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Ple extraordinari març, dia 08/03/2021, 12.00 h 

 

➔ Ple extraordinari corresponent al mes de març on consten 3 punts a l’ordre del 
dia, com també els precs i preguntes del Ple ordinari de gener, que és:  

 

1. Expedient 482/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam 
relativa al suport al sector de la restauració i el comerç  
 
2. Expedient 486/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem sobre 
el control de preus de lloguers abusius, garanties per a persones arrendatàries i 
petits propietaris/àries 
 
3. Expedient 1153/2021. Moció presentada pels grups municipals Junts Avançam, 
Alternativa per Pollença i Unides Podem de reprovació del batle, Bartomeu Cifre 
Ochogavia, i de la regidora de Benestar Social i Residència Social, Francisca Cerdà 
Nadal, Francisca Cerdà Nadal, per abús de poder dels càrrecs que representen  
 
4. Precs i preguntes 
 
 
➔ Desenvolupament dels punts 

1. Expedient 482/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam 
relativa al suport al sector de la restauració i el comerç  

 
Vist el contingut de la moció, que ja se va dur una per part de Junts per fer un Pla 
d’Inversions pel Municipi, o a maig una Moció per un acord social, econòmic i polític 
per a la lluita contra els efectes de la pandèmia a Pollença i un Pla d’actuació per a la 
recuperació social, econòmica i ambiental... es prefereix esperar a fer cap intervenció 
inicial a que l’equip de Govern exposi la seva opinió sobre la moció. I una pregunta... 
si com aquestes mocions, es farà alguna acció concreta o l’equip de Govern no en farà 
res?  

Punts a tenir en compte per la contrarèplica:  

• L’equip de Govern es sol abstenir en aquestes mocions i després no en fa res, 
les transforma en paper banyat. Si no hi està d’acord, que hi voti en contra,  
que ho digui clarament.  

• Les propostes que es fan a la moció són positives... però no sabem si al cap i a 
la fi s’ha fet l’esforç suficient per presentar-les en el moment oportú.  

• Pensam que aquest equip de Govern va a la practicitat, des del seu punt de 
vista, i passa el “rodillo” fins i tot sabent, en alguns casos, que s’ha equivocat o 
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que ha deixat passar oportunitats que repercuteixen negativament a la 
ciutadania. Exemples: reglament de Prestacions de Serveis Socials. Propostes 
de bonificacions que vàrem fer en el seu moment quan s’havia obert el meló 
de modificar Ordenances (que per no fer els canvis a 2020, si es fan ara 
tindran repercussió a 2022...) Proposta de rebaixa d’IBI per 2021, algunes 
propostes de Contractes Menors com contractar un/a professional de suport 
als Serveis Socials per temes com l’IMV, RESOGA, PNC, ajudes de lloguer de 
l’IBAVI..., la proposta d’utilització del Romanent per l’any 2020 que ja vàrem 
dir que es podia extrapolar a l’any 2021, cap resposta... Pot ser i estant d’acord 
amb la falta de mitjans tècnics, es pot fer una contractació d’un programa 
(com sembla teniu intenció de fer per l’Àrea de Contractació), màxim de 3 
anys, d’un Tècnic/a de subvencions que durant uns anys posi ordre i un suport 
per aquesta situació extraordinària...  

Per tant, assistim davant la vella política del “show” dins el Ple, que després moltes 
vegades no se materialitza en res.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

 
2. Expedient 486/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem 

sobre el control de preus de lloguers abusius, garanties per a persones 
arrendatàries i petits propietaris/àries 

 
Creim que el contingut de la Moció és assumible per tots els partits polítics del 
Consistori. Sabeu, creim, que l’accés al lloguer a Pollença, Municipi, és una bogeria. 
Sabeu, si teniu coneguts/des, persones de totes les edats, que si s’han hagut de 
canviar de pis, s’han volgut emancipar, que el mercat aquí és insuportable. L’altre dia 
mirava i al Port de Pollença, el pis més barat que vaig trobar estava per 650€. 60 m2, 2 
habitacions. Després ja mos trobam, alegrement, 750, 800, 900€... amb els sous que 
tenim i la situació actual, són preus insostenibles. I qui decideix viure de rendes, ens 
sembla molt bé, però ha d’entendre que es lucra amb un bé bàsic, com és l’habitatge. 
No amb vaixells, cotxes de luxe, roba de marca, que són productes al cap i a la fi 
innecessaris. No, amb allò on les persones viuen i desenvolupen el seu projecte vital.  

Sabem que no és competència Municipal (tot i que existeix la possibilitat de declarar 
zones de mercat tensionades), pel que ens agradaria que l’Ajuntament de Pollença, 
coneixedor de la situació es situï al costat de la immensa majoria de la ciutadania que 
no té una propietat i que viu de llogar. I, no és una qüestió de lluita de partits a nivell 
Estatal. Estem a Pollença, mirem quina situació tenim aquí i pensem que té tot el 
sentit del món demanar el que demanem a l’Estat. I per qui digui que això ataca la 
propietat privada, recordar que els grans tenidors d’habitatge són persones amb més 
de 10, sí, 10 habitatges, que són ben pocs i poques les persones amb aquest privilegi.  
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Contra-rèplica:  

- Primer, vostè convé que se calmi una mica, ni m’indiqui si he de deixar o no un 
partit, ni posi paraules en boca meva de criminalització del lloguer turístic 
perquè no és així, vàrem dir en campanya que havia estat una mesura 
democratitzadora per l’economia de Pollença.  
 

- Vàrem proposar crear una oficina de mediació pública a Pollença precisament 
per tractar temes de lloguers.  
 

- Si vostès tenen propostes concretes de com fer-ho, ho haurien pogut fer 
arribar via esmena i presentar la moció conjuntament, no?  
 

- És una mesura Estatal, si vostès no es volen banyar no hi ha problema, però 
hem criticat alguna cosa de l’Ajuntament? Tenen la pell molt fina veig. Una 
mica molt demagògic el seu discurs. Veig que els temes d’expropiacions li 
preocupa... i si realment no hi ha problema, no sé per què va aprovar 2 
modificacions de crèdit per adquirir pisos d’acollida d’urgència i també per 
cedir sòl a l’IBAVI, que té el compromís si se li cedeix sòl, per tant... el Sr. 
Ochogavía serà l’heroi que aconsegueix més habitatge protegit a Pollença?  

 

Sentit del vot: a favor 

La proposta es rebutja per:  

• Vots a favor: Unides Podem, Junts i Alternativa per Pollença (7) 
• Vots en contra: Tots per Pollença, UMP, PP i PI (10) 
• Abstencions: 0 

 
La proposta es rebutja.  
 

3. Expedient 1153/2021. Moció presentada pels grups municipals Junts 
Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem de reprovació del batle, 
Bartomeu Cifre Ochogavia, i de la regidora de Benestar Social i Residència 
Social, Francisca Cerdà Nadal, Francisca Cerdà Nadal, per abús de poder 
dels càrrecs que representen  

 
Ens trobem davant un cas més, tot i que aquest té especial rellevància, de vella 
política, caciquisme, falta d’empatia amb la ciutadania, i d’unes accions impossibles 
de justificar amb arguments, a no ser que aquests s’allunyin de la moral i l’ètica, i es 
prengui el pèl de forma escandalosa a la ciutadania.  
 
Ja s’ha anat explicant i hem tornat a sortir a l’escena Estatal, Pollença. La primera va 
ser la seva escandalosa pujada de sou, més d’un 40%, fins arribar al màxim permès 
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per la llei (ara anam per 54.000€ / bruts anuals pel batle). Va quedar segon al ranking 
estatal, quasi! Ara tornem a ser notícia estatal per una vacunació d’un càrrec polític. 
Això si, a nivell Balear pensam que han quedat primers aquesta vegada, enhorabona. 
Ja esperam amb ànsia quina serà la tercera vegada que Pollença surti als noticiaris de 
l’Estat, ja ho saben, “no hay 2 sin 3”.  
 
Evidentment la reprovació d’avui cap al Sr. batle i la Sr. regidora de Benestar Social i 
Residència Social no és cap motiu de celebració. Falta de transparència, mentida, 
abús de poder, saltar-se els protocols estatals, acabar donant la culpa a altres 
organismes... esperpèntic.  
 
Al Ple no va voler respondre la pregunta, Sr. Cerdà, de si s’havia vacunat. Això sí el 
batle ja es cobria dient que ell no, però que quan hi hagués totes les dades, ... 
protecció de dades..., ja es veuria. Devia preveure la que li venia a damunt. Ara bé, a 
cara alta, tant vostè com la regidora, PCRs periòdiques a càrrec de la sanitat pública... 
el motiu? El protocol que ho permetia? Saben que hi ha metges i metgesses, 
infermers i infermeres que si s’han fet alguna PCR, dona gràcies? Estant a primera 
línia?  
 
I la vacunació..., la Sra. Cerdà, tant segura que havia obrat bé, tot perfecte, el 
divendres dia 29/01/2021 al Punt Informatiu diu que no s’ha vacunat. I, que el que 
demana l’oposició és “fum i boira”. Què en diu ara d’aquestes paraules? Magnífic, 
gran exemple. Passa el cap de setmana, suposam que augmenten els nervis, qui ho 
pot haver dit? Si seguim desmentint no ens explotarà (encara més) a la cara tot això?  
 
Una roda de premsa d’escut, cap explicació de per què se menteix, se reitera que 
s’han fet PCRs i ja està, faltava dir que l’assumpte estava tancat i no diríeu res més. 
Recordar-vos que el document Estrategia de vacunación frente al COVID-19 en 
España, la versió del 18/12/2020 parlava que en la primera etapa 
 
“En la primera etapa, definida por la disponibilidad de una cantidad limitada de 
dosis, se han priorizado los siguientes grupos de población:  
1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de 
personas mayores y de atención a grandes dependientes  
2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario  
3. Otro personal sanitario y sociosanitario  
4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es 
decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente 
institucionalizadas” 
 
Ara bé, heu repetit i els altres partits que conformen l’equip de Govern també s’han 
fet seu el discurs (tot i que dubtem que hagin vist cap document que avali les vostres 
tesis), que tot s’ha fet conforme als protocols. Quins protocols? Un altre fet 
reprovable és que dia 03/02/2021 s’entrés per part nostra una sol·licitud de Dret 
d’Accés a la Informació Pública per part dels Càrrecs Públics, que a dia d’avui no s’ha 
contestat quan ho han de fer amb 5 dies hàbils, perquè la direcció de la residencia 
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ens fes arribar tots els tots els protocols i escrits que s'hagin anat emprant des de 
moments anteriors i posteriors a l'inici de la campanya de vacunació. Això inclou 
protocols estatals, autonòmics o de l'IB-Salut o documents tècnics oficials 
d'instruccions específiques per residències, etc. Que, especialment, se'ns mostri per 
escrit quin document, protocol o altre document s'ha agafat de referència per 
procedir a elaborar el llistat de persones a vacunar dins la Residència Social (personal 
intern i extern, i persones residents), assenyalant específicament quina normativa i 
quin text valida legalment la vacunació de la Sra. Francisca Cerdà Nadal, regidora 
delegada a l'Ajuntament de Pollença. 
 
Sorpresa, no ho tenim. Si tot s’ha fet tant bé, si res és discutible, per què no ens ho 
mostren? Per què no ens ho envien abans d’aquest Ple? Un altre mantra que heu 
repetit, “només entrarà gent vacunada a la Residència, això era l’estratègia”. I els 
treballadors i treballadores que eren de vacances i no es varen vacunar amb el primer 
grup? I treballadors/es que varen decidir lliurement esperar un temps per accedir a 
vacunar-se? Varen deixar d’entrar a la residència? (pensam que sabríem si ens 
haguéssim quedat sense personal...). Si era, al cap i a la fi, una elecció voluntària i la 
Direcció de la Residència demanava a cada persona de la llista que s’havia elaborat si 
es volia vacunar i es signava el consentiment, la regidora per què no va dir que no? 
Per què tenim una direcció quan la regidora sembla que ha d’anar dia sí i dia també a 
la residència? Quan no se’n va tenir al principi de la pandèmia, se pot entendre, però 
després? Dupliquem funcions? Si personal que fa tasques d’atenció directa a 
residents no se vacuna pels motius abans exposats, i segueix fent feina, la regidora 
que suposadament (esperem) no ha de fer cap tasca que impliqui un contacte estret 
amb cap persona, per què sí se vacuna?  
 
Ha estat vostè una oportunista, Sra. Cerdà. I amb les PCRs, els dos han estat 
oportunistes. Ho voleu vestir de “cura dels residents”, però realment si els volíeu 
cuidar, havent-hi el personal operatiu i una direcció al peu del canó, vostès agafen un 
mòbil o un ordenador i fan vídeo cridades, que no és tant difícil.  
 
Creim que la ciutadania ha vist clarament el vostre tarannà. La única disculpa que heu 
fet, ha estat per un error en “l’estratègia de comunicació”, s’hauria d’haver dit abans... 
no, el que s’hauria d’haver fet és tenir seny i no vacunar-se, ni fer-se PCRs. Per què 
serà que a les Illes, per exemple, tenim casos molt puntuals de vacunacions de càrrecs 
polítics o tècnics que no s’haurien d’haver vacunat? (que tots i cada un d’ells és igual 
de reprovable i lamentable, que consti, no miram el color polític). Quants batles o 
batlesses, regidors o regidores s’han fet PCRs de forma periòdica? La reprovació 
pública no és fruit de l’atzar, és una mala praxis.  
 
Una mala praxis que, ens agradaria, fos reprovada també per altres grups del 
Consistori que no són de l’oposició. No oblideu que aquí es reprova:  
 

• Vacunació fora de protocols marcats per l’Estat.  
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• PCRs en moments de dificultats per fer les proves diagnòstiques i a càrrec de 
la sanitat pública, sense cap justificació d’estar a primera línia i lluitant la 
COVID-19.  

• Mentida a un mitjà local un divendres, i versió completament oposada un 
dilluns.  

• Falta de transparència en no fer-nos arribar els protocols utilitzats, com vàrem 
demanar per escrit.  

• Fer quedar Pollença i la institució pública en un molt mal lloc, donant una 
imatge deplorable a la ciutadania.  

 
Qui ha de dimitir, o ser destituïda si no ho fa principalment és la Sra. Cerdà. Això 
bàsicament implicaria que la següent persona de la llista de Tots per Pollença hagués 
de prendre possessió. Final de la història. No implica cap hecatombe ni canvi de 
Govern... No penseu que el Consistori mereix tenir persones compromeses amb la 
justícia social i la integritat? Nosaltres pensam que la Sra. Cerdà ja no és una 
interlocutòria vàlida ni amb qui es pugui confiar. Què en penseu els altres grups?  
  
Contra-rèplica:  
 

- Jo el que me deman Sra. Cerdà, és havent-hi una direcció, per què hi havia 
d’anar cada dia, i si això implica un contacte directe amb usuaris/es...  
 

- Vostè me renyava abans perquè duia a debat un tema, l’habitatge, en el que 
no tenim cap competència, i ara s’ha allargat tot el temps d’intervenció quasi 
per xerrar d’incongruències, que si l’Estat o la Comunitat Autònoma presenta 
un protocol qüestionable... me sembla bé que se pugui fer però a veure si 
vostè és conseqüent.  
 

- Vostè ha dit alegrement que m’he vacunat, compartint dades privades de 
salut de primer nivell que vaig compartir amb un exercici de transparència, 
però jo no tenc cap problema en què es digui perquè en les meves 
intervencions com treballador social, tant veig persones en primera línia a 
despatxos d’entrevista o a domicili. Que les treballadores familiars s’han de 
vacunar, evidentment.  

 
- Un altre mantra que heu repetit, “només entrarà gent vacunada a la 

Residència, això era l’estratègia”. I els treballadors i treballadores que eren de 
vacances i no es varen vacunar amb el primer grup? I treballadors/es que 
varen decidir lliurement esperar un temps per accedir a vacunar-se? Varen 
deixar d’entrar a la residència? (pensam que sabríem si ens haguéssim quedat 
sense personal...). Si era, al cap i a la fi, una elecció voluntària i la Direcció de la 
Residència demanava a cada persona de la llista que s’havia elaborat si es volia 
vacunar i es signava el consentiment, la regidora per què no va dir que no? Per 
què tenim una direcció quan la regidora sembla que ha d’anar dia sí i dia 
també a la residència? Quan no se’n va tenir al principi de la pandèmia, se pot 
entendre, però després? Dupliquem funcions? Si personal que fa tasques 
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d’atenció directa a residents no se vacuna pels motius abans exposats, i 
segueix fent feina, la regidora que suposadament (esperem) no ha de fer cap 
tasca que impliqui un contacte estret amb cap persona, per què sí se vacuna? 
 

- El Sr. Marquet ara ha obviat, perquè llegia un comunicat, que no és una 
desestabilització de l’equip de Govern. És que una persona que s’ha equivocat 
i ha errat completament, hagi d’abandonar el seu càrrec polític, i sigui 
substituïda pel següent de la llista de Tots per Pollença.   

 
- I sí, compleixi la seva obligació legal i faci’ns arribar tota la documentació que 

hem peticionat ja que volem saber exactament què motiva la vacunació de la 
Sra. Cerdà, que també ho necessitem per fer-ho arribar a l’Oficina 
Anticorrupció que està estudiant el cas.  
 

Sentit del vot: a favor 

La proposta es rebutja per:  

• Vots a favor: Unides Podem, Junts i Alternativa per Pollença (7) 
• Vots en contra: Tots per Pollença, UMP, PP i PI (10) 
• Abstencions: 0 

 
La proposta es rebutja.  
 

4. Precs i preguntes 
 

Precs i preguntes del Ple ordinari del mes de gener de 2021 

 
 
 

Signat, Podem Pollença 


