
 

 

Som la tercera força política. 822 gràcies

     Sabem que ja fa uns mesos que es varen celebrar les 

eleccions, però no volem deixar d’agrair a les 822 

persones que varen dipositar la seva confiança en 

nosaltres i ens varen votar. Alternativa per Pollença ha 

obtingut uns bons resultats amb dos regidors i un 

12,24% dels vots (fa 4 anys traguérem 595 vots, 1 

regidor i el 8,5% dels vots). Ens hem convertit en la 

tercera força política del municipi i en la primera 

d'esquerres. Per això, valoram positivament els 

resultats obtinguts, ja que tots sabem el complicat que 

és créixer per un partit amb unes formes de fer política 

tan poc habituals com les nostres (des de dir les coses 

clares a no fer llistes populistes), i més amb la que li 

està caient a l'esquerra. No és gens fàcil ser la tercera 

força més votada, superant a 

partits amb molta més 

tradició i recursos que el 

nostre. I això només ha estat 

resultat del reconeixement de 

la gran feina feta a la passada 

legislatura. 

     Però ara cal demostrar que aquests 822 vots de 

confiança han servit per alguna cosa i hem de seguir 

treballant com fins ara. Els 100 dies de govern ja han 

passat i, tot i que els primers dies de la legislatura s'han 

dedicat a intentar capejar el temporal i el desastre de 

l'anterior legislatura (problemes de la piscina coberta, 

tirar endavant el 50 aniversari del Festival, reducció de 

pressupost a festes, tancament dels comptes del 2010 i 

pressupost del 2011…), també ens hem trobat amb 

propostes que demostren el tarannà d’aquest equip de 

govern que, tot i estar en minoria, pareix que tingui 

majoria absoluta i no tingui en compte per res als 

partits de l’oposició. Exemples d’això són les propostes 

de realitzar un ple cada dos mesos; presentar uns 

pressuposts sense temps i sense comptar amb els precs 

i preguntes de l'oposició; anar a la Conselleria a 

demanar el canvi dels projectes que ha de pagar el 

Consell i que s’havien aprovat al ple; l’anunci 

d'agilitzar la llicència per a la reforma de l'Hotel 

Formentor saltant-se la llei; la intenció de desclassificar 

la fàbrica de Can Morató per poder-la tombar... 

     Per la nostra part, i quan tothom esperava un caos 

amb 8 grups polítics amb representació i 6 a l'oposició, 

estem fent un gran esforç de col·laboració entre tots els 

partits de l’oposició. Fruit d’això han sortit aprovades 

nombroses propostes fetes per tota l’oposició en 

conjunt (PSOE, CiUxP, PSM, ERC, UMP i Alternativa) o 

per la major part dels partits de l’oposició, com són la 

moció per a la creació d'un catàleg de llocs de feina, 

l'aprovació definitiva del catàleg de camins del municipi 

de Pollença, la modificació del reglament de cooperació 

municipal del Pla d'Obres i 

Serveis, la petició de que 

segueixin les ajudes pel 

Festival per part del Govern i 

la seva implicació en futures 

edicions, el català com a 

requisit d'accés a la funció 

pública, el manteniment del 100% dels Fons de 

Cooperació Local, el rebuig al tancament de ràdio i 

televisió Mallorca, la prohibició dels circs amb animals, 

el pagament a les associacions d’ajuda als discapacitats 

per part del Govern i el Consell, la millora del model de 

finançament local... 

     Ara arriba el moment d'agafar un camí i començar a 

prendre decisions que marcaran la nova legislatura: 

pressupost del 2012, la residència, la llicència de 

Formentor, la disciplina urbanística, l'ocupació de la via 

pública, la fàbrica, els camins públics, les platges, la 

regularització de les contractacions i la plantilla, la plaga 

del becut vermell... Un camí que l’equip de govern no 

pot emprendre sol i que cal que consensuï i arribi a 

acords amb tots els partits de l’oposició. Només units, 

amb una ferma oposició i un govern que escolti, 

podrem treure Pollença endavant. 
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Feina institucional 

 

AL PLE DE JULIOL 

- Moció presentada per tots els grups de l’oposició (Alternativa, PSOE, CiUP, PSM, UMP, ER) demanant la 

realització dels estudis previs per a l'elaboració d'un catàleg de llocs de feina del personal funcionari i laboral de 

l'Ajuntament de Pollença i dels organismes dependents del mateix. Aprovada per unanimitat. Un catàleg és una 

eina de gran utilitat per millorar la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament. 

- Moció presentada per tots els grups de l’oposició de rebuig al tancament de ràdio i televisió Mallorca i 

reprovació a la Presidenta del Consell de Mallorca per aquest tancament. Aprovada amb l'abstenció del PP. 

AL PLE DE SETEMBRE 

- Moció presentada per tots els grups de l’oposició relativa a l'aprovació definitiva del catàleg de camins del 

municipi de Pollença. Aprovada per unanimitat. Demanam incloure dins el catàleg de béns municipals, el catàleg de 

camins del municipi i resoldre els camins amb expedients d'investigació oberts. 

- Moció presentada per tots els grups de l’oposició relativa a la sol·licitud al Consell de Mallorca de modificació del 

reglament de cooperació municipal del Pla d'Obres i Serveis. Aprovada per unanimitat. Es va aprovar demanar  

canvis al Pla d'Obres i Serveis per ajudar al manteniment, rehabilitació o reforma d'infraestructures bàsiques, a fi de 

que aquestes obres es subvencionin al 100% del total del cost d'execució de l'obra. 

- Moció presentada per tots els grups de l’oposició en relació al Festival Internacional de Música de Pollença. 

Aprovada amb l'abstenció del PP. Es va aprovar demanar el compliment de la seva paraula al senyor Carlos 

Delgado i la implicació i col·laboració de la Conselleria de Turisme amb un esdeveniment que el mateix conseller de 

turisme va destacar com a element promocional de les Illes Balears i un referent musical dins i fora de Mallorca. Ja és 

hora de donar un cop a la taula. Des de que ha començat la legislatura només hem sentit notícies negatives sobre 

subvencions i ajudes que ha perdut el municipi. 

- Moció presentada per tots els grups de l’oposició en relació al català com a requisit d'accés a la funció pública. 

Aprovada amb l'abstenció del PP. 

- Moció presentada per tots els grups de l’oposició relativa al manteniment del 100% dels Fons de Cooperació 

Local. Aprovada. Demanam que no es retardi el 75% dels Fons de Cooperació Local per part del Consell. 

AL PLE D’OCTUBRE 

- Moció presentada per d'Alternativa, PSOE, UMP, PSM i ER relativa a la declaració de Pollença com a poble lliure 

de circs amb animals. Aprovada amb el vot a favor de Lliga, Alternativa, PSOE, UMP, PSM i ER, abstencions de PP i 

CiUP. 

- Moció presentada per Alternativa, PSOE, PSM i ER relativa a millorar el model de finançament local i rebutjar 

l'espoli fiscal. Aprovada per unanimitat. L’Estat avança als ajuntaments finançament pels seus serveis 

mitjançant una previsió de participació en els ingressos de l'Estat basada a la recaptació de cada municipi. Amb la 

crisi la capacitat recaptadora dels ajuntaments ha disminuït i s’han de tornar diners a l’Estat. Demanam que no es 

tornin els diners. 

- Moció presentada per Alternativa, PSOE, CiUP, PSM i ER relativa a demanar al Govern i Consell que paguin els 

deutes a les associacions pro discapacitats. Aprovada per unanimitat. 

-Moció d’Alternativa, PSM i ER per la protecció d'edificis singulars del passeig Voramar-Colón-Hernán Cortés i 

treballar en l'elaboració del catàleg municipal de patrimoni. Aprovada per unanimitat. L'Ajuntament estudiarà tots 

els recursos legals possibles per evitar la pèrdua de tots els immobles de primera línia ja senyalats a un informe del 

Departament de Patrimoni de juny de 2008. 

- Moció presentada per Alternativa, PSOE, UMP, PSM i ER per mantenir la Llei de mesures urgents i per tant la 

protecció de Cala Carbó  i  la part alta del Vilà. Presentada per. Aprovada per unanimitat.   



Despesa militar 

Mentre baixen les pensions i els sous i augmenta 

l’edat de jubilació, la despesa militar a Espanya és 

de més de 17 mil milions d’euros. Aquesta és la 

hipocresia del capitalisme i de les guerres que el 

sustenten. I encara ens volen fer creure que no hi 

ha diners i que s’ha de retallar. 

Font:  Informe del Centre d’Estudis per la Pau JMDelàs. 

BREUS 

La font de la plaça Major ha 

de tornar al seu lloc 
     Des d’Alternativa per Pollença 

volem mostrar la nostra més gran 

indignació davant les paraules del 

senyor Rafel Morro, que ha dit que no 

reinstal·larà la font de la plaça Major 

al seu lloc original, a la façana del seu 

negoci, i que denunciaria a 

l'Ajuntament si ho fa, i demanam que 

es reinstal·li la font al seu lloc original, 

que l'Ajuntament revisi la llicència 

donada al senyor Rafel Morro i que 

aquesta revisió sigui realitzada per un 

arquitecte diferent al senyor Rafel 

Balaguer, arquitecte municipal que ha 

permès aquest disbarat. Ja és hora 

que el batle  posi al seu lloc a un 

senyor que fa i desfà bens públics 

pensant només en els seus interessos 

privats, com ja va demostrar amb el 

tancament de la carretera vella de Lluc 

i ara amb aquests fets.  Al mateix 

temps volem mostrar la nostra repulsa 

a les paraules i actitud del senyor 

Rafel Morro que una vegada més 

mostra la seva manca de respecte pels 

béns públics.   

 

La fàbrica de Can Morató 

s'ha d'expropiar i 

rehabilitar 
     Volem fer públic el nostre 

desacord amb la idea del batle de 

desclassificar la fàbrica de Can 

Morató per  permetre la seva 

demolició. També volem dir que 

resulta totalment incomprensible 

que a hores d'ara encara ni tan 

sols s'hagi posat una multa als 

propietaris de la fàbrica, quan des 

de març del 2010 el camí públic 

de Can Joanot es troba tancat per 

perill de despreniments de la 

fàbrica. El més urgent és obrir el 

camí i aturar el deteriorament de 

la fàbrica.  

     No ens podem permetre la 

pèrdua irreparable d'un bé 

actualment catalogat amb un 

gran valor històric, artístic i social 

per Pollença. 

      El que s’ha de fer és tot el 

possible per complir la moció 

d'Alternativa que demanava a la 

Comissió Insular d'Ordenació del 

Territori, Urbanisme i Patrimoni 

Històric que adoptés les mesures 

necessàries per aturar el 

deteriorament, multa coercitiva, 

declaració d'interès social a 

efectes d'expropiació, etc. 

     No obstant això, s’haurien 

 d’apuntalar els murs per obrir el 

camí públic de Can Joanot i passar 

la factura als propietaris, tal com 

marca la llei. Pensam que el 

següent pas seria iniciar el procés 

per realitzar l'expropiació per 

interès social de la fàbrica, degut 

a l'incompliment greu per part 

dels propietaris o titulars del seu 

deure de conservar-ho o  pel perill 

de destrucció o deteriorament 

greu del bé. 

 

Pollença diu NO als circs amb animals! 

S’ha fet un pas més per acabar amb l’“espectacle” del circ que es fa amb animals, maltractant-los fent-los 

participar en espectacles penosos, lluny del seu hàbitat natural i totalment desnaturalitzats de les que 

haurien de ser les seves activitats diàries. Hem d'acabar amb els espectacles que fan patir els animals i amb 

el maltractament a éssers vius pel simple 

divertiment dels humans. Els animals han de 

viure lliures, en els seus hàbitats naturals. Hi ha 

moltes formes de fer circ i moltes més de viure i 

veure la natura. No fa falta haver de tenir 

caimans dins peixeres minúscules ni elefants en 

gàbies en les que no poden ni tombar-se. 

Pollença ja ha dit no als circs amb animals!  



Alternativa a la Junta de Govern 
  

     A Alternativa per Pollença des de fa uns mesos 

vàrem acceptar la invitació que ens va fer l'equip 

de govern i formam part de la Junta de Govern. 

Així, aquesta Junta té 5 membres del govern i 1 de 

l’oposició. 

     Comprenem que el nom de Junta de Govern 

pugui conduir a equívocs i a pensar que 

Alternativa per Pollença forma part de l’equip de 

govern. Res més lluny de la realitat.  

     Per tant és mentida que estar a la Junta de 

Govern sigui formar part de l'equip de govern. Si 

fóssim al govern hauríem fet un pacte de govern, 

tindríem delegada alguna àrea, 

cobraríem per aquesta... ho 

diríem i ho defensaríem, però 

això no és així. Estam a l'oposició 

i fem feina com a partit de 

l'oposició i en coordinació amb la 

resta de partits de l’oposició, 

presentant mocions de forma 

conjunta, etc.  

     D’aquesta manera el nostre 

portaveu no té cap càrrec ni 

responsabilitat de govern i continua cobrant el sou 

assignat com a regidor de l'oposició (400 euros 

mensuals que cedeix al partit) amb la 

responsabilitat d'anar a dues Juntes de Govern 

mensuals i votar, com a la resta d’òrgans 

col·legiats, segons el criteri d'Alternativa.  

     Evidentment estar a la Junta és un repte, però 

pensam que és la nostra responsabilitat i obligació 

participar com a oposició a la Junta de Govern. La 

situació actual de l'Ajuntament és crítica i pensam 

que aportant les nostres idees, valors, crítiques i 

tot el que faci falta podem ajudar. Sempre d’acord 

amb el nostre programa i els nostres valors. 

     Una cosa ja és segura -i ningú ens la podrà 

negar-, millorarà la informació sobre aquest 

organisme, cosa de la qual es beneficiaran tots els 

ciutadans de Pollença, ja que publicarem i farem 

arribar la informació tractada als partits de l'oposició 

tant aviat com ens sigui possible. Fins ara a l'oposició 

ens assabentàvem del que havia passat a les Juntes 

quan ens arribaven les actes, molt de temps després 

d'haver-se realitzat, ignorant moltes vegades com 

s'havien arribat als acords o d'on sortien les factures 

aprovades. I els ciutadans només tenien coneixement 

del que es decidia a les Juntes molt més tard i gràcies 

al bloc URXELLA. Fins ara érem els únics que 

publicàvem les actes de les mateixes Juntes. Ara 

aquesta informació serà més immediata i més 

completa.  

     Per altra banda, a Pollença no és la primera 

vegada que l'oposició té 

representació a la Junta de Govern 

i igualment s'ha donat a altres llocs 

aquesta presència de l'oposició. Al 

primer Ajuntament democràtic la 

UCD va tenir majoria absoluta però 

va donar als partits de l'oposició 

representació a la comissió 

permanent (actual Junta de 

Govern): un regidor de cada partit, 

PCIB i PSOE. Com diu Pere Salas a la 

seva Història de Pollença. Segle XX (pàg. 903): 

     "no s'ha de menystenir la presència de l'oposició a 

la comissió de govern, no per canviar el vot del partit 

en el govern, que a la pràctica això resulta 

pràcticament impossible, sinó per realitzar la funció 

de control polític inherent a l'oposició que ha de tenir 

tota democràcia". 

     Altres llocs amb presència de l’oposició a les Juntes 

de Govern son per exemple: Tarazona, Laudio-LLodio, 

Segovia, La Garriga, Laviana, Artziniega, Villava, 

Novelda, Santibáñez de la Peña, Xàtiva, Avilés, etc. 

     Per tant, nosaltres seguirem fent feina des de 

l’oposició, criticant i aportant idees, com fins ara. 

Però amb un avantatge respecte d’anys anteriors, 

tindrem informació de primera mà del que es tracti a 

les Juntes de Govern. 

  

 

 

Si vols contactar 

amb nosaltres: 

Tel.: 656 967 751 

C/Calvari 2 (bústia d’Alternativa) 

alternativaperpollenca@gmail.com 

 


