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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, els següents  

Es poden trobar la lectura dels precs i els comentaris de l’equip de govern al següent 
enllaç https://dl.dropboxusercontent.com/s/ab9cke5m0pljm5f/21-03-08-
pleextraordinari.mp3 , a partir de les 2 hores, 36 minuts, respostes dia 08/03/2021 
en sessió extraordinària convocada pels grups de l’oposició.  

 

 

PRECS 

1. Que, com ja es va demanar al Ple de juliol (24/07/2020), si es pot avisar als 
portaveus dels grups de l’oposició quan es posi a la pàgina web de transparència 
novetats referides a tràmits d’exposició pública, publicacions al perfil del 
contractant i convocatòries referides a provisions de càrrecs / contractacions / 
borses de treball.  

 

Pren la paraula la Sra. Maria Buades: contest, a la pàgina web en aquests moments al 
portal de transparència hi ha l’assignació econòmica dels grups polítics ja hi és des de 
fa un parell de mesos, de totes maneres dir-li que no és aquí, que hauria d’estar aquest 
portal de transparència, hem esperat que la pàgina web de l’Ajuntament estigui ja 
l’estructura que vàrem fer un canvi d’estructura estigui acabada i aquest portal de 
transparència ha de desaparèixer d’aquí i ha d’anar a la seu electrònica. Si vostè entra 
a la seu electrònica veurà, un apartat, que posa Govern Obert, que posa transparència, 
tot i això ha d’estar aquí dintre. Si ara se’n va vostè a la mateixa, allà on li surt Govern 
Obert a la banda dreta li sortirà “tauler d’anuncis”, clica a damunt i veurà totes les 
actualitzacions, totes les bases, anuncis, convocatòries, tots els contractes, aquí hi és 
tot. Procuram que tot estigui actualitzat. La resta d’informació estem fent feina amb 
Gestiona que és l’empresa que ha fet tot aquest canvi amb l’eina, sistema de feina que 
tenim, de gestió, i a mida que es vagi avançant vostè ho podrà veure. El que ens diu 
que els avisem, eh, bé dins les seves tasques de control i fiscalització una d’elles és 
aquesta, és mirar si aquí dedins hi ha informació i la veurà tota, igual que qualsevol altre 
ciutadà i igual que la resta de l’equip de Govern, l’equip de Govern no se’ns avisa del 
que es penja, nosaltres diàriament anam entrant a aquest apartat de, de seu 
electrònica i anam revisant el que està penjat.  
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2. Que es torni a la periodicitat de sessions plenàries ordinàries mensuals. No és 
pràctic, àgil ni dona una bona imatge a la ciutadania (ni facilita que escolti/participi 
en els plens) tenir sessions de 5 hores on a més el batle no compleix la seva funció 
de moderador, sinó que exerceix de portaveu de tots els grups polítics de l’equip de 
Govern.  

 

Pren la paraula el Sr. Bartomeu Cifre: Bé, jo puc ser més estricte amb la moderació, 
menys temps, minutatge i als 2 minuts tancar. 5 hores series igual mensuals, quinzenals, 
eh que bimensuals...  

 

3. Que es pengin al portal d’exposició pública els tràmits relatius a modificacions 
d’Ordenances fiscals i també els expedients successius de Pressupost General de 
l’Ajuntament de Pollença.  

 

Pren la paraula el Sr. Bartomeu Cifre: ja n’hem parlat un parell de pics amb l’interventor 
dels tràmits aquests, bé mirarem de penjar l’enllaç en el BOIB, l’interventor no és 
partidari de penjar-ho perquè diu que no és necessari, i sinó penjarem l’enllaç al BOIB 
perquè es pugui consultar.  

 

 


