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> En poc temps hem vist quines són les prioritats del nou govern 
de dretes: pujada de sous, reducció de plens i pujada de taxes i 
preus públics.
> La primera decisió del nou equip de govern va ser apujar-se el 
sou de manera totalment desproporcionada (entre un 32% i un 
42% més del que cobraven els regidors anteriors), de forma uni-
lateral i sense cap tipus de justificació.
> A la vegada que es pujaven els sous, també sense cap tipus de 
consens, varen retallar la periodicitat dels plens, que han passat 
de ser mensuals a fer-ne un cada dos mesos. Aquest fet dificulta 
l’acció de fiscalització i control que té atribuïda l’oposició, en una 

clara actitud caciquil, antidemocràtica i autoritària.
> I com era d’esperar també hi ha hagut un canvi cap a formes 
menys transparents no publicant el pacte de govern, ni la decla-
ració patrimonial dels regidors, ni les actes de les juntes de go-
vern... Que lluny han quedat les proclames en favor de la trans-
parència d’en Tomeu Cifre Ochogavía quan estava a l’oposició!
> I paral·lelament a l’escandalosa pujada de sous, també han fet 
una pujada de les taxes i els preus que tots els ciutadans pagam 
per diferents serveis: per l’ús d’instal·lacions esportives, pels 
serveis funeraris, pels serveis educatius de l’escoleta municipal... 
> Hi guanyam TOTS?

NOU GOVERN: MÉS SOU, MENYS FEINA I MÉS IMPOSTOS



• La incorporació irregular d’un nou treballador sen-
se seguir cap dels procediments legalment establerts 
d’aplicació a l’empresa municipal de serveis de Pollen-
ça.

• Els projecte de convertir la Badia de Pollença en una 
pista d’hidroavions, incomplint l’acord del ple.

• La destrossa feta al Torrent de la Vall d’En March amb 
maquinària pesant.

• L’ocultament de la contaminació de les aigües de bany 
de les platges del municipi per part del govern munici-
pal i el fet de no haver actuat en defensa de la salut pú-
blica restringint el bany.

• L’incompliment de la Llei de patrimoni Històric en ca-
sos com el de la Fortalesa, un lloc tan emblemàtic al 
qual se’ns nega la visita, encara que hi tenguem dret per 
llei, mentre veim que no hi ha cap problema perquè s’hi 
celebrin grans festes i saraus de gent rica i famosa.

ELECCIONS I FEINA A FER
> Per a nosaltres ha estat un cop dur perdre un 
regidor a les darreres eleccions però volem do-
nar les gràcies als 579 votants que ens han conti-
nuat donant el seu suport. Per part nostra, conti-
nuarem treballant pel bé comú fins i tot quan això 
suposi defensar mesures impopulars i les nostres 
assemblees seguiran obertes a qui vulgui interpe-
lar-nos o afegir-se a donar un cop de mà.

> Des de l’oposició, farem feina per defensar que 
Pollença sigui un lloc més amable, més habitable, 
i on les persones puguin viure de manera digna i 
feliç, tenir garantit el dret a  l’habitatge i les con-
dicions bàsiques per a qualsevol família i que el 
poble no sigui un decorat per al turista i un lloc 
per fer negoci mentre es buida de vida. 

FEINA FETA
Al·legacions

• Als pressupostos del 2019 (rebutjades majoritària-
ment): demanant reduir la partida de promoció turísti-
ca per augmentar la de participació ciutadana i de fo-
ment de l’economia social; incloure projectes de canera 
municipal, d’ampliació del parc i zona de jocs de ca les 
Monnares, de museïtzació de Pollença, de redacció de 
plans de mobilitat, de supressió de barreres arquitectò-
niques i de convivència en la diversitat.

• Al·legacions als preus públics de l’Arxiu Bestard. Re-
clamant que els preus per usar imatges de l’Arxiu siguin 
gratuïts en cas de no haver-hi ànim de lucre.

• A la pujada de taxes de l’escoleta municipal de la Gola. 
Demanant que s’incloguin les bonificacions socials 
però que no es pugin s’apugin els preus per a la resta.

• A la pujada de taxes del cementeri. Demanant que s’in-
cloguessen bonificacions per a persones amb rendes 
baixes.

• A la pujada de taxes del preu de l’aigua. Demanant que 
els “habitatges vacacionals” no paguin el mateix preu 
que els d’ús residencial, que s’inclogui una taxa per ha-
bitatges amb piscina i que els habitatges desocupats no 
puguin gaudir de bonificació per baix consum.

Mocions

• Per la declaració d’emergència climàtica i amb una 
sèrie de mesures encaminades a contenir, revertir i 
pal·liar els efectes del canvi climàtic de tipus energètic, 
urbanístic, de transport…

• Per combatre la violència contra les dones (presenta-
da amb la resta de l’oposició).

TRANSPARÈNCIA

SOLIDARITAT I COMPROMÍS

•Hem publicat el nostre pressupost i despesa final de campanya 
que podeu consultar a la nostra pàgina web, on també trobareu 
la publicació anual dels comptes del partit.

Sempre revertim una part dels nostres doblers cap a la societat 
especialment en projectes o col·lectius que defensen idees i 
valors similars a nosaltres. Així, al 2019 vàrem fer aportacions 
de 500€ al documental de Tot Inclòs,  l’Ateneu de Pollença i al 
projecte comunicatiu Aguait.

El podeu trobar a https://alternativaperpollenca.com/
informes-de-comptes/

FEINA FETA
Hem denunciat • L’abandonament del ja-

ciment arqueològic del 
Pedret de Bóquer per 
part de les institucions.

• El politiqueig amb el 
nou Centre de Salut on 
s’han prioritzat els in-
teressos de partit (de l’antic i el nou govern) per sobre 
de la necessitat d’agilitzar la construcció del nou cen-
tre de salut. La reunió que vam plantejar fa anys, per 
discutir i decidir el lloc més convenient va ser simple-

ment una reunió informativa on no es parlà de qüesti-
ons tècniques. La voluntat política del servei de Salut és 
la de fer el PAC a Can Conill, el 2023, i que es comencin  
les obres al 2021.

• El retorn de l’equip de govern a utilitzar herbicides in-
complint la normativa i posant en perill la salut de les 
persones i el nostre entorn natural.

• La pujada dels preus 
de l’escoleta d’educa-
ció infantil de La Gola. 
En comptes d’avançar 
cap a la gratuïtat de 
l’educació infantil de 0 
a 3 anys i fer una nova 
escoleta pública a Po-
llença.

Mientras tengamos capitalismo este planeta no se va a salvar. Porque es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano, a las mujeres
Berta Cáceres



EXTRACTE DEL DISCURS DE CAP D’ANY DE L’EXCM. SR. BATLE
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> Des de la batlia valoram aquests primers sis 
mesos de legislatura de forma molt positiva. 
Hem de tenir en compte que disposam d’un ro-
dillo suficientment gran, vull dir, d’una majoria 
àmplia, com per obrir camí a les nostres pro-
postes, que són de TOTS.
> Després d’uns anys de la tonteria de la partici-
pació, a la gent li agrada anar a cop de pito i ens 
demanava tornar al «mando y ordeno».
> Per això hem decidit impulsar les nostres polí-
tiques, que són les polítiques dels qui comanden 
de veritat, i els ciutadans sempre han d’estar al 
servei d’aquestes polítiques. Així que, per co-
mençar, ens hem doblat el sou i a la vegada hem 
reduït a la meitat els plenaris, que tampoc es 
tracta d’esclatar-mos a fer feina. Els de l’oposi-
ció són uns desagraïts i només saben protestar, 
si en el fons ho hem fet per fer-los un favor a ells 
també. 
> Hem promogut les bones relacions amb les al-

tres administracions i, bons al·lots com som, hem acotat el cap davant l’Ibsalut i farem el PAC a Can Conill, que 
tampoc és tan mal lloc. És vera que ens carregarem un aparcament ja fet, però ja me vaig carregar unes pistes 
de futbet per fer-ne unes de pàdel i no va ser tan greu. A més, després d’haver-me hagut de menjar la promesa 
electoral no me puc permetre anar a les properes eleccions sense inaugurar un PAC nou.  
> Hem deixat ben clar que les polítiques municipals de TOTS, és a dir, dels qui saben comandar, van per davant 
i supòs que per això hem duit al redol a tota la dreta pollencina, ara sí, sota un únic mando. Això és llei natural: 
jo som el matxo alfa i els altres me reconeixen com a tal. 
> Moltes vegades diuen que la dreta no tenim sensibilitat social, però això no és vera perquè en aquest primer 
mig any hem pujat les taxes que paga la ciutadania corrent, però per un bon motiu: ells són molts i es pot re-
partir una mica entre tots, en canvi si pujam els impostos als rics i poderosos, que són poquets, els sortiria a 
pagar molt cada un. Què és que ningú pensa amb els rics?

Ple Ordinari de l’Ajuntament de 28 de març de 2019.

L’equip de govern de Junts Avançam i Unió Mollera du a Ple 
l’aprovació de la pujada de 
taxes del cementeri munici-
pal.

En el minut 31’14 del ple, Da-
vid Alonso, portaveu del PP 
diu:

«creo que no es el momen-
to de subir impuestos, sino 
más bien de bajarlos»

Potser volia dir que a dos mesos de les eleccions no era el mo-
ment, i que el moment adequat és just després de les eleccions?

Ple Ordinari de l’Ajuntament de 24 de juliol de 2019.

David Alonso, ara regidor d’hisenda del nou equip de govern, pre-
senta la mateixa proposta de pujada de taxes i troba que ARA SÍ 
és moment de votar a favor.

HO FAREM BÉ!!

Que amb dos regidors que té UMP no hagin 
vist que a l’horabaixa el Moll està a les fos-
ques.

CRIDA L’ATENCIÓ... MALEÏDA HEMEROTECA


