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RENOVACIÓ, IL·LUSIÓ I TRANSPARÈNCIA 
 
   Vivim temps de descrèdit en 
la política. En els darrers mesos, 
no hi ha dia que les notícies no 
ens despertin amb un nou 
escàndol. Hi ha tants de partits 
implicats, amb tantes de 
persones de tots els colors, que 
molta de gent comença a 
pensar que tots els polítics són 
iguals, i que el poder –central, 
autonòmic, local- corromp de 
forma inevitable. La separació 
entre la classe política i el que 
normalment es diu ciutadania 
comença a ser un fet que es 
convertirà en un divorci si no 
anam alerta. 
   Aquesta desil·lusió és ben 
palpable a Pollença, on tenim un 
Ajuntament en què el descontrol 
i el funcionament irregular 
semblen ser la nota dominant. I 
no és per casualitat: des de fa 
anys s’han anat produït fets que 
fan que molts de pollencins 
pensin, com a la famosa obra de 
Shakespeare, que  alguna cosa 
olora a podrit. 
   I no ens referim només al fet 
que l’empresa Limpiezas 

Urbanas de Mallorca faci la 
neteja viària del Port de 
Pollença sense contracte des de 
fa mes d’un any i mig. Parlam 
també del no compliment de 
l'ordenança d'ocupació de la via 
pública, de la no denúncia 
d’obres il·legals per part del 
zelador municipal... 
   Per altra banda, l’Ajuntament 
es mostra definitivament 
sotmès a la influència dels rics i 
poderosos, a qui sembla que els 
doblers donin carta blanca per 
fer el que vulguin. Com a 
mostra d’aquesta actitud 
clientelista: el tancament de 
camí públic de Ternelles per 
part de la família March, i la 

no aplicació de la llei de 
disciplina urbanística a casos 
com el de “Villa Cortina” o les 
construccions de l’empresari 
Josep Singla (president de 
Proinosa) imputat i detingut en 
el marc de l'operació en l'ope-
ració Pretòria d’anticorrupció 
urbanística dirigida pel jutge de 
l'Audiència Nacional Baltasar 
Garzón. 

   
    D’aquest laisser fer, que 
sem-bla ser el lema de 
l’Ajuntament de Pollença, no es 
salva ni tan sols el Festival que 
no ha pogut ser fiscalitzat ni per 
l'interventor ni per la 
Sindicatura de Comptes, i que 
pagava als treballadors en 
negre. 
   En fi, també es podrien 
assenyalar nombroses irregu-
laritats a les contractacions  per 
part de l'Ajuntament, amb un 
clar incompliment de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, 
amb regidors que han 
contractat directament empre-
ses de familiars seus. Encara 
que creiem en la presumpció 

d’innocència, en els temps revolts 
que vivim hem de fer nostra la 
dita sobre la dona del César: no 
només ha de ser honrada, sinó 
que també ho ha de semblar. 
   I, justament, un parell de les 
irregularitats esmentades con-
flueixen en la persona del regidor 
de serveis Martí Ochogavía 
Mayol, epítome del polític 
populista que sura des de fa 
anys, sigui qui sigui el batlle que 
governi.  
   Són situacions com aquestes, 
en què l’opacitat i la confusió 
entre el que és públic i el que és 
privat són paleses, les que duen 
a l’abandonament de la política 
per part dels ciutadans, que 
assisteixen a cada nou cas 
sospitós amb una mescla 
d’indiferència i fàstic.  
   Només amb un canvi total 
d’aquestes polítiques, només 
amb renovació, il·lusió i 
transparència, podrem acon-
seguir que la gent es torni 
enganxar a la cosa pública. I, es 
vulgui o no, el que tots tenim 
més proper és el nostre 
ajuntament. Si li posam ordre, si 
el fem ben net, si deixam que 
entri aire renovat el tornarem a 
sentir com a ca nostra, un lloc 
del què ens hauríem de sentir 
orgullosos, cosa de la qual, 
indubtablement, ara ens podem 
sentir més lluny. 

Per transparència, renovació i 
il·lusió: l’hem de fer fora.  

 



 

 

 

 

 

 

FEINA INSTITUCIONAL 

8 mocions 
 

Al ple de juny 

1 - Creació d'una comissió per a l’elaboració dels Pressuposts. Es tractava d’ajudar a fer uns 
pressuposts reals i austers. Finalment es van presentar uns pressuposts irreals amb quasi un any de 
retard. Va ser rebutjades pel vot negatiu dels regidors de l'equip de govern,el grup PP-UMP va votar 
a favor.  

2.- Presentació del pla d'acció de l'Agenda local 21. En dos anys no s'ha fet res a l’agenda local 
21, una eina fonamental des del punt de vista mediambiental i de participació ciutadana . Va ser 
rebutjades pel vot negatiu dels regidors de l'equip de govern,el grup PP-UMP va votar a favor.  

 

Al ple de juliol 

3.- Regularització de les contractacions d'empreses externes, la constitució d'una Comissió 
Específica de Vigilància i afavorir la contractació. Després d'anys d'irregularitats i de contractacions 
fora de la llei, és urgent accentuar la transparència i la eficiència. Va ser rebutjades pel vot negatiu 
dels regidors de l'equip de govern,el grup PP-UMP va votar a favor.  

4.- Creació del Consell Municipal Social. Hi ha diverses entitats que treballen al municipi amb la 
cobertura i oferta de serveis socials a gent major, discapacitats i altres sectors desfavorits. Pensam 
que la creació d'un Consell Municipal de Social suposaria una bona  eina de treball  per vetllar per la 
qualitat de l'atenció social de Pollença. Va ser rebutjades pel vot negatiu dels regidors de l'equip de 
govern,el grup PP-UMP va votar a favor. 

  

Al ple de setembre 

5.- Realització d'un catàleg de llocs de treball  del personal funcionari i laboral de 
l'Ajuntament i dels organismes dependents del mateix. És una eina que s’ha aprovat a altres 
pobles per millorar la correcta gestió dels recursos humans de l'Ajuntament. A més a més s’ha pactat 
als  convenis col·lectius però encara no s'ha plasmat a la realitat.Va ser rebutjada pel vot negatiu 
dels regidors de l'equip de govern. El grup PP-UMP es va abstenir.  

6.- Definició participativa dels usos dels espais públics.  Demanàvem realitzar un procés 
participatiu per decidir  entre tots; polítics, tècnics, entitats, veïns... els usos dels  nombrosos espais 
públics, sense un ús definit totalment en aquest moment; l'antic Col·legi Miquel Capllonch del Port, 
part de les illetes, Can Llobera, Puig Santuïri...  Pensam  que la implicació dels ciutadans en la 
política municipal no es pot limitar a l'elecció d'uns representants a l'Ajuntament cada quatre anys i 
cal un nou model polític de combinació de  la democràcia representativa i la participativa.  Va ser 
rebutjada pel vot negatiu dels regidors de l'equip de govern, el grup PP-UMP va votar a favor. 

 

Al ple d’octubre 

7.- Vam retirar la nostra moció relativa a un estudi del torrent de Sant Jordi, per determinar 
la possible contaminació de metalls pesants, ja que  l'Ajuntament, quatre dies després de la 
presentació de la mateixa va decidir demanar aquest estudi que ja fa dos anys que s'hauria d'haver 
demanat. De totes maneres farem el seguiment i d'aquesta sol·licitud i dels resultats del nou estudi 
que esperam es faci el més aviat possible. 

8.- Per aturar la proposta de batllia que podia suposar ajudar a la privatització del camí, vam retirar 
la nostra moció relativa al camí públic de Ternelles demanant que l'Ajuntament s'informi 
jurídicament sobre les seves possibilitats per recuperar el camí.  

 

Al·legacions 
 

Es va aprovar per unanimitat l'ordenança municipal sobre la venda ambulant als mercats 
del terme municipal de Pollença (moció que vam presentar al ple de gener de 2008, a més es 
van acceptar dues de les nostres al·legacions a l’ordenança, una que facilita la venda de productes a 
instal·lacions frigorífiques adients i un altre per evitar que cap persona pugui ser titular de més del 
5% dels llocs de venda autoritzats. 



NOTICIES BREUS 
 

CAMÍ DE TERNELLES: PÚBLIC I OBERT  
 

   Volem felicitar a les més 
de 500 persones que dia 12 
d’octubre tingueren el 
coratge i la decisió d’anar a 
l’excursió reivindicativa per 
demanar l’obertura del camí 
públic de Ternelles. Aquest 
gest, botar una barrera 
il·legalment col·locada al bell 
mig d’un camí, pot ser  petit 
per a cada persona que el va 
fer, però va ser un gran pas 
col·lectiu. Aquell dia vàrem 
fer sentir la nostra veu i 
vàrem demostrar que no 
estam disposats a deixar que 
els rics i els poderosos 
segueixin usurpant un camí 
que és de tots els ciutadans. 

   Els fets ocorreguts després 
d’aquell dia son deplorables. El 
batlle, que va actuar al servei 
dels interessos de la família 
March, havia ordenat de 
manera il·legal i arbitrària a la 
policia local que no deixés 
passar més de 20 persones. 
Després va destituir a un 
regidor que no havia incomplert 
cap llei ni cap normativa... i tot 
això amb el vergonyós 
consentiment d’un PSOE que va 
ser un dels convocants 
d’aquesta excursió. Com 
s’explica tot això?  

   L’últim episodi ha estat 
l’intent de llevar el caràcter 
públic del camí en el plenari 
passat. Però un altre cop la 

pressió de la gent, que va omplir la 
sala de plens, i la bona feina dels 
regidors d’Alternativa i PSM, varen 
evitar aquesta injustícia. 

   Que passarà a partir d’ara? 
Doncs, que estarem a l’aguait i 
continuarem reivindicant que el 
camí de Ternelles és PÚBLIC i ha 
d’estar OBERT!   

 

CORRUPCIÓ 

   Després dels múltiples casos oberts de 
presumpta corrupció a les Illes Balears, que 
inclouen polítics del PP, UM, PSOE i ASI: cas Lluc 
Tomàs, Eivissa Centre, Operació Turisme Jove, 
Funerària, Rodrigo de Santos, Palma Arena, 
Peatge, Scala, Andratx, can Domenge, Pla 
Territorial de Mallorca, Bitel, Ajudes, son Oms, 
Ibatur... Després del desvirtuament de la política. 
Després de veure desfilar polítics professionals 
que no perden el seu somriure inclús amb la crisi. 
Després de tot això, que hem de fer?  

   Podem fer dues coses: la primera, i més fàcil, 
és quedar-se a casa, creure que tots son iguals, 
passar de la política i permetre que segueixin 
fent el que vulguin amb els nostres diners. La 
segona cosa que podem fer és interessar-se per 

la política, lluitar per a que les coses es facin bé i fotre fora tots els polítics corruptes. 

   D’es d’ALTERNATIVA PER POLLENÇA ho tenim molt clar: els 
corruptes no poden seguir en política. No podem consentir que 
facin el que vulguin amb els nostres diners. I per això lluitam i 
seguirem lluitant per una política participativa, transparent i 
que miri pel bé comú. Perquè la corrupció no pugui ser realitat 
només hi ha una solució: el control dels diners i la gestió 
pública per part dels ciutadans. 
 

ZONES HUMIDES DE POLLENÇA EN PERILL. 

Les zones humides de l’Ullal i de 
la Gola es trobem catalogades al 
catàleg de zones humides que va 
fer el Consell però això no les ha 
salvat de la destrucció, ja que el 
catàleg no té efectivitat si no es 
fa un decret implementant-lo. 
D’aquesta manera ha estat 
possible que sobre un tros de 

zona humida de la Gola 
l’ajuntament hagi fet un 
aparcament. I que a l’Ullal, 
després de fer-hi passar una 
carretera, ara es plantegi 
construir-hi habitatges. És 
indignant i del tot surrealista 
destruir dues zones humides 
catalogades. 



CONTACTA AMB NOSALTRES 
 

- alternativaperpollenca@gmail.com 

- A l’Ajuntament: c/Horta 23  

(bústia d’en Pepe García) 

- Al tlf. 656967751. 

Vine i participa del 
nostre projecte. 

Junts construirem una 
Pollença millor!!! 

QUÈ ÉS ALTERNATIVA PER POLLENÇA? 
Alternativa per Pollença (A) és un nou 
partit, però partim de la feina, les idees i les 
actuacions que ha fet durant aquests sis 
darrers anys l’Assemblea d’Alternativa 
Esquerra Unida - Els Verds. Una oposició 
rigorosa i seriosa que ha criticat durament 
les vergonyes i insuficiències de la política 
de l'equip de govern, fent continues 
propostes alternatives. 

Ara pensam que  ha arribat el moment de 
créixer i presentar una proposta alternativa i 
global de poble, remarcant la nostra 
independència política i el nostre caràcter 
municipalista. 

Ens definim com un partit progressista, 
ecologista, feminista, pacifista, republicà, 
laïcista i assembleari. Pensam que l'ètica és 
el fonament de la política, i que s’ha de fer 
feina de manera honesta i sincera, parlant 
clar, amb valentia  i no fent càlculs 
electorals, coalicions i 
pactes de govern contraris 
als nostres principis. 

Alternativa per Pollença 
(A), és un partit polític 
l'àmbit d'actuació del qual 
és el municipi de Pollença, 
sense perdre de vista que 
des d'una posició municipal 
es pot incidir en decisions 
fora del municipi que ens 
afectin.  Com a forma 
d’organització, ens 
fonamentam en l’assemblearisme, sense 
jerarquies, ni caps. La nostra Assemblea 
exerceix un control sobre els càrrecs i és 
l’òrgan que decideix les postures i les 
accions de la nostra candidatura. Els càrrecs 
tenen l’obligació d’informar periòdicament a 
l’Assemblea de la seva activitat i les seves 
propostes d’acció política.  A més, per evitar 
la professionalització política, una mateixa 
persona d’Alternativa per Pollença (A) no 
podrà ocupar un càrrec electe durant més 
de dues legislatures consecutives.  

La nostra intenció és aglutinar a totes les 
persones d’esquerres del municipi, siguin o 
no afiliades a altres partits. Per això els 
afiliats a Alternativa per Pollença (A) 
podran pertànyer a altres partits d'àmbit 
autonòmic i/o estatal.  

 

El nostre objectiu és presentar una opció 
política alternativa a la que governa el 
municipi, amb la voluntat de liderar un canvi 
a Pollença i avançar cap a un model de poble 
on poguem aconseguir el benestar social. Per 
fer-ho ens basarem en un programa 
d’actuació basat en: 

1. La participació ciutadana fonamentada 
en la informació, transparència i 
comunicació. Defensem un nou estil de 
governar, transparent i des de la humilitat. 
Perquè tothom és important, cal un govern 
per a tothom, a través d’una democràcia més 
participativa i elaborant les polítiques des de 
la proximitat als ciutadans. Volem una 
Pollença on la ciutadania estigui ben 
informada i pugui opinar i prendre decisions 
claus en la seva vida quotidiana.  

2. La cohesió social. Ens marquem com a 
objectiu eliminar les diferents desigualtats 

que existeixen actualment al 
nostre municipi, ja siguin per 
motius econòmics, d’edat, de 
raça o de gènere. Cal una 
igualtat d’oportunitats real. 
Volem construir un municipi en 
què  l'activitat econòmica es 
desenvolupi amb honestedat, 
sense oportunisme ni 
favoritismes.  

3. La sostenibilitat: Volem 
dissenyar polítiques per al 
demà, pensant en les 

generacions futures, sense comprometre les 
seves necessitats i sense malmetre el medi 
ambient, amb respecte al medi natural, al 
patrimoni històric i cultural del poble. 

4. La defensa dels interessos col·lectius i 
els espais públics. Defensem l'impuls 
econòmic de caràcter social que s'orienti a 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans amb 
bons equipaments i serveis públics. 

5. La defensa de la nostra identitat. 
Veiem necessària la defensa d'aquells trets 
que ens identifiquen com a poble: la llengua, 
la història i la cultura popular, aprofundint en 
el seu coneixement i evitant que caiguin en 
especulacions i manipulacions. A més, 
aquests trets, lluny de representar un factor 
exclusiu, han d'esdevenir una eina al servei 
de la cohesió social abans esmentada. 



HISTÒRIA DELS PARTS I QUARTS D’EN MARTÍ “DU PARAÍSO”. 

ANTECEDENTS 

   Fa més d'un any vam 
descobrir que l'empresa que 
feia la neteja viària al Port de 
Pollença (LUMSA) ho feia 
sense contracte i sense els 
més mínims controls per part 
del regidors responsables.   

   Mesos després vam desco-
brir tota una sèrie de irregu-
laritats a altes empreses que 
facturen a l’Ajuntament. 
Empreses triades a dit sense 
els contractes preceptius 
perjudicant a altres empreses 
que no s'han pogut presentar 
a les contractacions i als 
ciutadans, que no tenen la 
seguretat de que les empreses 

“ditades” siguin les més 
adients per gestionar els 
serveis assignats. Per això 
vam presentar una moció al 
ple de juliol demanant la 
regularització de la contrac-
tació de l’Ajuntament i la 
necessitat d'una Comissió de 
Vigilància de la Contrac-tació. 
Moció que va ser rebut-jada.  

   Tot plegat pot servir en 
part per que els ciutadans 
comencin a entendre per-
què a pesar de pagar una 
bona quantitat ens impos-
tos els serveis que tenim 
són tan deficients. 

 

LES DADES DE L’INCOMPLIMENT DE LA LLEI 
 
   Tenim una empresa 
elèctrica  a la que consta com 
administradora la germana de 
Martí Ochogavía i que va 
presentar un pressupost pel 
manteniment de l’enllumenat 
públic del Port de Pollença a 
1992 i un altre  pel 
manteniment  de “El Pinaret” 
a 1998. Ambdós acords 
caducats fa anys.A pesar 

d’això la citada empresa ha 
continuat fent aquestes i 
altres feines d’electricitat, 
facturant a l’Ajuntament un 
total de 659.992,86 euros des 
del 2003 al 2008. 

   Al segon cas el Sr. Martí 
Ochogavía va proposar a la 
Junta de govern del 27 de 
gener de 2004 els pressuposts 
presentats per una empresa 
de jardineria pel manteniment 
de jardins de Pollença, a 
pesar de que al ser una 
comunitat de bens aquesta no 
tenia capacitat per a 
contractar amb l’adminis-
tració. Aquesta empresa ha 
facturat a l’Ajuntament un 
total de 184.528,21 euros des 
del 2004. Un dels comuners 

de l’empresa. és el gendre del 
senyor Martí Ochogavía. 

   Als dos casos el regidor de 
serveis Martí Ochogavía ha signat 
les seves  factures. i les ha 
presentat i votat a les Juntes de 
Govern.  

Així gestionen els nostres imposts.  

Més informació a: 

http://alternativa.balearweb.
net 

 

DES DE L’OPOSICIÓ TAMBÉ ES POT CONSTRUIR (si l’equip de govern vol). 

   -Denunciant les mangarruges al varador del Moll: ara tenim un varador públic. 

   -Demanant una ordenança municipal sobre la venda ambulant als mercats del: avui és una realitat 

   -Sol·licitant un estudi sobre contaminació per metalls pesants al torrent de Sant Jordi: s’ha demanat. 

   -Sol·licitant a concurs públic les estades esportives: enguany s’ha fet. 
 

-Una pena que no hagin fet el mateix cas a desenes de mocions i centenars de precs presentats- 

 



EN BENEFICI DEL POBLE I DE 
LA CREDIBILITAT DE 

L’AJUNTAMENT

   Donada la gravetat dels fets vam convocar 
amb la resta de grups de l’oposició un ple 
extraordinari per regularitzar la contractació i 
depurar responsabilitats. Al ple UM i PSOE van 
considerat que els incompliments de la llei de 
contractació pública del regidor Martí Ochogavia 
no són reprovables. 

   A UM i PSOE no els importa l'incompliment de 
la llei, aquest no és reprovable ni te 
conseqüències i l'ètica brilla per la seva 
absència. No cal ser cap expert en lleis per 
saber que a més d'il·legal, no és ètic fer el que 
ha fet en Martí Ochogavía amb les empreses 
dels seus familiars.   

   UM i PSOE han perdut tota credibilitat i no 
pensen en el benefici del poble. El compliment 
de la Llei garanteix que les diferents feines i 
subministraments es contractin de manera 

transparent i amb les mateixes oportunitats per 
tots els empresaris i autònoms del poble.  

   Sense un sistema legal de contractacions, 
sense controlar que fan o deixen de fer les 
empreses contractades… Aquest Ajuntament 
necessita ja una neteja a fons d’alt a baix. Prou 
de laments, cal renovar l’il·lusió i una manera 
diferent de fer les coses: amb ètica, 
transparència, participació i valentia. 

 

VAQUES PRIVILEGIADES. PRETORIA & POLLENÇA 

Josep Singla (imputat i detingut en el marc de l'operació Pretòria d'anticorrupció urbanística) és el 
promotor de dues llicències al costat de l’Albufereta. A una llicència d’una rehabilitació i reforma s’ha 

fet una casa nova i a l’altre cas ha 
convertit la consolidació de la 
coberta d’unes vaqueries en 
habitatges sense que se li hagi 
obert cap expedient de disciplina 
urbanística a pesar de les nostres 
denúncies al ple. Segons el batlle i  
regidor d'urbanisme no s’ha 
intervingut per que encara no s’ha 
demanat el final d'obra. Per què no 
s’aplica la llei de disciplina 
urbanística igual a tothom? Des de 
quan les vaques viuen a 
apartaments? 

 

-Com pot ser que Martí Ochogavía, que va ser cap de llista del 
partit ASI (Agrupación Social Independiente) -un partit 
conegut pels seus  casos de corrupció i les seves amenaces 
contra els mallorquins, la llengua catalana i les dones- en pocs 
anys hagi passat a ser membre de l'executiva local d'UM?  

-Per què els  regidors i membres de la directiva del PSOE de 
Pollença es queixen d’en Martí al carrer i no han volgut fer 
res al ple amb la llei en la mà? 

- Per què el zelador no havia fet res a 71 casos d’infraccions 
urbanístiques? 

-És cert que la fiscalia té una carpeta amb el nom de 
Pollença?  

CALEN 

RESPOSTES… 

Vaqueria reformada de can Cullarassa: segurament 

l’habitatge per vaques més luxós del món. 


