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                                                   EL FORAT  
La pregunta més freqüent entre els ciutadans 
de Pollença és com i on s'han gastat els seus 
doblers? On se van els impostos? La mateixa 
pregunta ens fèiem nosaltres i per això vàrem 
demanar una auditoria, que l’equip de govern 
no va voler fer. Què volen amagar? Quina por 
tenen a una anàlisi externa i objectiva dels 
comptes de l’Ajuntament? 

Som un municipi ric, on 
es recapten una bona 
quantitat de doblers en 
forma d'impostos i 
taxes. Però malgrat això 
tenim mancances a 
serveis bàsics: zones del 
muni-cipi sense 
clavegueram, amb una 
il·luminació deficient, 
amb barreres arquitec-
tòniques, talls d'aigua a 
la Cala, clots que 
semblen cràters, una 
neteja dels carrers 
lamentable, entrades al 
poble que fan pena... I 
el que es pitjor: després 
d'anys de bonança 
afrontam la crisi amb un 
forat econòmic impres-
sionant. Què ha passat amb els nostres 
doblers? 

Ara que es vol utilitzar Agatha Christie com 
atractiu turístic tal vegada hauríem de 
demanar a un dels seus famosos detectius que 
investigués les causes de l'actual situació. A 
nosaltres se’ns han ocorregut un parell de 
raons de caràcter general: 

- A Pollença hi ha hagut durant diferents 
legislatures equips de govern que han estat 

qualsevol cosa menys “equips”. Els diferents 
partits que els han conformat han actuat 
competint sense respectar les partides 
pressupostàries, fent una cursa fonamentada 
en un populisme irresponsable, en parts i 
quarts i no en una gestió seriosa, responsable 
i igualitària. Això explica que a Pollença una 
eina fonamental de gestió com són els 
pressuposts s’hagin arribat a aprovar amb un 

any de retard al 2008. 

- Una altra raó és la 
manca de transparència  
i participació a la gestió. 
Als ciutadans, associa-
cions i partits moltes 
vegades els ha faltat 
informació per fer un 
control efectiu i eficaç del 
govern. Igualment els 
partits només se’n 
recorden de  la gent ca-
da quatre anys. 

- Tampoc no ha ajudat el 
control polític de les 
associacions i de la 
premsa local. Això ha 
mort la societat civil, que 
és el que vertaderament 

vertebra i fa fort un poble. 

Per tapar el forat no és suficient amb criticar 
als bars o quan arriba l’hora de pagar els 
impostos. Ja és hora que la gent es mobilitzi i 
exigeixi una bona gestió dels seus doblers. Cal 
implicar-se activament per canviar les coses. 
Només d’aquesta manera es taparà el forat no 
només econòmic sinó també moral en el qual 
s’enfonsa el poble. 

CONTACTA AMB EL NOSTRE 
REGIDOR. 

José Luís García Salvador (Pepe) 
Telèfon: 656967751 
eurxella@yahoo.es 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEINA INSTITUCIONAL 
Només dos plens des del darrer Urxella, però nou mocions 

Al ple de novembre.  

Moció conjunta amb el PSM  demanant que a la futura línia ferroviària Sa Pobla- Alcúdia es situï 
l’estació d’Alcúdia tan prop com sigui tècnicament possible de Pollença, que es faci la connexió amb 
tramvia al Port  i que el traçat escollit sigui aquell que suposi un menor impacte territorial aprofitant la 
carretera  Sa Pobla – Alcúdia. Al debat vàrem afegir la petició d’estudiar la viabilitat de fer l'allargament 
de la línia fins a Pollença des d'Inca. Tant el grup PP-UMP com UM-UNPU i PSOE  varen demanar votar per 
punts, i varen votar contra del punt que demanava l’estació d’Alcúdia el més a prop possible de 
Pollença. La resta de punts es varen aprovar per unanimitat. 

Moció en relació al servei de neteja viària del Port de Pollença. Fa nou mesos que l’empresa que fa 
aquest servei, LUMSA, no té contracte. Demanàvem la recuperació d'aquest servei per part d'EMSER. 
Rebutjada, només amb el nostre vot a favor  

Moció a favor dels drets humans. Moció en suport de la feina de les entitats cíviques Drets 
humans  i Justícia i Pau de Mallorca. Varem acordar adherir-nos a la campanya "Un mes dedicat als 
drets humans" i assumir el compromís d'observar, donar suport i promoure els Drets Humans de la  
Declaració Universal, ingressant en la Xarxa de Ciutats pels Drets Humans. Aprovada per unanimitat. 

Moció a favor de l'ús terapèutic del cànnabis. Moció en suport d'una proposició no de llei del PSOE al 
Parlament Balear. Es tracta que,a la major brevetat possible, els metges puguin administrar cànnabis als 
seus tractaments. Aprovada per unanimitat 

Al ple de desembre 

Moció per llevar la prova pilot de peatonalització del Port mentre es solucionaven els problemes, que 
es fes un nou informe i que en cas que no es llevés se senyalitzi adequadament.  L'equip de govern no es 
va dignar dir res, una vergonya i un menyspreu total al ple i als ciutadans. Rebutjada pels vots en 
contra de l’equip de govern. 

Moció per publicar a la pàgina web de l'Ajuntament la declaració de béns patrimonials i 
activitats dels regidors. Es tracta d'augmentar la transparència, a igual que s'ha fet a altres 
ajuntaments, per lluitar contra la corrupció.  Aprovada per unanimitat amb l'esmena proposada pel PSM 
que la publicació a la pàgina web sigui voluntària. Qui no la farà? Aprovada per unanimitat. 

Moció per obrir expedients i donar distincions a les senyores Margarita Comas Camps i Clara 
Hammerl. Demanam el nom de Margarita Comas Camps pel carrer que actualment no té nom però es diu 
"prolongació de la Gola", nomenar filla adoptiva a na Clara Hammerl i que a partir d'aquesta moció al 
manco el 50% dels futurs nous carrers portin nom de dona. Aprovada per unanimitat. 

Moció demanant la despenalització de les injúries a la Corona.  Pensam que no ha d'existir un tipus 
penal especial per a les injúries a la Corona. Rebutjada , només el PSM va a votar amb nosaltres a 
favor.  

Vàrem presentar una moció d’urgència demanant al Consell la requalificació de Formentor. No varen ni 
tan sol debatre el tema i tota la resta de grups va votar en contra de la urgència. 

Instàncies presentades més importants. 

- Demanant un informe jurídic per estudiar la possibilitat de fer un decret d'alcaldia per ordenar que 
s'obrin les barreres situades al camí públic de Ternelles i que es realitzi una valoració de la 
indemnització/justipreu de la servitud de pas del camí. 

- Demanant que es revisi des de la conselleria de Medi Ambient el projecte de recuperació del marge dret 

del torrent de Son Brull,  ja que aquest  elimina una part del camí de Can Muscaroles, i té un cost 

desmesurat. 



 

-Al ple del 8 de setembre de 2005, quan 
es va cedir un solar al club hípic, el PSOE 
va demanar que s'aprovés un reglament 
per fer aquestes cessions a les 
associacions. El batle Joan Cerdà va dir 
que ho tindria en compte. Posteriorment 
s’ha cedit part del Puig sense fer aquest 
reglament. A què esperen per fer- ho? 
 
-Una vegada més, enguany s'ha construït 
una porxada per a un dia de la fira vora la 
parada de busos. Així mateix , es va 
omplir de pedrenc l'aparcament. Tot junt, 
i cada any, no deu ser  més car que fer 
una estació de bussos més gran, i 
arreglar l'aparcament de forma 
permanent? 
 
-Per què per al diari local els partits de 
l’oposició pràcticament no existim? Per 
què si un llegeix aquest diari sembla que 
UM-UNPI ho fan tot perfecte? Per què no 
publiquen les respostes a les seves 
crítiques? 
 
-Arribarà la televisió digital a la Cala 
Sant Vicenç? 
 
-Per què el que serveix per 
desclassificar es Guix no serveix per a la 
Font o Formentor? 
 

-Per què el blog del PSOE a Pollença ha 
tingut una existència tan breu? 

-Malgrat haver contractat una empresa 
per ajudar a fer el pressupost, ja portam 
tres mesos de retard  (l’aprovació inicial 
s’ha de fer a octubre). Si la llei es 
compleix a altres municipis, per què no es 
fa a Pollença? 

-Per què “l’equip de govern” no fa feina 
realment com un equip, amb un projecte 
comú, amb informació i comunicació fluida 
entre ells, amb repartiment equitatiu de 
càrregues i forces ? 

-Per què no s’està complint ni amb la llei 
de carreteres ni amb el nostre PGOU i les 
tanques publicitàries es multipliquen 
a  sòl rústic? 

-Segons va dir el regidor de medi ambient 
al darrer ple, el darrer pla per tal de reduir 
el  nombre d’excrements canins al 
carrer no ha funcionat per la manca de 
col·laboració dels policies municipals. Què 
ha fet el seu company, regidor de policia i 
personal, per solucionar el problema? 

-Fins quan consentirà la gent el 
tancament del camí públic de 
Ternelles? Fins quan seguirà la gent 
anomenant “Senyora” a la persona que 
ens ha robat el camí? 

-De moment UM no vol entrar a l'Agència 
de Disciplina Urbanística. Què farà el 
PSOE? 



BRUTOR o COSES QUE NO LLEGIRAS AL PiP 
Davant les nombroses queixes que rebíem de la brutor a Pollença i al Port vàrem demanar els 
plecs de condicions i contractes de l'empresa que fa neteja, LUMSA "Limpiezas Urbanas de 
Mallorca". I la sorpresa va ser majúscula quan vàrem descobrir que des del 18 de març 
LUMSA fa la neteja viària del Port de Pollença sense contracte (evidentment cobrant) . 
Després d’això vàrem demanar una còpia dels 
mapes dels recorreguts de neteja realitzats 
per l'empresa Lumsa i còpia dels seus 
darrers plans de treball. Aquesta 
documentació s’havia de trobar a 
l’Ajuntament però no la tenien. Tot això 
demostra un desgavell monumental i una falta 
de control i de gestió totals. Hem de recordar 
que en Martí Ochogavía (serveis) i na 
Francisca Ramón (regidora del Port) tenen 
dedicació exclusiva i cobren un bon sou per 
aquesta feina. Des de març el regidor de 
serveis tenia la possibilitat de cercar 
alternatives a la deficient feina de LUMSA 
i no han fet res. 

Al ple vàrem demanar per segona vegada la dimissió del regidor de serveis, Martí Ochogavía 
(UNPI, abans ASI) que va romandre mut al ple. Estam parlant de nou mesos d'irregularitat 
administrativa greu amb uns regidors responsables, Martí Ochogavía i na Francisca Ramon , 
que no s'havien adonat que el contracte havia finalitzat, que no tenien els itineraris de neteja 
ni els plans diaris de feina i que al ple on parlàvem de tot això varen restar muts.  

El batle en Joan Cerdà (UNPI abans UM) va assumir la defensa de la incompetència dels seus 
regidors delegats però ho va fer d’una manera grollera, mentint descaradament.  Va afirmar 
al ple que davant les queixes sobre la feina de LUMSA, ell, en Martí i na Francisca es reunien 
cada quinze dies amb l'empresa! Algú es pot creure que amb tantes de queixes i reunions no 
se’ls va ocórrer ni mirar el contracte (quatre fulls), ni els mapes, ni els plans de treball (dos 
de les escasses deu clàusules del contracte). Per què aquest interès que continués fent feina 
una empresa de la qual estan molt insatisfets la majoria dels ciutadans? Per què a dia d’avui 
encara no s’ha fet un nou concurs públic per a la neteja viària del Port? Per què el Punt 
Informatiu no ha publicat res d’un tema que ha sortit a tots els diaris de Mallorca i s’ha 
debatut al ple?... Massa brutor tenim al nostre poble, ja és hora de fer net. 

IV CONCURS DE FOTOGRAFIA URXELLA 

Prorroguem el concurs de fotografia i esperam la vostra participació, teniu de temps...  

fins el 20 de març del 2009. 

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 e. 
- 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. 
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