
   

 

 

 

 

L’alternativa 
     El passat mes de novembre Alternativa per 

Pollença va celebrar el seu segon congrés. Per a un 
partit polític un congrés és la reunió més important 

que es celebra. En el nostre cas, és una eina que 
ens permet no només debatre idees, sinó també 

discutir sobre qui som, quin tipus d’organització 
volem ser i quins projectes ens han d’ocupar en el 

futur. Es tracta de què allò urgent deixi pas a allò 
imprescindible.  

“Malgrat no ser polítics professionals, 
estam implicats en la política”  

     I no és que el nostre partit no es reuneixi en altres 
ocasions. Som un partit de clara vocació 

assembleària. Tenim una trobada mensual, on la 
forma més primitiva –i tal vegada la més pura i la 

més difícil– de democràcia 
es manifesta. Tothom és 

benvingut, les decisions se 
prenen per majoria i el vot 

de tothom val igual. No 
tenim òrgans de govern, 

llevat d’un coordinador que 
fa feina perquè tot funcioni, 

i aquest és exactament 
l’esquema que hem 

traslladat als nostres 
congressos. El que 

diferencia l’assemblea del 
congrés és, com ja s’ha dit, que la reflexió ha pogut 

ser més profunda i meditada. 
     Quan un mira la fotografia que il·lustra el 

congrés, el que es pot veure és que som un partit 
que combina experiència i joventut. Malgrat no ser 

polítics professionals, estam implicats en la política, 
perquè no concebem passar per les circumstàncies 
en què vivim com si tot ens fos aliè, bé perquè no es 

pot fer res, bé perquè no ens interessa. Per a 
Alternativa per Pollença, la política és 

imprescindible, nosaltres pensam que sí se pot. El 
món que ens ha tocat viure ens interessa ara i 

també com a projecció de futur. 
     Estam especialment orgullosos de comptar amb 

gent que s’implica, que es banya, com s’ha 
demostrat amb el conflicte que està sacsejant el 

món educatiu de les nostres illes. Deixant palès que 

l’única lluita que es perd és la que s’abandona, 
tenim gent que ha donat una passa endavant per 

denunciar que el que estan fent als nostres nins i 
joves és absurd, un barbaritat perpetrada per una 

administració que trepitja (sí, trepitja) el futur dels 
alumnes sense escoltar-los ni a ells, ni als seus pares 

ni als professionals que els imparteixen classes. Per 
cert, el batle de Pollença ha donat l’esquena als 

pollencins en aquesta qüestió i, en una actuació 
vergonyosa que el perseguirà durant el que queda 

de legislatura i, a ben segur, a les properes 
eleccions, ha demostrat que no ens representa. 

     El comportament del batle, arrodonit pel seu vot 
irònicament de qualitat durant el ple que l’havia de 

reprovar, no és més que una altra fita en aquesta 
legislatura tan convulsa per 

a Pollença, amb canvis de 
regidors, de sigles, de 

pactes i fins i tot de 
principis. Alternativa per 

Pollença, pel contrari, ha 
donat la imatge del que 

som: un partit en què es 
pot confiar, com es 

demostra cada vegada 
que una persona, aliena a 

la nostra formació política, 
s’atraca a un de nosaltres i ens fa arribar una 

queixa, un suggeriment o una observació perquè 
sap que ens la prenem de forma seriosa i que no 

només els escoltam, sinó que també intentam 
donar respostes i, sempre que és possible, solucions.  

“Hem demostrat que sabem fer política 
sense voler viure de la política” 

     Alternativa per Pollença té vocació́ de govern. 

Hem demostrat que sabem fer política sense voler 
viure de la política i sabem que la gent de Pollença 

ens veu així. Seguirem fent feina des de l’oposició 
constructiva però ferma durant el que queda fins a 

les eleccions, amb la convicció que, el maig de 
2015, les idees que representen les persones que 

surten en la fotografia seran considerades per als 
pollencins com una opció real de govern municipal.

http://alternativa.balearweb.net   http://alternativaperpollenca.com  alternativaperpollenca@gmail.com 
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Feina institucional d’Alternativa per Pollença 
 

Les mocions d’Alternativa 

Ple d’octubre 

- Moció (signada també per PSOE i Esquerra) de supressió de  les pagues extra de Nadal dels polítics 
municipals i la part proporcional del sou dels que no tenen paga extra, per destinar aquests doblers a 
l’àrea de serveis socials. Vots a favor d’Alternativa, PSOE, CiU, UMP, Esquerra i PSM. Abstenció de la Lliga i 
vot en contra del PP. 

Ple de novembre 

- Moció per un Ajuntament no confessional. Vots en contra del PP, CiU i UMP, l'abstenció d'en Martí de la 
Lliga i vots a favor d’Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i Malena i Tomeu de la Lliga. Aquesta moció va deixar 
en evidència la divisió de la Lliga i que continuem en un estat nacionalcatòlic. 

Ple extraordinari de gener 

- Els sis grups de l’oposició vam demanar tota una sèrie d’informació que consideram bàsica, un calendari 
de compliment de les mocions aprovades i no executades i igualment vam fer una bateria de preguntes 
per revisar l'estat del municipi i la feina feta per cada regidor. 

Ple de gener 

- Moció (signada també per PSOE, PSM i Esquerra) per millorar la participació ciutadana. Retirada per 
agilitzar els canvis. Ja hem fet una primera assemblea oberta. 

Ple de febrer 

- Moció relativa a l’auditoria demanant que es publiqui a la pàgina web de l’Ajuntament i que es realitzi un 
informe jurídic sobre l’auditoria per confirmar o no els possibles delictes que s’hagin pogut cometre i, si és el 
cas, denunciar-los als jutjats. Aprovada per unanimitat. 

Ple de març 

- Moció per evitar els desnonaments al municipi de Pollença. Aprovada per unanimitat. 

Ple d’abril 

- Moció per a la delegació de la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística al ple. 
Rebutjada amb els vots del PP, Lliga, CiU i UMP i el vot a favor de la resta de grups. 

Ple de maig 

- Moció relativa a abandonar la fumigació amb herbicides. Aprovada amb els vots a favor d’Alternativa, 
PSOE, PSM, Esquerra i no adscrits i l’abstenció de la resta.  

Ple de juny 

- Moció en contra de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració 
local. Aprovada amb els vots a favor de Lliga, Alternativa, PSOE, CiU, PSM, Esquerra i Tomeu Fuster i 
abstenció de PP i UMP. 

Ple de juliol 

- Moció per l’aprovació de la concessió del títol de Filla Adoptiva de la Vila de Pollença a la Sra. Clara 
Hammerl. Aprovada per unanimitat.   

-  Aprovació, si escau, de la dedicació d’un carrer a la Sra. Margarita Comas Camps. Aprovada per 
unanimitat. 

Mocions presentades conjuntament amb altres grups de l’oposició 

Ple d’octubre 

- Moció d’Alternativa, PSOE, UMP i Esquerra relativa a allargar la ruta de la Pedra en Sec fins a la Cala Sant 
Vicenç. Aprovada per unanimitat. 

Ple de novembre 

- Moció del PSM, Alternativa, PSOE, CiU i Esquerra per a l’inici d’un procés per a la sol·licitud de la 
declaració del Simulacre de Moros i Cristians com a festa d’interès cultural. Aprovada per unanimitat.  

- Moció presentada pels grups municipals PSM, Alternativa i Esquerra sobre la sol·licitud al Consell de 
Mallorca de retirada d’obstacles de la carretera Vella de Lluc. Aprovada pels vots a favor d’Alternativa, 
PSOE, PSM, Esquerra i Malena i Tomeu de la Lliga. Abstenció del PP, CiU, UMP i en Martí de la Lliga. 

- Moció presentada pels grups municipals Esquerra, Alternativa, CiU i PSM de rebuig al Pressupost General 
de l’Estat 2013 pel finançament injust previst per a les Illes Balears. Aprovada amb l’abstenció de PP i UMP i 
vot a favor de la resta de partits. 

Ple de febrer 

- Moció presentada per PSM i Alternativa d’adhesió de l’Ajuntament de Pollença a l’òrgan fundacional de 
la Xarxa de Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llull. Aprovada amb l'abstenció del PP. 



Ple de març 

-  Moció presentada per Esquerra i Alternativa en defensa de l’autonomia local. Aprovada per unanimitat. 

-  Moció presentada per Alternativa, PSOE, PSM, UMP i els dos regidors no adscrits relativa a la delegació de 
l’aprovació de les Bases de la contractació de la direcció artística del Festival 2013 de Pollença al Ple. 
Aprovada amb els vots a favor d’Alternativa, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i no adscrits. Vot en contra de PP, 
Lliga i CiU. 

Ple de maig 

-  Moció del PSM (firmada per tots els grups de l’oposició (excepte CiU)) relativa a la implantació de la 
zona verda d’aparcaments al Port de Pollença. Aprovada per unanimitat amb una esmena per estudiar el 
tema per implantar la zona verda al 2014. 

Ple de juny 

- Moció presentada per PSM. CiU, Lliga, Alternativa i PSOE de rebuig a la implantació obligatòria del decret 
sobre el tractament integrat de llengües TIL als centres educatius. Aprovada amb els vots a favor de Lliga, 
Alternativa, PSOE, CiU, PSM, Esquerra i Tomeu Fuster i  l'abstenció de PP i UMP. 

- Moció d'urgència sobre la defensa del fondeig gratuït a la punta de l'Avançada presentada per 
Alternativa, PSOE, CiU, UMP, PSM, Esquerra i Tomeu Fuster. Aprovada amb els vots a favor d'Alternativa, 
PSOE,CiU, UMP, PSM, Esquerra i Tomeu Fuster i l'abstenció de PP i LLiga. 

Ple de setembre 

- Moció presentada pels grups municipals PSOE, Alternativa, regidors no adscrits, Esquerra i PSM en relació 
al TIL. Aprovada amb l'abstenció d'UMP i el regidor del PP, en David Alonso. 

Ple d'octubre 

- Moció presentada pel PSM, Esquerra, Alternativa i regidors no adscrits relativa a la modificació de la Llei 
de Símbols de les Balears. Aprovada amb  8 vots a favor d'Alternativa, PSM, Esquerra, Tomeu Fuster, Lliga i 
CiU, 1 vot en contra del regidor del PP, en David Alonso,  5 abstencions de la resta de regidors del PP i UMP.  

Ple de novembre 

- Moció presentada per PSOE, Alternativa, PSM, Esquerra i regidors no adscrits de suport de l’Ajuntament a 
una educació de qualitat i contra l’aplicació del TIL i compromís dels representants municipals per defensar 
aquesta postura. Rebutjada en segona votació pel vot de qualitat batle: vots en contra de PP, Lliga i CiU. 
Abstenció d'UMP i vots a favor d'Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i no adscrits. 

 

Al·legacions d’Alternativa 

- Al Reglament de Règim Interior de la Residència Social de Santo Domingo. Al·legacions molt diverses a 
l'articulat del Reglament que van ser acceptades en gran mesura. 

 - Al Pla Hidrològic. Demanam recuperar la figura de zones humides potencials i la seva corresponent 
cartografia tal com era a l'anterior esborrany del  Pla Hidrològic i restaurar al seu estat natural les zones 
humides que s'han alterat, impermeabilitzat mitjançant obres, o que han patit compactació o farciments, 
posteriors a la Llei d'Aigua de 1985. No han estat contestades. 

- A l’ordenança reguladora del preu públic per assistència als concerts Festival internacional de Pollença. 
Proposàvem, amb la resta de grups de l'oposició, que el descompte pels residents a Pollença fos del 25% 
en comptes del 10% i contra el canvi proposat per l'equip de govern de què fos la Junta de Govern i no el 
ple de l'Ajuntament qui fixi els preus del Festival. Només va ser acceptada aquesta darrera al·legació. 

- A l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis assistencials del Patronat Social 
Santo Domingo de Pollença. Es van acceptar les nostres al·legacions que milloraven diferents articles de 
l'ordenança. 

- A la sol·licitud de concessió administrativa de la terrassa i embarcador, formulada per  Capuccino Puerto 
Pollença. Demanam que sigui denegada  la sol·licitud i que es restauri el tram de costes afectat al seu 
estat natural i mediambiental original. Pendent de resoldre. 

- A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis 
civils. Per mantenir la taxa actual i evitar una pujada d'un 100%. Pendent de resoldre. 

- A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i 
residus. Per invertir els doblers no en una petita rebaixa de les taxes sinó en un repartiment més just de les 
mateixes. Pendent de resoldre. 

- A més estam fent feina per presentar en aquest moment al·legacions a l’ordenança municipal de 
seguretat i convivència ciutadana i al catàleg de patrimoni. 

*Nota: Podeu consultar totes les mocions al nostre web: http://alternativaperpollenca.com. 



Breus 

Festival 

El Festival de Música de Pollença 
en aquests últims anys ha donat 

molt de què xerrar.  I enguany no 
és una excepció. Després que la 

regidora de cultura abandonés 
les seves funcions sense tancar el 

tema, l’actual equip de govern 
no ha sabut organitzar–lo així 

com toca. No s’hi varen posar a 
temps i ara s’ha fet tard. I el pitjor 

és que el batlle ha intentat fer 
irregularitats per a contractar J. 

Valent de nou, tot i la seva gestió 
obscura l’any anterior. En ser 

avisat que incomplia la llei  va fer  
una mangarrufa legal: treure un 

concurs tancat en el qual va 

convidar Valent i dues persones 

més a presentar  un projecte: el 
director de teatre Ferran Madico 

Rodríguez  i un escriptor que va 
participar al Festival de l'any 

passat, Malcom Otero Barral. 
ambdós vinculats a J. Valent. Ja 

està feta la trampa legal. Algú 
pensa que aquests dos homes se 

presentaran contra Valent al 
concurs? El batlle contracta  

Valent, tard, malament i amb els 
precedents de les coses mal 

fetes administrativament pel 
director. A més, el contracte és 

per tres anys i no per un, com 
seria lògic, ja que les coses no 

s’han fet bé. No sabem quin 

interès hi ha darrera aquest 

tema. I ens demanam per què 
no són capaços de fer les coses 

bé, amb temps, transparència i 
coherència.

    

La font de la plaça Major  
A la fi la font de la Plaça ha estat 

restituïda. Aquest és un tema 
que hauria d'haver estat senzill i 

que ha necessitat de dues 
mocions, nombrosos informes... i 

el que finalment s'ha demostrat 
és que el ple municipal i l’interès 

general es troben per damunt 
de les amenaces i interessos d’un 

particular. Aquest és el final 
d'una història rocambolesca que 

es va iniciar al 2010 quan  per les 
obres "de reforma i de 

rehabilitació" de Can Teresa es 
va acordar pel regidor de serveis 

el desmuntatge de la font del 
segle XIX, la qual va ser retirada 

per la brigada municipal pel 
perill que suposava la caiguda 

del mur de la façana  de la 

plaça de Can Teresa. El més 
increïble és que a la llicència no 

s'havia contemplat cap condició 
específica respecte a la  font i es 

va permetre obrir un portal al lloc 
on s'hi ubicava. Una vegada 

acabades les obres la font va 
acabar a un magatzem 

municipal on ha estat anys. 
Després de diverses mocions i 

peticions, per fi tornam a tenir la 
font a la plaça, encara que no 

al seu lloc original. 

 

El batle ha de dimitir per la seva 

actitud covarda i 

antidemocràtica  

L'Assemblea de Batles va 

rebutjar, dia 8 de novembre, la 
moció en suport dels docents. 

Dels batles del PP només la 
batllessa d'Alcúdia va votar a 

favor de la moció en suport dels 
docents, complint el que s'havia 

votat el seu ple. La batlessa va 
actuar en representació de 

l'Ajuntament  i va complir el 
deure de defensar allò que 

s'havia aprovat al seu municipi 
per "sentit democràtic", encara 

que ella és favorable al TIL. 
Contràriament, el nostre batle ni 

tan sols va assistir a l'Assemblea,  

malgrat la seva abstenció i el seu 
vot a favor en les dues mocions 

aprovades contra l'aplicació del 
TIL al ple municipal, i malgrat que 

el Consell Municipal Escolar 
també s'havia declarat contrari 

a l'aplicació del TIL i a les 
retallades en educació. Amb 

una actitud covarda i 
profundament antidemocràtica. 

el batle ha preferit amagar-se 
com un estruç abans que anar a 

Palma a defensar el que 
demanàvem els ciutadans, als 

que teòricament representa. 
Tampoc no podem oblidar el 

paper de CiU i Lliga, socis de 
govern del PP, que en comptes 

de trencar el pacte de govern 

per la seva no assistència a 
l'assemblea, segueixen impulsant 

el govern d’un partit que 
defensa la destrucció de la 

cultura, l’educació i la llengua. 
Tomeu Cifre no representa els 

ciutadans de Pollença i el que 
ha de fer és dimitir. També els 

seus socis de govern haurien de 
fer un bon pensament. 



Contra la nova ordenança de 

repressió pública 

Aquests darrers mesos s’ha 

portat a terme el procés 
d’aprovació d’una nova 

ordenança de “seguretat i 
convivència ciutadana”, una 

ordenança que és innecessària, 
ja que no hi ha problemes de 

convivència que motivin haver 

d'aprovar una nova regulació 
com aquesta (a més, molts dels 
aspectes que recull ja són a 

altres ordenances) i que pretén 
legislar sobre problemàtiques 

que no es donen en el nostre 
poble, com ara problemes amb 

“trilers” o contra la mendicitat. A 
més, és tendenciosa, subjectiva i 

susceptible d’arbitrarietat per la 
quantitat d’imprecisions que 

presenta. Per altra banda, és 
una ordenança classista, perquè 

criminalitza la pobresa i la falta 
de recursos, ja que restringeix la 

possibilitat d'alguns que, per la 
seva situació econòmica, només 

poden esbargir-se en l'espai 
públic. A més, es mostra 

clarament favorable als 
interessos empresarials privats, 
com es veu en la prohibició del 

consum d'alcohol, de dormir en 
qualsevol lloc o de jugar amb 

pilotes. En definitiva, criminalitza 
curiosament totes aquelles 

activitats que no impliquen 
consum i les titlla d’incíviques, 

mentre que si es fan en un bar, 
per exemple, no representen 

cap problema per a la 
convivència. En fi, és una 

ordenança hipòcrita, superficial i 
només repressiva, ja que no va a 

l’arrel dels problemes sinó que 
sembla que l’únic objectiu és el 

de recaptar diners mitjançant 
multes. 

 
Que no ens enganyin amb la 
rebaixa dels fems 
L’equip de govern intenta rentar-
se la cara i “baixar” la taxa de 
fems i residus. L'Ajuntament 
assumeix 300.000 € de dèficit i es 
fa una petita rebaixa de les 
taxes de fems (una mitjana de 93 
cèntims anuals pels negocis i 
poc més de 3 euros anuals als 
ciutadans amb una vivenda 
unifamiliar). Això vol dir que els 
ciutadans no pagarem el que 
val, sinó que l’Ajuntament 
deixarà d’ingressar tots aquests 
diners que podrien servir per a 
moltes coses, com per exemple 

fer les taxes més justes i 
equitatives, fer un estudi per tenir 
en compte factors de distribució 
geogràfica (zones de més o 
menys intensitat turística), revisar 
les categories en les que es 
divideixen els productors 
comercials de residus (per poder 
fer unes taxes justes i adaptades 
a la producció real), desglossar 
al rebut l'estalvi aconseguit 
reciclant, fer una inversió en 
quant a adaptació tècnica i 
tecnològica  per  arribar a unes 
taxes més justes segons les quals 
el que contamina paga... Però, 
clar, això seria tenir un projecte, 

pensar en taxes més justes pel 
futur. Nosaltres ho tenim molt 
clar: el que han fet no és 
rebaixar la pressió fiscal sobre els 
ciutadans sinó comprar un titular 
de premsa. 

 

El pacte PP-PI "neteja, fixa i dóna 

esplendor"  

Aquest estiu es va confirmar el 

nou  pacte de govern PP-PI amb 
l'entrada dels dos regidors 

actuals de CiU a l'equip de 
govern. un pacte que es venia 

forjant des que es va formar el PI 
i es va trencar la Lliga a Pollença 

(Malena Estrany i Tomeu Fuster 
van abandonar primer la Lliga i 

l'equip de govern). Durant 
aquests mesos del nou equip de 

govern el que hem vist és un 
intent de "netejar, fixar i donar 

esplendor" a les irregularitats de 
l'anterior legislatura. Al moment 

d'escriure aquest article encara 
no s'han fet els informes aprovats 

en ple sobre l'auditoria, on 

s’observaven diferents irregula-

ritats de l'anterior legislatura. 
Igualment PP i PI van posar  una 

partida als pressupost per pagar 
el projecte no realitzat de 

l'auditori de Moneo (partida que 

finalment es va retirar a petició 
dels grups de l'oposició). Al ple es 

van aprovar (amb el nostre vot 
en contra) tota una sèrie de 

factures irregulars (com deia 

l'interventor), resultat del 

desgavell de la passada 
legislatura. Finalment al ple de 

novembre PP i PI van presentar 
un acord extrajudicial  per evitar 

el recurs contenciós administratiu 
interposat per DUVA S.L. que 

demana a l’Ajuntament més de 
124.000 euros perquè l'anterior 

batle i en Miquel Ramon van fer 
un acord verbal amb DUVA per 

utilitzar les seves pistes de tennis. 
Es tracta  d’una irregularitat total: 

ni contractes ni res, tot de 
paraula. En definitiva, ara 

s’entén millor perquè s’ha fet 
aquest pacte entre PP i PI i 

perquè un partit que 
teòricament defensa la llengua i 

la cultura governa amb el PP.



Un any mes a mes
 

2012 

OCTUBRE  

- UN DISBARAT EVITAT. Amb la pressió de tots els 

grups, excepte evidentment el PP, vam aconseguir 
que el batle renunciés a contractar a la número 6 

de la llista del PP com un nou càrrec de confiança:
secretària del batle.  

- UN TEMA QUE CAL REPRENDRE. Vam fer la primera
i fins ara darrera, reunió d'un tema clau a la 

planificació urbanística, com és 
adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana

(PGOU) al Pla Territorial (PT).  

NOVEMBRE  

-  ES FEIA EVIDENT LA DIVISIÓ DE L'EQUIP DE GOVERN 
PP-LLIGA. A Alternativa denunciàvem 

divisió i la que hi havia entre els propis 
Lliga afectaven la gestió municipal. 

- IMPUTACIÓ DE LA PRIMERA TINENT DE BATL
que era primera tinent de batle, Malena Estrany,  va 

anar a declarar com a imputada per la seva 
participació en la tramitació de les subvencions a 

Nit Niu quan era secretària tècnica insular del 
Departament de Cultura. 

DESEMBRE  

- VOLIEN PAGAR EL PROJECTE DE L'AUDITORI D'EN 

MONEO. Se’ns va informar que al pressupost del 
2013 volien incloure 150.000 euros pel pagament 

projecte de l'auditori de Moneo. Posteriorment els 
grups de l'oposició vam aconseguir la retirada 

d'aquesta partida sobre un projecte que no té ni
tan sols un expedient obert a l'Ajuntament.

- REUNIÓ AMB QUIM ARRUFAT, diputat de la CUP
Alternativa d'Esquerres per intercanviar idees, 

experiències, problemes, solucions... amb la idea de 
continuar la nostra coordinació amb unes 

candidatures amb les que compartim molts de 
valors. 

- LA DIVISIÓ DE LA LLIGA ES VA FER PÚBLICA. Al ple 
de desembre el regidor de la Lliga, Martí 

votar diferent als seus companys a dues votacions 
facilitant el rebuig de la nostra moció d’un 

Ajuntament aconfessional i coincidint (abstenció) 
amb PP, CiU i UMP a la moció per sol·licitar al 

Consell de Mallorca la retirada d’obstacles de la 
carretera Vella de Lluc. Els altres dos regidors

pública la seva decisió d’abandonar la Lliga.

- PRIMERA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ I 

SEGUIMENT DE LA CRISI. A la fi el regidor de Serveis 

Un any mes a mes 

UN DISBARAT EVITAT. Amb la pressió de tots els 

grups, excepte evidentment el PP, vam aconseguir 
el batle renunciés a contractar a la número 6 

PP com un nou càrrec de confiança: 

fer la primera,  
reunió d'un tema clau a la 

 la revisió  i 
adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana 

ES FEIA EVIDENT LA DIVISIÓ DE L'EQUIP DE GOVERN 
 que aquesta 

 regidors de la 

IMPUTACIÓ DE LA PRIMERA TINENT DE BATLLE. La 
Malena Estrany,  va 

imputada per la seva 
participació en la tramitació de les subvencions a 

Nit Niu quan era secretària tècnica insular del 

CTE DE L'AUDITORI D'EN 

ns va informar que al pressupost del 
2013 volien incloure 150.000 euros pel pagament del 

Moneo. Posteriorment els 
grups de l'oposició vam aconseguir la retirada 

d'aquesta partida sobre un projecte que no té ni 
t obert a l'Ajuntament. 

iputat de la CUP-
squerres per intercanviar idees, 

experiències, problemes, solucions... amb la idea de 
ordinació amb unes 

amb les que compartim molts de 

LA DIVISIÓ DE LA LLIGA ES VA FER PÚBLICA. Al ple 
Martí Roca, va 

seus companys a dues votacions 
facilitant el rebuig de la nostra moció d’un 

Ajuntament aconfessional i coincidint (abstenció) 
b PP, CiU i UMP a la moció per sol·licitar al 

Consell de Mallorca la retirada d’obstacles de la 
regidors van fer 

pública la seva decisió d’abandonar la Lliga. 

PRIMERA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ I 

E LA CRISI. A la fi el regidor de Serveis 

Socials es va decidir a convocar
haguéssim advertit al regidor 

la comissió al mes de novembre 
presentació d’una moció per

Per desgràcia el regidor de serveis socials no s'ha 
pres seriosament fer funcionar aquesta comissió.

2013

GENER  

- VAM DEMANAR LA DIMISSIÓ O CESSAMEN

REGIDORA DE CULTURA, Malena Estrany
dies de polèmica pública amb l’ex

Festival, que era defensat pel batle.

FEBRER 

- ES VA FER PÚBLICA LA SENTÈ
DE TERNELLES. Una sentència que consideram 

errònia quan diu que no hi ha camins públics dins la 
Vall de Ternelles, encara que sí

servitud de pas. 

- ES VA PUBLICAR EL PACTE DE GOVERN ENTRE EL PP 

I LA LLIGA. Un pacte que s'havia sig
de 2011 i pel qual des d’

havíem demanat des del principi de legislatura 
sense resultats fins a la crisi de l'equip de govern.

- ELS REGIDORS NO ADSCRITS VAN ABANDONAR 
L'EQUIP DE GOVERN. Malena Estrany i Tomeu Fuster 

van abandonar l'equip de 
en minoria, amb els cinc regidors del PP i en Martí 

Roca de la Lliga. 

MARÇ 

- REUNIÓ EXPRESS AMB  L'EX
Una convocatòria que ens va arribar am

de 24 hores d’antelació i sense disposar de la nova 
documentació aportada pel director del Festival.

- ESPECULACIÓ URBANÍSTICA A L'ULLAL.
pública l’especulació urbanística que hi ha a la 

zona humida de l’Ullal, projecte
Ullal Park S.L. d’un hotel de 14.000 metres quadrats

a la zona humida de l’Ullal.
com una forma de traslladar l’edificabilitat de Cala 

Carbó a l’Ullal ara es mostra realment com una 
especulació pura i dura.  

- EL RUS NO ES CONTEMPLAVA A TURISME. A la 
reunió sobre el pressupost del 2013 que vam tenir a 

principi d'any, la regidora de turisme ens va explicar 
que havia incorporat un nou idioma al material 

turístic del municipi... el francès. El ru
contemplava a pesar del creixement del t

d'aquesta nacionalitat. 

ecidir a convocar-la després que 
vertit al regidor que si no convocava 

la comissió al mes de novembre plantejaríem la 
presentació d’una moció per a la seva reprovació. 

gidor de serveis socials no s'ha 
pres seriosament fer funcionar aquesta comissió. 

2013 

VAM DEMANAR LA DIMISSIÓ O CESSAMENT DE LA 

Malena Estrany, després de 
es de polèmica pública amb l’ex-director del 

Festival, que era defensat pel batle. 

ES VA FER PÚBLICA LA SENTÈNCIA SOBRE EL CAMÍ 
. Una sentència que consideram 

errònia quan diu que no hi ha camins públics dins la 
encara que sí reconeixia la 

ES VA PUBLICAR EL PACTE DE GOVERN ENTRE EL PP 

I LA LLIGA. Un pacte que s'havia signat el 10 de juny 
de 2011 i pel qual des d’Alternativa per Pollença 

m demanat des del principi de legislatura 
la crisi de l'equip de govern. 

ELS REGIDORS NO ADSCRITS VAN ABANDONAR 
L'EQUIP DE GOVERN. Malena Estrany i Tomeu Fuster 

van abandonar l'equip de govern que va quedar 
amb els cinc regidors del PP i en Martí 

REUNIÓ EXPRESS AMB  L'EX-DIRECTOR DE FESTIVAL. 
Una convocatòria que ens va arribar amb menys 

i sense disposar de la nova 
documentació aportada pel director del Festival. 

CULACIÓ URBANÍSTICA A L'ULLAL. Es va fer 
pública l’especulació urbanística que hi ha a la 

de l’Ullal, projecte de la promotora 
d’un hotel de 14.000 metres quadrats  

a la zona humida de l’Ullal.  El que fins ara es venia 
com una forma de traslladar l’edificabilitat de Cala 

Carbó a l’Ullal ara es mostra realment com una 
 

EL RUS NO ES CONTEMPLAVA A TURISME. A la 
reunió sobre el pressupost del 2013 que vam tenir a 

principi d'any, la regidora de turisme ens va explicar 
que havia incorporat un nou idioma al material 

el francès. El rus no es 
contemplava a pesar del creixement del turisme 



ABRIL 

- DAVANT DE L'APLICACIÓ DE LA ZONA BLAVA al 
Port de Pollença vam demanar el Pla d’Implantació 

complet, inclosa una zona verda pels residents.

- APROVACIÓ DE LA NOVA ORDENANÇA 

MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA que incloïa 
una zona de platja i bany per als animals, com 

havíem demanat cinc mesos abans.  

MAIG  

- DENUNCIAM L'INCOMPLIMENT DEL CONVENI ENTRE 
L'AJUNTAMENT I EL CLUB D'EQUITACIÓ que s'havia 

signat el 14 d'octubre de 2005. L'Ajuntament cedia 
al Club un solar al Polígon  i a canvi el Club es 

comprometia a portar a terme tota una sèrie 
d'activitats per l'Ajuntament que no s'havien fet.

JUNY  

- CONTINUAVA EL DESASTRE AL FESTIVAL. Els grups de 

l'oposició vam denunciar l’actitud antidemocràtica 
 i irregular del batle que es va botar l’acord del 

darrer ple a l'hora de fer la contractació del 
director artístic del Festival, manipulant el negociat.

- ES PUBLICAVA LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
D’ARRENDAMENTS URBANS que deixa en la 

il·legalitat la majoria dels arrendaments que es fan 
a Pollença durant l’època estival. 

JULIOL 

- EL BATLE NO DISTINGUEIX ENTRE PRIVAT I PÚBLIC. El 

batle va reconèixer al ple que al seu horari laboral, i 
del personal d'EMSER, es va dedicar a arreglar el 

motor de la seva barca a les instal·lacions i amb el 
material de l'empresa pública EMSER.  

- ES VA CONFIRMAR EL NOU  PACTE DE GOVERN PP
PI amb l'entrada dels dos regidors de CiU a l'equip 

de govern. 

- EL BATLE VA CESSAR EL NOSTRE PORTAVEU COM 

REPRESENTANT DE L'OPOSICIÓ A LA JUNTA DE 
GOVERN, substituït pel regidor d'Unió Mollera 

Pollencina. Es veu que érem massa molestos.

- ES VA FER PÚBLICA LA MULTA DE 1000 EUROS A 

REPETIR CADA 10 DIES que el Tribunal Suprem 
posar al batle per no complir una 

DAVANT DE L'APLICACIÓ DE LA ZONA BLAVA al 
el Pla d’Implantació 

una zona verda pels residents. 

APROVACIÓ DE LA NOVA ORDENANÇA 

MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA que incloïa 
animals, com 

DENUNCIAM L'INCOMPLIMENT DEL CONVENI ENTRE 
L'AJUNTAMENT I EL CLUB D'EQUITACIÓ que s'havia 

'Ajuntament cedia 
a canvi el Club es 

comprometia a portar a terme tota una sèrie 
Ajuntament que no s'havien fet. 

CONTINUAVA EL DESASTRE AL FESTIVAL. Els grups de 

l'oposició vam denunciar l’actitud antidemocràtica 
i irregular del batle que es va botar l’acord del 

darrer ple a l'hora de fer la contractació del 
del Festival, manipulant el negociat. 

ES PUBLICAVA LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
D’ARRENDAMENTS URBANS que deixa en la 

il·legalitat la majoria dels arrendaments que es fan 

EL BATLE NO DISTINGUEIX ENTRE PRIVAT I PÚBLIC. El 

batle va reconèixer al ple que al seu horari laboral, i 
del personal d'EMSER, es va dedicar a arreglar el 

motor de la seva barca a les instal·lacions i amb el 
 

PACTE DE GOVERN PP-
PI amb l'entrada dels dos regidors de CiU a l'equip 

L NOSTRE PORTAVEU COM A 

L'OPOSICIÓ A LA JUNTA DE 
substituït pel regidor d'Unió Mollera 

érem massa molestos. 

MULTA DE 1000 EUROS A 

REPETIR CADA 10 DIES que el Tribunal Suprem va 
ar al batle per no complir una sentència de 

novembre 1993 i no executar l' enderrocament d'un 
habitatge en el carrer Bonavista, cantonada C

AGOST 

- RECONEIXEMENT A DUES DONES EXCEPCIONALS. A 
la fi es complia una de les nostres demandes i

Hammerl va ser nomenada filla adoptiva d
Pollença i es va dedicar a 

Camps un carrer al Port de Pollença, d
de dones independents i avançades al seu temps. 

SETEMBRE 

- VAM DENUNCIAR EL DECRET D'AUTOJUDES

L’Ajuntament pagarà als regidors amb dedicació 
exclusiva les despeses mèdiques (dentista,

ulleres i similars) fins a un màxim de 1.200 
altres despeses com el pagament d'estudis de 

familiars directes sense cap límit de despesa.

OCTUBRE 

- ES VA APROVAR UN CATÀLEG D'ESPÈCIES D
D'INTERÈS PER AL TURISTA I

ITINERARIS D'INTERÈS ORNITOLÒGIC. Mentre el 
Centre de Turisme Ornitològic de la Gola 

continuava tancat i es va cessar a la directora de la 
reserva natural de l'albufereta.

contradicció. 

NOVEMBRE 

- ES RECUPERA EL RANCI COSTUM DE POSAR 
PLAQUES COMMEMORATIVES AMB ELS NOMS DELS 

POLÍTICS DE TORN QUAN S'INAUGURA UN NOU 
EQUIPAMENT. En aquest cas al Centre de Dia. I és 

que per desgràcia hi ha molts de 
públics que es pensen que són mecenes o 

quan l'únic que han fet és la seva feina per la qual 
se'ls paga.  

- DEMANAM LA DIMISSIÓ DEL BATLE  per amagar
com un estruç i no anar a l'Assemblea de 

per traslladar i complir els manaments del Ple i del 
Consell Municipal Escolar en refe

d'una educació pública i de qualitat.

- SE SEGUEIXEN SENSE PUBLI

L'AUDITORIA mentre es pre
factures irregulars i pagaments de contractes orals... 

El nou pacte PP-PI "neteja, fixa i dóna esplen
l'anterior legislatura.  

 

executar l' enderrocament d'un 
habitatge en el carrer Bonavista, cantonada Creus.  

DUES DONES EXCEPCIONALS. A 
a una de les nostres demandes i Clara 

Hammerl va ser nomenada filla adoptiva de 
Pollença i es va dedicar a Margalida Comas 

carrer al Port de Pollença, dos exemples 
de dones independents i avançades al seu temps.  

VAM DENUNCIAR EL DECRET D'AUTOJUDES. 

L’Ajuntament pagarà als regidors amb dedicació 
despeses mèdiques (dentista, pròtesis, 

) fins a un màxim de 1.200 € anuals i 
altres despeses com el pagament d'estudis de 

familiars directes sense cap límit de despesa. 

ES VA APROVAR UN CATÀLEG D'ESPÈCIES D'OCELLS 
TURISTA I DISSENY DE RUTES I 

ITINERARIS D'INTERÈS ORNITOLÒGIC. Mentre el 
Turisme Ornitològic de la Gola 

continuava tancat i es va cessar a la directora de la 
reserva natural de l'albufereta. Tota una 

ES RECUPERA EL RANCI COSTUM DE POSAR 
PLAQUES COMMEMORATIVES AMB ELS NOMS DELS 

POLÍTICS DE TORN QUAN S'INAUGURA UN NOU 
EQUIPAMENT. En aquest cas al Centre de Dia. I és 

que per desgràcia hi ha molts de  responsables 
públics que es pensen que són mecenes o faraons 

quan l'únic que han fet és la seva feina per la qual 

DEMANAM LA DIMISSIÓ DEL BATLE  per amagar-se 
com un estruç i no anar a l'Assemblea de batles  

per traslladar i complir els manaments del Ple i del 
Consell Municipal Escolar en referència a la defensa 

d'una educació pública i de qualitat. 

SENSE PUBLICAR ELS INFORMES DE 

mentre es presenten extrajudicials de 
s irregulars i pagaments de contractes orals... 

PI "neteja, fixa i dóna esplendor" a 



Contacte 
Tel: 656967751.  

C/Calvari, 2 (bústia d’Alternativa)  

alternativaperpollenca@gmail.com 

 
facebook.com/alternativaper.pollenca 

Pollença lliure de desnonaments 

 Al ple del passat mes de març es va 
aprovar per unanimintat la moció 
d’Alternativa per Pollença per declarar 
Pollença lliure de desnonaments. 

 Més enllà del que ha passat a altres 
pobles amb mocions similars, la moció no és 
una pura declaració d’intencions, no són 
paraules boniques que s’emporti el vent. Al 
contrari, la moció aprovada al nostre 
municipi és ben concreta i implica: 

o que la Comissió de Seguiment i 
Avaluació de la Crisi s’encarregui (és 
una de les seves funcions) de seguir 
els possibles casos de desnonaments 
i de fer de 
mediadora entre les 
parts afectades 

o que s’ha de 
garantir la dignitat 
dels afectats si no 
es pot impedir el 
desnonament 

o que l’Ajuntament 
deixi d’operar amb 
aquelles entitats 
bancàries que 
promoguin 
desnonaments al poble 

o que els desnonats quedin exempts 
de pagar l’Impost sobre l’Increment 
de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana 

o que no s’ordeni a la Policia Local de 
col·laborar amb els desnonaments. 

 Aquesta moció respon a un intent de 
paralitzar o pal·liar una situació que, si bé 
depèn d’una normativa estatal, és als 
pobles on es veuen els efectes dramàtics, i 

és als Ajuntaments on els ciutadans poden i 
van a demanar ajuda. 

 A més, des d’Alternativa per Pollença 
es va considerar que, tenint en compte que 
només entre 2008 i el tercer trimestre del 
2012 a l’Estat espanyol s’han produït 216.418 
execucions hipotecàries  i 16.166 només a 
les Illes Balears, la qual cosa ens situa en el 
tercer lloc de la classificació de CCAA que 
ha elaborat la Plataforma d’Afectats per les 
Hipoteques tenint en compte l’indicador 
“desnonament per cada mil llars/l’any”, no 
es podia esperar més per intentar canviar la 
situació d’alguna manera. 

 Tots sabem que els desnonaments 
representen una tragèdia 
a nivell social, perquè les 
famílies afectades no 
només s’enfronten a la 
pèrdua del seu habitatge 
sinó també a una 
condemna financera per 
a tota la vida (ja que 
l’entitat bancària 
subhasta l’immoble i si 
ningú l’adquireix, se 
l’adjudica pel 60% del 
valor de taxació i segueix 

reclamant el pagament del deute restant),  
que es tradueix en una condemna a 
l’exclusió social i l’economia submergida. 

 Però el que realment és vergonyós és 
com un país on es permet això, on els 
veritables causants de la crisi reben ajudes 
milionàries procedents dels impostos d’uns 
ciutadans cada cop més empobrits, on es 
trepitgen amb total impunitat drets 
constitucionals com és el de l’habitatge 
encara que s’aferren al de la propietat 
com a un dogma de fe, es pot considerar 
un Estat social i democràtic de dret.

 


