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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://dl.dropboxusercontent.com/s/ab9cke5m0pljm5f/21-03-
08-pleextraordinari.mp3, a partir de les 2 hores, 39 minuts, respostes dia 
08/03/2021 en sessió extraordinària convocada pels grups de l’oposició.  

 

 

PREGUNTES 

 

SERVEIS SOCIALS 

1. A novembre de 2020 varen respondre que la proposta de modificació del 
Reglament regulador d'ajudes (prestacions econòmiques) dels Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Pollença que Unides Podem vos havia fet arribar a setembre 
estava pendent d'un "reglament més gros d'àmbit molt més ampli" i que volíeu 
abans de final d'any elevar-lo a consultes prèvies, i que la Sra. Francisca Cerdà 
cridaria al portaveu d'Unides Podem... està passant l'hivern, i ni consulta prèvia, ni 
cridada de la Sra. Francisca Cerdà. Podem donar com a última prioritat de l'equip 
de Govern i l'Àrea de Serveis Socials modificar el reglament? [dirigida a la Sra. 
Francisca Cerdà, Delegada de l’Àrea de Benestar Social] 

Sí, és a dir el Reglament que ha fet Serveis Socials eh, ..., hi ha un esborrany fet, el que 
ja vaig dir a l’anterior Ple, crec, o al Sr. Michael personalment, no me’n record, que ara 
es vol fer un, un plec, un Reglament perdó, de tota la zona nord, és a dir, Muro, Sa 
Pobla, Santa Margalida, Alcúdia i Pollença. Eh, les treballadores hi estan fent feina. Ja 
han tingut 2 reunions i estan fent feina amb aquest reglament, per poder treure 
aquest reglament conjunt, que és el que pareix que estan més interessats. Si veiem 
que amb el transcurs del temps, no hi ha un enteniment en poder fer aquest 
reglament, sí que posarem en marxa nosaltres, tenim l’esborrany fet, però sempre 
esperarem a veure si es pot arribar a un acord conjuntament.   

 

 

 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/ab9cke5m0pljm5f/21-03-08-pleextraordinari.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/s/ab9cke5m0pljm5f/21-03-08-pleextraordinari.mp3
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

2. En quin estat d'execució o redacció es troben els projectes que haurien de donar 
sortida a les propostes dels tallers de participació ciutadana realitzats durant l'any 
2016-2017, amb el títol Donem vida a Can Febus i a la Vinyeta del Pont Romà? 
[dirigida al Sr. Mateu Soler, Delegat de l’Àrea de Participació Ciutadana] 

El Sr. Mateu Soler no es troba a la sessió i se’ns exposa que les respondrà per escrit via 
correu electrònic. Aquest comentari es fa abans d’entrar a llegir i respondre els precs i 
preguntes.  

El Sr. Mateu Soler respon les preguntes per correu electrònic el dia 23/03/2021 

 

Pel que fa al projecte de la Vinyeta, ja està acabat i en tenim l'esborrany i està 
pendent de revisió. D'aquest projecte en rebrem una subvenció de part del Consell 
Insular.  
 
En canvi, el projecte de Can Febus ha quedat aturat ja que s'ha decidit esperar a que 
Colonya posi en marxa les obres de Can Morató i així poder anar les dues entitats a la 
par i poder transformar aquell indret de bell nou. 

 

3. Pensa el regidor delegat de l'Àrea de Participació Ciutadana com el Sr. batle que 
exposar una idea de projecte durant una fira per reformar la pescateria, sense cap 
tipus de recull sistemàtic d'idees, opinions, vot, etc., té la mateixa validesa que 
unes jornades o tallers prospectius realitzats a l'any 2018 on sí se varen definir per 
part de la ciutadania uns usos concrets per l'edifici? Per què no es fa valer la 
participació ciutadana i es fan respetar els acords d'aquelles jornades on ni es 
plantejava una Oficina d'Atenció Turística ni traslladar Ràdio Pollença a l'edifici de 
la peixateria? [dirigida al Sr. Mateu Soler, Delegat de l’Àrea de Participació Ciutadana] 

El Sr. Mateu Soler no es troba a la sessió i se’ns exposa que les respondrà per escrit via 
correu electrònic. Aquest comentari es fa abans d’entrar a llegir i respondre els precs i 
preguntes.  

 

El Sr. Mateu Soler respon les preguntes per correu electrònic el dia 23/03/2021 

 

La decisió que es va prendre va ser treure a concurs la reforma de la peixateria. És 
cert que hi havia un taller de prospectiva fet amb molt bona intenció i amb bons 
plantejaments però la decisió de l'equip de Govern actual va ser la de fer-ho 
d'aquesta manera. 
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TRANSPARÈNCIA 

4. Per què segueix sense estar actualitzat a la pàgina web una informació que 
hauria de ser pública i que res té a veure amb la protecció de dades, com són les 
retribucions dels regidors i les regidores, l'assignació econòmica que correspon a 
cada grup Municipal... [dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea 
d’Administració Electrònica] 

Una cosa que ja li he contestat en el prec... crec que si es dona per contestada vostè...  

 

S’adjunta resposta donada als precs:  

 

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.  

 

COMERÇ 

5. El Conveni signat entre l'Ajuntament de Pollença (on aquest aportava 150.000€) 
la CAIB i el Consell Insular de Mallorca tenia, entre d'altres clàusules, la possibilitat 
de sol·licitar informació estadística per part de l'Ajuntament. Quantes ajudes s'han 
realitzat als negocis de Pollença? S'ha esgotat ja tot el pressupost destinat a 
Pollença? De mitjana, quin import ha rebut cada negoci que ha sol·licitat i se li ha 
concedit l'ajuda? [dirigida al Sr. Miquel Llobeta, Delegat de l’Àrea de Comerç] 
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Segons l’informe que ens ha enviat el Govern Balear, s’han concedit, es varen donar 
181 sol·licituds, se n’han concedides eh, 149,95, bé 150 sol·licituds, amb un import 
cada un, a una mitja de 2.180€ per sol·licitud, de moment s’han resoltes, ja s’han 
gestionat tots aquests imports.  

 

6. Amb la situació actual existent (restriccions, probable endarreriment de l'inici de 
la temporada turística, ...), no us replantegeu reprendre la iniciativa que vàreu 
iniciar de treure una línia de subvencions pròpia per comerços / autònoms des de 
l'Ajuntament de Pollença? Les bases ja estan fetes i simplement s'haurien 
d'actualitzar. A més, la partida de 150.000€ del pressupost, Ajudes emergència 
sanitària i ciutadana contra la pandèmia està disponible ja que el pressupost de 
l'any 2020 es va prorrogar de forma automàtica, pel que existeix crèdit suficient 
[dirigida al Sr. Miquel Llobeta, Delegat de l’Àrea de Comerç] 

Bé com he dit abans a l’explicació de la moció presentada, pues, ja tenim les bases, 
eh, pràcticament fetes, en qualsevol moment vos les presentarem, perquè els 
poguem consensuar, i tenim previst fer aquesta subvenció dels autònoms, llavors una 
altre subvenció de les bases, d’uns 50.000€ de material de COVID i uns 20.000€ pels 
cupons. Hi estam fent feina i, així com vagi sortint, vos ho anirem comunicant.  

 

EDUCACIÓ 

7. En quin estat es troben les negociacions perquè es declari l'interès autonòmic a 

l'àmbit urbanístic on es situa l'escola CEIP Costa i Llobera, per així regularitzar-ne la 

seva situació i que es pugui acondicionar, entre d'altres el carrer lateral que està en 

condicions molt dolentes i que és on es situa la sortida d'emergència de l'escola? 

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

 

Això la dirigiré al Sr. batle i regidor d’Urbanisme perquè és més un tema urbanístic 

que no un tema educatiu.  

 

Agafa la paraula el Sr. batle: bé ho tenim en converses amb la Conselleria, lògicament 

la Conselleria no durà a Consell de Govern la declaració d’interès autonòmic fins que 

no tengui tot clar la documentació, hem hagut d’estirar de l’hemeroteca dels 

expedients i dels acords, perquè aquí hi havia una petita part que era urbana, havia 

hagut unes compres de solar, hi havia una consolidació del vial perquè nosaltres sí, 

com sabeu, independentment que vàrem intentar negociar si no record malament 
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l’anterior legislatura també el solar de darrera per adquirir-lo i ficar-lo dins la parcel·la 

però ha estat impossible perquè la propietat es va negar en banda a cap tipus de 

negociació, però sí que es tot l’àmbit del carrer i el que és l’escola, pues ho tenim en 

marxa. Vàrem haver de fer un projecte associat, a aquesta declaració, o un 

avantprojecte que han fet els tècnics municipals, per un tema de menjador, que ja ho 

hem enviat, i ara estem amb tota la documentació que només és purament jurídic. De 

fet amb el Conseller xerram assíduament, no per res, perquè ens l’hem trobat tantes 

vegades, hi ha insistit bastant, però jo confiï que aquest mes tenguin tota la 

documentació i el Consell de Govern de dins, aquestes setmanes eh, es pugui eh, es 

pogués aprovar aquesta declaració d’interès autonòmic que es doni el vistiplau al 

centre i a les possibilitats posteriors, de, eh..., de, eh, ... legalització i possibles 

ampliacions.   

 

MEDI AMBIENT 

8. Vista la resposta donada a l'anterior plenari sobre les actuacions a dur a terme al 

Bosquet de Bóquer, i que vostè va dir que el batle us havia comentat en una reunió 

abans del Ple que "s'hi faria una actuació", de quina actuació parlem? Quines 

mesures concretes teniu la intenció d'aplicar el Bosquet a part d'una revisió 

mensual de si hi ha voluminosos i brutor? [dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada 

de l’Àrea de Medi Ambient]. 

L’acció que hi ha és aquesta... la de que cada vegada, de cada tant passar-hi per veure 

l’estat i anar retirant, de fet ara n’hi torna a haver i aquesta setmana segurament 

EMSER hi anirà, a tornar a fer net.  

 

Agafa la paraula el Sr. batle: de totes maneres vos vàrem dir que havíem presentat 

una sol·licitud d’ajuda eh, respecte al projecte de, eh... la línia d’ajuda del Consell que, 

eh, s’ha presentat dins tots els projectes un projecte del Bosquet de Bóquer, eh, s’ha 

presentat la memòria. Lògicament si ens concedeixen l’ajuda, en funció dels 

percentatges i del nivell que es faci pues després es redactarà el projecte d’adequació 

i senyalització, però això està dins les darreres ajudes del Pla de reactivació que 

vàrem presentar unes ajudes que crec que es va reunir la comissió la setmana 
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passada per aprovar-les, en la qual es els ajuntaments i govern posaven un 

percentatge.  

 

9. Estaríeu d'acord i donaríeu suport a iniciatives socials, ciutadanes i empresarials 

que demanessin conjuntament una protecció marítima-terrestre per la Badia de 

Pollença? Vista la situació actual, quines passes esteu fent amb la Demarcació de 

Costes per sol·licitar que s'acabin tots els fondejos il·legals que tenim? [dirigida a la 

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

Aquesta pregunta la pas perquè la contesti el Sr. batle, que ha tingut vàries reunions.  

 

Pren la paraula el Sr. batle: eh, sí, com sabeu ja vàrem anunciar a nivell de, 

d’actuacions estem fent feina amb el que és l’IMEDEA, que vàrem tenir una reunió de 

coordinació per explicar quina era un poc la idea que teníem, sobre tot per poder 

gestionar per un costat els fons europeus, que pareix que per iniciatives 

mediambientals ara sembla que amb la nova Conselleria de Fons Europeus supòs que 

es reactivaran, ho tendrem més fàcil, per poder coordinar aquest tema, es coordinarà 

aquesta part, i per poder fer un estudi global. L’IMEDEA ja ens ha passat una proposta 

tant econòmica com a nivell de, de conveni, però ha de passar tota la part de 

contractació perquè no és un medi propi, és diferent, si fos mitjà propi es podria fer 

directe però no ho és, per tant, eh ja ho tenen en el servei de contractació per poder 

fer, aquest estudi.  

 

En relació a Demarcació de Costes sí que aquí és complicat. No tenim, no tenim cap 

tipus de, eh, de..., de reacció a aquesta proposta que hem fet. Nosaltres estem 

cansats de dir que és un tema que s’ha de resoldre, amb Ports és més fàcil, però amb 

Costes no tenim, no tenim ara en aquests moments, no, no aborden el tema i i jo crec 

que anirà una mica supeditat a l’estudi i un poquet a la pressió d’altres 

administracions, però aquest tema amb Costes està aturat.  

 

10. A la sessió plenària de novembre va respondre exposant algunes actuacions a 

fer, després d'una pregunta nostra sobre la problemàtica dels vessaments 
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puntuals d'aigües fecals i altres problemàtiques existents que afecten la qualitat 

de l'aigua...  

• Com està el contracte per fer una bateria d'analítiques regulars en el temps? 

Aquí s’ha fet, tenim ja el plec tècnic redactat de, per 1 any d’analítiques, i s’està 

redactant el plec administratiu i una vegada que estigui tot enllestit sortirà a licitació.  

 

• S'ha enviat la carta circular requerint als establiments i urbanitzacions 

perquè revisin "tot el que són les seves conduccions de clavegueram"? 

La carta està feta, i sols falta que des de Secretaria hi afegeixin, la part de, de 

reglament i normativa i, sortirà, de seguida sortirà.  

 

• S'ha començat a pintar els embornals amb la frase "la mar comença aquí"? 

Bé aquesta campanya ja es va iniciar, no importa que hi entrem en detalls si li sembla.  

 

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

 

Pren la paraula el Sr. batle: també a dia d’avui estem fent amb aquest aspecte, un 

moment, eh... també estem fent tot el que és eh, ..., l’adequació de tot el que és el 

pou de registre, dels carrers que s’han d’asfaltar del Port de Pollença. Eh, ... estam ja 

arreglant tots els pous i condicionant-los per tal de quan es faci l’asfaltat, se, eh..., no 

s’hi hagi de tornar a actuar, hi estan fent feina ara, sobretot carrer Pescador, i aquella 

zona.  

 

URBANISME 

 

11. Fa uns quants mesos li vàrem demanar sobre la possibilitat d'establir un 

recorregut il·luminat amb faroles LED a la pista/passeig situat a la carretera MA-

2200, per facilitar la pràctica d'esport a hores on ja no hi ha llum solar. Vàrem 

demanar al Consell Insular (ja que vostè va dir que era competència seva), i si es 

volguessin posar faroles LED, l'Ajuntament ho podria fer com projecte Municipal ja 

que la competència és nostra, sempre i quan demani un informe a carreteres per la 
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no afectació de la seguretat viària. Segueix veient interessant aquest projecte? 

[dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle] 

 

Bé, aquí, primer hi ha un tema de seguretat viària, que el primer que vàrem demanar 

era si es podia fer i no, eh, destirotás no la seguretat del que puguin ser els vehicles, 

no, i, ara volem fer una reunió, saber com esta amb carreteres, tota la part de, de les 

rotondes que estaven previstes que no sé si vostè té més informació que jo perquè 

lògicament són companys de grup, i eh, 2 aspectes més que volem abordar 

d’entrades al poble, tema de la possibilitat dels bussos que ja ens han comunicat que, 

de la Conselleria de Transports que volen abordar, i ells s’havien de posar en contacte 

amb carreteres i a partir d’aquí, mirarem a veure si això és un projecte que sigui 

factible eh, eh, ..., factible tirar-ho endavant. De totes maneres el problema no és el 

tipus de farola sinó, també, que allà no hi ha xarxa de baixa tensió, i tot això seria 

posar-les d’una manera que fossin autosuficients.  

12. Algunes persones ens han explicat que a un tram urbà de la primera línia del 
Port de Pollença, concretament des de Via Alemanya (núm. 198 aproximadament) 
fins la rotonda de la MA-2220, no hi ha cap tipus de farola (per tant, sense 
il·luminació). Sent una zona amb pista ciclista i on persones fan voltes circulars, 
contemplaríeu incorporar faroles LED de baix consum per il·luminar aquest punt 
del nucli? (veure fotografies als annexos) [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle] 

Bé sempre les feim de baix consum, però això, eh, ..., deu ser la part final de Llenaire, 
no? Llenaire que ja és, és carretera. Eh, ..., no sé això mirarem si es pot fer un projecte 
d’aquestes característiques, ... i, eh, es pot il·luminar una miqueta. Com sempre és un 
tema, també, això quan es va recepcionar era carreteres en dos sentits, i no, és vera 
que hi va gent però realment on comença la part, la part és a partir de la rotonda cap 
endavant. Eh, mirarem si podem incorporar a algun projecte més il·luminacions.  

 

13. Hem anat demanant sobre l'entrada al Camí de Cuixac des de la carretera 
Pollença-Port de Pollença que sense il·luminació és prou perillós de nit, responent-
nos que es volia posar un tipus de farola com les ja posades a Síller. Vàreu 
respondre que estàveu pendents d'un informe de Policia per fer-ho. Ja es té 
l'informe? Quan es posaria la o les faroles?  [dirigida al Sr. Bartomeu Cifre, batle] 

Això ho explicarà na Maria.  
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Pren la paraula la Sra. Maria Buades: bé des de la Policia el que ens han dit és que a la 
majoria, que tots els camins que tenim al Municipi són prou perillosos, i tots tenen la 
mateixa condició, vull dir, ells, això de posar-hi una, que aquest no és més perillós 
que tots els altres, no hi ha necessitat de posar-ne a cada passa, perquè sinó s’haurien 
de posar a totes bandes. Llum de moment aquí no en posarem. La policia no ho veu, 
no és... , tant de perill com pugui ser d’un altre carrer, d’un altre camí perdó, dins 
aquests camins veïnals que tenim al Municipi.  

S’agafa la paraula per puntualitzar que el problema és el Xiprer que hi ha allà, no tant 
per l’entrada del camí.  

Però és que el xiprer està aferrat a la paret, no entenem la perillositat que els cotxes 
no puguin sortir, els cotxes s’aturen mes endavant, no entenem molt bé aquesta 
pregunta, des de la Policia no s’entén i jo tampoc, no es veu tant perillós com la resta 
de camins. Ja m’ho explicarà vostè...  
 

EQUIP DE GOVERN I ACCIONS 

14. Quines són les principals accions que vol desenvolupar des de les seves Àrees 

de gestió delegada durant l'any 2021? I quins eixos del seu programa electoral vol 

desenvolupar? [dirigida al Sr. David Alonso, portaveu del grup Municipal PP i Delegat 

de les Àrees d’Hisenda i Contractació] 

 

Realmente con el COVID encima y la pandèmia que estamos sufriendo, poca política 

se va ha hacer desde los presupuestos generales del Ayuntamiento, en todo caso, los 

ejes políticos ya están marcados cuando se firmo el pacto de Gobierno. Poco más le 

puedo decir.  

 

15. Quines són les principals accions que vol desenvolupar des de les seves Àrees 

de gestió delegada durant l'any 2021? I quins eixos del seu programa electoral vol 

desenvolupar? [dirigida al Sr. Josep Marquet, portaveu del grup Municipal El PI i 

Delegat de les Àrees d’Educació, Cultura i Mediació Cultural] 

 

El primer que he de dir és que m’ha cridat l’atenció que aquesta pregunta només la 

faci al Sr. David Alonso, a jo, i al Sr. Andrés Nevado, quan crec que hauria de ser una 

pregunta per tot l’equip de Govern perquè tots tenim responsabilitat, llavors si a 
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vostè realment li interessen aquestes accions, no sé si espera a cada Ple anar 

demanant a regidors diferents, però ha quedat un poc així, pareix que cerca qualque 

cosa més, no sé.  

 

Bé com bé ha dit el Sr. David, és complicat en aquests moments amb el tema del 

COVID fer una programació i accions es volen desenvolupar. Perquè clar, a principis 

de 2020 teníem bastant clar o jo tenia bastant clar les accions a desenvolupar des de 

Cultura i Educació, després arriba tot aquest trui de la COVID i la pandèmia i tal i hem 

de canviar-ho tot i anar damunt la marxa. Eh, enguany pensam un poc ser 

continuistes. És a dir, quins varen ser els eixos l’any passat una vegada havíem entrat 

ja dins el tema COVID? Pues sobre tot des de l’Àrea de Cultura, intentar ajudar al 

sector cultural de Pollença i de Mallorca, és a dir, mantenir en tot el que es va poder 

la programació, i fer altres accions com va ser la música desconfinada amb els grups, 

eh, de música de l’associació de músics de Pollença per ajudar-los a poder tenir, uns 

ingressos. La idea és mantenir aquestes coses de cara a l’estiu, és a dir mantenir un 

poc el que és la programació cultural molt semblant a la programació de l’any passat, 

a no ser que les coses canviïn, i també des de l’Àrea de Cultura ajudar a totes les 

associacions i grups que tenen relació amb la cultura i les arts escèniques, perquè 

puguin fer feina i tenir aquests ingressos, per aquesta banda.  

 

L’Àrea d’Educació, també com se sap les competències Municipals amb educació 

bàsicament són el manteniment dels edificis, això s’ha anat fent i es seguirà fent, a 

part estem fent de pont amb la Conselleria per aconseguir coses que havia de fer 

l’IBISEC, hem fet venir el conseller i me consta que ha arribat, perquè m’ho va dir el 

batle divendres, ha arribat el permís, bé perdona, la sol·licitud de llicència de, 

l’ascensor del CEIP Port de Pollença, del qual ens alegrem i intentarem que es doni la 

llicència l’abans possible perquè era una reivindicació de l’APIMA i des del CEIP Port 

de Pollença des de fa molt de temps, i, amb totes aquestes coses hem intentat fer de 

pont perquè es fes tot el que, eh, competència de la Conselleria, i noltros anam 

ajudant, mirant durant l’estiu que s’han pintat totes les escoles, i tal, el tema neteja 

seguirem per treure aquest contracte de neteja, la idea és continuar que la neteja de 
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les escoles segueixi en la mateixa línia i a partir d’aquí que també s’ha demanat ja és el 

tema de l’escoleta que hem demanat poder estar adherits o participar a la subvenció 

per la creació d’una nova escoleta de 0-3 anys a Pollença. Més o menys els eixos, eh, 

van en aquest sentit i li dic, clar, eh, amb la situació que ens trobam hem d’anar una 

mica al dia a dia, perquè les coses que ens trobam canvien d’un dia per l’altre i el que 

avui es pot, demà tal vegada no es pot fer, un poc jugant amb aquest sentit...  

 

16. Quines són les principals accions que vol desenvolupar des de les seves Àrees 

de gestió delegada durant l'any 2021? I quins eixos del seu programa electoral vol 

desenvolupar? [dirigida al Sr. Andrés Nevado, portaveu del grup Municipal UMP i 

Delegat de les Àrees de Serveis Generals, Cementiri Municipal, Mercat Port de 

Pollença i Festes Port de Pollença i Delegació especial del Port de Pollença] 

 

Eh, debo decir que es un proyecto de 4 años, que todas las Áreas van entrelazadas 

para los proyectos que se hacen, eh estamos adecuando el Cementerio una zona 

para hacer el tanatorio, se ha arreglado una tubería en el Passeig Voramar para 

subsanar deficiencias, en la Plaza Miquel Capllonch y la Carretera de Formentor ya 

está en marcha, la estación de bombeo de la Guardia Civil también, eh, sembrado de 

árboles y en fin, es un proyecto de 4 años y, de momento, vamos avanzando.  
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ANNEXOS 

Fotografies que es corresponen amb la pregunta núm. Es pot veure la última farola 

existent de tot el tram que hi ha, encara, per arribar a la rotonda de la MA-2220.  

 

 
 


