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Introducció 

 

El dia 20/03/2019 vam trobar-nos a la Sala d’Actes del Port de Pollença per 
compartir impressions i treballar conjuntament en 7 eixos importants del nostre 
Programa Electoral Objectiu 2019-2023 (finalment, no es va treballar l’eix de No 
passaran! Memòria Històrica. A continuació, es presentarà cada eix i les propostes que 
van anar fent les persones que vengueren a la trobada, exposant si les propostes han 
estat acceptades i incorporades (i on trobar-les dins cada eix), matisades i 
incorporades i/o si han estat rebutjades (i el motiu). No volem deixar perdre 
l’ocasió de comentar la satisfacció que sentim per la gran acollida que varen tenir les 
nostres pròpies propostes i que tengueren un espai per ser criticades, revisades, etc. 
Ara sí, començam! 

 

Cuidem els animals del Municipi 

  

1 - S'organitzaran visites de les escoles a la canera per conscienciar als més petits del 
municipi. (ACCEPTADA al punt 2) 

 

2- Hi haurà un espai setmanal a la ràdio per anunciar els animals que esperen ser 
adoptats. (ACCEPTADA al punt 2) 

 

3- Revisar el protocol actual de la policia local quan un ca es perd, formant alguns/es 
membres del cos perquè siguin especialitzats en tractar els animals i ampliar l’estància 
d’aquests al quarter abans de ser enviats a Natura Parc. També hi haurà una patrulla 
amb una alta dedicació a observar l’estat dels animals de les finques de Pollença. 
(ACCEPTADA al punt 3) 

 

4- Es recolzarà a les veterinàries perquè realitzin campanyes de castració i vacunació i 

tenguin una política de 0 sacrifici (també vàlid per la possible futura canera 

Municipal). (ACCEPTADA al punt 5) 

 

5- També es declararà Pollença com a Municipi lliure d’espectacle d’animals, ja que és 
des de fa uns anys Municipi lliure de circs amb animals i cal ampliar aquesta protecció 
a tots els nivells. (ACCEPTADA al punt 6)  

 

Educació i Infància: fonaments de la comunitat 

 

1- Proposar l’accés i ampliar l’horari a rutes específiques a centres escolars del 
transport públic per ampliar les opcions dels nostres joves. (MATISADA i afegida al 
punt 3) 

● Més que establir rutes específiques a centres escolars, pensam que s’han 
d’adequar els horaris de les actuals rutes del Port de Pollença a Pollença, i 
viceversa. I també (i sobretot) que hi hagi un transport públic que connecti la 
Cala Sant Vicenç amb la resta del Municipi on sí hi ha centres escolars.  

 



2- Donar a conèixer el Programa d'Assistència Dental Infantil (PADI) que atén a 
menors d’entre 6 i 12 anys,   
http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/ciutadania/salut/programes-de-salut/programa-d-
atencio-dental-infantil. (ACCEPTADA al punt 5)  

 

3- Gestionar públicament l’escoleta pública de la Gola. (ACCEPTADA al punt 7) 

 

 

Feminisme, l’eix social vertebrador 

 

1- Afegir ”punts liles” a totes les festes del poble. (ACCEPTADA al punt 1) 

 

2- Participació activa de les dones a les festes i actes populars de Pollença. 
(ACCEPTADA al punt 2) 

 

3- Visibilització de les Kellys.  (ACCEPTADA al punt 2) 

 

4-Prohibició de música de caràcter sexista a les festes on hi participin menors. 
(ACCEPTADA al punt 3) 

 

5- Publicar una guia musical NO sexista. (ACCEPTADA al punt 5) 

 

6- Conscienciació i sensibilització a les escoles a través de dinàmiques ofertes per: 
Policia Tutor o ajuda professional externa. (Aquesta proposta ja es trobava al punt 1 
de l’eix Educació i Infància: fonaments de la comunitat traduïda en el concepte 
de Coeducació) 

 

 

Habitatge digne, un dret fonamental 

 

1- Creació d’habitatges socials. (Dita proposta es troba incorporada als punts 1 i 4 de 
l’eix Habitatge digne, un dret fonamental) 

 

2- Regular el sostre de preu del lloguer (MATISADA i afegida al punt 3). 

● L’Ajuntament de Pollença no té competències per regular el preu del lloguer, ja 
que la normativa actual només atorga aquesta competència a Ajuntaments que 
hagin declarat i delimitat zones urbanes de mercat tensionat. Per tant, la 
primera passa serà estudiar els canvis en el preu del lloguer als habitatges del 
Municipi i veure si existeix la possibilitat d’elaborar un mapa de zones urbanes 
de mercat tensionat.  

 

 

 

http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/ciutadania/salut/programes-de-salut/programa-d-atencio-dental-infantil
http://www.ibsalut.es/ibsalut/ca/ciutadania/salut/programes-de-salut/programa-d-atencio-dental-infantil


3- Dedins l’oficina pública de mediació hi hagi un control de l’habitatge vacacional 
(REBUTJADA).  

● El lloguer de caràcter vacacional és competència del Consell Insular de 
Mallorca, qui va elaborar la zonificació turística: 
https://www.ultimahora.es/noticias/economico/2018/11/02/1035651/zonificacio
n-clarifica-alquiler-turistico-mallorca.html  

 

4- Evitar el lloguer vacacional dins comunitats on viuen persones tot l’any 
(REBUTJADA).  

● La zonificació turística estableix les zones on es pot llogar els pisos on hi ha 
habitatge plurifamiliar. Per tant, no és competència Municipal. A més,  la Llei de 
Turisme de les Illes Balears que protegeix als veïns i veïnes exposant el següent 
apartat: dentro de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, es 
necesario llevar a cabo la comercialización turística, un acuerdo de la junta 
de propietarios por mayoría de las personas propietarias, que a la vez 
constituyan la mayoría de cuotas de propiedad 
(http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3016603&coduo=2390298&lang
=es) 

 

5- Obligar els bancs a pagar els deutes o despeses comunitàries (MATISADA i afegida 
al punt 5).  

● Aprofitant l’oficina de mediació pública, proposada al punt 5 de l’eix Habitatge 
digne, un dret fonamental, les comunitats de veïns i veïnes afectats i 
afectades pel no pagament del banc de les obligacions comunitàries podran 
denunciar els fets a l’oficina i tenir el recolzament legal del Consistori.  

 

Joventut: present i futur 

 

1- Estudiar la possibilitat de crear DOS casals per joves tant a Pollença com a Eu Moll. 
(ACCEPTADA al punt 1) 

 

2- Incorporar els Patis Oberts, 365 dies al Port de Pollença i Pollença. (ACCEPTADA al 
punt 2) 

 

3- Conscienciar a la joventut en el respecte del medi ambient i del civisme. 
(ACCEPTADA al punt 4) 

 

4- Desenvolupar instal·lacions adequades per les associacions de músics, per exemple, 
l’AMP. (ACCEPTADA al punt 5) 

 

5- Activitats culturals, més promoció i difusió (creació d’una APP?). (Dita proposta es 
troba incorporada al punt 5 de l’eix Inversió Tecnològica).  

 

 

 

 

https://www.ultimahora.es/noticias/economico/2018/11/02/1035651/zonificacion-clarifica-alquiler-turistico-mallorca.html
https://www.ultimahora.es/noticias/economico/2018/11/02/1035651/zonificacion-clarifica-alquiler-turistico-mallorca.html
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3016603&coduo=2390298&lang=es
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3016603&coduo=2390298&lang=es


Mobilitat: transport públic, vies urbanes i interurbanes 

 

1- Estudiar les competències de l’Ajuntament de normes vials, controls ciclistes (tríptic 
amb normes, multes i obligacions). (ACCEPTADA al punt 5) 

 

2- La Punta de Sant Vicenç és un punt crític en la seguretat vial, què fer? 

El Consell de Mallorca ha projectat la  construcció d’una nova ronda a aquest indret per 
reduir-hi la sinistralitat, http://puntinformatiu.cat/redacten-projecte-rotonda-sant-
vicenc/?fbclid=IwAR1UC9m9sPCtgKsGKX46yYZVHdoNJM5H1Eiw7UPVhyEQZDogs7WJ-
fYUuv8) 

 

3- Incorporar un semàfor per connectar Llenaire i la Residència de Gent Gran. 
(ACCEPTADA al punt 6) 

 

4- Fomentar l’ús de transports alternatius com l’skate o patinets. (ACCEPTADA al punt 
7) 

 

 

Obrint nous horitzons: turisme 

 

1- Intentar augmentar la freqüència del transport públic i les destinacions. (dita 
proposta es troba incorporada al punt 1 de l’eix Mobilitat: transport públic, vies 
urbanes i interurbanes).  

 

2- Potenciar turisme de fora de temporada. Potenciar la promoció del Municipi i les 
activitats (senderisme, esport, fires, agroturisme) i reduir taxes locals perquè els 
establiments obrin més mesos (ACCEPTADA al punt 2). 

 

3- Fomentar el turisme de càmping (REBUTJADA).  

● El càmping és un tipus d’allotjament turístic il·legal i que no es pot publicitar. 
Ho preveu així la nova legislació i així ho ha anat declarant la Conselleria 
d’Innovació, Investigació i Turisme el passat febrer 2019 
(https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/02/26/gamping-legal-
publicitar/1395362.html). A més, entra en total contradicció amb el nostre punt 
1, on defensam que no es poden permetre noves places turístiques.  

 

4- Fomentar l’arqueologia com a atractiu turístic (ACCEPTADA al punt 3). 

 

 

Qüestions diverses 

Igual que en el Programa Electoral Objectiu 2019-2023, es van tractar a la trobada 

Qüestions diverses que no poden quedar sense resoldre i que surten fora dels eixos 

abans tractats.  

http://puntinformatiu.cat/redacten-projecte-rotonda-sant-vicenc/?fbclid=IwAR1UC9m9sPCtgKsGKX46yYZVHdoNJM5H1Eiw7UPVhyEQZDogs7WJ-fYUuv8
http://puntinformatiu.cat/redacten-projecte-rotonda-sant-vicenc/?fbclid=IwAR1UC9m9sPCtgKsGKX46yYZVHdoNJM5H1Eiw7UPVhyEQZDogs7WJ-fYUuv8
http://puntinformatiu.cat/redacten-projecte-rotonda-sant-vicenc/?fbclid=IwAR1UC9m9sPCtgKsGKX46yYZVHdoNJM5H1Eiw7UPVhyEQZDogs7WJ-fYUuv8
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/02/26/gamping-legal-publicitar/1395362.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2019/02/26/gamping-legal-publicitar/1395362.html


- Crema de restes de poda al costat de la Residència de Gent Gran, alternatives?  

● ACCEPTADA al punt 5 de l’eix Residus. 

 

- Mapa de rutes senderistes a Pollença desactualitzat.  

● ACCEPTADA al punt 3 de l’eix Voluntat i fermesa: defensa del patrimoni 
cultural i històric. 

 

- Incorporar xarxes a totes les desembocadures dels torrents al mar.  

● ACCEPTADA al punt 6 de l’eix Lluita des de l’ecologisme i la 
sostenibilitat 

 

- Grups organitzats per fer netes zones verdes del poble.  

● MATISADA, pensam que la neteja de les zones verdes ha de ser assegurada 
per l’empresa Municipal EMSER 2002, pel que caldrà buscar estratègies per 
assegurar un bon manteniment de les zones verdes (línia verda, sancions 
econòmiques per infraccions en la neteja de la via pública, augment regularitat 
de les neteges per part de l’empresa, …). Afegit al punt 6 de l’eix Residus.  

 

- Patis de les escoles oberts per jugar els capvespres.  

● ACCEPTADA al punt 2 de l’eix Joventut: present i futur.  

 

- Neteja de males herbes al calvari.  

● ACCEPTADA al punt 6 de l’eix Residus.  

 

- Pista de tenis de la font, què s’hi pot fer? 

● REBUTJADA, no s’incorpora al Programa Electoral donat que pensam que és 
un espai privat. Tot i això, mantenim la pregunta a l’agenda per més endavant 
investigar-hi a fons.  

 

- Fonts públiques d’aigua potable (places, PAC, parcs, zona de platja al Moll i 

Cala Sant Vicenç). 

● ACCEPTADA al punt 5 de l’eix Lluita des de l’ecologisme i la 
sostenibilitat 

 

- Cinema Capitol i Fàbrica de Can Morató, què hi passa?  

● S’ha fet un balanç de l’estat del Cinema Capitol i la Fàbrica de Can Morató als 

punts 1 i 2 (respectivament) de l’eix Qüestions diverses.  

 

 


