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I Congrés d’Alternativa per Pollença i nou coordinador
El passat dissabte 9 de juny del 2012 vàrem
celebrar a la pensió Bellavista el I Congrés d’Alternativa
per Pollença per reflexionar sobre el que hem fet bé i
malament i per marcar les línees d’actuació del futur.
Com a fet més destacable cal ressaltar l’elecció del
nostre nou coordinador: Joan Cifre.
A Alternativa creiem que cal evitar la
professionalització de la política i que la rotació de
càrrecs és molt saludable. Per això, cap membre pot
ocupar un càrrec durant més de dues legislatures. A
més, nosaltres no tenim ni comitès de
savis ni comitès executius que
decideixen per tothom, sinó que
l’assemblea, constantment informada
i consultada, és el vertader motor
d’Alternativa per Pollença. Així, el
nostre company Garci sols deixà la
coordinació, però segueix formant
part de l’assemblea on tots tenim veu
i vot.
El nostre nou coordinador,
que vàrem triar per unanimitat, és en
Joan Cifre Cerdà, que fa anys que forma part activa de
l’assemblea d’Alternativa i que, sense oblidar altres
temes, ha estat el màxim responsable de la nostra
política esportiva. Els que el coneixem sabem que en
Joan és sobretot un educador i una persona que cerca
el canvi i les alternatives des del consens i la feina
constructiva.
A més de triar nou coordinador, al Congrés
vàrem acordar seguir en la línea de política profitosa
d’aquesta legislatura, presentant mocions conjuntes
amb la resta de partits de l’oposició i forçar l’Equip de
Govern a consensuar les seves polítiques. Tot això sense
abandonar la nostra feina de control i fiscalització i de
denúncia de tot allò que no es fa bé.
També vàrem acordar continuar a la Junta de
Govern, per tal de poder continuar tenint accés a una
informació molt important i la qual ens comprometem

a compartir amb la resta de partits de l’oposició i amb
tots els ciutadans.
Apart de la política a l’Ajuntament, vàrem
acordar dinamitzar també la política cara al carrer i la
pedagogia social per tal de contribuir i fomentar un
canvi de mentalitat general i, així, afavorir una major
implicació i participació dels ciutadans en les decisions
polítiques que ens afecten a tots. Per això, no ens
cansem de convidar-vos a assistir a les nostres
assemblees i, si voleu, a entrar a formar part dels
nostres projectes.
En definitiva, Alternativa va
refermar els seus compromisos en
seguir amb la nostra política rigorosa
i de cara al ciutadans, per tal de
poder seguir aportant el nostre
granet d’arena en els canvis cada
vegada més necessaris que demana
la nostra societat. Volem seguir
essent una eina política útil per fer
front a les velles dinàmiques
polítiques caciquistes i “amiguistes”,
així com fer front a l’onada de retallades injustes que
ens estan imposant amb l’excusa d’una crisi que no
hauríem de pagar nosaltres, sinó els que l’han creada.
Són moments de canvi de model polític i, per tant, de
lluita política per avançar en el sentit contrari al que ens
estan portant les polítiques tant del Govern Espanyol i
del Balear, com del de Pollença.

FEINA INSTITUCIONAL D’ALTERNATIVA PER POLLENÇA
LES MOCIONS I AL·LEGACIONS D’ALTERNATIVA
Ple d’abril:
- Aprovada per unanimitat la nostra moció (signada també per PSOE, PSM i ERAM) relativa a la creació d’una
Comissió d’Avaluació i Seguiment de la Crisi.
- Aprovada la nostra moció (signada també per CiU i ERAM) relativa a la reobertura del Centre de Turisme
Ornitològic de La Gola. UMP es va abstenir per error.
Ple de maig:
- Aprovada per unanimitat la nostra moció (signada també per PSOE, CiU, PSM i ERAM) per a l’obertura
progressiva dels espais esportius de les escoles i l’IES Port de Pollença i la seva adaptació per aprofitar-les com
espais públics fora de l’horari lectiu.
Ple de juny:
- Aprovada per unanimitat la nostra moció (signada també per PSOE, PSM, i ERAM) per a la supressió de la taxa de
matrícula anual pels refugis de fauna.
Ple de juliol:
- Aprovada la nostra moció per a la creació d’un Registre d’Empreses Reconegudes i Certificades. Vots a favor de
PP, Lliga, Alternativa, PSOE i Esquerra. Abstenció de CiU i PSM. Vot en contra d'UMP.
Ple de setembre:
- Aprovada la nostra moció (signada també per PSOE i UMP) relativa a l’expedient sancionador al propietaris de la
fàbrica de Can Morató. Abstenció del PP.
- Aprovada la nostra moció per recuperar les fonts del municipi i tornar a posar la font de la Plaça Major al seu
lloc. Abstenció de la Lliga.

MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS DE L’OPOSICIÓ QUE HEM SIGNAT
Ple d’abril:
- Moció d’Alternativa, PSOE, CiU, PSM i ERAM a favor de la Plataforma per la Llengua. Aprovada amb l’abstenció
del PP.
- Moció d’Alternativa, PSOE, CiU, PSM i ERAM relativa a la promoció de Pollença com a ubicació de rodatges
cinematogràfics, televisius i de fotografia. Aprovada per unanimitat.
- Moció d’Alternativa, PSOE, CiU, PSM i ERAM en contra de la pujada d’imposts, a favor de la corresponsabilitat
fiscal i de més liquidat. Aprovada amb l’abstenció del PP.
- Moció d’Alternativa, PSOE, PSM i ERAM contra les retallades en educació efectuades pel Govern de les Illes
Balears. Aprovada amb l’abstenció del PP.
Ple de maig:
- Moció d’Alternativa, PSOE, CiU, PSM i ERAM contra la decisió del Govern de les Illes Balears de tancar l’Hospital
General i l’Hospital Joan March, reduir els horaris d’atenció primària i privatitzar instal·lacions i
serveis sanitaris públics. Aprovada amb les abstencions de PP i UMP.
- Moció presentada pels grups municipals Alternativa, PSOE, CiU, PSM i ERAM sobre el Real Decret Llei de Mesures
Urgents en matèria sanitària del Govern d’Espanya. Aprovada amb les abstencions de PP i UMP.
Ple de juny:
- Moció d’Alternativa, Lliga, CiU, PSOE, PSM, UMP i ERAM referent a millores al transport aeri. Aprovada per
unanimitat.
Ple de juliol:
- Moció d’Alternativa, PSM i ERAM pel dret a manifestar-se i anul·lació de les multes. Aprovada amb l’abstenció
del PP i vot en contra d’UMP.
- Moció del PSM, Alternativa, PSOE i UMP a favor del reciclatge i en contra de la incineració de residus fora de les
Illes Balears. Aprovada amb l’abstenció del PP.
- Moció d’ERAM, Alternativa, PSOE i CiU a favor de suprimir els privilegis a la base militar del Port de Pollença.
Aprovada amb l’abstenció d’UMP.

BREUS
Alternativa demana platges per
animals de companyia
Els animals solen ser els grans
oblidats i perjudicats per les
polítiques. Un exemple clar és la
prohibició que hi ha de que puguin
accedir a la platja. Som conscients
de que en ocasions els usuaris de les
platges poden sentir molèsties per
la presència i brutícia que es pot
crear, però no per això compartim

aquesta prohibició. Pensam que
animals i persones han de tenir dret a
gaudir de la sorra i el bany a les
nostres costes. Per això al plenari
d’octubre hem demanat dotar al
municipi de Pollença de zones de
platja i bany per usuaris amb animals
de
companyia
i
posar
en
funcionament un pla pilot a la platja
de Ca’n Cuellerasa pel proper estiu.

Contra l’autoritarisme del batlle
El batlle
ha assumit en solitari la
competència d’infraccions urbanístiques per
no tractar el tema a les Juntes de Govern.
Aquesta decisió es deu a que Alternativa no
accepta aplicar per sistema les multes
mínimes que marca la llei, i menys quan les
propostes dels tècnics eren multes majors,
en el cas d’infractors reincidents. El batlle
hauria de convocar una reunió de portaveus

per tractar aquest tema i debatre, per
exemple, la possibilitat de delegar la
resolució d’expedients sancionadors al
ple, com es fa a altres pobles, tenint com
a fonament els informes dels tècnics. El
problema de l’Urbanisme a Pollença no el
pot resoldre el batlle de forma autoritària,
l’hem de tractar entre tots .

Plataforma Contra las Polítiques de la Por
Continuen les retallades en educació, sanitat i serveis socials, les que ja
s’han convertit en un atac sense precedents a l’estat del benestar. Per fer
front cal que els ciutadans en prenguin consciència i s’organitzin. Una
forma de fer-ho és crear plataformes a nivell local. A Pollença es va
constituir la Plataforma Contra les Polítiques de la Por. En ella s’integren
el moviment dels Indignats, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
(SEPC), l’Assemblea de Professors de l’IES Guillem Cifre de Colonya i els
partits polítics PSM, Esquerra i Alternativa per Pollença, així com persones
a títol individual. Aquesta Plataforma pretén organitzar periòdicament
accions de protesta per tal de mostrar que les retallades arriben fins a Pollença i ens afecten de ple i que cal
organitzar-se com a ciutadans si no volem que continuïn. No és una crisi, és una estafa.

La Lliga mostra el plomall
Al ple de setembre vam
presentar una moció per tal
de reconstruir i recuperar el
patrimoni hídric i refer la
capella de l’aixeta del carrer
Mena i tornar a instal·lar la
font de la Plaça Major. A
Alternativa ho tenim clar: cal
col·locar la capella de pedra i
aixeta a la façana de Ca’n

Teresa. I sembla que la resta
de grups també. Però no és
així en el cas de la Lliga, que
no va votar a favor. Ells
troben que és un problema
de la llicència i que on abans
hi havia la font ara hi ha una
obertura i van afegir que, si la
font s'havia de posar on era
abans,
estèticament
no

quedaria bé. En resum,
moltes excuses d’un partit
que ostenta la regidoria
de cultura. El patrimoni i
la seva ubicació històrica
no pot subordinar-se a
l'estètica d'un edifici fet
recentment.

El batlle intenta contractar a la nº 6 de la seva llista com a secretària
personal
A principis d’octubre va sortir a la llum la
notícia que el batlle pretenia contractar, a dit i
sense cap concurs públic, a la senyora Nora
Tugores. Aquesta havia de passar a ser un
càrrec de confiança directament triada pel
batlle.
A Alternativa per Pollença sempre ens
hem oposat per sistema a qualsevol
contractació de càrrecs de confiança, ja que
pensam que han de ser les persones més
preparades i competents les que han de
gestionar els càrrecs tècnics a l’Ajuntament.
Però no només això ens ha dut a fer una forta
oposició a aquesta contractació, sinó que, a
més a més, aquesta senyora era regidora del
PP a l’anterior legislatura i
que anava la sisena a la
llista electoral del PP. El
que volia aquest partit era
ni més ni menys col·locar
a una persona que
esperava que fos elegida a
les urnes. Com que no la
van triar, ara la volia fer
càrrec de confiança.
En uns moments en
els que el propi PP està
demanant
diàriament
austeritat i que ha prohibit, a nivell nacional, la
contractació de nou personal laboral i
funcionariat, el batlle va intentar justificar la
contractació dient que necessitava una altra
secretària per temes de protocol, premsa i fer
complir les mocions.
Nosaltres pensam que el batlle va
mostrar un alt sentit de la irresponsabilitat i
temeritat amb aquesta despesa extra en
aquests moments de crisi. I més quan al darrer
ple PP i Lliga van aprovar (amb el nostre vot en
contra) l'eliminació de la paga extra de Nadal,
l'augment de l'horari laboral i la reducció de
sou en les baixes dels treballadors públics. A la
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situació actual de crisi i retallades fer una
despesa extra per “gestionar temes de
protocol i comunicació” ens semblava i ens
sembla una barbaritat.
Al assabentar-nos de la jugada, tots els
partits amb representació a l’Ajuntament (fins
i tot Lliga Regionalista, socis del PP al govern)
ens vàrem posicionar en contra i això va
provocar que finalment el PP reculés de les
seves pretensions. La pròpia Nora va renunciar
a ocupar el càrrec.
El
batlle
ha
actuat
molt
irresponsablement en aquest tema i ho ha fet
de forma autoritària. Esperam que abans de
prendre decisions com aquestes reflexioni i
consulti a la resta de
grups polítics i que
governi des del consens i
no per decret.
De tot aquest tema
ens congratula la unitat
de la resta de partits excepte el PP- a l’hora
d’oposar-se públicament
a aquesta contractació.
Fins
i
tot,
des
d’Alternativa per Pollença
estàvem
disposats
a
reunir-nos amb la resta de partits per fer una
moció de censura (un dels motius de per què s’ha
fet enrere el PP). Però ens preocupa la falta de

comunicació entre els dos partits governants.
Ja no es tracta que no hagin publicat el seu
pacte de govern, es tracta que sembla que no
existeix un equip de govern com a tal, si és que
un dia va existir… I el pitjor és que el batlle no
ha mostrat proves d'autocrítica. Ens hagués
agradat una rectificació des de la reflexió i no
des del victimisme irreal.
Nosaltres seguirem vigilant perquè no es
facin noves contractacions a dit i perquè vagin
desapareixent totes les que hi ha.

