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ANTECEDETS 

 
 

 El dia 24 de Febrer de 1993, les Associacions de veïnats que estaven 

constituïdes al municipi de Manacor, funden la Federació d'associacions de 

veïnats de Manacor. 

 

 Les associacions signats de l'acta fundacional son: Cala Morlanda: 

Es Convent, es Centre, Tren, i s' Antigor; Es Riuet de s' Illot; Es Serralt;  

Llevant; Molins de Fartaritx;  Porto Cristo; Sa Torre;  Santa Catalina i es 

Creuers; s'Illot; Son Vent Son Macià; Tramuntana. 

 

 Els objectius fundacionals es fixaren entre altres  

 

 La defensar els interessos generals dels veïnats, en qualitat d'usuaris i 

destinataris finals de l'activitat urbanística, cultural, esportiva, educativa, 

sanitari... 

Informar i recolzar els veïnats/usuaris en totes les qüestions que afectin al 

seu interès general. 

 

 Assumir la representació, agrupar les associacions de veïnats del 

municipi de Manacor, adoptant les resolucions que, per la seva importància, 

afectin als seus interessos, individual o col·lectivament, o els interessos de 

la ciutat. 

Fomentar les associacions de veïnats com a eina de defensa i participar dels 

interessos generals dels veïnats, i canalitzar les inquietuds de les 

associacions de veïnats del municipi de Manacor. 

 

 Desgraciadament no tardaren les garres polítiques en intentar fer-se 

amb el control de l'Entitat, i ho aconseguiren. 
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 L'any 2000, concretament el 9 de novembre es procedí a rectificar els 

Estatuts i es canvia la denominació de l'entitat que passà a denominar-se 

Federació d'AA.VV del Municipi de Manacor. 

 

 

 

 

 

 Al llarg del 21 anys de la Federació ressenyem: 

 

 Els seus president han estat 

 

 Miquel Vives Riera,   de l'Associació de Tramuntana  

 Llorenç Gibanel Perelló,   de l'Associació des Convent ..... 

 Antoni Oliver Perelló,   de l'Associació des Convent ... 

 Josep Veny Rosselló,   de l'Associació de Ses Tapareres  

 Joan Ginard Puigserver,   de l'Associació des Molins Fartaritx 

 Alfons Uceda Hidalgo,   de l'Associació de Ses Tapareres 

 Antoni Oliver Perelló,(actual)  de l'Associació des Convent... 

 

 

 

 Els president de Juntes Gestores  

 

 Antoni Oliver Perelló,    de l'Associació des Convent... 

 Pere Antoni Pascual Vaquer,   de l'Associació Son Vent de 

Son Macià 
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RESSENYAM  

 
 

 Durant el mandat de Llorenç Gibanel l'Associació de Sa Torre 

abandona l'entitat, essent president d'aquesta Josep Veny Rosselló. 

 

 Ingressant novament una vegada que l'associació de Sa Torre es 

presidida per Francisco Rosselló Perelló. 

 

 També durant el mandat de Antoni Oliver, 5 associacions abandonen 

l'entitat, en la present memòria s'adjunta un annexa explicatiu. 
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RESENTACIÓ 

 
 La present memòria té per objecte informar d'aquest l'any de 

legislatura, agost 2013, agost 2014, on la Junta Directiva estava formada 

per; 

 

 presidit    Antoni Oliver Perelló 

 vicepresident   Pere Antoni Pascual Vaquer 

 secretari    Francisco Rosselló Perelló 

 tresorer    Gabriel Sancho Fullana 

 vocals    Maria Bel Ballester 

     Joan Cortés 

     Manolo Gaya 

     Alfons Uceda 

     Manolo López 

     Begoña Sánchez 

     Magdalena Sbert 

     Antoni Mayol 

 

 Encara que no pogués prendre possessió del càrrec el vicepresident 

havia d'esser Rafel Pascual, que morí el 24 d'agost de  
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MEMÒRIA 

 
 Convocades eleccions a la presidència de la Federació, no es 

presenta cap candidat, per tat, s'acorda crear una gestora que, realitzant un 

torn d’entrevistes entre el socis membres analitzarien la situació de l'entitat. 

 

 El president de la Junta Gestora Pere Antoni Pascual convocà 

Assembla General el dia  23 de juliol, una vegada haver fet una ronda de 

consulta en cada associat. En el transcurs de la mateixa, exposa que tot els 

socis mantenen que el millor candidat per revitalitzar la Federació seria 

Antoni Oliver. 

 

 L'Assemblea General demana a Antoni Oliver, si vol assumir la 

presidència, Oliver explica al presents que ell, juntament amb Francisco 

Rosselló i Rafel Pascual, tenen previst constituir una entitat moderna que 

aglutini distintes entitats manacorines i que estigui a l'altura del segle XXI. 

 

 El Srs. Oliver i Rosselló, expliquen que no tenen cap interès en 

dividir el moviment veïnal, que si els presents estan disposts a canviar les 

maneres de fer feina i de concebi el moviment veïnal d'una altre forma mes 

dinàmica, activa, de servei a Manacor i al ciutadà,  que accepten el repte de 

modernitzar la federació. 

 

 Les línees bàsiques són, l'obertura a altres entitats manacorines,  

instaurar uns premis per la federació, presència a les xarxes informàtiques 

d'avui, acostar al ciutadà a gent de prestigi o que aporti manacorinitat, crear 

un medi escrit per informar al veïnat, crear una Junta Executiva en contacte 

permanent pel dia a dia, regular l'activitat política dels socis, l'obligat 

compliment del socis de les normes que marqui la federació i que tot això  

suposa una rectificació profunda dels Estatuts. 

 

 Els presents donaren per unanimitat el seu consentiment per que el 
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projecte dels Srs Oliver, Rosselló i Pascual, s'instauràs a la Federació 
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PETICIONS FETES A L'ADMINISTRACIÓ 

 
Aigua Potable 

 
 La xarxa d'aigua i clavegueram esta plena de deficiències, la mala 

qualitat, poca pressió, el mal estat de les instal·lacions.  

 

 Instem al Govern de les Illes Balears que es continuï el projecte de 

Sa Costera paralitzat l’any 2009 que havia de arribar a Manacor, ja que els 

manacorins també tenim dret a aigua potable 
 
Estació d'Autobusos  

 
 Davant la situació de perill per els vianants de la zona envoltant de la 

plaça de sa Mora quan els autobusos de la línia regular fan la seva parada.  

 

 Demanar que els tècnics en transit i seguretat vial donin la seva 

opinió amb una solució encaminada a la seguretat del vianant, així com la 

construcció de l'estació intermodal que contempla el Pla director de 

carreteres. 
 
Recollida selectiva.  

 
S’ha instat de forma verbal a l’ajuntament perquè exigeixi al Consell 

Insular de Mallorca el compliment de la recollida selectiva dels punts 

d’aportació del nostre municipi, ja que sempre estan plens. 
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Entrades de Manacor.  

 
 Quant entram al casc urbà del nucli de Manacor, les seves entrades 

no transmeten la visió d'una capital de comarca com som, per tan demanam 

la seva adequació a la condició de capitalitat 

 
ORA.  

 
 Hem demanat per activa i passiva que els capvespres no estigui 

regulat la zona blava als voltants de l'Ajuntament. Els capvespres i dissabte 

dematí no té cap sentit la seva aplicació, per tant, demanem la seva 

anul·lació durant aquestes franges horàries 

 
Imatge de Manacor.  

 
 A ningú li estranya la situació deplorable que té Manacor, 

conseqüència de les opinions que ens arriben dels ciutadans sobre el mal 

estat de la via publica de Manacor se proposam exigir a l’ajuntament que 

faci un pla d’acció per rentar la cara al nostre municipi. 
 
Mollet de S’Illot. (+ +) 

 
 El Mollet de s’Illot quan pugen les barques els nins s’hi aferren i hi 

pot haver alguna desgràcia. 

 

 Per aquest motiu mantenim una reunió amb el Sr Regidor Delegat 

del nucli costaner, Sr. Ginard, se li va transmetre les inquietuds del perill 

que hi ha al Mollet de s’Illot,  
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Concessió Administrativa de la Nàutica de s'Illot 

 
 La situació aparent d’irregularitat en la tramitació administrativa a la 

associació nàutica de s’Illot. Li vàrem sol·licitar una reunió per visualitzar 

els contacte i ens va emplaçar a una nova reunió per dia 26 d’agost, aquest 

dia ens reunim  i ens varen indicar que tot està correcte i que si volíem 

veure algun document que ens dirigíssim a la nàutica, mai hem pogut 

esclarir el que passa. 

  

 La nàutica té la concessió a canvi de pagar al ajuntament 9.000 €. es 

proposa una reunió a quatre bandes entre Federació, Ajuntament, 

Conselleria i Nàutica, sense resultats 
 
Monòlits a la rotondes de l’entada de Manacor 
 
 Tractarem el tema del monòlits a la rotondes de l’entada de Manacor, 

ens varen indicar que era un criteri merament polític. La federació 

argumenta que donat la crisis que patim, el pressupost s’hagués pogut 

destinat a altres coses més urgents com és la imatge deplorable de Manacor 

 
Cementeri 

 
 Varem transmetre i insistirem amb  la mala atenció que hi ha i 

sol·licitarem un sistema que quant un ciutadà va al cementiri i els operaris 

són per el seu interior hi hagués un sistema de localització. 
 
Serveis Socials 

 
 Comentàrem la gestió i la feina que es fa des de Serveis Social i la 

col·laboració de les distintes barriades, la qual cosa agrairem públicament 

en el seu moment, així com, la feina ben feta en favor dels més desfavorits. 
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 Amb motiu dels comentaris sentits sobre Serveis Socials, 

mantinguérem  una reunió amb el regidor d’aquest departament que ens va 

explicar que en part era veritat que hi havia hagut canvis del personal 

directiu però que el tema que ens preocupava, que és el del projecte de 

voluntariat, no canviava en res. 

 

 En realitat, Si, que hem pogut comprovar que aquest departament no 

funciona, tot va esser una cortina de fum, i la trista realitat es mala gestió i 

mal ambient dins el departament. 
 
Ordenança dels cans 

 
 A petició de varis ciutadans la federació demanà a l’Ajuntament com 

esta el tema del compliment de l’ordenança i si es fa complir. No hem 

obtingut resposta, però l'evidencia es que no es fa complir 
 
Semàfors intel·ligents  (+ +) 

 
 Un ciutadà de Manacor ens demana que sol·licitem la retirada dels 

semàfors intel·ligents obsolets del passeig Ferrocarril. 
 
Semàfors de l’Hipòdrom 

 
 Un ciutadà de Manacor ens ha advertit que els semàfors de la 

carretera de Sant Llorenç a l’indret de l’hipòdrom, estan pràcticament més 

temps en vermell que en verd sense haver-hi massa trànsit de vehicles per 

creuar la carretera. També es transmet a l’Ajuntament. 
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Semàfors encreuament av. Juniper Serra  (+ +) 

 
 Un ciutadà de Manacor ens demana que sol·licitem la retirada dels 

pòsters del semàfors que mai s'han instal·lat al encreuament dels carrers 

Creuers, Juníper Serra i Arxiduc Lluis d'Àustria. 
 
Estacionament de la plaça des Convent  

 
 La federació dona suport a la petició de l’Associació de Veïnats des 

Convent, es Tren, es Centre i s’Antigor per demana la retirada de 

l’estacionament reservat als regidors i es procedeixi a un embelliment de la 

plaça. 

 

 Aquí si que hem tingut resposta, i ha esta un NO com una catedral 
 
Centre de Salut:  ( +) 

 
 El President i Secretari mantingueren una agradable reunió amb el 

coordinador metge del Centre de Salut de Manacor on ens va assegurar que 

faria el que estàs en les seves mans per solucionar el problema de haver de 

fer cola a defora per els anàlisis a primera hora. També vàrem discutir sobre 

la necessitat de tenir un PAC a Manacor ja que a partir de que es tanca 

l’Ambulatori fins que es torna obrir sols disposam de una ambulància amb 

un metge per cobrir tota la comarca. Si ens comparam amb Inca allà tenen 

Hospital, Centre de Salut i PAC. 

 

 S’ha demanat mantenir una reunió amb el senyor Frederic Sbert el 

qual s’ha negat. 

 

 Davant la negativa des Director de IB Salud, procedim a reunir-nos 

amb el Conseller de Salud Sr. Sansaloni, mos indica que recull la petició i 

que l'estudiaran. Setmanes després el conseller de Salut comunica que en  

aquests moments hi ha una comissió de feina per tal de tenir una atenció 
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domiciliaria les 24 hores amb el desplaçament del servei mèdic. Els gerents 

del Centre de Salut i de l’Hospital de Manacor estan preparant el projecte. 
 
Solars cèntrics sense vallar  

 
La proposta parteix de una queixa proposada per veïnats de Fartàritx. 

En vista de la quantitat de solars sense tancar i bruts que hi ha dins el nucli 

urbà de Manacor. 

 

 Si es fes complir la normativa tots els solars haurien d’estar voltats. 
 

 Es comenta que no estam  a bons moments per fer gastar als nostres 

conciutadans, però que, donen una mala imatge sobretot per lo descuidats 

que estan molts d’ells, instam  a l’Ajuntament que no s’obligui a tancar tots 

els solars del nostre municipi però sí que al menys estiguin nets. 
 
Observatori Social 

 
 És demana al nostre Ajuntament la creació d’un Observatori Social al 

nostre Municipi ja que molts pobles de Mallorca ja el tenen.  

 

 L’Objectiu prioritari és oferir una visió actualitzada del nostre 

Municipi. Exposar les principals funcions i els àmbits d’actuació que 

serien: Població; Unitats de convivència; Treball; Turisme; Territori, clima i 

Medi Ambient; Economia; Sanitat; Educació; Seguretat i protecció; i 

Benestar Social. 
 
Edifici dels sementals 

 
 Es posa damunt la taula que l’edifici on antigament hi havia el 

Quarter dels Sementals ha quedat aturat i per defora bastant abandonat. 

Demanam a l’Ajuntament que hi ha fet, en quina fase es troba, que falta i 
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per que ha de servir aquest nou edifici. 
 
Canvi de noms de carrers de Manacor 

 
 Davant la disparitat d'opinions que hi havia a Manacor dels canvis 

dels noms del carrers que ha executat el nostre Consistori, és demanar  per 

escrit quines són les bases a seguir per realitzar aquests canvis. 

 
Obres privades a la via pública 

 
 Davant les múltiples queixes rebudes per les obres a la via pública. 

Quins controls es duen, si tenen autorització...  Que les empreses de serveis 

que facin alguna reforma al carrer han de avisar al Ajuntament i haurien de 

tenir un aval bancari per els casos que al cap d’un cert temps, aquella 

pavimentació o adoquinat, es mogui i faci un clot.  
 
Conserge 

 
 S’obri un debat sobre quina és la feina del conserge de l’Ajuntament 

de Manacor ja que molts opinem que fa de tot menys de conserge. Fa 

d’estafeta amb la seva moto; el dilluns s’encarrega del mercat però els 

mercaders no tenen la seva llicencia penjada; col·loca els venedors a les 

fires; i a l’hora de estar a la recepció de la Casa del Poble on cobra de tots 

els manacorins, o no saluda si no li caus en gràcia, o a les dones les fa 

empegueir amollant "piropos" dels seus.  

 
Calendari d’actes 

 
 Es demana a l’Ajuntament que confeccioni un calendari de festes i 

activitats on hi podria haver els fixos de cada any i anar afegint els que les 
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diferents entitats exposin a través d’instància. 

 

 Ens trobem que moltes vegades hi ha duplicitat d'actes i tot per una 

mala coordinació, be sigui per el departament de festes o, participació 

ciutadana, cultura, etc. 

 

 Per exemple han coincidit l'any 2013 entre altres. la Carrera Popular 

de les Festes de Sa Torre, amb una pedalejada popular que organitza el 

Departament de Medi Ambient de Manacor.  

 

  Tots som manacorins per que  no ens podem posar d’acord a l’hora 

de fer actes tan semblants en tan poc temps?  Si a algun lloc es pogués anar 

a mirar quines són les activitats que fa l’Ajuntament o fins i tot altres 

entitats potser estaria tot més repartit i no coincidirien actes tan iguals un de 

l’altre el mateix moment.  

 
Hall de l’Ajuntament (+) 

 
 Hi ha hagut peticions de manacorins, inclús de funcionaris, per que 

l’entrada de l’Ajuntament  sigui un poc més atractiva. Quan deim 

l’Ajuntament ens referim a l’antic, o sigui al de tota la vida. Les parets són 

buides i a vegades s’ha utilitzat de magatzem de material informatiu del 

departament de Turisme. Es proposa sol·licitar a l’Ajuntament que 

embelleixi un poc el Hall 

 

 Considerant que es l'estrada oficial i protocol·lari de la Casa des 

Poble, demanam que s’ornamenti com es degut. 

 
Llibre de Reclamacions 

 

 Instam  a l’Ajuntament per que posi a disposició dels ciutadans un 

llibre amb pàgines enumerades on els ciutadans puguin deixar constància 

de les seves queixes del tracte rebut dins l’administració 
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Plec de condicions de la concessió de la recollida de 

fems i neteja de Manacor 

 
 El senyor Batle, el dia 12 d’octubre ens va donar el plet de 

condicions. El dilluns 15 s’havia d’aprovar al plenari però el nostre 

president va parlar amb el Batle que aquestes condicions no eren bones per 

Manacor i se va retirar aquest punt de l’ordre del dia. 

 

 Així i tot, l'ajuntament dies després s’aprova sense rectificar ni un 

punt, el plec que ens ha duit a tenir la gestió actual deficitària que no és la 

que els manacorins desitgem 
 
Pressuposts  
 

 Es demanar a l’Ajuntament una còpia dels pressuposts, a la vegada 

que el Batle expliqui aquesta congelació d’imports una vegada aprovats els 

pressuposts per l’any 2014. S’arriba a la conclusió que els veïnats 

manacorins haurien de poder participar en la elaboració del pressuposts. 

Antoni Oliver proposa presentar al nostre batle un dossier molt explícit del 

procés a seguir per fer els pressuposts participatius i com han funcionat als 

llocs on s’han fet i que ho apliquem a Manacor per l’any 2015 

 
Despesa municipal 

 
 Durant una reunió manifestàrem a la regidora d'Hisenda les 

inquietuds, i li demanàrem transparència amb els pagaments i que es 

publiquessin les factures que s’han pagat, així tots els manacorins sabríem 

que fan amb els nostres doblers 
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Policia Local 

 
 Davant la mancança de Policia a determinats nuclis de la costa del 

municipi es sol·licita a l’Ajuntament que unifiqui les Policies Locals de 

Manacor. Està bé que a Porto Cristo hi hagi una comissaria però hauria 

d’estar unificada amb la del nucli urbà de Manacor. Si a l’estiu falten 

efectius a la zona costanera n’hi haurien de poder anar des de la de 

Manacor i si a l’hivern poden passar amb menys a la costa que tornin cap a 

la capital. Que tots a la vegada mudin l’uniforme d’hivern a l’estiu o de 

l’estiu a l’hivern. Pensam que si vivim tots a un mateix municipi hem de 

tenir la mateixa policia, i no amb dos noms diferents. 
 
Reglament d’Honors i Distincions 

 

 El Reglament actual d'Honors i Distincions del nostre municipi  no 

inclou quin és el procediment a seguir a l’hora de posar nom a una via o 

plaça del nostre poble per això, es proposa sol·licitar una revisió del 

reglament d’Honors i Distincions de Manacor afegint-hi carrers i places. 
 
Registre d’entitats 

 
 El Registre d’Entitat Ciutadanes del nostre municipi està caducat. Si 

es treu una llista d’entitats n’hi ha un caramull que estan inactives. La 

proposta és que s’actualitzi aquesta llista. 

 
SAM 
 
 A l'actualitat l'empresa municipal gestiona varies àrees, demanam a 

l'ajuntament transparència amb la gestió de l'empresa. Balanços i estat de 

comptes, beneficis o pèrdues. Qui sap com esta la SAM? 
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Escola de Son Macià  ( +) 

 
 El president i el secretari visitaren les instal·lacions del col·legi de 

Son Macià, vérem el seu estat. No s’ha fet res al respecte ja que la pròpia 

Conselleria ha anunciat el projecte de la nova escola i que al desembre 

comencen les obres, si be indica el Sr. Oliver que es formula denúncia 

davant la Conselleria de Salud. 

A dia d'avui tenim constància que el projecte ja està en marxa i ben prest 

començaran les obres. 

 
Mercat del dilluns  
 
 A petició de veïnats hem demanat a l’Ajuntament que el mercat del 

dilluns arribi a la zona peatonal el màxim possible. 

 

 Les preguntes que es fa el ciutadà son: 

 

 Hi ha manco mercaders avui en dia que fa uns quants anys? 

 Es cert que els preus que paguen entre taxes i fems és dels més cars 

de Mallorca? 

 Per què no tenen la llicència penjada com correspon? 

 Hi ha possibilitat que el mercat arribi a cobrir el màxim de la zona 

peatonal? 

 

 El president ha parlat amb Miquel Perelló sobre les queixes que ens 

han arribat sobre les autoritzacions del Mercat del dilluns. Perquè no hi 

hagi dubtes sobre les llicencies s’ha demanat que es pengi l’autorització al 

lloc de venta 
 
Ministeri de Justícia 

 
 S'insta al Ministeri de Justícia a veure si es pot fer l’aixecament de 

cadàver amb més urgència ja que tenim constància que a hores lectives el 
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jutge pot tardar fins a dues hores a comparèixer i en cap de setmana fins a 

quatre hores inclús a llocs públics i a ple sol. 

 

 Segons ens han informat en altres ocasions, el jutge de guàrdia de 

Palma, està al lloc de feina inclús els caps de setmana o a les nits. El de 

Manacor algunes vegades ha hagut de venir de l’altra banda de Mallorca, 

estant de guàrdia. 

 
Registre Civil 

 
 En reunió amb la Degana del Jutjats de Manacor, li transmetem el 

nostre mal estar per el funcionament del Registre Civil. Li comunicam que 

ens sembla humiliant i tercermundista les coes i el tracte rebut 
 
Serveis Ferroviaris de Malloca 

 

 S'exposa que per anar a Palma amb el Tren ho fas fins a Inca pareix 

tercermundista: apart de ser més renouer (ja que no és elèctric), s'engronsa 

tot el temps, ple de graffitis, inclús brut i olor a orina. Des de Palma a Inca 

està en molt bon estat: Trens nous, elèctrics, sense renou... des de Inca a 

Manacor. 

  

 Sol·licitem al SFM una xarxa digna pels usuaris del transport públic.  

 
Ca’n Bauçà 

 
 Insistim a l'ajuntament que passa amb l'edifici de Can Bauçà, un 

edifici que havia de donar la solució definitiva a l'espai que es necessitava, 

fa molts d’anys que l'edifici es comprà i encara no s'ha utilitzat. 
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Pont des Riuet 

 
 La Federació ve demanant per activa i per passiva que va passar amb 

el Pont des Riuet des Port. Com ja és habitual amb els nostres governants, 

la callada és la resposta. Els ciutadans volem saber, que ha passat, que ens 

ha costat; projecte de construcció, la pròpia construcció, tramitacions 

judicials, projecte de demolició, cost de demolició, entre altres. 
 
Marquesines del Bus Urbà (+++) 

 
 Després de més de 4 anys de no tenir Bus Urbà, encara hi ha les 

marquesines i la senyalització de les parades. Posats en contacte amb la 

regidora de transport, li demanam que retiri aquesta senyalització i el propi 

mobiliari urbà. L'única resposta es que no les retiraria per que si qualcú esta 

cansat així se pot seure. 

 
Desastre ecològic a s'Ermita 

 
 L'Ajuntament autoritza el "Descenso amb Montanbike", els 

organitzadors tallaren els arbres que es trobaven al seu pas per l'activitat 

esportiva. 

 
Examens de conduir  

 
 S’ha demanat que es puguin realitzar al nostre municipi el exàmens 

de teòrica per obtenir el permís de conduir. Posats en contacte amb 

professionals de autoscola ens han indicat que es possible. Demanam que 

com a capital de comarca puguem ser un lloc habilitat per obtenir els citats 

permisos 
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Retirada dels cables dels llums de Nadal 

 
 Es vergonyós que Manacor durant tot l'any hagi de tenir els cables 

dels  llums de Nadal instal·lats tot l'any. Simplement això es desgana. 

Volem que Manacor estigui guapa i aquests detalls l'únic que fan es donar 

sensació de descuidada i d’abandonament. 

 
Serveis jurídics municipals 

 
 L’Ajuntament de Manacor, per sistemàtica no guanya cap dels plets 

que es presenten, hem demanat a l’administració quant de judicis hem 

tingut durant es dares 5 anys i quants n’hem guanyats. 

 
Expropiacions zones verdes 

 
 També ham demanat com es troben i que està passant amb les 

indemnitzacions milloraries de les zones verdes, com sempre la callada es 

la resposta 

 
Pàrking Jutjats 

 
 Demanam a l’Ajuntament que el caramull de cotxes que hi ha al 

reservat dels jutjats es reguli correctament, esteim donant una imatge 

deplorable a una plaça on diàriament es visitada per multitud de persones. 

 

 També rebutgem el tracte discriminatori dels funcionaris al poder 

tenir el privilegi de estacionar gratuïtament, cosa que no tenen la resta de 

ciutadans 
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Campanades de Cap d’any 

 
 Desprès que un any més les campanes del rellotge del Dolors no 

tocaren les 12 campanades de començament d’any, varem descobrir que 

l’Ajuntament desconeixia que el rellotge de l’església es propietat 

municipal i el propi Ajuntament paga les factures de manteniment sense 

que cap regidor en tengui constància  

 
Fills il·lustres 

 
Hem recolzat l’escrit que es presentà a l’Ajuntament fa uns anys 

signat per una entitat cultural, acompanyada de gran quantitat de signatures 

de manacorins, per que es declares fills il·lustres a distints manacorins 

destacats dins el mon de la cultura 

 
Pannells informatius 

 
 Antigament a Manacor hi havia uns panells on es podia posar 

publicitat, d'aquests en queden alguns abandonats a la plaça Industria, 

Ronda del Port, Sebastià Rubí, i algun més 

 

 Hem demanat que s'instal·lin mes pannells amb un disseny propi 

sense ornamentació ni extravagància, simplement a llocs del nostre 

municipi on es pugui penjar publicitat, d'actes, carreres, esdeveniments etc. 
 
Plenaris el vespre 

 
 Antigament a Manacor els plenaris es feien el vespre, d'aquesta 

manera els ciutadans que ho desitgessin hi podrien assistir. Ara es fan 

durant el mati i els ciutadans fan feina, per tant, sol·licitem que es plenaris 

tornin esser el vespre així el ciutadà que ho desitgi hi podrà acudir. 
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Banderes als edificis públics 

 
 La legislació vigent espanyola marca que a tots els edificis públics hi 

hagi col·locades les banderes, per tant, demanen el compliment de la llei al 

respecte 

 
Neteja de les bolles del balco de l'Ajuntament 

 
 Hem sol·licitat en varies ocasions que les bolles durades que hi ha al 

balco de l'Ajuntament es facin netes com es farien a qualsevol casa 

manacorina, així no donarem la sensació d’abandonament. 

 
Valoració dels llocs de feina de l'Ajuntament 

 
 L'Ajuntament ha realitzats 5 estudis de la valoració dels llocs de 

feina municipals, encara no n’hi ha hagut cap que es doni per bo. Hem 

demanat, que ens han costat i fins quant seguirem fent estudis. 

 
Senyalització obsoleta 

 
 Manacor té una gran quantitat de senyals tant horitzontal com 

vertical, obsoleta, o mal pintada, fins i tot passos de vianants un devora 

s'altre i tots dos borrosos sense saber quin és el bo. Demanam una revisió i 

aclariment d'aquesta senyalització 

 
Ventanilla única 

 
 Que Manacor disposi de ventanilla única a efectes de qualsevol 

administració, nacional, autonòmica o insular. 
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Registre general 

 
 La possibilitat que qualsevol ciutadà, pugui registrar document per 

registre general via Internet xarxes informàtiques. 

 
Solar de Perlas Majorica 

 
 Reiteració per una solució al citat solar. des de fa anys venim 

demanant la sol.lució 

 
Estructura departament Seveis Socials  

 
 S’ha demanat que es doti d'una estructura al departament de Serveis 

Socials. Aquest departament té un grup de treballadors, sense cap, sense 

estructura organitzativa humana. 

 

 El cap de departament va en funció de la voluntat del regidor i dels 

propis treballadors a traves de decret de batllia des de fa molts d'anys. 

 
Pujada a Lluc de la part forana 

 
 Des de fa molts d'anys La Salle Manacor organitza la pujada a Lluc 

des de Manacor. Anys després començaren a fer-ho altres pobles de 

Mallorca. A dia d'avui i des de fa una serie d'anys l'Associació dels Antics 

Blavets l'organitza la pujada a  lluc de la Part forana de tota Mallorca. 

 

 Manacor, ha seguit pujant a peu en paral·lel a la pujada de tota la part 

forana, inclús l'ofrena floral a la Mare de Deu es fa baix el nom de "La 

Salle Manacor", a diferencia de la resta de pobles que es fa baix el nom del 

poble pertinent. 

 Des de la Federació demanem que continui la organització de la 
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pujada per part de l'Associació dels antics alumnes de La Salle, però es faci 

en consonància i unió de la resta dels pobles de Mallorca i baix la tutela de 

l'Associació dels antics blavets de Lluc. 

 
Centre Cultural " Sant Vicenç Ferrer"  

 
 S’ha demanat que el claustre es transformi amb un Centre Cultural. 

El Claustre de Manacor, si estigués construït a qualsevol indret del mon, 

seria el que ha d'esser: " Un centre cultural". A Manacor és un poc de tot, i 

els nostres polítics s'omplen la boca que són potenciadors de la cultura 

 
PGOU 

 

 Tots els manacorins sabem que el nostre Ajuntament ha començat 

infinitat de PGOU , sempre se'ns ha dit que un PGOU no es fa en una 

legislatura. Aleshores l'actual Batle que ha estat 12 anys al front de 

l'administració municipal, per què no la pogut fer? 

  
Brigada Municipal 

 
 Hem demanat en varies ocasions que es valori l'activitat de la 

Brigada Municipal, saber quin és el cost de muntar, traslladar cadafals, 

cadires, barreres i ornaments o útils per a festes. 

 
Imatge de s' Illot 

 
 Entrant al cas urbà del nucli de s'Illot, sentim una verdadera 

vergonya quant veiem l'estat que els nostres governants mantenen el nucli 

costaner. 

 Sol·licitem que es faci una actuació urgent de tot el nucli: llum, 
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serveis, mobiliari urbà, etc 

Accessos de les entrades de Manacor 

 
Quant entram al casc urbà del nucli de Manacor, les seves entrades no 

transmeten la visió d'una capital de comarca com som, per tan demanem la 

seva adequació a la condició de capitalitat 

 
 

(+++) Denegat  

(++)   Solucionats 

(+)     En vies de solució 
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Resum de les peticions 

 
Duran aquest període agost 2013, agost 2014, la Federació ha realitzat  

 

 

 

 Peticions    65 

 

 Peticions aconseguides  03 (1 pertanyen al Govern de les Illes 

Balears) 

 

 Peticions denegades  01 

 

 Peticions a vies de solució 03 ( 2 pertanyen al Govern de les 

Illes Balears ) 

 

 Notes de premsa   06 

 

 
NOTA.  

 

Moltes peticions s'han formulat de forma verbal al regidor de l'àrea 

corresponent, una vegada que el Batle de Manacor, en reunió el dia 15 de 

gener de 2014, demanàs al President que si no es formulaven les peticions 

per escrit, batlia concediria peticions. 

 

 Des de la Federació varem  optar per fer el que el Batle ens 

aconsellava per el be de Manacor i als manacorins, però, seguir el seu 

consell no ha servit per què es fessin coses per millorar Manacor 
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CONCLUSIÓ 

 
 Vist l'activitat que ha tingut la Federació durant aquest 365 dies, tot i 

que entenem que les peticions fetes a l'administració no son exagerades ni 

aberrants, al no tenir resposta majoritàriament per part del responsables de 

l'ajuntament, podem  interpretar que el Sr. Antoni Pastor, batle de Manacor, 

no te cap interès amb la Federació ni amb el  nostre municipi . 

 

 Esteim convençuts que l’annex de la present Memòria, que es 

divulgà el passat mes d'abril, on es dona la versió de la fuita de 4 

associacionista en una maniobra clarament orquestrada per el batle Pastor. 

 

 Des del moviment veïnal lamentm que en plena democràcia hi pugui 

haver, encara a dia d'avui, segrestadors de llibertats 
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ACTIVACIÓ DE L'ENTITAT 
 
Premis Federació 

 
 La Junta Directiva de la Federació va acordar instaurar dos premis, 

per donar a dos personatges manacorins, en el llenguatge  d’en Jordi des 

Recó,  

 

 Amb la intenció de reviscolar paraules que estan entrant en desús i 

que es contemplen a les nostres estimades Rondaies Mallorquines es 

decideix que els guardons se denominaran ETXEREVIT i  BAJOCA, la 

cara i la creu dels personatges de les rondaies. 

 

 Són candidats tots els ciutadans del municipi o persones o entitats 

relacionades amb ell.  

 

 Una vegada els ciutadans mitjançant votació havien elegit els 

bajoques, la federació retira el premi bajoca ja que hi ha manacorins que no 

han entès que el premi Bajoca era un toc d’atenció als possibles premiats. 

Segons ens ha arribat a les orelles a alguns familiars dels nominats els 

havia afectat bastant, per tant, és retira aquest premi ja que les associacions 

esteim per unir als veïnats i no per dividir-los.  
 
Televisió per Internet 

 

 Un manacorí s’ha oferit donar-nos una mà amb realitzar una 

Televisió Digital. Això sí, amb els medi d’avui en dia, Internet. Podríem fer 

gravacions de temes que ens interessassin i penjar-los al portal web de la 

Federació. 
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Tertúlies de cafè 

 

 Amb la finalitat de acostar la Federació a la ciutadania s'acorda 

organitzar mensualment unes tertúlies a cafès distints del municipi baix el 

títol de “Xerram de Manacor”, es posen en marxa aquestes tertúlies on el 

ciutadà pot demanar directament a persones de responsabilitat tot allò que 

estimi oportú, sempre relacionat amb Manacor. 
 

 Els convidats han estat: 
 

   Antoni Pastor cabre, Batle de Manacor 

   Amanda Fernández Rubí, Cap de l'oposició municipal 

   Catalina Vadell Nadal, Gerent de l'Hospital de Manacor 

   Guillem Mateos Muntaner, Arquitecte 

   Mercedes Garrido Rodríguez, Advocada del CIM 

   Antoni Sureda Vicens Cap de Policia Local de Manacor 

   Luis Esteban. Inspector en Cap de la Policia Nacional de               

   Manacor 

   Antoni Febrer Bauza, Dissenyador gràfic 

   Damia Timoner Riera, Music i compositor 

   Joan Antoni Sunyer Soler, Actor i director de teatre 

 

  El logotip de la tertúlia ha esta creat per Pep Mascaro Bauzà. 
 
Bolletí de la Federació 

 

 Es proposa la creació d’un Bolletí que es titula Veïnats, la finalitat 

del mateix es donar a conèixer al veïnats de Manacor el que fa la Federació, 

el primer bolletí es publicà a finals de setembre de 2013. 

 

 Veïnats, ha causant expectació i bones critiques. El bolletí es redacta 

en llenguatge pla i del poble, sense ornaments literaris, simplement vol 

esser un reflexa del pensament dels habitants del poble.  
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Xarxes Informàtiques  

 
 Donat les xarxes informàtiques que hi ha avui en dia, es considerà 

interessant que la federació estàs present dins aquest mon. Per això proposà 

activar la pagina web, crear un facebook, i que tota la informació de la 

federació estigui a l’abast de qualsevol internauta, exceptuant aquella que 

la junta directiva consideri reservada o que per benefici de Manacor i els 

manacorins no pugui ser divulgada. 

 

 Es crea la pagina web www.veinatsmanacor.org 

 e-mail: veinatsdelmunicipidemanacor@gmail.com  

 facebook: Federació d’AAVV del municipi de Manacor 

 
Junta executiva 

 

 El president explica que la federació té un problema de agilitat, que 

es troba enrocada de junta a junta amb una periodicitat d’una reunió 

mensual la qual cosa la fa totalment in operativa. 

 

 Per donar aquesta agilitat es creà una junta executiva que estigui en 

contacte freqüent per tractar els temes del dia a dia i així poder donar 

agilitat a l’entitat.  

 

 Els acords de dita executiva es traslladaran a la primera junta 

directiva que es realitzi. 

 

 Es membres de la executiva als senyors/res: Oliver, Rosselló, 

Sancho, Cortès, Ballester, Izquierdo 
 
Sopar de la Federació 

 
 Amb motiu dels vint anys de la Federació es va fer a La Salle un 

sopar que tingué lloc el dia 29 de novembre de 2013, a les 21:00 h.. 

  

http://www.veinatsmanacor.org/
mailto:veinatsdelmunicipidemanacor@gmail.com
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 En el sopar d'aniversari assistiren 130 persones. 
 
Defunció del Vicepresident 

 

 La Junta directiva declarà 3 mesos de dol oficial per la mort del vice-

president Rafel Pascual Melis. 

 

 Durant aquest temps no s’anomenà nou vice-president en senyal de 

respecte, en el cas que es necessitàs durant aquest temps la figura del 

vicepresident el substituiria accidentalment el tresorer Senyor Gabriel 

Sancho. 

 
Rectificació dels Estatuts  
 

La Federació d'entitats veïnals del municipi de Manacor, va esser 

fundada per les distintes associacions de veïnats del municipi que hi havia 

constituïdes en aquell moment. 

 

 L'actual junta directiva amb l'esperit de revitalitzar i reviscolar un 

moviment veïnal que es troba pràcticament mort, refundar l'entitat obrint 

portes a col·lectius manacorins, entenent que qualsevol entitat que resideixi 

i treballi per Manacor té implícitament la seva manacorinitat. 

 

 La Federació de veïnats, des de sempre ha tingut la qualificació per 

part dels veïnats de ser una entitat polititzada. Amb aquesta refundació, es 

pretén obrir les portes i regular la situació entre l'entitat i la política, per 

que, a través dels distints partits polítics poder treballar conjuntament per 

un Manacor més humà, solidari i crear un lloc agradable per viure. 

 

 En cap moment es pretén que la Federació estigui dominada ni en 

mans de cap partit polític, si no tot el contrari, treballar per fomentar el 

principi bàsic constitucional que la sobirania resideix al poble, i com a tal, 

treballar legítimament amb els poders polítics per obtenir millores i 

beneficis pel ciutadà. 
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 La política esta desprestigiada, no te credibilitat, aquest es un altre 

dels motius de la refundació, col·laborar i contribuir a que la dignitat 

política torni a la vida publica local, aportant el nostre gra d'arena, tant amb 

propostes com escola de futurs dirigents manacorins. 

 

 Tenim l'honor d’haver aportat bons regidors per a Manacor, però 

també tenim la vergonya d'altres que no han estat a l'atura que Manacor es 

mereix, uns i els altres han estat dins l'Ajuntament, el reflexa de la seva 

trajectòria com a dirigent veïnal. 

 

 Amb la rectificació dels Estatuts, la present rectificació del 

Reglament de funcionament i l'apertura regulada de la política, creim que la 

nostra entitat esta a l'altura de mires per, corregint trajectòria per seguir 

amb la unió d'altres entitats els reptes que ens esdevenen al segle XXI. 

 

 

 

Delegat de Participació Ciutadana 
 

 A principi de la presidència del Antoni Oliver, s'insta novament a 

l’Ajuntament per recordar a l’administració l’acord pres en juntes anteriors. 
 

 Des de la designació de Ginard com a delegat d participació 

ciutadana venim avisant al senyor Antoni Pastor que no l’acceptàvem com 

al nostre regidor. 
 

 La relació no ha millorat gens ni mica. Ell no ha posat de la seva 

part. Cada vegada que una associació fa gestions amb ell no serveix de res i 

a damunt després se tenen problemes.  
 

 Dins el seu historial hi ha el seu pas per la Federació que amb un any 

la va deixar enterra. Seguir de president a Fartaritx al mateix temps que era 

regidor. Discussions per S’Illot a l’estiu passat. Males gestions sobre les 

Festes de Santa Catalina per dos anys seguits, fer-se cada pic més enfora de 

les associacions de veïnats,... entre altres.  
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CONCLUSIÓ 

 
 Vist l'activitat que ha tingut la Federació durant aquest 365 dies, 

tenguent també en consideració els comentaris que ens arriben per part del 

ciutadans, es pot interpretar que l’entitat esta en vies de reflotament, si be, 

és el propi ciutadà el que ho ha de valorar si som i/o tenim utilitat. 

 

La intenció, d’aquesta Junta Directiva es la que en el seu moment va 

exposar el president en nom de les associacions de sa Torre, Passeig 

Ferrocarril i el propi Convent, de dur una entitat a l’altura del segle XXI. 

 

Sabíem que, amb aquestes actuacions hi hauria associacions que no 

es trobarien còmodes amb nosaltres, però més lamentem, que s’hagin 

deixat manipular per un sector polític, fet que directament fa mal al mon 

veïnal al pretendre corrompre’l. 

 

Amb de la rectificació dels Estatuts, pretenem que aquesta corruptela 

no es realitzi, sinó to el contrari, que fent us del dret polític ho puguin 

expressar d’una forma oberta, sempre respectant i demostrant que no tenen 

el seu càrrec associatiu a expenses de partit polític o polític concret. 
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        Federació D’ASSOCIACIONS DE  

VEÏNATS DEL MUNICIPI DE MANACOR 

 

 

 

 

 

 

Argumentació de les declaracions de la 
roda de premsa de dia 8 d'abril 

de les associacions de veïnats de Ses 
Tapareres, Ses Cales, Llevant i Na 

Capallera 

 

Manacor, 14 d'Abril de 2014 

DOSSIER 
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 La Federació d’AA.VV. del  Terme Municipal de Manacor, 
lamenta la fuita de les associacions de veïnats des Ses Tapareres, 
Cala Anguila, Mandia i s’Estany d’en Mas, i Na Capallera, les  
quatre associacions  que el passat dimarts dia 8 d’abril ho 
anunciaren en roda de premsa. 
 
 Respectam la seva decisió de donar-se de baixa de la 
Federació, ja que  no som segrestadors de llibertats, que vivim a 
una societat, democràtica i en llibertats, si be, no compatim la forma 
de fer-ho, entenguem-ne que es poc ètic anuncia que se'n va d’una 
entitat a la que es forma part sense donar la cara ni explicacions.  
 
 Que així com les portes estan obertes per sortir, les trobaran 
obertes per entrar el dia que així ho desitgin 
 
 Lamentam que no hagin pogut donat explicacions i xerrar del 

tema al foro adequat, ens agradaria saber quins són aquest grapat 

de motius que tenen per abandonar la Federació, entenem que les 

eines de la democràcia són, el diàleg, l’enteniment fins i tot, la 

pròpia moció de censura, en lloc de convocar rodes de premsa.  

 

 Ens entranya que el Batle de Manacor, informés al plenari de 

dia 7 d’abril, que hi havia associacions de veïnats que no pertanyien 

a la Federació, quant a les 11,30 del matí, del mateix dia, hora de 

començar el ple, cap associació havia manifestat la seva intenció 

d’abandonar la entitat federativa. 

 

 Les quatre associacions manifestaren a la roda de premsa 

que el president de la Federació no mantén les formes, volem 

recordar que el propi Batle de Manacor, al mateix plenari de dia 7 

d'abril, manifestar que les relacions amb el Sr. Oliver, son bones, 

cordials i fluides, afegint que amb freqüència o xerrant per telèfon. 

 

 L'Associació de veïnats de Na Capallera, no ha acudit a cap 

Junta Directiva ni Assemblea des de  el dia 15 de setembre de 
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2011, per tant, vist que no acudia des de fa mes de dos anys, no 

havia intenció de regular situació de legalitat al incórrer 

estatutàriament amb l'article 25 dels mateixos, el dia  5 d'agost  de 

2013, va esser donada de baixa com a soci de l'entitat, no se li va 

comunicar oficialment al no disposar d'una adreça on dirigir-nos, ja 

que a dia de l'acord, seguíem sense conèixer el seu president  

 

 S'entén que es una més, de les associacions del nostre terme 

municipal, sense activitat. 

 

 La darrera vegada que el Sr. Mayol assistí en representació 

de l'A. VV de Llevant va esser el mes de novembre de 2013, 

l’anterior, 7 de juny de 2012,  per tant, tampoc es pot dir que sigui 

una associació amb una gran activitat 

 

 El Sr. Uceda, sent president de l'entitat, va adelantar tres 

mesos les eleccions a la presidència, com a conseqüència de les 

pressions de la seva pròpia junta al voler aquesta reivindicar temes 

importants per la ciutadania, en lloc del servilisme que manifestà 

durant la seva presidència al Batle Pastor (convocatòria eleccions 

4/4/2013, final de legislatura (7/7/2013) 

 

 A l'Assemblea General 4/2013, data: 6 de juliol, una vegada 

que no es presentà cap candidat a la presidència, es pot llegir a 

l'acta que: 

 

“els presents estableixen un debat damunt  la situació de la pròpia 

Federació. Davant l’absència de candidat, s’ofereix la possibilitat 

que el projecte que tenen distintes associacions el realitzin amb la 

Federació, el Sr. Oliver, com a portaveu indica que ells estarien 

disposts sempre hi quan es donessin un mínim de garanties que els 

socis membres tenen la voluntat d’un canvi.”  
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 Aquest canvi que explicava el senyor Oliver en nom d’un 

grapat d'associacions significava, entre ells, no estar al servei de 

cap partit polític, l'obertura de portes a distintes entitats 

manacorines, la incompatibilitat de formar part de la Junta Directiva 

tant de la pròpia federació com de les associacions membres en fer 

campanya electoral o fer d'apoderats, instituir els premis Federació 

(Etxerevit i Bajoca), l'edició d'un bolletí, entre altres.  

 

 Els components de l'actual Junta Directiva tenim constància 

que a l’estiu de 2013, una vegada convocades eleccions, el Sr. 

Uceda pretenia dissoldre la Federació que segons deia, li havia 

ordenat el Sr. Pastor. 
 

 Tant els Srs. Uceda com Gaya, advertirem que si el Sr. Oliver, 

era el nou president, abandonarien l’entitat, així i tot, el dia 23 de 

juliol, una vegada que totes les associacions proposaren al Sr. 

Oliver candidat a la presidència, els Srs. Uceda i Gaya votaren a 

favor del Sr. Oliver com a president, per tant, donaven suport al nou 

projecte federatiu que començava, inclusiu els premis Federació. 
 
No es cert que el president actui unilateralment: 

 

 No aceptam que es digui que el president pren les decisions 

unilateralment, ja que a la primera Junta presidida per Oliver, el 

President nombrà una junta executiva que passaria a estar en 

contacte permanent via Whatsapp per tots els temes que sorgissin 

puntuals, aquest grup va esser substituït el dia 1 de febrer de 2014 

una vegada que tots els presidents disposaren de Whatsapp, 

passant a estar en contacte permanent tots els presidents, inclusiu 

el Sr. Mayol que no acudia a les juntes directives. 
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 Si qualcú va actuar unilateralment va esser el Sr. Uceda sent 

president de la Federació, que, al no donar suport la Junta Directiva 

les propostes, les realitzava unilateralment com a president de 

l’AVV de Ses Tapareres, i en una ocasió acompanyat del Sr Mayol. 

 

 A l'acta del dia 12 de gener, un membre de la directiva li 

recrimina haver acudit a una roda de premsa sense informar a la 

Junta, manifestà que no ho tornarà repetir, a l'acta de 29 de febrer 

de 2012 es pot llegir textualment que tornen demanar al Sr. Uceda, 

que no faci gestions aïllades, i sense comunicar-ho a la Junta.  

 

 El president Uceda en varies ocasions canvia inesperadament 

juntes directives, dia 11 d'octubre 6 hores abans de començar la 

junta procedeix a la seva anul·lació, dia 2 de maig de 2013, anul·la 

la junta el mateix dia i l'aplaça a dia 9 de maig, i el 5 de juny de 

2013 canvia l'assemblea general prevista per el dia següent dia 6, 

pel dia 13 del mateix mes.  
 

  Qui han actuat unilateralment són els tres presidents que 

presideixen una associació que decideix abandonar la Federació 

sense consultar amb els seus socis ja que dites associacions no 

han ratificat la seva sortida de la Federació mitjançant assemblea 

general extraordinària preceptiu per prendre decisions d’aquesta 

envergadura,  
 
Grup de Whatsapp  per estar en contacte permanent 

 

 A aquest grup de Whatsapp es pot llegir missatges com els 

que reproduïm: 

 

 Del Sr. Mayol de dia 19 de febrer de 2014, una vegada 

publicat al grup l'enllaç digital del Diario de Mallorca, diu: 
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“ Hola Toni. En primer lloc demanar disculpes 

per no haver assitit a s'assemblea, va coincidir 

amb sa nostra junta directiva. Per altre banda, 

voldria donar-te s'enhorabona per s'entrevista. 

Estares molt encertat. Salut!” 

 

 Del Sr Gaya, respecte a una informació posada pel president 

a la resposta de la carta de Col·legi d'advocats: 

 

“saben sobre recepciones de urbanizaciones?” 

 

 Del Sr Gaya, respecte a la comunicació del president de  

d'abandonar la reunió del CTM  

 

El president comunicava la reunió a les 17'48  h 

 

 El Sr. Gaya a les 18'02 escrivia: 

 

“bien hecho a cualquiera le cuelgan sus fallos 

contal de tener la razon ya nos lo contaras el 

lunes” 

 

 El president recorda que hi ha la reunió amb el Comissari i 

que poden acudir els membres de les distintes juntes directives i 

veïnats que es consideri oportú. 

 

El Sr. Uceda escriu: 

 

“Deberia ser solo los acreditados” 

 

En referència que només hi hauria d'assistir els membres de les 

Junta de la Federació. 
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Pel que fa referència al premis Federació volem dir: 

 

 

 Que els Srs. Uceda i Gaya, varen votar a favor de la proposta 

a l'Assemblea General, una vegada que donaven el vot al Sr. Oliver 

i al seu projecte. 

  

 A la junta de dia 4 de novembre de 2013, es parla dels premis 

Federació. A la junta de dia 9 de desembre amb l'assistència el Sr. 

Gaya i Sr. Uceda, aproven  el contingut de l'acta anterior, donant 

suport als premis Federació, Etxeravit i Bajoca, tractats a la reunió 

de dia 4 de novembre, si no haguessin estat d'acord, haurien 

manifestat la disconformitat o l'abstenció en el vot. 

 

 Que a la Junta de dia  10 de març de 2014, Sr. Gaya no va fer 

constar, cap comentari durant la reunió i, per tant, estava a   favor 

de que la Sra. Bover, els Srs. Ginard i Fons, fossin candidats al 

premis Bajoca 2014  

 

 S'han arribat a xerrar d'aquests premis a les reunions de: 

Octubre, Novembre, Desembre (2 reunions) de 2013, Gener, Febrer 

i març (2014) 

 

 Volem recalcar que als premis varen votar regidors del nostre 

Ajuntament, tant del Govern com de l'oposició 

 
Pel que fa referència a que no estan polititzats 
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 De les quatre associacions que abandonen la Federació, tres 

dels seus representats han ostentat càrrec de responsabilitat a 

l’entitat estant al servei de grups polítics municipals. 

 

 Que el Sr Uceda va sol·licitar a la Federació com a punt de 

l’ordre del  dia els accessos de l’IES Manacor, havent-lo entregat 

abans al Partit Popular, per què formulés la pregunta davant el ple 

de l’Ajuntament.. 

 

 Que des de sempre el Sr Uceda ha manifestat el seu suport 

incondicional cap al Sr Pastor, el Sr. Gaya cap a AIPC i el Sr. 

Perelló cap a ALM 

 

 Sabem que el Srs. Uceda i Perelló, no actuen en nom propi, ja 

que sempre a totes les eleccions han fet campanya i han anat de 

apoderats a col·legis electorals per un partit polític, sent aquest fet, 

sempre recriminat per la resta d’associacions federades 

 

 L'Associació de veïnats de Na Capallera que era representada 

per el Sr Perelló, es membre d’una associació sense activitat, que 

no te cap soci i que va esser creada per un partit polític. Consta 

com a president una persona que mai hem vist. 
 
Males formes del President Oliver. 

 

 No tenim constància que el president hagi insultat a ningú, si 

que podem llegir a l'acta de la reunió de dia 13 de gener de 2014 en 

el punt nº 5, el Sr. Uceda demana la paraula i sol·licita 

expressament, que costi amb acta que els polítics son un 

mamaranyes fent referència a temes urbanístics. El secretari li 

demana si estava segur que volgués que constàs a l’acte  i afegir: 
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Idò canvieu que son uns “peassos”, ratificant aquest adjectiu a l'acta 

del mes de febrer. 
 
Gabinet jurídic: 

 

 En cap moment hem contractat cap gabinet jurídic, l’únic que 

hem fet es enviar un escrit al col·legi d’advocats segons acord de 

junta directiva de dia 13 de gener de 2014. Si que és cert, que el Sr 

Uceda quant era president i acompanyat per el Sr Gaya convidaren 

sense autorització de la junta a una reunió a Porto Cristo a un 

arquitecte per xerrar de normes subsidiàries sense el consentiment 

de la Junta directiva  

 

 L'assessorament jurídic era per què un advocat ens explicaria 

com està el tema de les indemnitzacions, al no tenir cap membre de 

la Junta directiva que sigui jurista. 

 

 El Sr. Uceda i Gaya, manifestaren que la Federació no havia 

que demanar a l’Ajuntament que passa amb les indemnitzacions 

dels convenis urbanístics, demanant expressament que constàs a 

l’acta la seva abstenció tal com indica l'acte del desembre 2013 
 
Aclariment del Sr. Ginard 

 

 Sent president el Sr. Alfons Uceda, es procedí a rebutjar com 

a regidor de participació ciutadana al Sr. Ginard, d’aquest tema es 

parla a les reunions ordinàries presidides per el president Uceda de 

dia 22 de novembre de 2011, 7 de març de 2013 i si que és cert que 

a la reunió de dia 13 de novembre de 2013, sota la presidència del 
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Sr. Oliver, es parla de la possibilitat de declarar-lo persona no grata, 

si be mai s'ha ratificat en assemblea preceptiu per la declaració 
 
No acudir a reunions amb el Sr Ginard 

 

 De tots es conegut que no acceptam al Sr. Ginart, per tant, 

era evident que segons acords de les Junta Directiva no podíem 

acudir a reunions acompanyats d'Ell. 

 

 Donada importància del tema, el Sr. Pastor va estar informat 

en tot moment. 

 

 Podem afegir que el Sr. Conseller de Salut ens va demanar si 

Manacor disposava de Regidor de Sanitat. Aquesta pregunta també 

ens la formulà el coordinador del Centre de Salud de Manacor 

 

No acudir a reunions amb el Sr. Ginard 

 

 Ens estranya com es comenta, que no hem acudit a la reunió 
del Consorci de Transports de Mallorca amb el regidor Sr. Ginard, 
pensam que hauria d'haver estat amb la regidora de transports Sra. 
Bover. Senzillament no varem acudir amb ella al no fer la Sra. Bover 
cas al batle, d'organitzar una reunió amb el CTM i la pròpia 
Federació, al no convocar la Sra. Bover, ho férem pel nostre 
compte. 

 
Conclusions 
 
 Reiteram que sentim la sol·licitud de baixa de les tres  
associacions, si be ens alegrem, ja que podem dir clarament que a 
dia d’avui NO HI HA cap Associació dins la Federació que presti un 
servei o estigui a disposició de cap partit polític. 
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 Lamentam que els Srs. Uceda, Perelló, Gaya i Mayol, 
desprestigiïn un moviment veïnal democràtic per posar-lo a 
disposició d'interessos partidistes 
 
 Instam als veïnats de les barriades afectades que demanin 
explicacions a les seves respectives juntes directives, que exigeixin 
lleialtat als manacorins i  a Manacor. 
 
 Volem deixar constància que l’actual Junta Directiva defensarà 
i lluitarà per un moviment veïnal digne, de qualitat i per la defensa 
dels seus habitants i que a dia d’avui:  
 
 
 

La Federació 
d'AA.VV. del 
Terme municipal 
de Manacor  NO 
està  
POLITITZADA !!!!!! 
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ANEXE II 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Memòria de la Federació d'AA.VV del Municipi de Manacor 
 

NOTA DE PREMSA 

 

 

 

A la revista Porto Cristo num. 299 de 30 novembre de 2013, a les pàgines 

16 i 17, hi ha un article de l’Associació de Veïnats de les Cales, signat pel 

seu president, manifestant el seu desacord amb la Junta Directiva de la 

Federació d’ AAVV del Municipi de Manacor per la sol·licitud presentada 

al baltle Pastor per la reestructuració del Cos de Policia Local del nostre 

municipi. 

 

La Federació vol deixar constància dels següents punts en referència  a 

l’article esmentat: 

 

1. COMANDAMENT ÚNIC: La Federació sol·licita que el comandament 

del Cos de Policia Local de Manacor recaigui en la figura de l’inspector en 

cap, sabem que legalment es així, però, que a la practica hi ha dos 

comandaments, el Cap de Manacor i el Cap de la Costa, per això 

manifestam  que tenim dues policies al municipi. 

 

2. UTC: El municipi de Manacor oficialment consta d’un cos de policia 

únic, ja que al ser un sol municipi no pot disposar de dues policies, però és 

evident i tots hem vist en moltes ocasions, principalment damunt la premsa 

que les intervencions policials al municipi estan dividides baix el noms de 

UTC o UCM, una prova clara de dues policies. 

També hem vist la clara diferencia, en algunes ocasions, que la pròpia 

uniformitat és distinta, una altre prova de dues policies. 

De la mateixa manera, és costum que els canvis d’uniformitat d’estiu a 

hivern, no es fan al mateix dia a l’UCM i a l’UTC, una altra verificació de 

dues policies. 

 

3. INTERVENCIÓ IMMEDIATA: En cap moment hem demanat que es 

retiri el quarter del nucli “des Port”, el que demanam que així com a 

Manacor, Porto Cristo i Son Macià disposen de policia les 24 hores del dia, 

també la tenguin els nuclis de s’Illot, Cala Magrana, Cala Anguila, Cala 

Mendia, Cala Romàntica, Cales de Mallorca, Cala Domingos i Cala 

Murada; és a dir, que aquests veïnats no tenguin la necessitat d’anar a Porto 

Cristo o a Manacor en cas de requerir ajut de la policia. 
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4. INCREMENTACIÓ D’EFECTIUS: És evident que tant Manacor com 

Porto Cristo, no necessiten els mateixos efectius a l’estiu que a l’hivern, o 

en dies senyalats, és per això, que demanam que, segons les necessitats dels 

serveis es destinin efectius a una lloc o a l’altre per tal de poder optimitzar 

els recursos humans. 

Tenim constància que actualment, hi ha agents de l’UTC que no han prestat 

servei a Manacor en cap ocasió o a l’invers, una altra prova clara de dues 

policies. 

 

5. CONSULTA DE LA FEDERACIÓ: La Junta Directiva de la 

Federació, es fa ressò, mitjançant les distintes associacions de veïnats, de 

les inquietuds i queixes del manacorins. Aquests temes s’exposen a les 

juntes de aquesta entitat i es procedeix a la seva actuació en funció de 

l’opinió i consens de la majoria de les associacions presents. 

Des de fa uns mesos, el representant de l’associació de les Cales no acudeix 

a aquestes reunions, per tant, desconeix el fons del tema exposat, suposam 

que és per això que ha comès aquest error a l’escrit de la revista Porto 

Cristo. 

NO VOLEM DESTRUIR: Ja que aquesta Federació vol construir un 

Manacor millor, demanam que la policia s’apropi als veïnats. Volem que 

tota la costa del municipi disposi de  presència policial les 24 hores del dia, 

que la protecció i l’ajut de la policia estigui sempre permanent al costat del 

ciutadà. Mai la Federació actuarà de forma destructiva i molt manco 

voldrem perjudicar als residents dels nuclis costaners. 

 

 

Manacor, 11/12/2013 

 

La Junta Directiva 
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NOTA DE PREMSA 

 
 
 
 

La Federació d’AA.VV. del  Terme Municipal de Manacor, lamenta la fuita de les 
associacions de veïnats des Ses Tapareres, Ses Cales, Llevant, i Na Capallera, 
les  quatre associacions  que el passat dimarts dia 8 d’abril ho anunciaren en 
roda de premsa. 
 Respectem la seva decisió de donar-se de baixa de la Federació, ja que  
no som secuestradors de llibertats, que vivim a una societat, democràtica i en 
llibertats, si be, no compatim la forma de fer-ho, entenguem-ne que es poc ètic 
anuncia que se'n va d’una entitat a la que es forma part sense donar la cara ni 
explicacions.  
 Que així com les portes estan obertes per sortir, estaran obertes per 
entrar, malgrat Na Capallera no pertanyia a la Federació al ser donada de baixa 
com a soci el novembre del 2013 després de no saber res d'ells des de el 15 de 
setembre del 2011. Llevant el darrer pic que va acudir va ser al novembre 2013 
i l'anterior el 7 de juny de 2012. 
 Ens hagués agradat que ens donassin  explicacions i xerrar del tema al 
foro adequant, ens agradaria saber quins son aquest grapat de motius que 
tenen per abandonar la federació, entenem que les eines de la democràcia son, 
el dialec, l’enteniment fins i tot, la pròpia moció de censura, en lloc de convocar 
rodes de premsa.  
 Desmentim totes u cada una de les acusacions que formulen les quatre 

associacions que han oferit la roda de premsa del passat 8 d'abril,  
 

1. No es cert que el president actui unilateralment: 

2. Els premis Federació es una proposta tractada a les juntes 

directives, la pròpia junta NO ha elegit als candidats, qui ho ha fet 

han estat els ciutadans que voluntàriament ho han desitjat, ja que 

creim en la participació i volem l'opinió del poble.  

3. Entenem que les quatres associacions que han fet la roda de 

premsa ho ha fet per afinitat polítiques. 

4. No disposam de queixes ni constància que el president Oliver 

actuí utilitzat mals modos ni insults. 

5. Mai aquesta Junta Directiva ha contractat un Gabinet jurídic: 

6. La Junta directiva NO ha declarat al Sr. Joan Ginard persona Non 

Grata. 
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7. Es cert que no convidarem al senyor Ginard a les reunions, 

aplicant els acords de la Junta (7-3-13) presidida pel senyor 

Uceda de no reconèixer-lo com a delegat 
 

 Reiteram que sentim la baixa de les tres associacions, si be ens 
alegrem, ja que poden dir clarament que a dia d’avui NO HI HA cap associació 
dins la federació que presti un servei o estigui a disposició de cap partit polític. 
 Sentim que els Srs. Uceda, Perelló, Gaya i Mayol, desprestigiïn un 
moviment veïnal democràtic per posar-lo a disposició d'interessos partidistes 
 Instam als veïnats de les barriades afectades que demanin explicacions 
a les seves respectives juntes directives, que exigeixin lleialtat als manacorins i  
a Manacor. 
 Volem deixar constància que l’actual Junta Directiva defensarà i lluitarà 
per un moviment veïnal digne de qualitat i per la defensa dels seus habitants i 
que a dia d’avui  
 

La Federació d'AA.VV. del Terme municipal de Manacor NO ESTA 
POLITITZADA !!!!!! 

 

Les associacions signants:  ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS DE:ES CONVENT, 
CENTRE, TREN I S´ANTIGOR, ,SA TORRE, Es MOLINS DE FARTARITX, 
SON MACIÀ, SANTA CATALINA I CREUERS, TRAMUNTANA, SON FANGOS, 
ES SERRALT, S'ILLOT 
 
PD: Ajuntam un DOSSIER, on explicam i argumentem la nostra NOTA DE 
PREMSA  
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La Junta Directiva de la Federació de AA. VV. del terme municipal de 

Manacor, sent profundament la mort de  

 

Mn. Llorenç Bonnín Bonnín 

 

La Ciutat de Manacor ha perdut un home exemplar, carismàtic i proper al 

manacorí que acudís a Ell. 

 

Descansi en pau aquest home que passar per el món fent el bé i estimant. 

   

Manacor, 13/04/2014 
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La APIMA del colegio publico Pere Garau de Son Macia, se ha dirigido a 

la Federación de asociaciones de vecinos de Manacor con la finalidad de 

pedir ayuda por el estado  en que se encuentra el edificio educativo. 

 

La junta directiva celebrada ayer lunes día 5, acordó dar apoyo a los padres 

del colegio ya que entienden que son vecinos del municipio,  y por tanto, 

tienen los derechos y garantías al igual que cualquier ciudadano. 

 

A otro lado esta mañana  se han  puesto en contacto con la Conselleria de 

Educación para manifestar su mal estar por el estado del edificio, al tiempo 

que se ha solicitado cita para ser recibidos en audiencia por la Consellera. 

 

Por otra parte, han formulado denuncia por escrito ante la Conselleria de 

Sanidad por el estado de insalubridad del obsoleto inmueble. 
 

La federación no descarta si no recibe contestación por parte del Govern 

Balear convocar manifestaciones ante la indiferencia del Gobierno de 

Bauza, con el núcleo manacori 

 

Manacor, 6 maig, 2014 
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NOTA DE PREMSA 

 

 

 

El President de la Federació abandona una reunió per solidaritzar-se 

amb la Policia Local de Manacor 

 

 

Ahir a les 12 del matí el president de la Federació d'AA.VV de 

Manacor, va mantenir una reunió amb el gerent del Consorci de Transports 

de Mallorca (CTM), el Sr. Rafel Oliver Barros, a la seu d'aquesta entitat, 

situada al c/ Eusebio Estada a Palma. 

 

El tema de la reunió era la reivindicació, per part de la Federació,de 

demanar l'Estació d'autobusos de la capital de la Comarca del Llevant. 

 

La informació que han transmès els tècnics del Consorci al president 

de la Federació és totalment oposada a la que ja disposava la Federació per 

part dels tècnics de la Policia Local de Manacor. Una vegada que Antoni 

Oliver ha manifestat que la informació que li estan donat és la contraria a la 

que ja disposa i, al mateix temps, ha exigit als tècnics del Consorci els 

informes de la Policia Local, el tècnic present ha començat a criticar la 

manca de professionalitat de la Policia Local manacorina, indicant que 

varen esser els propis tècnics de la Conselleria qui varen haver d'obrir els 

ulls als Policies Locals per indicar-los que anaven errats amb la seguretat 

vial. 

 

Segons paraules del tècnic del Consorci, la parada d'autobusos es 

mantendrà a les Avingudes ens agradi o no als manacorins ja que és l'únic 

lloc que disposa Manacor que garanteixi una seguretat pels vianants i 

autobusos.  

 

Antoni Oliver, no ha pogut aguantar la falta de consideració del 

tècnic de la Conselleriai la rialla burlesca del Sr. Rafel Oliver cap al cos 

policial manacorí i, demanant disculpes, ha procedit a abandonar la sala de 

reunions del carrer Eusebio Estada solidaritzant-se així amb un Cos de 

Policia professional, serio i responsable, no sense abans indicar-los que no 

accepta que una gent de Palma ens indiqui com hem de fer ses coses a 
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Manacor. 

 

Una vegada el president Oliver ha abandonat la sala de reunions s'ha 

pogut sentir una rialla ample i forta per part del Sr. Oliver Barros i el seu 

tècnic. 

 

La Federació de veïnats llamenta que els tècnics de la Conselleria 

vulgui imposar el seu criteri, quan aquest és contrari als dictamens dels 

responsables de la circulació de Manacor. 

 

També sentim el despreci del gerent, Sr. Oliver Barros, cap  a la 

ciutat de Manacor i els seus habitants, tant el temps de la reunió com 

semanes enrrera per via telefònica amb el  president manacorí. 

 

El proper dilluns la Federacio s'adreçarà al Conseller per demanar-li 

que el Sr. Oliver Barros i el seu tècnic demanin disculpes al Cos de Policia 

Local de Manacor. 

 

 
Manacor, 8 de març de 2014,  
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Nota de premsa de la Federació d'AA.VV del Terme municipal de 

Manacor 

 

 

 

 

 

La Federació d'AAVV del Terme Municipal de Manacor condemna 

rotundament les declaracions fetes pel regidor delegat de S'Illot, Sr. Joan 

Ginard i Puigserver, a la revista Manacor Comarcal de data 16 d'agost del 

pressent, núm. 1461, on manifesta que "S'Illot está sucio porque entre 

todos lo ensuciamos irresponsablemente". 

 

No podem acceptar que culpi al ciutadà de la brutor que hi ha dins el 

municipi quan, des de l'Ajuntament, no es fa cap tipus d'inversió al nucli 

costaner. 

 

No podem acceptar que carregui la seva actitud irresponsable damunt el 

veïnat resident del municipi. 

 

Es molt fàcil acusar al veïnat que no fa les coses com toca quan l'únic que 

te és la carrega de pagar els seus impostos. 

 

No entenem com pot acusar al veïnat quan, durant tot el temps que dur de 

Regidor, encara no ha actuat tal i com li demana la ciutadania sinó, tot al 

contrari, l'ignora totalment i el deprecia. 

 

Entenem que amb aquestes declaracions l'únic que ens demostra és que és 

una persona sense escrúpols que contal de justificar la seva nomina que li 

paguem entre tots els ciutadans, és capaç de culpar a qualsevol. 

 

Demanen que ens indiqui quin és l'import total que ha posat l'Ajuntament 

damunt el nucli de S'Illot. 

 

Volem que digui al Poble quin és el total de la partida pressupostaria de 

S'Illot per a l'any 2014. 
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També volem sabre quin és el cost de les festes de l'any 2014. 

Sr. Ginard, vostè sap que el que li demanen no ens ho pot donar ja que, o 

bé no existeix o són quantitats ridícules, per tant no vulgui fer combregar a 

la ciutadania amb rodes de molí. 

 

Demanem i exigim al Sr. Ginard que demani disculpes de les paraules mal 

expressades i rectifiqui la seva actitud d'intencions cap al ciutadà i, en 

especial, al silloter. 

 

 

 

S' Illot, 15 d'agost de 2014, dia de la Patrona 


