
 

 
Punts afegits que no estaven contemplats al programa 

 

Haver publicat el nostre programa el 25/03/2019 implica que algunes realitats i preocupacions 

no hi estiguin reflectides. Per això aquest document les recull i assegura que els hi posarem 

l’atenció necessària!  

 

Joventut: present i futur 

Ampliació del punt 4, sobre Consell de Joves 

Es defineix Consell de Joves com un òrgan de canalització de la participació de la joventut en 

el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural. Ha de representar les persones joves, 

canalitzar les seves propostes, representar la joventut davant les institucions, i altres. Ha de 

ser independent i no pot ser tutelat ni dirigit des de l’Ajuntament, per no influir amb les 

idees polítiques del moment.  

 

Pensam que és clau tenir un Pla de Joventut actualitzat i nou, pel que aquest haurà de 

tractar la creació del Consell de Joves i assegurar-ne la seva autonomia i ple funcionament. 

Podran canalitzar les propostes realitzades en els pressupostos participatius sectoritzats per 

grup d’edat del jovent (16-30 anys).  

 

Kilòmetres, una pilota, un ball, … l’esport a Pollença 

S’afegeix punt 6., sobre renovar el rocòdrom 

“El rocòdrom ha quedat obsolet. Jo lo que faria, i és lo que s’ha dit moltes vegades que se volia 

fer, és tombar la paret que hi ha allà, que dona a nu banys que ningú utilitza [...] hi ha moltíssima 

gent que escala i se podria muntar fins i tot una escoleta”. En definitiva, un nou rocòdrom i treballar 

per tenir una escola d’escalada. 

 

Lluita des de l’ecologisme i la sostenibilitat 

S’afegeix punt 7., sobre fondejos il·legals 

Fondejos il·legals: no són competència municipal però afecten al Municipi, així com la política 

d’amarraments. Buscar solucions, promoure negociacions, presionar a Costes, Ports IB i 

RCNPP per trobar solucions. Administració local ha de recollir les denúncies de la ciutadania i 

transmetre-les a l’organisme competent, així com col·locar panells recordatoris dels llocs 

habilitats per fondejar i les multes que suposa no fer-ho a aquests llocs.  

 

https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/04/12/plantan-posidonia-bahia-pollenca-

repoblar/1303769.html 

 

Participació ciutadana 

 

A ESTUDIAR S’afegeix punt 5, sobre ampliar/redistribuir l’horari d’atenció al públic 

des de l’Ajuntament 

Hi ha persones del Municipi que treballen tots els matins i no poden anar a l’Ajuntament a fer-

hi tràmits. I si hi van, és perquè s’han demanat canvi de torn, dia lliure, o han d’acabar 

compensant les hores de feina… possibilitat d’ampliar tràmits per internet? O obrir 1 

capvespre a la setmana al Port de Pollença i a Pollença? 

https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/04/12/plantan-posidonia-bahia-pollenca-repoblar/1303769.html
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/04/12/plantan-posidonia-bahia-pollenca-repoblar/1303769.html


 

Qüestions diverses 

S’afegeix punt 4., sobre el Bar Katy 

L’any 2014 l’Ajuntament de Pollença va rebre en herència el “Bar Katy”, antiga propietat de la 

Senyora Catalina Martí, qui va deixar clar que l’ús d’aquest espai de 60 m2 havia de ser social. 

S’obrirà un procés de participació ciutadana on valorar diferents usos que pugui tenir el local, 

sempre que siguin tècnica i legalment viables i en la línia de complir la voluntat de la Sra. 

Martí.  

 

S’afegeix punt 5., sobre urbanitzacions il·legals 

Treballar per donar sortida a les urbanitzacions il·legals que no tenen cap tipus de servei 

(enllumenat, clavegueram, etc.) que són un cau de problemes mediambientals. DUBTOSES 

(cal saber quines ho són), El Vilar, La Font, Formentor…  

 

Sanitat 

Modificació punt 1. 

Incloure de forma parcial o total la figura professional d’un farmacèutic/a.  

 

Modificació punt 4.  

Fer-ho extensible a població general.  

 

Voluntat i fermesa: defensa del patrimoni cultural i històric 

Modificació punt 3. 

Afegir la necessitat de treballar amb els camins públics. S’ha de fer feina amb el catàleg de 

camins públics de Pollença. Molts no depenen del CIM, sinó que transcorren pel Municipi i 

sempre s’havien utilitzat. Alguns estan en desús, perduts, llaurats... Suposen un element 

patrimonial molt valuós i un estímul per fer exercici, a més de ser un incentiu de turisme 

senderista. S’ha de comptar amb la feina ja feta de la plataforma pro-camins públics.  

 

http://www.ajpollenca.net/ca/carpetes/cat%C3%A0leg-de-camins?page=1 

 

S’afegeix punt 9., sobre la reivindicació de l’Associació Músics de Pollença 

Recentment l' AMP - Associació de Músics de Pollença ens ha fet arribar un escrit que ha presentat 

a Batlia (tenim entès que com a nosaltres, a la resta de formacions polítiques del Municipi), on 

sol·liciten que se prenguin les mesures necessàries per poder solucionar el problema que tenen 

els músics per poder fer feina en locals públics com bars i restaurants degut a la legislació vigent. 

Aposta per crear si es creu oportú una comissió amb diferents representants polítics, empresaris, 

veïns i la pròpia AMP per tractar el tema sense dilació i que es pugui comptar amb una ordenança 

que aporti tranquil·litat als músics i empresaris. 

Des de Podem Pollença estem completament d'acord amb la necessitat de regular l'activitat 

musical en els bars i restaurants. Així ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona.cat 

(https://www.barcelona.cat/…/la-normativa-municipal-sadapta-…) i també l'Ajuntament de Sant 

Josep de Sa Talaia (com es veu a la fotografia que adjuntam). Ho han fet per compatibilitzar la 

música en viu i el respecte al descans dels veïns i les veïnes, pel que es fa imperiosament necessari 

que des de l' Ajuntament de Pollença es posi remei via ordenança a aquesta situació. 

http://www.ajpollenca.net/ca/carpetes/cat%C3%A0leg-de-camins?page=1
https://www.facebook.com/ampollensa/?__tn__=K-R&eid=ARBTV4uYc6DI9wyT7YCbmxYeTWyNYWriHexqVTbfxuuEsmNsjze6iQ0iH-beoVIvS3E41vEq2UMONxFJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfZyAkokzaoDrYd6rCNZh6FfCGgu0V5n00V6sKGljSW6JvLOh0EMuo6IMxcWSJ2Nl61ZMeCCCJQTdz_MHUrTzthv3NGDDqbe1oTyIdRc6kYUDAeC8jykVenw19_QwcK7MZC9B8l4-1ZrvDF-X8R_3b1BphcekQEYIfbN-qtoKNfc7rbrCAPlINxeBoCRQNPUmrdOMwAJeh1XKBqWjFLkAXL2DQi7w9GfiL07Wdi1MdacG2zXzwpBlqMYNP9k-44igm44Z0DkVx2lc7kpbgdk_Qxcbsdr028fXKkXI7hcpjCpmAaf7JDnRZJP3xJ6ReF7hvvUMjv8UG47caofwmwh-KwQ
https://www.facebook.com/bcn.cat/?__tn__=K-R&eid=ARCEwMFVFK6YYT1hGODX_-fSnrKk1WkjPosrc3CXjGDYYJ0eQ54Ct5twocmPbrFm1L8Yy2lFj0Udx3wj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfZyAkokzaoDrYd6rCNZh6FfCGgu0V5n00V6sKGljSW6JvLOh0EMuo6IMxcWSJ2Nl61ZMeCCCJQTdz_MHUrTzthv3NGDDqbe1oTyIdRc6kYUDAeC8jykVenw19_QwcK7MZC9B8l4-1ZrvDF-X8R_3b1BphcekQEYIfbN-qtoKNfc7rbrCAPlINxeBoCRQNPUmrdOMwAJeh1XKBqWjFLkAXL2DQi7w9GfiL07Wdi1MdacG2zXzwpBlqMYNP9k-44igm44Z0DkVx2lc7kpbgdk_Qxcbsdr028fXKkXI7hcpjCpmAaf7JDnRZJP3xJ6ReF7hvvUMjv8UG47caofwmwh-KwQ
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/la-normativa-municipal-sadapta-a-la-musica-en-directe-de-petit-format_807532.html?fbclid=IwAR1GQUubImmVcM7pgcD7S05WA7jSxT4GucbyGB7XHRpa2VLyeIF1YEzfZgY
https://www.facebook.com/Ajuntament.Pollenca/?__tn__=K-R&eid=ARD12Jokq5dQ9xHsJAG2eU27CwK0b531lQ_kL5Xm_xH5Wtfx48CwWu4igI_PL-sQE7qz6P3M_6dMUrdD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfZyAkokzaoDrYd6rCNZh6FfCGgu0V5n00V6sKGljSW6JvLOh0EMuo6IMxcWSJ2Nl61ZMeCCCJQTdz_MHUrTzthv3NGDDqbe1oTyIdRc6kYUDAeC8jykVenw19_QwcK7MZC9B8l4-1ZrvDF-X8R_3b1BphcekQEYIfbN-qtoKNfc7rbrCAPlINxeBoCRQNPUmrdOMwAJeh1XKBqWjFLkAXL2DQi7w9GfiL07Wdi1MdacG2zXzwpBlqMYNP9k-44igm44Z0DkVx2lc7kpbgdk_Qxcbsdr028fXKkXI7hcpjCpmAaf7JDnRZJP3xJ6ReF7hvvUMjv8UG47caofwmwh-KwQ


 

Ja per acabar, no escoltar aquesta petició seria faltar al respecte a les 2.407 persones que han 

signat el manifest de l'AMP, una xifra molt significativa i de la qual ens alegrem. Per la nostra part, 

agafam el compromís públic de treballar, quan estiguem a l'Ajuntament, per posar remei a aquesta 

situació. 

 

S’afegeix punt 10., sobre la creació d’un espai de museu de la història de Pollença 

Es proposa un espai que xerri de les tradicions de Pollença, de la seva història. Això implica explicar 

des de les nostres festes, els nostres menjars propis i tots els altres trets culturals i la seva història. 

Tot, perquè sigui apreciat per qui vivim al Municipi i per qui el visita, perquè no només ho faci 

pensant que oferim sol i platja.  

 


