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La nostra candidata
Marina Llobera Vicens, 30 anys, llicenciada en
Filosofia i professora d'ensenyament secundari i
vinculada de forma activa a l'assemblea
d'Alternativa en els darrers tres anys, és la persona
que en el segon Congrés del partit triàrem per
encapçalar la llista a les properes eleccions
municipals. Ja que Pepe García, que havia estat el
cap de llista en les dues darreres eleccions, no es
podia tornar a presentar (així ho marquen els
estatuts d'Alternativa), calia cercar un candidat
que tengués disponibilitat i generàs consens dins el
partit. L'assemblea proposà na Marina com a
candidata i ella assumí la
responsabilitat amb la mateixa
energia amb què ha estat
treballant en els darrers temps
dins i fora d'Alternativa. Sense cap
dubte, estam convençuts que
ella és la persona adequada per
donar continuïtat i un nou impuls
a
l'esquerra
alternativa
de
Pollença.
“compromesa ideològicament
amb els valors de l'esquerra i
amb el patrimoni cultural de
Pollença”
Acostumada a treballar en equip, a manejar
assemblees i a cercar consensos per sumar, és la
candidata que Alternativa necessitava per treballar
en un doble sentit: augmentar el pes i la
importància de l'assemblea com a òrgan de
decisió del partit, i presentar de nou un projecte per
governar.
Tenim clar que som una força municipalista, que
no hem deixat ni un sol moment de treballar per al
poble fent una oposició constant i seriosa, però
també pensam que és necessari que canviïn moltes
coses del nostre poble, i això només es pot fer des
del govern.
Na Marina encapçalarà una candidatura de
ruptura democràtica per trencar amb les formes i el
fons entorn del què gira la política municipal a

Pollença des de la recuperació de les institucions
democràtiques.
“és la persona adequada per donar
continuïtat i un nou impuls a l'esquerra
alternativa de Pollença”
Si li fem la pregunta ho té molt clar: et presentes
a batllessa per governar el poble? “De cap
manera. Me present per a què sigui el poble qui
governi, sempre a partir d'unes bases de predomini
del bé comú sobre l'individualisme, de la
cooperació per sobre de l'enfrontament egoista,
per rompre amb el clientelisme i
promoure la participació política
activa més enllà de les votacions
cada quatre anys. Per intentar
obrir vies d'economia social i de
proximitat, i fomentar un teixit
associatiu que dinamitzi una vida
cultural
excessivament
institucionalitzada i buida”.
Des d'Alternativa pensam que
la tasca del batle ha de ser
coordinar, propiciar consensos i
facilitar la participació del poble
en la presa de decisions, tant en
els plens com fora.
Na Marina coneix bé el poble en el qual ha
crescut i al qual va tornar després d'uns anys com
estudiant a fora. És una persona compromesa
ideològicament amb els valors de l'esquerra i amb
el patrimoni cultural d'una Pollença mestissa i d'una
Mallorca canviant però que necessita alhora
mantenir i preservar la llengua pròpia com a
element cohesionador.
“que sigui el poble qui governi, sempre
a partir d'unes bases de predomini del
bé comú”
Pollença té un passat fortament arrelat a
l'esquerra, i na Marina, encapçalant la llista
d'Alternativa per Pollença, és qui millor pot recollir
aquesta herència política per a què torni esser una
opció de futur.

Feina institucional d’Alternativa per Pollença
Les mocions d’Alternativa
Ple de gener
-Moció d’inici expedient “acció de retorn”. Rebutjada amb els vots en contra de PP-CiU-Lliga i UMP (9), vots
a favor d'Alternativa (2) i abstenció de PSOE, PSM, Esquerra i no Adscrits (6). Volíem que els responsables
(anterior batle i regidor d'esports) retornessin a l'Ajuntament els 45.560 euros que s'han hagut de pagar per
l'arrendament il·legal de tres pistes de tennis.
Ple de febrer
- Moció per promoure els productes locals i de proximitat. Aprovada per unanimitat. L'Ajuntament ha
d’estudiar i fer una campanya, de forma participativa, de promoció de productes locals.
Ple de març
-Moció per a la devolució del “cèntim sanitari”. Aprovada per unanimitat. L'Ajuntament ha de recuperar
els doblers pagats injustament amb el cèntim sanitari. Només des de maig del 2012 l'Ajuntament pot
recuperar 1800 euros de l'Ajuntament i 1600 euros d'EMSER.

Mocions d'altres grups de l’oposició que hem signat
Ple de gener
-Moció presentada per PSM, PSOE, Alternativa, Esquerra i regidors no adscrits de declaració dels símbols
d’interès local i a favor de la llibertat d’expressió. Aprovada amb el vot en contra de David Alonso (PP),
abstenció de la resta de regidors del PP i UMP i vot a favor d' Alternativa, PSOE, CiU PSM, Esquerra, Lliga i no
adscrits (11).
-Moció presentada per Esquerra, Alternativa, PSOE i PSM de suport a Jaume March Serra i de rebuig a la
política educativa del Govern de les Illes Balears. Aprovada amb l'abstenció del PP i UMP i vot a favor
d'Alternativa, PSOE, CiU PSM, Esquerra, Lliga i no Adscrits (11).
-Moció presentada per PSM, PSOE, Alternativa i Esquerra en contra de la reforma de la llei de l’avortament i
per un pla municipal a favor dels drets sexuals i reproductius. Aprovada amb els vots a favor de tots els
regidors, excepte l'abstenció del regidor d'UMP.
Ple de febrer
-Moció presentada per Esquerra, Alternativa i regidors no adscrits per a la gestió pública de la zona
portuària del Port de Pollença i contra la privatització de Ports de les Illes Balears. Aprovada amb 9 vots a
favor Alternativa, PSOE, UMP, PSM, Esquerra i no adscrits i 8 abstencions: PP, CiU i Lliga.
Ple de març
-Moció presentada per PSM, Alternativa, PSOE i Esquerra en defensa de la sanitat pública i l’Hospital
Comarcal d’Inca. Aprovada per unanimitat.

Al·legacions d’Alternativa
- A l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i
residus. Van ser rebutjades. Vam demanar invertir els doblers no en una rebaixa mínima de les taxes sinó en
un repartiment més just de les mateixes. L'equip de govern ha preferit vendre una rebaixa ínfima (menys
d'un euro anual de mitjana pels negocis) que no compensa la pujada de l'any anterior i no han volgut fer
feina en unes taxes més exactes i justes pel 2015.
- A l’ordenança municipal de seguretat i convivència ciutadana. L'equip de govern va acceptar la nostra
petició d'ampliar el termini d'exposició pública de l'ordenança de convivència. A les nostres al·legacions,
que encara s'han de resoldre, demanam retirar la nova ordenança i, si cal, millorar l'ordenança ja existent
de Policia i Bon Govern, de forma consensuada i amb un procés participatiu. Consideram que per
fomentar la convivència i la cohesió social cal apostar per la mediació social i posar en marxa projectes
transversals a partir de la comissió d’avaluació i seguiment de la crisi.
- Al catàleg de patrimoni. Hem fet tota una sèrie d'al·legacions per millorar i completar-lo. En aquest
moment estam pendents de la seva resolució.
- L'equip de govern va aprovar definitivament l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del
servei de celebració de matrimonis civils. Amb 9 vots a favor (PP, Lliga, CiU i UMP) i 8 vots en contra
(Alternativa, PSOE, PSM, Esquerra i no adscrits). Som l'únic grup polític que va presentar al·legacions.
Demanàvem mantenir les taxes anteriors: que tots els ciutadans del muncipi no paguin res en casar-se a
qualsevol edifici municipal. Aquestes al·legacions al manco han servit per rebaixar la pujada inicial de
que proposava l’equip de govern.
Podeu consultar totes les mocions al nostre web: http://alternativaperpollenca.com.

Breus
Dimiteix Miquel Ramon
Al ple de març va tenir lloc la dimissió de Miquel Ramon, regidor de CiU. Aquesta
dimissió l’havíem demanat fa mesos per totes les irregularitats de la seva gestió a
les anteriors legislatures. Per desgràcia no podem dir que aquesta dimissió sigui el
final d'una època. Encara resten un bon grapat de contractacions irregulars.
El PP destrueix tota la feina feta en la protecció dels nostres espais naturals
A la Reserva Natural de s'Albufereta han cessat la directora, no té personal a
temps complet, no convoquen la Junta Rectora, no han presentat la memòria
de 2012 ni el pla d'actuacions per 2013... I a la vegada ha tancat el Centre de
Turisme Ornitològic de la Gola.
No ens tornaran els 45.560 euros
El PP, Pi i UMP van impedir demanar als responsables polítics (batle i regidor
d'esports de l'anterior legislatura) el retorn dels 45.560 euros pagats pels
ciutadans per l'arrendament de tres pistes de tennis al període 2006-2011 que
es va fer de forma oral burlant tots els procediments de contractació establerts
a la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
I ara... pàdel?
És incomprensible eliminar la pista de futbet del Port de Pollença, que es va fer fa quatre anys, per construir
quatre pistes de pàdel. Abans de fer noves obres cal assegurar-se que els serveis de les instal·lacions que ja
tenim, des del manteniment a la vigilància passant per la informació i l'atenció als ciutadans, estiguin
perfectament coberts.
Com sempre: el pressupost no arriba
Portam mig any de retard en la presentació del pressupost al ple, el que fa impossible una gestió
mínimament planificada i impossibilita uns pressuposts participatius, compromís que l’anterior equip de
govern va assumir al 2012 i mai s’ha complit.
Privatització dels ports: més pels rics!
Sembla que al 2014 Ports de Balears durà a terme el procés de
privatització de la gestió del port del Port de Pollença. Es desmantella
tot el que és públic per donar negoci a empreses privades, un saqueig
del que és de tots en benefici d'un pocs. La solució de Ports no passa
per la privatització de la gestió sinó per una millora de la seva gestió
pública.
Privilegis polítics aturats
Estam satisfets d'haver aconseguit la revocació del decret d’Alcaldia on els regidors amb dedicació
exclusiva s’atorgaven els drets de cobrar les depeses personals fins als 1.200 euros anuals i els estudis de
familiars directes sense límit.
Festival sense rumb
Dóna la impressió que el Festival de Pollença segueix sense rumb, donant bandades i d'esquenes a la
majoria de grups polítics de l'Ajuntament. El batle passa olímpicament de la gestió de l’Àrea de Cultura, que
és la seva responsabilitat, i la seva gestió es resumeix en dues paraules: apàtica i opaca.
Formentor: urbanisme i grans fortunes
Ens preocupa que hi hagi certa relaxació en la disciplina urbanística a
Formentor i que es tardi en reaccionar en referència a una obra sense
llicència. El còctel de grans fortunes i inoperància municipal és mortal
per al paisatge de Formentor.
Ordenança Cívica: la més cara d’Espanya
Com és possible que la “ordenança cívica” de Pollença tengui les
multes més cares de totes les ordenances que hem pogut consultar?
Està clar que no volen convivència sinó repressió.

La situació política local
Aquesta legislatura està essent molt atípica.
Des del seu inici han passat gairebé tres anys i la
situació ha canviat moltíssim. Dels 17 regidors que
entraren a formar part del primer consistori el
maig de 2011, quatre d’ells ja han abandonat la
seva cadira, alguns per motius personals, altres
per no poder governar i altres per circumstàncies
“especials”. Per altre banda, la composició inicial
de l’equip de govern, que estava en minoria,
formada per vuit regidors del PP i la Lliga, ha
canviat en gran mesura. Ara l’equip de govern
té una gran majoria (10 regidors) i està format pel
PP i el PI, un partit que no es va presentar a les
eleccions i que ha estat fruit de la unió de la Lliga
Regionalista i Convergència per les Illes (CxI).
Els que ja no hi són
La primera en abandonar la política fou la
cap de llista del PSOE, Maria del Mar Sastre.
Essent regidora a l’oposició, aquest fet no va
suposar cap canvi en la composició del
consistori. Més importants han estat les dimissions
de Malena Estrany i
Tomeu Fuster, que es
varen presentar per la
Lliga Regionalista i que
per discrepàncies amb
els seus socis de CxI
varen
abandonar
l’equip de govern i ara
han
abandonat
la
política
activa.
Al
mateix
temps,
el
regidor Miquel Ramon,
de CxI, també ha
abandonat.
La Lliga
La Lliga a Pollença va ser un invent de Malena
Estrany que va crear un partit del no res molt poc
temps abans de les eleccions, un partit amb una
llista amb gent més o manco coneguda però no
massa compromesa amb la política local. Basta
veure com després de l’abandonament de dos
dels regidors que havien estat elegits per la Lliga
(Malena i Tomeu) només dues de les 20 persones
que anaven a la llista han estat disposades a
assumir la responsabilitat de ser regidores (15
persones han renunciat). Per altre banda, aquest
abandonament només es pot entendre d’una
forma: han aguantat mentre han tingut una
quota de poder. Per molt que ho vulguin
maquillar posant excuses i cara de pena, un cop
varen abandonar l’equip de govern, la seva
aportació política al municipi ha estat gairebé
nul·la. No han fet res. I ara, marxant, han
possibilitat que entrin dues persones del PI, que

entraran a governar juntament amb el PP i els
tres regidors que ja té el PI al govern (Martí Roca,
Joan Ramon i Teresa Ferre). Això dóna una
majoria absoluta a la dreta a Pollença: PP i PI. Un
desastre.
El PI
Com hem dit, el PI és un partit que no es va
presentar a les eleccions i que va ser creat per la
unió de la Lliga i CxI. Així, sumant els regidors dels
dos partits, a Pollença el PI té 5 regidors (tres
d’ells són nous després de les dimissions
esmentades), el que vol dir un partit que passa a
tenir un gran poder i que possibilita una gran
majoria de dretes al municipi. Sembla que
tornam a tenir una nova Unió Mallorquina. I no
podem deixar de mencionar els motius de la
dimissió de Miquel Ramon, regidor per UM en
anteriors legislatures i que aquesta va participar
a la candidatura de CxI. Durant els seus anys al
capdavant de la gestió de diverses àrees hi ha
hagut tota una sèrie d’il·legalitats i irregularitats
(factures sense signar,
contractes
orals,
despeses excessives a
les seves àrees...) que
esperem que els seus
successors
no
continuïn.
L’oposició
Mentre, els diversos
partits
polítics
que
formen l’oposició tenen
una
activitat
prou
diversa. Cal esmentar
el paper d’Unió Mollera
Pollencina, que durant molts de mesos ha estat
el partit comparsa del PP i el PI i que ha
possibilitat molts de cops la posada en marxa de
polítiques del tot pernicioses per al nostre
municipi. UMP va vendre’s al PP a canvi d’un lloc
a la Junta de Govern, però no va entrar al
govern municipal. Per altre banda, la seva acció
política ha estat surrealista, des del moment en
que es neguen a votar moltes de les mocions
que es presenten al plenari perquè diuen que no
són locals, cosa que no és certa, ja que la
política extramunicipal sempre afecta la local.
Alternativa per Pollença
Per la nostra banda, seguim essent el partit
que més propostes, mocions i al·legacions fa a
l’Ajuntament. I així seguirem fins a finals de
legislatura, esperant que a les properes eleccions
les coses canviïn.
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Tel: 656967751.
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