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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  

Es poden trobar la lectura de les preguntes i de les respostes de l’equip de govern 
al següent enllaç https://www.xn--radiopollena-udb.net/noticies/aquest-dijous-
29-dabril-hi-ha-ple-extraordinari/ , a partir de les 2 hores, 32 minuts, respostes dia 
29/04/2021 en sessió extraordinària.  

PREGUNTES 

SERVEIS SOCIALS 

1. Celebrant que es contractaran professionals del Treball Social via programes de 
contractació, segueix pensant que no és el moment idoni per negociar amb 
Delegació del Govern la creació i consolidació de 2 places (mínim) d’Educadors/es 
Socials en plantilla orgànica de l’Ajuntament de Pollença? [dirigida a la Sra. Francisca 
Cerdà, Delegada de l’Àrea de Benestar Social] 

Bé, jo no he dit mai que no sigui el moment, eh, ..., el que sabem que això és un 
procés que no és immediat, és un procés llarg, i de moment, hem optat per fer pues 
eh, ... contractar les treballadores via programa. Però, se farà feina eh, ..., amb 
Delegació de Govern per veure mem si podríem aconseguir aquestes treballadores.  

 

2. Quines són les principals actuacions / línies polítiques que vol desenvolupar des 
de les seves Àrees de gestió durant l’any 2021? [dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, 
Delegada de l’Àrea de Benestar Social] 

Bé, de Serveis Socials, eh, el primer de tot seguim fent feina per sortir d’aquesta 
pandèmia, que molta feina ens duu, eh..., organitzar tot el tema del personal, lo de la 
pregunta anterior, augmentar la plantilla, amb 2 o 3 treballadores socials més, eh, ..., 
ja que això és un problema estructural, i així poder donar un servei adequat de 
moment i poder comptar amb un Municipi amb pisos socials. Això seria un dels 
objectius més importants. Eh, ..., és que no agaf molt bé la pregunta. Michael, què et 
refereixes a totes les Àrees, a Serveis Socials i EMSER , o només Serveis Socials? 
General? D’acord, d’acord.  

Referent a EMSER, molts de projectes per 2021, porta a porta, a Pollença poble, punt 
d’aportació, per els habitatges vacacionals, al Moll contenidors de càrrega lateral amb 
5, eh, contenidors de fraccionaments, vidre, paper, envasos, rebuig i orgànica, eh, ..., 
compactadores digitals a la Cala, per una prova pilot i controlar el consum d’aigua 
diàriament. I, si tot va bé, trasllat  del Departament d’Aigua i RSU al Polígon. Eh, nau i 
solar, adquisició del solar veïnat de la deixalleria, i moltíssimes coses més, no, ..., no 
sé, esperem que poguem complir moltes aquest 2021 de tots els objectius que tenim.  

https://www.radiopollença.net/noticies/aquest-dijous-29-dabril-hi-ha-ple-extraordinari/
https://www.radiopollença.net/noticies/aquest-dijous-29-dabril-hi-ha-ple-extraordinari/
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EMSER 2002 SLU 

3. Quina data prevista hi ha per a l’abandó definitiu de les instal·lacions ubicades al 
costat del cementiri (Santuïri), per situar-les al Polígon de Pollença? [dirigida a la 
Sra. Francisca Cerdà, Delegada especial del servei de coordinació entre Ajuntament i 
empresa municipal de serveis EMSER 2002 SLU]. 

Una vegada aprovats els Plecs, que les instal·lacions es puguin traslladar al Polígon, el 
més aviat possible. No podem donar una data, però bé, tal vegada, no sé, ... 

Agafa la paraula el Sr. batle: això depèn de les obres si no hi ha problemes amb el 
tema d’execució de les obres del solar és molt més fàcil, les obres de l’altell, jo confiï 
que dins l’any que ve, si tot va bé... a principi d’any m’agradaria ja poder anar 
traslladant.  

 

4. Quina solució s’adoptarà perquè les instal·lacions actuals de cotxeres d’EMSER 
(en espera del trasllat al Polígon de Pollença) comptin amb un espai de taquilla / 
vestuari, bany i dutxa per dones exclusiu? [dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, 
Delegada especial del servei de coordinació entre Ajuntament i empresa municipal 
de serveis EMSER 2002 SLU]. 

Ja resposta al grup Municipal Junts Avançam: es continuarà amb el règim de lloguer 
la contractació d’un mòdul de bany/dutxa, que serà exclusiu per homes, i destinar 
l’existent per dones.  

 

5. Qui es responsabilitza dels costos econòmics que ha suposat acomiadar de 
forma improcedent una treballadora d’EMSER per després acabar readmetent-la i 
pagar-li el sou d’uns mesos on no ha treballat? Ens pot xifrar el cost total d’aquest 
fet? [dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada especial del servei de coordinació 
entre Ajuntament i empresa municipal de serveis EMSER 2002 SLU]. 

Pren la paraula el Sr. batle: doncs l’empresa, no? I el cost, no ho sé, ja et passaré diré 
que te’l passin per saber quin pugui ser. Prenc nota, se m’havia passat aquesta dada.  

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

6. El passat 19/02/2021 es va rebre un certificat del Parlament de les Illes Balears 
on es comunicava l’aprovació de la Proposició no de llei on s’insta les 
administracions locals a establir un lloc de participació efectiva de la gent major i 
jubilada, mitjançant la creació de Consells de Gent Gran. Com teniu previst iniciar 
aquesta creació? I sobre el Consell de Joventut, quina previsió té? [dirigida al Sr. 
Mateu soler, Delegat de l’Àrea de Participació Ciutadana]. 
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Bé, el Consell de Gent Gran és una de, està dins dels requeriments de, del plec de, ..., 
de prestacions tècniques del servei de participació ciutadana, quan estigui 
adjudicada ens hi posarem, esperem que, posar-nos-hi al més aviat possible. I 
Consell de Joventut, si jo també he d’admetre que està una mica aturat però, és molt 
molt complicat, ja vostè, crec que ho he xerrat abans que, fer feina de forma online, si 
ja costa estirar els joves, encara costa més, esperem ara que aquest maig i juny, amb 
una millor previsió ens poguem, reunir i tornar a fer un reinici d’aquesta...  

 

SALUT 

7. S’ha observat que els STM (enginyer Municipal i arquitecta Municipal) varen 
emetre informes on demanaven a l’IB Salut esmenar algunes deficiències respecte 
del projecte de construcció del nou PAC de Pollença a Can Conill. Heu rebut 
resposta? En quin estat es troba el procediment? [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, 
batle]. 

Ja resposta al grup Municipal Junts Avançam: abans que es fessin les preguntes ja 
estaven fets i estam, ja s’han anat a parlar amb els tècnics i i vàrem anar la Secretària, 
Miquel Amengual, l’enginyer Municipal i jo, i estem pendents d’ells que venguin a fer 
una visita, realment no eren al·legacions sinó que era un informe a nivell del que era 
la estructura viària, i el que era també la, la dotació de serveis, tant d’enllumenat, no 
perdoneu, la dotació elèctrica, d’aigua que no és un problema i després de tots els 
serveis de l’estructura del PAC, que com es treu amb el sistema el que diem Son 
Espases, és, eh, construcció, manteniment i, i del que són 9, centres, de salut, 
l’Ajuntament no haurà de fer la tasca com la que fa ara que, tot i que és vera que hi ha 
un Conveni, paguen les despeses.  

Afegeix el Sr. batle que, ho he contestat abans però afegiré que, eh, ... esperam, 
esperam que els tècnics que varen, ens varen dir a la reunió que vendrien a veure-ho 
venguin un dia i podem parlar in situ de tot aquest informe com dit que no eren tant 
al·legacions. I el procediment, pues no ho sé, tal vegada si algú del Govern té més 
informació, tal vegada en Toni, això havia de sortir, va sortir la informació pública del 
que era la tramitació de, d’aquest procediment de construcció i manteniment de, 
d’aquests centres, i, encara ha de sortir la licitació, per tant, que sàpiga, la licitació 
encara no està publicada.  

8. En quin estat es troba el projecte / expedient de reforma de l’actual UBS del Port 
de Pollença? [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle]. 

No ho sabem, es varen comprometre a fer el projecte des de la Conselleria i quan 
tenguin el projecte també els vàrem dir que estudiessin la fórmula perquè noltros els 
poguéssim ajudar a finançar aquestes obres, i, que estàvem disposats, com vàrem dir, 
a cercar una ubicació temporal, per quan es facin les obres.  
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EDUCACIÓ 

9. Es convocarà com s’havia acordat el Consell Escolar Municipal en els propers 

mesos? [dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació] 

Sí aquest més de maig es convocarà ara dia 14, acaben les inscripcions i la idea nostra 

era després del 14, i abans del Ple, convocar-lo, a més també hi ha el tema del canvi 

de nom del Port de Pollença que ens agradaria dur-li i supòs que damunt aquestes 

dates serà el Consell Escolar.  

 

10. Ens pot explicar les novetats que concerneixen la creació d’una Escoleta 

Municipal a Pollença? [dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació] 

 

Ja resposta al grup Municipal Junts Avançam: bé aquí com ja he explicat en moltes 
ocasions, una subvenció que ja s’ha posat en marxa que ja s’ha comunicat a la 
Conselleria la creació d’una nova escola de de 2 línies, 72 places, eh, ara dia 2 de juliol 
hem d’entregar un avantprojecte i la ubicació, i després hi ha fins al 2024 fins la 
realització del projecte. Pensam que l’escoleta de nova creació pues al 2024 estarà, 
serà una realitat. Mentrestant no hem abandonat l’altre via, que és tenir-ne una, eh, 
momentàniament fins que aquesta sigui una realitat, que ara han entrat nous actors 
dins aquesta negociació i esteim estudiant de quina manera es podria eh dur a terme 
aquesta escoleta, o tenir aquesta escoleta fins que no tenguem la definitiva.  

 

11. Vist l’escrit realitzat per l’AMIPA de Monti-Sion fa unes setmanes reclamant 

solucions al transport escolar des de la Cala Sant Vicenç, s’ha pres alguna mesura al 

respecte? Al Ple ordinari de novembre va exposar que des de la Conselleria 

d’Educació s’havia sol·licitat un informe jurídic per fer un Conveni on l’Ajuntament 

tal vegada assumiria les despeses del transport [dirigida al Sr. Josep Marquet, 

Delegat de l’Àrea d’Educació] 

Bé, nosaltres de seguida que vàrem veure l’escrit crec que la setmana després d’haver 

rebut l’escrit ens vàrem reunir amb el president de l’APIMA de Monti-Sion i el vàrem 

explicar totes les actuacions que havíem fet des del 18/12/2019, que vàrem fer una 

visites, 06/03/2020, 044/06/2020, hem anat fent actuacions, això es va explicar, i, 

eh, ..., de fet, ara perquè després de la reunió amb el president de l’APIMA vàrem 

tornar a instar a la Conselleria i ara ens varen cridar aquesta setmana que varen 
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convocar una reunió que en principi hi havia d’anar jo avui o sinó el batle dilluns, i al 

final hem quedat per dimarts que la farem via telemàtica a les 12.00 a la Conselleria 

per tractar específicament aquest tema i veurem què ens proposen.  

 

CULTURA 

12. Ara que tenim exemples de textos que regulen via Ordenança els renous i/o 

actuacions musicals en viu, quines passes es donaran per fer una proposta 

d’Ordenança que permeti el normal desenvolupament de l’activitat professional en 

bars i restaurants (i altres) dels músics i les músiques del Municipi? Estem 

disposats a col·laborar en l’elaboració del text [dirigida al Sr. Josep Marquet, 

Delegat de l’Àrea de Cultura]. 

Bé, això aquesta pregunta vostè la fa a cultura però no és, no depèn de Cultura 

aquestes ordenances, són més de Policia o de Bon Govern, eh, sí que és vera que es 

va fer una gestió, jo també em vaig posar en contacte amb l’AMP amb la FELIB perquè 

ens passés informació, i a veure, jo, intentaré, des de la meva Àrea, impulsar això però 

no depèn només de nosaltres.  

 

MEDI AMBIENT 

13. En quin estat de contractació es troba la proposta de Conveni amb l’IMEDEA per 

fer l’estudi a la Badia de Pollença? De quant és la proposta econòmica que va 

passar a l’Ajuntament l’IMEDEA? [dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea 

de Medi Ambient]. 

Ho hem explicat, la modificació de crèdit i quina és la proposta, els plecs estan en 

fase de redacció.  

 

14. El passat 16/12/2020 la Conselleria de Medi Ambient i Territori va requerir a 

l’Ajuntament que remetés un Pla d’actuacions, el més detallat possible, per 

esmenar els problemes detectats en quant a qüestions estructurals de drenatge 

d’aigües pluvials i de sanejament de la zona costanera del Port de Pollença (des de 

Llenaire fins base militar). No es va remetre cap Pla i se’ns ha tornat a fer un 2n 

requeriment al mes de març, reiterant la petició de desembre. S’ha elaborat i 
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enviat el Pla d’actuacions? Per què no es va respondre en temps i forma al primer 

requeriment? [dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient]. 

 

Pren la paraula el Sr. batle: bé, sense fer excessives crítiques a la Conselleria, perquè 

es lleva el mort de damunt, com si no anés amb ell, la Conselleria de Medi Ambient, 

esper que sigui un tema que faci el mateix amb tots els Ajuntaments, però la seva 

actitud amb aquest aspecte és molt poc col·laboradora i molt poc positiva, esperem 

que li pugui canviar un poc. Nosaltres, lògicament no se li va remetre perquè està en 

fase de redacció i d’estudi, i el Pla no es fa tant aviat, i, eh, a dia d’avui ja s’ha redactat, 

se’ls hi ha remés i ja tenen tota la informació del que ja els hi havíem explicat 2 

vegades en reunions presencials, de paraula, però, eh..., de vegades crec que no ho 

entenen i, i ells tenen una responsabilitat i una competència igual que altres 

administracions amb aquest aspecte, i sembla que volen fer que la responsabilitat 

sigui única i exclusivament de l’Ajuntament quan les competències de la Conselleria, 

la Sra. Campomar que ha estat secretària tècnica d’aquesta Conselleria les sap de 

sobres, una part, i no els han d’obviar.  

 

 

15. Celebrant la campanya i iniciativa dels embornals acompanyats amb la frase “la 

mar comença aquí”, hem observat que alguns d’ells ja s’estan esborrant, tot i estar 

a zones / llocs (exemple el Pont de Sant Jordi) on no hi passa molt de tràfic a 

sobre. S’ha utilitzat una pintura d’alta durabilitat? Heu demanat a l’empresa per 

què s’esborra tant aviat la pintada? [dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de 

l’Àrea de Medi Ambient]. 

La pintura que s’ha empleat és la mateixa que s’emplea per tot el marcatge dels vials 

de, ..., de, en color blanc, és la mateixa. L’empresa hi va anar a revisar-les, la majoria 

estaven brutes, hi tiraves una mica d’aigua i es feia net, quedava bé, hi varen anar 

acompanyats de la Policia i el que realment s’havien esborrat, eren devora un 

embornal, i era perquè hi continuaven tirant líquids, o hi havia tirat alguna cosa o 

varen fer alguna cosa per esborrar-ho, i aquests s’han tornat a pintar.  
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16. Segons hem pogut saber, el Xibiu conegut com “El Llaut” (Lot T- Quiosc davant 

Plaça Joan Cerdà), que es de titularitat Municipal, va ser explotat per Chiringuito 

Embat SL amb autorització per les temporades 2018-2019. Aquest any 2020 la 

mateixa empresa ha explotat el mateix Xibiu, tot i que no ha existit cap 

autorització expressa, ni contracte de lloguer. Es pot concloure per tant, que 

l’empresa anomenada ha explotat el quiosc Municipal sense cap tipus de 

procediment administratiu i sense cap tipus de lliure concurrència? [dirigida a la 

Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient]. 

Pren la paraula el Sr. batle: No és així exactament, ells varen demanar l’autorització 

directament a Costes com varen fer tothom i sí que és vera que aquest eh, xiringuitos 

pues és de, és de titularitat Municipal, eh, però, vàrem optar vist l’atac que han rebut, 

però, mmm, d’una manera, totalment, crec jo discriminada i arbitrari, contrari per part 

de Demarcació de Costes cap a algunes empreses que fan feina a la platja, però no a 

totes, encara esperam la resposta de la Demarcació de Costes com així no es varen 

obrir actes a tothom quan se’n varen obrir un parell, tot ve relacionat amb aquest 

també, bar l’Anona que està fent el que vol damunt la platja amb una total impunitat, 

i, unes actuacions jo crec que molt desafortunades per part de l’administració i no 

m’allargaré més que després no se me’n vagi massa la llengua. I, i, vàrem decidir pues 

no cobrar, i tenen una sanció com altres, com hem anat reiteradament a Costes, 

inclús hem anat a Delegació de Govern dient que, s’ha fet una persecució totalment, 

eh, arbitrària, injustificada, segons qui, a segons qui, no. Per tant, l’Ajuntament va 

tramitar crec que eren 22 autoritzacions a Costes més molta gent que va muntar 

sense cap tipus d’autorització ni havia sol·licitat res, i és un poc, com a mínim sospitós 

que només s’obrissin actes i es tramitessin expedients a alguns sí, a alguns no. I això, 

com sabeu, té un nom bastant clar, i sembla mentida que una administració en 

aquest cas Estatal d’aquestes característiques, no actuï amb una total imparcialitat.  

 

S’insisteix fent la pregunta del per què ho s’ha explotat el quiosc Municipal sense 

cap tipus de procediment per part de la mateixa empresa: el llaüt venia de titularitat 
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Municipal, no s’havia desmuntat, estava posat allà i, i s’havia de pactar un, un lloguer, 

amb el valor residual que tenia però quan va acabar la temporada i vàrem veure 

aquest atac que hi va haver, vàrem decidir no cobrar lloguer. I com veureu enguany, 

el preu de licitació és diferent perquè eh, els costos que pot tenir un que ha de posar 

el seu xiringuitos l’ha de comprar o amortitzar és diferent a aquest que l’anterior 

legislatura es va decidir que una vegada s’explotés passes a nom Municipal.  

 

EQUIP DE GOVERN 

17. Vist que sembla que a moltes partides del Pressupost de despeses de 

l’Ajuntament de Pollença se’ls aplica, de mitjana, un ajustament del 5%, no 

consideren que les partides vinculades als sous de l’equip de Govern i les dietes 

dels regidors/es també s’haurien d’ajustar? I regularitzar el funcionament de les 

dietes, que com bé sap, compten amb objeccions d’Intervenció i Secretaria? 

[dirigida al Sr. David Alonso, Delegat de l’Àrea d’Hisenda]. 

Pren la paraula el Sr. batle: bé això del pressupost crec que ja s’ha debatut el, el, eh... 

ja hem debatut el tema del pressupost, en fi, no sé si vols...  

 

Es demana que es respongui la segona part de la pregunta, sobre la regularització 

de les dietes.  

Bé el funcionament de les dietes ja ho sabem, aquesta legislatura tenen objeccions, 

abans no en tenien, i l’única solució que pugui haver és que es facin unes dietes 

controlades amb, amb assistència o que es cotitzi amb seguretat social.  

 

18. En paraules del programa electoral de Tots per Pollença, 100 dies, 10 accions, 

s’han iniciat les tramitacions amb la conselleria de Medi Ambient per a l’habilitació 

d’un pàrquing al solar annex a la Gola, fent-lo compatible amb l’entorn del parc i la 

seva protecció mediambiental? En relació a això, existeixen informes tècnics 

favorables a construir un pàrquing en aquest emplaçament? [dirigida al Sr. 

Bartomeu Cifre, Batle]. 

Això ara, que, amb la informació que era errònia que havia dit Junts Avançam, el 

Conveni està caducat, i jo ja n’he parlat amb el gerent de l’IBANAT que ara està en 
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situació de baixa paternal, però que ja s’ha començat a reincorporar, i vàrem quedar 

que dins aquest mes de maig convocaríem la comissió mixta per tornar a redactar un 

Conveni i ja els vàrem expressar la inquietud de la deixadesa que hi ha dins l’àmbit de 

la Gola d’aquest solar que en aquests moments no té cap problema perquè es pugui 

utilitzar, no per un ús de pàrquing asfaltat i d’equipament en un sòl, un sòl urbà 

perquè allà no és sòl rústic, però sí una adequació que per poc que es faci serà millor 

del que hi ha en aquests moments està bastant abandonat i és una competència de 

l’IBANAT de la Conselleria de Medi Ambient, amb el qual tot d’una que tornem 

reactivar el Conveni i la Comissió, que en aquests moments està caducat, tornarem a 

abordar aquest tema perquè creim que és més que necessari.  

 

 

 

 

 


