un vidre (sobre el qual 
caminar), per observar els esquelets (reproduïts) de com es varen trobar en el 
jaciment arqueològic. Per sorpresa, això desapareix i, contràriament al que assenyala 
el batle en la resposta del Ple ordinari de maig 2020, els fonaments actualment no 
estan fets, ja que sinó no constarien dins el projecte, ni s’afirmaria a la pàg. 4 del 
projecte que “no hi ha fonaments”, “va permetre confirmar l’absència de fonaments 
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de la construcció”. I, les incorporacions posteriors a l’obra, a més de suposar un cost 
addicional, mai podran competir amb una intenció clara i real de donar la visibilitat 
que es mereix a l’espai.  

De fet, dins la memòria del projecte, trobem a la pàg. 6 que  

A la planta pis el trespol serà un terra tècnic registrable de amb peus drets 
regulables de alumini i losetas de aglomerat d’alta densitat encapsulat amb 
xapa de gavanizada. Les parets aniran aterracades amb CP i enlluïdes amb 
guix, Les façanes aniran trasdosades amb un mur de bloc ceràmic i aïllament 
tèrmic. Al sostre es deixaran bigues vistes de fusta excepte a les àrees 
indicades als plànols on es realitzarà cel ras. 

Cap indicatiu que es faci cap intent de mostrar un petit tast de la troballa 
arqueològica. Cert és, segons hem pogut contrastar amb una professional de 
l’arqueologia, que els preceptes legals actuals no obliguen a conservar restes que no 
siguin estructurals. És a dir, “retalls dins terreny natural com fosses, tombes, i similars 
que no són murades o altres elements de construcció, es poden eliminar”. També ens 
alerta que, si no es fa d’una manera correcta, els típics sistemes de cobrir un espai 
amb un vidre poden sortir mal parats: condensació, vegetació, etc. Per això, s’inclina 
per, o bé realitzar alguna reproducció en un lloc concret de l’edifici, juntament a un 
panell explicatiu, fotografies o similars, o, si es fa la primera opció, que realment es 
faci amb serietat i no a la correcuita. Trobem exemples del que plantegem a les 
següents fotografies, sent espais on es pot caminar-hi damunt perfectament: 

 

Imatge 1, Museu de Cabrera. Font Arqueomallorca.com 
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Imatge 2, Muralla Almohade Mimma, Màlaga. Font Yacimientos Arqueológicos en 
Málaga 

Són múltiples les empreses que instal·len el denominat “vidre laminat” per ser 
transitat (antilliscant). Pot anar des de 150 fins a 300€ per m2, el qual no suposaria una 
gran inversió. Com es pot veure a la pàg. 11 dels plànols, s’han projectat uns 
fonaments amb formigó i barrera de vapor:  

 

Imatge 3, detall A, secció a-b des de Plaça Major. Font 08_plànols, 
https://ajpollenca.net/ca/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-del-

projecte-de-rehabilitacio-de-lantiga-peixateria 

https://ajpollenca.net/ca/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-del-projecte-de-rehabilitacio-de-lantiga-peixateria
https://ajpollenca.net/ca/arxius-i-documents/exposicio-publica/aprovacio-del-projecte-de-rehabilitacio-de-lantiga-peixateria
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Això demostra que, com s’han de fer actuacions encara a tota la zona de la planta 
baixa, es pot estudiar incorporar un espai que no comprometi la seguretat de l’edifici 
on realitzar de forma artificial una tomba (amb espai suficient per col·locar-hi la 
reproducció d’un esquelet), que estigui coberta d’algun material blanquinós sent feta 
però, per la seva resistència, de formigó, i coberta amb vidre laminat que haurà 
d’instal·lar-se per una empresa especialitzada. El projecte hauria de contemplar, 
també, un espai a la paret on col·locar un panell informatiu just al costat de la 
reproducció de la tomba.  

 

2. Usos de l’edifici resultant de la peixateria 

Sobre els usos que es vol donar al rehabilitat edifici Municipal. La pàg. 6 de la 
memòria apunta a que 

L’objecte de l’encàrrec de l’actual projecte se centra en l’adequació de l’edifici 
per als usos prevists, si bé es vol que l’edifici tengui la màxima flexibilitat d’us 
possible.  

En aquest moment la intenció es ubicar una oficina d’informació turística a 
planta baixa amb comunicació amb la porxada que podrà servi com espai 
expositiu obert i a la planta pis ubicar la ràdio municipal. Si bé el usos no són 
definitius i es desenvoluparà un projecte d’activitats quan l’ús estigui definit. 
La porxada servirà suport a les activitats que es desenvolupen a la plaça. 

Trobem diverses contradiccions. En la part ara reproduïda, s’afirma que es vol la 
màxima flexibilitat d’ús possible, quan en el paràgraf següent es donen 2 usos 
principals i que, pensam des d’un punta vista mínimament lògic, no conviden 
precisament a la flexibilitat. La ràdio necessita tot un seguit d’equipament (sala de 
control, cablejat, micròfons col·locats de forma fixe, ordinadors, ...) i de mobiliari 
(taules, cadires, escriptori, mobles d’arxiu, etc.) que en l’espai projectat de 51,9 m2 de 
superfície útil de la planta pis hi cabrien ben justet i sense possibilitat real i efectiva 
de ser moguts o llevats si, degut a aquesta suposada flexibilitat d’usos, es volgués fer 
un esdeveniment expositiu a la primera planta. En quant a l’oficina de turisme, si bé 
no té tants elements fixes o voluminosos, també requereix d’un taulell suficientment 
gran per acollir més d’una persona professional en estiu, un espai de tríptics, mapes, 
etc., no veient-se cap d’aquests elements reflectits en els plànols.  

També val a dir, que projectar una obra sense tenir clar els usos amb anterioritat 
implica 2 perills:  

1r, augmentar significativament els costos, trobant-se a més en aquest cas que es 
pretén situar espais que ja existeixen i que ja són funcional, fet que provoca 
consegüentment que si aquells espais deixessin el seu lloc actual (ambdós situats en 
l’àmbit del Convent), s’haurien d’escometre unes altres obres per donar ús a l’espai 
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que deixen vacant. Un sense sentit que no es pot justificar, que la ciutadania no 
entén i que segurament des d’Intervenció es veu injustificable.  

2n, acabar sent un espai on la falta de previsió inicial de plantejament a mig i llarg 
termini, i la possibilitat de trobar-se, posteriorment, en què la millor opció a 
desenvolupar (en el moment de fer “el projecte d’activitats”) no és plausible perquè 
en el moment de l’obra no es va fer X acció ni es va tenir en compte X situació. En 
definitiva, un espai tudat, sense vida i sense cap atractiu pel poble.  

En la documentació es troben més incongruències. A la pàg. 5 dels plànols apareix 
que ens trobem davant una “oficina d’ús indeterminat planta baixa” (superfície útil de 
42,6 m2), a la pàg. 6 ens tornem a trobar davant una “oficina d’ús indeterminat planta 
pis” (superfície útil 51,9 m2), i després a la pàg. 21 ens trobem les paraules “oficina de 
turisme”, i a la pàg. 22, cap descripció.  

Segons consta en el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi 
Tècnic de l’Edificació (d’ara endavant CTE), es defineix que dins els condicionants del 
projecte (article 6), el 

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra 
en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en 
el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se 
otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 
autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de 
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en 
su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el 
proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del 
proyectista. 

El mateix RD regula a l’annex 1 el contingut del projecte. Dins l’apartat 1.3 Descripció 
del projecte ha de constar la  

Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico 
del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. 

I això implica que a l’apartat II. Plànols, les plantes generals hagin de ser 

Acotadas, con indicación de escala y de usos, reflejando los elementos fijos y 
los de mobiliario cuando sea preciso para la comprobación de la 
funcionalidad de los espacios 

 

No es veu en el projecte ni una congruència dels usos previstos (que clarament no 
poden ser “flexibles”), ni consta en les plantes generals els elements fixes necessaris 
que haurien de constar si realment es vol que l’ús sigui el d’Oficina de Turisme i el de 
Ràdio Municipal. Resulta impossible avaluar/comprovar, sense aquests, que existeix 
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funcionalitat en els espais (tret del W.C. i W.C. adaptat, que sí hi consta). El 
pressupost tampoc detalla quin mobles s’han de comprar, ni on situar-los.  

En quant a l’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda, la pàg. 9 de la memòria 
exposa que per complir amb la funcionalitat de l’accessibilitat, s’ha de “permetre a les 
persones amb mobilitat i comunicació reduïda l’accés i la circulació per l’edifici en els 
termes prevists en la seva normativa específica”. Exposa a més que el projecte 
“compleix” la normativa d’accessibilitat, però tant la memòria, els plànols i el 
pressupost no reflecteixen clarament el que apareix, només dibuixat, a la pàg. 5 dels 
plànols per exemple, que és, segons hem pogut confirmar, una cadira per a persones 
amb discapacitat que pot remuntar i baixar escales de forma motoritzada (cadira 
elèctrica d’escala). És important que, en compliment de la Llei 3/1993, de 4 de maig, 
de millora d’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques, el Decret 
20/2003, de 28 de febrer, que regula el reglament de supressió de barreres 
arquitectòniques i el Reial Decret 505/2007, de desenvolupament de la Llei d’Igualtat 
d’oportunitats i no discriminació i accés universal la memòria i tot el successiu (sobre 
tot la dotació pressupostària) asseguri tots els mecanismes perquè les persones amb 
mobilitat reduïda efectivament puguin circular per l’edifici en qüestió, pel que és un 
apartat a millorar i a incorporar-hi pressupost.  

 

Insistint en la manca de motivació de desplaçar els usos ja funcionals a un nou espai:  

• Ràdio Pollença, es va inaugurar el dia 26 de maig de 2014 (amb el mateix batle 
que ara). Són instal·lacions professionals, noves, amb espai suficient per fer 
tertúlies, entrevistes individuals, entrevistes simultànies, hi ha espai pels 
servidors, ... desfer l’espai significa tornar a invertir diners per eliminar els 
vestigis de la ràdio al Convent i adaptar-ho al suposat nou espai, que vists els 
plànols sembla més petit i amb menys possibilitat de tenir diferent sales 
compartimentades.  

• L’Oficina de Turisme ja està consolidada, a prop del Museu i pot ser l’únic que 
s’hi pot fer és millorar la senyalització. Situar-la a Plaça significa condemnar 
l’espai diàfan que pot quedar a la Planta Baixa, eliminar la possibilitat de 
flexibilitzar d’una forma real l’espai i tenir elements com un taulell que ocupa 
un espai d’una forma fixa i invasiva.  
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3. Incompliment dels resultats del procés de participació ciutadana 

Quan la ciutadania participa, això ha de ser un tresor a respectar i a complir. Per això, 
l’equip de Govern actual no pot menysprear i oblidar els tallers de prospectiva que 
varen decidir quin ús havia de tenir l’edifici de l’antiga peixateria. S’han oblidat dels 
acords? No eren a aquests tallers?  

Ens referim als tallers que varen sorgir com a resultat de l’aprovació per part del Ple 
Municipal, dia 31/10/2017 de la creació d’un taller de perspectiva que hauria de 
decidir els usos de la peixateria, encomana assignada a la Comissió Permanent de 
Participació Ciutadana. En la primera reunió, es pot veure com els presents 
idealitzaven l’espai com un “espai àgora, de plaça, de fer mercat”. Un espai, en 
definitiva, per la ciutadania de Pollença. Així, dia 21/02/2018 es va concloure per part 
de l’Associació de Comerciants, l’Associació de Veïns/es de Pollença, Fòrum 
Pollença, Club Pollença, Artesans, Restauradors i veïns/es individuals que els usos 
podrien ser:  

- L’edifici annex, la part de dalt destinada a punt de trobada per les 

associacions, gestionat des de l’Ajuntament (reserva, calendari...) 

- La planta baixa de l’edifici annex: banys públics i petit punt informatiu. 

- Peixateria com a espai obert. (Alguna proposta de fer-ho semi obert amb 

algun tipus de vidre.  

- Recuperar pedres i reconstrucció fidel de l’antiga peixateria. 

- Espai de plaça, fotografia i explicació del que va ser la peixateria.  

- Ús per possibles “exposicions”, escenari d’algun petit concert (il·luminació), o 

simplement un lloc on seure a l’ombra.  

Font, acta 2n taller prospectiva 21/02/2018 

 

Lluny dels usos ara proposats... tant sols es reservava la possibilitat d’un petit punt 

informatiu, però la resta denota el que Pollença vol i necessita: un espai de reunió, de 

parlar, trobar-se, fer vida social... i no és que la ràdio no sigui això, que no se’ns 

confongui, però és que aquesta ja existeix i funciona!  

 

Aterrant i proposant usos addicionals, l’espai podria ser un lloc de trobades 

intergeneracionals, d’aprenentatge compartit, de jugar a jocs de taula (truc, escacs, 

...), amb internet gratuït on majors puguin aprendre a fer videoconferències amb els 

nets, aprendre a glosar, espai d’exposicions...  
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Proposar un espai tant valuós implica que de veres el projecte tengui els usos clars i 

no es deixi a la flexibilitat, o el que és igual, a la improvisació. Necessitem un espai 

multifuncional on les associacions puguin reunir-se, i que a més contingui història de 

Pollença, amb un espai que representi el que es va trobar del jaciment arqueològic.  

 

En cas de no escoltar el que es va proposar en els tallers prospectius, la ciutadania no 

voldrà participar més, i la Comissió Permanent de Participació Ciutadana, aquesta 

legislatura, no tendrà cap validesa ni sentit.   

 

• Propostes / al·legacions:  

 

Per tot l’anterior, sol·licitem: 

1. Que es retiri el projecte de forma temporal per analitzar tots els elements 
abans exposats.  

2. Que es modifiqui el projecte i que es realitzin les següents accions:  

a. Incorporar un espai on donar record al jaciment arqueològic, com 
l’explicat anteriorment (espai cobert per vidre transitable amb reproducció 
d’esquelet com es va trobar).  

b. Delimitar els usos de forma clara, concisa i respectant la voluntat del 
poble, no sent aquests ni el de Ràdio Municipal ni Oficina de Turisme, sinó 
el d’un espai multifuncional on incloure elements tecnològics i mobiliari 
que assegurin aquest ús. 

c. Afegir a la memòria, plànols i pressupost tot el necessari per deixar clar els 
usos que es tindrà, mobiliari i compliment de la Llei d’accessibilitat per 
persones amb mobilitat reduïda.  

 

Pollença,  11 de gener de 2020 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

Michael L. Muller Flury 

A l’Ajuntament de Pollença 


