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ANAM PEL BON CAMÍ.
Portam ja molts mesos de legislatura i això ens
permet fer una valoració de la situació política actual. El
canvi de govern municipal ha fet millores pel que fa a
gestions com els pressuposts o l’accés a la informació i
participació de l’oposició a la presa de decisions, però
evidentment les coses es poden millorar i és el nostre
deure, com a primer partit de l’oposició, incidir i insistir
en el que pensam que és prou millorable.
A l’equip de govern li està faltant valentia en algunes
decisions com la de tornar a posar la font de la plaça al
lloc que li correspon (on ha estat més de cent anys).
Igualment haurien de defensar sense dubtes el caràcter
públic del camí de Ternelles
o la zona humida de l’Ullal.
Cal obrir el corresponent
expedient sancionador als
que deixen caure la fàbrica i
han tingut tancat el camí de
Can Joanot durant més d’un
any (la fàbrica és un bé
catalogat i ara el batlle vol
declarar que està en ruïna
per demolir-la, oblidant el
seu deure de conservar i
protegir el nostre patrimoni i fent un favor als
propietaris que no se n’han cuidat).
Un altre tema on fa falta valentia i fer canvis és el
del personal de l’Ajuntament. S’ha anomenat un nou
càrrec de confiança (un cap de serveis), quan el que
s’havia d’haver fet era convocar proves selectives i
donar opció a altres persones a ocupar aquest càrrec.
Cal que d’una vegada s’acabin les parts i quarts dins
l’Ajuntament i que la gestió del personal es faci des dels
criteris d’igualtat, transparència i lliure concurrència.
Per altra banda, a Alternativa estam prou satisfets
del nostre resultat electoral que ens ha convertit en la
tercera força política del municipi, també hem
incrementat la nostra capacitat de fer feina i informar
als ciutadans al nostre bloc Urxella. La nostra feina
política s’ha multiplicat aquesta legislatura i, com podeu
veure a aquesta mateixa revista, intentam complir amb

els nostres compromisos i seguir essent coherents amb
nosaltres mateixos.
Segurament això ha fet que siguem amenaçats per
denúncies dels personatges que sempre han tingut
tracte de favor i vinculacions amb el poder a aquest
poble i que nosaltres no ens cansarem de denunciar
públicament. A anteriors amenaces de denúncies, com
les del president de l’AAVV del Port (per la nostra
denúncia del tracte de favor de l’Ajuntament al mateix)
o d’Arguta S.L. (per la nostra denúncia de parts i quarts
en la compra d’aigua a la mateixa per part de
l’Ajuntament), ara se li suma la de l’arquitecte
municipal.
L'arquitecte
ha
denunciat al nostre regidor
i al nostre coordinador (a
més d’altres persones
anònimes),
per
informacions i comentaris
publicats al bloc Urxella i, a
més a més, demana al
batlle que actuï contra el
nostre regidor, el reprovi i
que el nostre regidor sigui
acompanyat per un policia municipal per salvaguardar
la seva integritat física.
Aquest senyor té el dret a denunciar el que vulgui.
Nosaltres pensam que el que veritablement hi ha
darrera és la nostra feina envers l'estudi que va realitzar
en referència a la zona humida de l'Ullal, que la posava
en perill d’urbanització. Així mateix, qualsevol persona
que conegui al nostre regidor podrà testificar que mai
ha tingut cap actitud violenta, ni verbal ni física, ni cap a
l'arquitecte ni cap a cap altra persona.
Estam convençuts que darrera aquest escrit i
denúncies no es troba una altra cosa que l'intent per
part de l'arquitecte municipal i altres persones de
coaccionar-nos i aturar la nostra activitat política, cosa
que evidentment no aconseguiran. Escrits i denúncies
com aquesta no fan sinó reforçar-nos i indicar que
anam pel bon camí.

FEINA INSTITUCIONAL D’ALTERNATIVA PER POLLENÇA
LES MOCIONS I AL·LEGACIONS D’ALTERNATIVA
Ple de novembre:
- Aprovada la moció d’Alternativa (signada també per PSOE, PSM i ERAM) on demanàvem realitzar i executar un
pla de millora dels aparcaments existents al municipi: senyalització, informació, obertura de passos de vianants a
la circumval·lació del Port de Pollença. Davant de l’argumentació en contra de l’equip de govern i UMP, vam
acceptar llevar el punt referent a la gratuïtat de la zona blava, amb el compromís de que es canviïn els carrers de la
zona blava i que els preus siguin el més ajustats possibles per pagar el servei. Ara la resta de la moció s’ha de complir.

Ple de desembre:
- Acceptada parcialment l’al·legació d’Alternativa a la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora sobre
l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana (l’ordenança va ser aprovada amb els vots a favor de l'equip
de Govern i PSIB-PSOE i l’abstenció de la resta de grups). Demanàvem aplicar un 14% envers del 17% proposat per
l'equip de govern, al final el tipus de gravamen quedarà al 16%. Hem aconseguit una rebaixa de l’impost i un estalvi
pels ciutadans.
- Acceptada la proposta d’Alternativa de bonificar alguns cursos de l’Escola d’Adults si l’assistència és d’un mínim
del 80%. Això vol dir que a la gent que vagi a classe se li retornaran gairebé tots els diners de la matrícula.

Ple de gener:
- Aprovada la moció d’Alternativa (signada també per PSOE, PSM i ERAM) on demanam que el Ministeri de Medi
Ambient i la Demarcació de Costes facin efectiva la Llei de Costes i facilitin l’accés públic a Cala Castell. Aprovada
amb l’abstenció del PP, CxI i UMP. La situació anormal actual al camí de Ternelles només s’entén pel poder que
encara té la família March.
- Als plens de gener i de febrer vam presentar mocions (signades per PSOE, UMP, PSM-EN i ERAM) per evitar que
l’Ajuntament presentés al·legacions per demanar la reducció de la zona humida del Prat de l’Ullal al pla Hidrològic
de les Illes Balears (hi ha un article a continuació).

MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS DE L’OPOSICIÓ QUE HEM SIGNAT
Ple de novembre:
- Moció d'Alternativa, PSOE, CiU, UMP, PSM-EN i ERAM en defensa del manteniment dels serveis públics
essencials per garantir l’Estat del Benestar. Aprovada amb l’abstenció del PP i UMP.
- Moció presentada per tots els grups pel Dia internacional contra la Violència de Gènere. Aprovada per
unanimitat.
- Moció d'Alternativa, PSOE, CiU, UMP, PSM-EN i ERAM per a la recuperació del conveni amb la Conselleria de
Turisme del Govern de les Illes Balears. Aprovada per unanimitat.
- Moció d'Alternativa, PSOE, CiU, UMP, PSM-EN i ERAM a favor d’un finançament just i suficient pels ajuntaments.
Aprovada per unanimitat.

Ple de gener:
- Moció d'Alternativa, PSOE, CiU, UMP, PSM-EN i ERAM per l'aprofitament del centre multifuncional "Miquel
Capllonch" del Port de Pollença. Aprovada per unanimitat.
- Moció d'Alternativa, PSOE, CiU, UMP, PSM-EN i ERAM per a la reestructuració del horaris del transport públic
que comunica el municipi de Pollença interior i exteriorment. Aprovada per unanimitat.

Ple de febrer:
- Moció d’Alternativa, PSOE, CiU, PSM-EN i ERAM per tal que IB3 torni emetre les pel·lícules i sèries en llengua
catalana. Aprovada per unanimitat.
- Moció d’Alternativa, PSOE, CiU, PSM-EN i ERAM relativa a restituir els retalls de personal i serveis de l’Hospital
Comarcal d’Inca. Aprovada per unanimitat.
- Moció d’Alternativa, PSOE, CiU, PSM-EN i ERAM amb motiu del 8 de març, dia internacional de la dona.
Aprovada amb l’abstenció del PP.

BREUS
En moments de crisi, més despesa en
sous de polítics a Pollença
Hem començat l’any 2012 amb l’aprovació d’una
nova dedicació exclusiva pel regidor de recursos
humans, oficina d’atenció ciutadana i noves
tecnologies, David Alonso (PP), amb l’ajuda del PSOE i
Convergència, que es varen abstenir. De cap de les
maneres trobam que aquesta nova dedicació
exclusiva (més de 20.000 euros a l’any) sigui

Contra la
Reforma
Laboral
Cada vegada
pareix més
evident que
govern i vida
digna
són
incompatibles. I molt més si des del

Accepten moltes de les
nostres peticions al
Pressupost del 2012
Es va aprovar el pressupost del 2012
amb la nostra abstenció i els següents
compromisos de l’equip de govern en
referència a les nostres peticions:
a)
Eliminació
de
barreres
arquitectòniques: s’ha incorporat una
partida de 15.000€ que garanteixi
l’eliminació de forma progressiva de
les barreres arquitectòniques de la via
pública, amb la rebaixa dels escalons
de les voravies, així com l’enrajolat de
voravies de la zona urbana i la millora
de la seva amplada en el cas que sigui
necessari. Cal sistematitzar el tema i
fer un pla bàsic d'accessibilitat i

En defensa del català!
En els últims mesos hem vist
com el català, la nostra
llengua, ha patit (i pateix) un
atac frontal des del Govern
del PP: programació bilingüe a
la Ràdio Televisió IB3, una llei
de funció pública que no

justificada: les feines exposades per
l’equip de govern i la feina feta fins
ara a aquestes àrees tampoc
justifica la creació d’una nova
dedicació exclusiva. A més, en uns
moment de retallades, els polítics
són els primers que haurien de
donar exemple.

poder no es fa més que tirar terra al
damunt dels que menys tenen i
complir la voluntat dels que sempre
han manat: els poders econòmics. Des
d’Alternativa per Pollença ho tenim
clar: la Reforma Laboral és un
compendi de mesures lesives als
interessos de la gran majoria de
persones del país sense cap aspecte
positiu en matèria de relacions

laborals.
Una
reforma
feta
expressament per abaratir els costos
d’acomiadament i per donar el dret
legal als empresaris per fer el que
vulguin amb els seus treballadors:
moure’ls, imposar-los els torns, feines
i horaris, pagar-los menys... tenint-los
atemorits
per
un
possible
acomiadament gairebé gratuït.

supressió de barreres (al ple d’octubre
del 2007 es va aprovar una moció
nostra en aquest sentit).
b)Regularització de la contractació de
la
conservació
i
manteniment
d’enllumenat i jardins: es té previst
treure un concurs al respecte.
c) Procés participatiu de cara als
pressuposts del 2013 per prioritzar les
obres de millora del municipi.
d) Estudi de l’experiència d’Artà pel
que fa a la recaptació tributària i així
poder analitzar la possibilitat i viabilitat
de poder introduir progressivament a
l’Ajuntament la gestió directa de la
recaptació d’alguns dels tributs, el que
podria suposar un important estalvi
per l’Ajuntament.

e) Partida per millorar les instal·lacions
d’EMSER: el vestuari, taquilles de
doble cos, plat de dutxa, enrajolat...
20.000€. Encara que pensam que calen
més coses, adequar les instal·lacions a
les exigències de la Llei de Prevenció
de Riscos és un primer pas. La regidora
d’EMSER també va reiterar el seu
compromís de tancar el vial davant les
cotxeres de Santuiri per millorar la
seguretat dels treballadors i per
dificultar els robatoris al cementiri.
f) Compromís d’estudiar la necessitat
d'una infermera titulada a la
Residència i que al mateix temps
pogués fer de cap de les auxiliars de
clínica.

obliga a tenir coneixements
mínims de català per ser
funcionari,
discursos
institucionals
amb
canvi
d’idioma constant, reducció
dràstica dels fons per l’impuls
del català, menyspreu a la
llengua...
Nosaltres
hem
presentat
conjuntament

vàries mocions per a que
la llei de funció pública
sigui corregida, que les
emissions d’IB3 siguin
totalment en català, etc. I
seguirem lluitant per
normalitzar una llengua
cada cop en més retrocés.

LA ZONA HUMIDA DE L’ULLAL SALVADA! (De moment)
L’arribada del PP al govern ha comportat l’intent
l’
de
carregar-se el Pla Hidrològic de les Illes Balears.
Aquest Pla havia estat elaborat en un procés llarg,
justificat per l’adequació a la Directiva Marc de
l’Aigua, i un procés participatiu
ticipatiu exemplar i molt
ampli durant els darrers anys. Arribats al seu final,
contestades les al·legacions, informat favorablement
pel Consell Balear
alear de l’Aigua, aprovat pel Consell de
Govern i també informat pel “Consejo Nacional del
Agua”, va quedar embarrancat al Ministeri durant
mesos i amb l’arribada del Govern del PP a Balears
ha estat aturat i tornat a posat a informació pública.
Això ha fett que des de
l’Ajuntament de Pollença s’hagin
intentat
presentar
noves
al·legacions per tal de reduir la
protecció de la zona humida
(encarregades
i realitzades
primer per l'arquitecte municipal
i després revisades per l’Àrea de
Medi Ambient).
L'Ullal (o Prat de l'Ullal) és una
zona
humida
litoral
d'unes
11Ha.
potencials, inventariada amb rigor tècnic i
fonaments científics i amb valors ecològics
significatius especialment a nivell vegetal i
hidrològic, que ja ha patit limitacions al seu
aiguamoll potencial amb dessecacions
dessecac
per motius
agraris, reblerts per a urbanitzar (l'Hotel Pollensa
Pollens
Park es construí dins el prat) i la construcció de la
segona fase de circumval·lació del Port de Pollença.
A Alternativa per Pollença hem fet una intensa
feina perr mantenir la protecció de la zona humida, al

costat del GOB i de la majoria dels grups de
l’oposició (excepte Convergència). I finalment
final
hem
aconseguit que l’equip de govern (PP i Lliga) hagi
desistit al seu intent de presentar al·legacions
al·legacio per
reduir la zona protegida..
La insistència en llevar la protecció
protec
a la zona
humida de l'Ullal -que
que va començar a l’anterior
legislatura- té darrera l’interès
l’interè de poder urbanitzar
la zona. El nom de la promotora que es troba
darrera d'aquest interès
rès ho diu tot: Ullal
Ul Park S.L.
El que cal fer a l'Ullal no és una urbanització,
urbanització sinó
el que diu el Pla Hidrològic: "restauració d'hàbitats",
"potenciar
otenciar l’ús educatiu, turístic,
recreatiu" i integrar la zona
humida dins una mini xarxa
d'espais naturals del nord de
Ma
Mallorca,
en el que hi hauria
a més les zones humides de
s'Albufera,
l'Albufereta,
Maristany i la Gola, entre
altres espais naturals públics
actualment semiabandonats, o
al menys no gestionats adequadament, com el
bosquet de Bóquer, el puig de Santuiri...
Ni nosaltres ni la nostra terra ens
e mereixem la
destrossa del patrimoni hídric, incloent-hi
incloent les masses
d’aigua, que la ignorància o la indiferència de molts i
l’avarícia d’uns pocs ens fa preveure. Haurem d’estar
vigilants a com acaba aquest tema, ja que
q ningú ens
assegura que la zona humida sigui protegida com cal
(ara depèn del Govern Balear).
Balear)
Ara i sempre: salvem l’Ullal!
l’Ullal

Calen Respostes!
a) Per què no obrin d’una vegada la Carretera Vella de Lluc i altres camins públics encara tancats?
b) Per què encara no han posat la font de la plaça Major al seu lloc?
c) Per què el batle té un tracte de favor amb els propietaris de la Fàbrica de Can Morató?
Morató No només no els
multa per deixar caure un béé catalogat i tenir més d’un any un camí públic tancat,
tancat sinó que a més vol
desprotegir la fàbrica!!!
d) Per què vam ser l’únic grup que va votar en contra de que l’Ajuntament demanés poder concedir
llicències d’obres de manteniment o reforma als “habitatges vacacionals” que es trobin fora d'ordenació?
Aquesta al·legació és una befa cap el pollencins que al seu moment varen decidir complir amb la llei i no
edificar a les seves finques un xalet il·legal per llogar als turistes. Es premia
ia als infractors i, a més, aquesta
al·legació és un greuge comparatiu amb les altres obres il·legals que no són “vacacionals”,
“vaca
per què aquestes
han de poder fer obres de millora i les altres no?
no
e) Com és possible que la Direcció Insular de Carreteres
C
autoritzi un tancament a la zona d’Hàbitat per
"salvaguardar la zona enjardinada existent" dins la zona de domini públic de la carretera?

Contacte:
Tel.: 656 967 751. C/Calvari,
C/Calvari 2 (bústia d’Alternativa). alternativaperpollenca@gmail.com

