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   MÉS DE 100 DIES DE  CONTINUÏTAT.
De moment l’ equip de govern  s’ha                       distingit  per la seva continuïtat. El que no és  
d’estranyar, ja que els que  comanden són els                       mateixos que hi havia a  l’anterior govern 
municipal i l’esquerra brilla per la seva                      absència. De moment l’excusa per no fer grans  
canvis és l'enorme forat econòmic de                        l’Ajuntament que encara no s’ha explicat amb 
claredat a la ciutadania, a la que exprimeix amb una      bona pujada d’impostos per tapar aquest forat.

Clar que és difícil fer una auditoria quan un dels          socis de govern, com és el cas d’UM- UNPI,  és un 
dels responsables d’aquest desastre econòmic.         També resulta complicat  fer un pla d'austeritat i 
preveure retallar algunes partides futures quan   es manté a l’horitzó  el projecte de l'Auditori de 
Moneo.  Si  ara  estam a  aquesta  situació  de           bancarrota,  què  suposarà  afegir  els  milions  de 
construcció,  manteniment  i  gestió  d’aquest           auditori? El NO del PSOE a aquest projecte s’ha 
diluït com s’ha diluït el seu laïcisme i el del PSM.

Respecte a la resta dels nombrosos problemes que     té el municipi encara no s’ha adoptat cap iniciativa 
important: serveis socials, disciplina urbanística,       ocupació de la via pública, camins, Cala Carbó, 
l’accés  a  la  Fortalesa  i  el  castell  del  Rei,     l’abandó del patrimoni en general, Torrent de San 
Jordi....Tampoc no s’han notat  grans canvis  o       millores  en el  dia  a  dia  (  neteja,  mobiliari  urbà, 
sotracs...),  tot i  la   comissió creada per a aquest fi.  

Respecte a les crisis més greus d'aquests cent dies es va actuar amb lentitud i d'una manera poc eficaç: al 
tema del mercat de la plaça del Port, davant dels problemes de subministrament d'aigua a la Cala i dels 
problemes de la darrera patrona. Al tema de les denúncies a dos policies locals s'ha actuat en un principi 
correctament amb l'aprovació de la col·locació de càmeres i obertura d'expedient. Però pensam que aquest 
expedient s'hauria d'haver tancat ja.

A l’important tema de l'urbanisme només s'ha aconseguit aturar una impactant construcció a Formentor, 
que clarament no complia amb la seva llicència, gràcies a molta feina externa, de veïns i la nostra pròpia. 
Igualment ha estat lamentable l'actitud de l'equip de govern facilitant la construcció de 39 apartaments a 
Can Botana quan hi ha indicis que les llicències no són correctes i s'han donat, entre altres coses, gràcies a 

la negligència del regidor d’urbanisme i batlle Joan Cerdà.

Segueix  faltant  un  model,  una  acció  coordinada  i 
planificada,  per  anar  millorant  aquest  poble.  Falta  de 
previsió, precarietat en les decisions, soparets, immobilisme 
i  falta  d'idees  dominen el  panorama de l’actual  equip  de 
govern.
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 MÉS DE 100 DIES D’OPOSICIÓ: Un balanç positiu.
Xifres: 3 plens ordinaris; 5 mocions, 12 precs. Més de 30 preguntes

Laïcitat.- Refusat
Degut a l’aconfessionalitat de l’estat demanarem: 
-Separar les actuacions pròpies de la gestió municipal de qualsevol 
manifestació de caire religiós. 
-La retirada del crucifix de la sala de sessions de la Casa Consitorial. 

Recuperació del camí del coll de’n Patró. – Acceptat a mitges.
Degut a la deixadesa i mal estat del camí públic de Can Patró, i a petició 
de la Plataforma Pro Camins Públics i Oberts, varem demanar: 
-Iniciar l’obertura d’un expedient d’investigació que reculli fonts orals  no 
contemplades al catàleg, per acabar de complimentar-lo
-Iniciar la recuperació del camí amb especial cura de protegir el tram del 
camí empedrat.
-Indicar el tram en el seu inici i al seu final.
-Efectuar  la  aprovació  definitiva  del  catàleg  de  camins del  municipi, 
aprovat provisionalment el 27 d’octubre de 2005.
L’equip  de  govern  va  aprovar  l’obertura  de  diligències  prèvies  per 
conèixer les circumstàncies i situació concreta del camí.

Delimitació de la zona de 
mercat tradicional. – En marxa
Hem demanat a l’equip de govern 
que en virtut de la llei de Comerç 
delimiti el casc urbà de Pollença 
com a mercat tradicional per 
evitar l’obertura dominical dels 
locals del polígon ja que va en 
detriment dels treballadors i del 
comerç veritablement tradicional

Pla  bàsic  d’accessibilitat  i  supressió  de  barreres 
arquitectòniques.- Acceptat
Tenint en compte la quantitat de barreres arquitectòniques que hi ha 
al nostre municipi presentàrem una proposició per la seva supressió 
que  va  ser  acceptada  al  ple  per  unanimitat.  L’acord,  entre  altres 
coses, preveu l’elaboració i execució d’un pla municipal per tal afer; 
l’elaboració d’un catàleg d’espais i edificis públics per adaptar-los; 
dotar els pressuposts del 2008 amb una partida per executar el pla i 
cercar ajudes fent-ho tot de manera participativa  amb la “Plataforma 
per l’eliminació de les barreres arquitectòniques”.

Millora de la comunicació i 
informació de l'ajuntament.
- Acceptat ?
Proposàrem els següents punts 
bàsics:
- Que l'Ajuntament exposi tota la 
documentació pública a la pàgina 
web del municipi; les actes de 
plens i comissions de govern,  els 
bans municipals, els decrets de 
batlia...
-Els ciutadans i ciutadanes que ho 
demanin formaran part d’una llista 
de correu per tal d’enviar-los tota 
la documentació pública de 
l'Ajuntament.
-El compromís de contestar als 
ciutadans qualsevol reclamació, 
plec o petició que facin per escrit 
en un termini raonable.
-A les peticions fetes per Internet 
s'ha de donar la possibilitat de 
rebre còpia del missatge a l'adreça 
electrònica pròpia.
-Transmetre el plens de la 
corporació per la ràdio municipal.
Varen arribar a un acord verbal 
que encara no ha signat l’equip de 
govern.

Visites regulades al Castell del Rei      i a la Fortalessa.   En marxa
Hem demanat el compliment de la llei i la regulació de visites a 
aquests Bens d’Interés Cultural(BIC), com a mínim quatres dies 
al mes.

Distinció de la Patrona a      l'IES Guillem Cifre de Colonya  .  Acceptat.
Les  distincions  proposades  eren  totes  de  caire  religiós  o  bancàries. 
varem aconseguir que se donés un distintiu a l’institut per la seva tasca 
social i educativa.

Càmeres al quarter de policia municipal. – Acceptat.
Varem demanar la gravació, mitjançant circuït tancat de càmeres, 
de les persones detingudes durant la seva estada als edificis de la 
Policia Local de Pollença. El batle ha fet un decret en aquest sentit.

A més a més hem demanat 
canvis a la Patrona 2008, un nou 
estudi de metalls pesants al 
Torrent, millorar els edificis 
municipals, la millora de 
senyalització de tràfic, la 
recuperació de la concessió del 
local de la plaça Joan Cerdà del 
Port, la suspensió de les llicències 
de Can Botana, un pla tècnic  per 
a Gotmar...

La publicació Sa Plaça ha dit: 
L’assot del govern de Pollença. (…) el regidor d’EU, 
Pepe García, no para de fer propostes. I quasi bé 
totes ben raonades i argumentades.

http://iesguillemcifre.cat/


CALEN RESPOSTES
-   On  queda  el  laïcisme del  PSOE i  PSM?  I 
l’esquerranisme? On queda el  No a l’Auditori 
del  PSOE?  Tenen  la  voluntat  segrestada  per 
UM-UNPI?
-  Hem de des- inaugurar  el col·legi del Port de 
Pollença encara  sense  recepcionar  i  el  Refugi 
del pont romà encara sense obrir? 
- UM-UNPI formaven part de l’anterior govern?
Els  tres  anys  de  batlia  d’en Joan  varen ser  un 
somni? Quan parlam del forat econòmic sembla que sí.

-  Fa dos anys es va aprovar el catàleg de camins, i fa més d’un 
any i mig es va tancar el període d’al·legacions. Per què tanta 
dilació en  la  seva aprovació  definitiva?  A qui  no li  interessa 
recuperar el patrimoni de tots?
-  Per què el senyor batlle no fa  complir el decret de batllia 
Num. 431 de  25  de  Maig  de  2006 i  fa  obrir  el  tancament 
il·legal de la carretera vella de Pollença a Lluc, que hi ha a la 
finca de l'Empeltada i que és una burla per a tots els ciutadans?

Què pensen 
fer amb les 

3500 firmes 
recollides 
per salvar 

Cala 
Carbó?

-  Quan  de 
temps necessiten per tancar  l’expedient del policia 
municipal denunciat per agressions? 

III CONCURS DE FOTOGRAFIA URXELLA
- Tema: IMPACTES: SOCIAL O MEDIAMBIENTAL A POLLENÇA.
- Les obres han de ser del municipi de Pollença.
- Participants: totes les persones que ho desitgin, professionals o aficionats.
- No hi ha límit de fotos ni de mida.
- Les obres han de ser enviades a eurxella@yahoo.es o a qualsevol persona d’Alternativa Pollença.
- Les obres han de tenir títol, ubicació del problema, nom i llinatges de l’autor, telèfon o adreça de contacte
- Premi: 60 euros.
- Data límit: 31 desembre de 2007.
- El jurat estarà format pels membres d’Alternativa Pollença i la seva decisió serà inapel·lable.
- Les obres presentades podran ser utilitzades per Alternativa, EU-EV per a la realització d’una exposició o 
la denúncia pública dels problemes assenyalats. L’autor si així ho sol·licita podrà mantenir el seu anonimat.
- La participació en el concurs implica la total acceptació de les bases

http://alternativa.balearweb.net
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38 apartaments i cinc piscines! (Can Botana).
Des d’aquí demanem la  suspensió de sis llicències a Can Botana (Cala Molins - Cala San Vicenç 
UNAC 33).  Si això no s’atura a aquest lloc  permetran construir en novembre  38 apartaments i cinc 
piscines on avui només hi ha habitatges  unifamiliars i pins. Tot un atemptat ecològic i paisatgístic just 
damunt Cala Molins. 

Farem una mica d’història per aclarir el tema:

-  Al  PGOU (Pla  General  d'Ordenació  Urbana de 1990) .  Als  solars  de  Can Botana es  podien 
construir habitatges plurifamiliars.

-  Al  POOT (Pla d'Ordenació Turística 1995) que es va fer   reconeixent  la necessitat de preservació 
del medi ambient i de la planificació integral del territori com a elements determinants per a la consecució 
d'una oferta turística qualificada i diversificada. Es va considerar que als solars de  Can Botana només 
s'havien de construir habitatges unifamiliars aïllats, que és el que trobem actualment.

-  Dotze anys després de la publicació del POOT encara no s'ha aprovat definitivament l'adaptació 
del PGOU ( fa mesos que  es troba  al Consell). Aquesta negligència per part de l'Ajuntament ha permès 
donar  cinc  llicències i una més que en aquest moment es troba en tramitació. La majoria de les 
llicències (quatre) es varen donar als darrers mesos de la passada legislatura (març - maig 2007).

-  L'Ajuntament no només ha pecat de negligent sinó que ha facilitat aquestes llicències amb la 
realització del projecte de dotació de serveis de Can Botana. En aquest punt l'arquitecte municipal 
Rafel  Balaguer va demanar de forma escrita  la tramitació amb urgència del  projecte  de Dotació de 
Serveis de Can Botana  per evitar l'adaptació al POOT que havia estat aprovada pel mateix Ajuntament. 
Una actuació que consideram contraria al rigor institucional exigit a l'Administració Municipal. 

Aquestes  llicències  que  ha 
donat  l'Ajuntament  suposen  la 
construcció  de  39 
apartaments totalment 
contraris  a  l'esperit  del  POOT 
de  fa  dotze  anys.  Són  un 
atemptat paisatgístic, van contra 
la fisonomia actual de la Cala i 
no tenen en compte els serveis i 
capacitat  de  la  mateixa  Cala. 
Tot plegat suposa que el que era 
un atemptat a 1995 es deixa fer 
al 2007.  

Després de mesos de feina en 
col·laboració  amb veïns  i  el 
GOB, i de recursos que fins 
ara  han  estat  rebutjats  per 
l'Ajuntament hem presentat 
un nou recurs  demanant la 
revocació immediata de les 
llicències per incompliment 
flagrant  de  la  normativa 
urbanística del PGOU, Pla 
Territorial i Llei del Sòl. 

Consideram que aquestes llicències vulneren  el Pla General d'Ordenació Urbana de Pollença, ja que 
per ser un solar urbanitzable cal que tengui, entre altres coses, un accés rodat asfaltat o ben pavimentat al 
solar, cosa que no tenen aquestes parcel·les: només hi ha una via de “gravilla”. I la UNAC 33 no preveu 
fer cap camí per trànsit rodat.
Per  tot  l’exposat  anteriorment  consideram  que  els  solars  inclosos  dins  l'àmbit  de  la  UNAC-33  no 
reuneixen  la  qualificació  de  solars  edificables  segons  la  Norma  107  de  PGOU  principalment  per 
deficiències greus en els seus accessos rodats als mateixos.
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