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HAURIEN DE DIMITIR.
Dia a dia es demostra la necessitat que hi
havia de fer una auditoria econòmica a
l'Ajuntament de Pollença, la presentació per
aprovar el Ple d'aquest dijous d'un extrajudicial de
crèdit de més d'un milió d’euros (1,097.344,67
euros) és la darrera prova. (Això vol dir que s'han
gastat més d'un milió d'euros de més no
pressupostats).
És una vergonya que l'actual equip de
govern parli de que s'han complit els pitjors dels
seus "auguris" com si aquestes despeses fossin un
càstig dels déus romans. No senyors, aquestes
despeses les han autoritzats els regidors
corresponents, sent conscients de que els seus
pressuposts ja estaven esgotats. I són despeses
que no responen a cap situació d'emergència sinó
que es tracten en la seva majoria de despeses que
es podien haver estalviat ja que patim una
situació econòmica crítica.
Un anàlisi de les despeses demostra que la
major part de les despeses són responsabilitat
directa de regidors actuals d'UM-UNPI (51 %) o
d'anteriors regidors d'UM-UNPI que varen deixar
les seves àrees molt exhaurides ( 22%). O sigui un
73% d'aquestes despeses són responsabilitat
d'UM-UNPI. S'ha de tenir molta barra per dir "que
quan el nou equip de govern municipal va arribar a
l'Ajuntament, va denunciar que moltes partides
econòmiques estaven completament esgotades"
com si l'actual equip de govern fos totalment nou i
UM-UNPI no hagués governat a l'anterior
legislatura i no fos culpable en la seva major part
d'aquest forat econòmic.
Com el mateix informe d'intervenció
econòmica diu; "el reconeixement extrajudicial de
crèdits suposa un incompliment del principi

d'anualitat pressupostària i de l'article 173,5. del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, que prohibeix expressament l'adquisició de
compromisos de despeses d'un import superior al
crèdit autoritzat, circumstància que podria
determinar l'exigència de responsabilitat dels
gestors al servei de l'entitat que hagin realitzat les
despeses."
De moment no hem vist cap assumpció de
responsabilitat, ni tan sols una mínima explicació
d'aquest incompliment del pressupost. L'únic que
hem vist és com dos dels regidor responsables
(Miquel Ramón- esports- i Martí Ochogavía
-serveis) de més de la meitat d'aquestes despeses
(més de mig milió d'euros) no només no han donat
explicacions si no que a més s'han pujat el sou.
Pensam que aquests regidors haurien de dimitir i
deixar pas a uns millors gestors dels doblers
públics, això seria per nosaltres assumir
responsabilitats.

RECURS CONTRA LA DESTRUCCIÓ DE LA CALA ST. VICENÇ
Hem interposat un recurs contenciós administratiu conjuntament amb el GOB contra els acords
municipals que han concedit llicències urbanístiques a Cala Molins (UNAC 33). El recurs es refereix a
quatre llicències que suposen la construcció de 32 vivendes i 3 piscines. L'impacte paisatgístic de les
noves construccions és brutal a una zona situada en primera línia de mar i on fins ara només existien
habitatges unifamiliars.
Tant el GOB com Alternativa Esquerra Unida- Els Verds pensam que aquestes llicències
incompleixen la normativa urbanística, ja que els solars manquen dels serveis preceptius. Igualment
impugnam el projecte de dotació de serveis i
reparcel·lació de la UNAC 33 que pensam s'han
realitzat incorrectament.
Lamentam haver tengut que arribar a
aquest punt i que l'equip de govern actual hagi
desestimat les nostres peticions, al·legacions i
recursos, i els d'alguns veïns de la Cala, un dels
quals ja ha interposat també un recurs
administratiu.
Encara lamentam més que ja no es pugui
recuperar ni can Colom ni el pins centenaris
d'aquest solar. Esperam arribar a temps per evitar
la
construcció
d'unes
edificacions
que
desfigurarien totalment el paisatge de Cala Molins.

UNA LLARGA HISTÒRIA DE DESPROPÒSITS
Varem ser l’únic partit que varem criticar l’impactant local de la plaça Joan Cerdà del Port(Pl.
Guàrdia Civil), el millor per aquest edifici (fet per l’Ajuntament a una zona verda) seria la palera.
Després varem defensar que fos gestionat per PRODIS o una associació similar, i varem denunciar que
a l'adjudicació del local s'havia perdut la finalitat social o cultural. Recordem que en juliol es va
adjudicar a l'oferta que simplement oferia més duros; 18.000 euros. Finalment l’adjudicatari ha
renunciat ja que volia fer menjars, cosa que no permetien les clàusules del contracte i que nosaltres
no anàvem a consentir.
Ara esperem que aquest local que ha estat inservible durant dos anys sigui gestionat per PRODIS.

FEINA INSTITUCIONAL
Estam demostrant que fèiem falta als plens: fins ara 16 mocions i quasi 200 precs i preguntes.
S’han aprovat les nostres propostes de millora de informació i comunicació amb els ciutadans,
d’obertura de diligències prèvies per recuperar el camí de Coll d’en Patró, el pla bàsic d’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques, una ordenança de mercats...
La resta de propostes que pensam eren interessants i assumibles per un govern de centreesquerra no han estat acceptades; realització d’una auditoria, separació de la gestió pública de
qualsevol manifestació de caire religiós, Consell Muncipal de Cooperació Internacional i 0,7%,
Pressuposts Participatius, trasllat de les dependències de serveis socials, aprovació definitiva del catàleg
de camins... Seguirem ple a ple intentant traslladar mocions, precs i preguntes per una Pollença millor.

- Per què un govern teòricament de centre-esquerra s’ha oposat a la nostra moció de creació d'un
Consell Municipal de Cooperació Internacional i al 0,7%? Per què no han volgut fer pressuposts
participatius amb un percentatge del pressupost de 2009?
- El robatori del regidor de Palma Rodrigo de Santos s’ha descobert per la realització d’una auditoria
externa. Ens seguim demanant per què l’equip de govern s’ha negat a acceptar la nostra moció de
realitzar una auditoria a Pollença.
- Per què l’equip de govern ha preferit votar a Junta de Govern la proposta de la Plataforma Camins
Públics i Oberts per l’aprovació definitiva del catàleg de camins (amb dos anys de retràs) i no al ple com
volia la Plataforma? No hagués estat millor la implicació de tots els partits al ple? De què tenien por?
- Per què l’Ajuntament permet els abocaments incontrolats i perillosos al seu solar de Llenaire?
- S’incomplirà un estiu més l’ordenança d’ocupació de la via pública?
- Cada vegada es construeix a solars rústics més petits cases més grans. Quan es complirà la llei de
disciplina urbanística a Pollença?
- Els que varen permetre d’urbanització de la Font, el Vilar, Gotmar, Formentor tenen vergonya?
- Al ple de març un nou extrajudicial (doblers gastats sense pressupost); més de 69.000 euros del
Patronat Municipal de Turisme i 1.764 de la ràdio municipal. Fins on arriba el forat econòmic de
l’Ajuntament?

EL MITJÀ DE COMUNICACIÓ MÉS OBERT I PARTICIPATIU DEL MUNICIPI,
ON TOTES LES IDEES TENEN CABUDA.
Més de 800 article d’opinió, les actes dels plens, resums de les juntes de govern, extrajudicials... La millor
i més completa manera d’estar informat del que passa a Pollença.
Més de 8000 comentaris, debats, intercanvi d’idees…
Un lloc obert als vostres escrits, denúncies, idees o propostes... estarem encantats de rebre-les, publicarles i de traslladar-les a l’Ajuntament on fem feina per trobar solucions.
Si no teniu Internet ens podeu fer arribar la vostra veu al telèfon 656967751 o la bústia del nostre
regidor, Pepe García, a l'Ajuntament: C/ del Calvari, 2 07460 Pollença.

Entre tots construïm una Pollença millor, a la nostra mida.

LES DEPENDÈNCIES DE SERVEIS SOCIALS
NECESSITEN UNA SOLUCIÓ URGENT.
L'àrea de Serveis, al carrer St. Domingo
31, no reuneix les condicions mínimes de
treball, ateses l'acumulació de serveis (servei
d'aigua potable, medi ambient, serveis socials,
brigada d'obres...) que allà s'atenen i la manca
d’espai per treballar de forma
eficient i digna, tan pels
treballadors com pels usuaris.
La principal mancança
per als usuaris, però no l'única,
es la falta absoluta de
privacitat per aquests usuaris.
La gent que acudeix a Serveis
Socials en moltes ocasions es
troben en situació de risc social
o molt problemàtiques i com
que l'habitació interior que es
fa servir de dependència de
Serveis Socials ha de tenir una
finestra oberta per que es ventili mínimament,
tota l'oficina i el públic s'assabenta de tots els
pormenors de les problemàtiques dels usuaris
amb els corresponents xafardeigs i estigma que
els pot caure damunt. I això no era culpa del
personal de Serveis Socials, sinó de les
dependències
indignes,
inadequades
i
insuficients.

Les dependències dels Serveis Socials, fa
anys que s'havien de traslladar a un indret més
suficient i adient per el públic, en aquestes
condicions es perjudica la imatge dels serveis, la
eficiència i l'atenció al públic. Des de setembre
venim demanant a l'equip de
govern que cerqui solucions
urgents a aquesta problemàtica,
i fins i tot hem presentat una
moció que va ser refusada. La
resposta ha estat que hem
d’esperar a que el centre de dia
(aturat fa setmanes) estigui
enllestit perquè pensen ubicarlos allà. Però no podem esperar
tant de temps. Nosaltres no
demanem una solució d'aquí a
uns mesos o un any, el que
demanem és una solució urgent,
per que aquest equip de govern,
que en teoria tenia els serveis socials com
prioritaris, fa més de mig any que governa.
Amés hi ha un munt d'espais municipals
desaprofitats (Can Dionís, Miquel Capllonch al
Port, gran part de l'edifici on es troba
l'Ajuntament, Can Llobera...). Amb voluntat i
feina estam segurs que es podria solucionar el
problema de manera ràpida i eficaç.

“LA MÀQUINA ESCALADORA"
Joan Company "Kompy" guanya el III
Concurs de Fotografia Urxella.
Al concurs s'han presentat 27 fotografies la majoria
fent referència al creixement urbanístic del municipi,
brutor a les platges, manca de serveis bàsics
(clavegueram, voravies...) i sobre tot a les obres que
es fan a la urbanització de la Font, com la
guanyadora.

