
 

 

Grup de Treball Podem Pollença 

Grup de Treball del mes de juliol, celebrat el dia 09 de juliol del 2019, a les 19:30 

al Bar l’Avenida 

Persones assistents: 5 

 

➔ Temes a tractar: 

1. Establiment calendarització assemblees 2019 

 

2. Estructura interna Unides Podem 

 

3. Proposta de gestió econòmica (sou del regidor i assignació 

econòmica grup Municipal 

 

4. Altres. 

 

 

➔ Desplegament dels temes 

 

1. Establiment calendarització assemblees 2019 

 

Atès que les Comissions Informatives es realitzaran el divendres anterior a la Sessió 

Ordinària del Ple, i que aquestes sessions es celebraran el darrer dijous de cada 2 

mesos, els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre, novembre...  

 

Es fa la proposta de:  

 

Celebrar les assemblees Ordinàries el dilluns anterior al Ple Ordinari, per així poder:  

 Tenir temps d’analitzar el contingut tractat a la Comissió Informativa.  

 Establir en l’Assemblea el sentit del vot del Ple Ordinari.  

 Establir en l’Assemblea les preguntes pertinents al Ple Ordinari.  

 

Així, les Assemblees Ordinàries es realitzarien:  

 

- 22 juliol 2019 

- 23 de setembre 2019 

- 25 de novembre 2019 

 

Aquest calendari no és restrictiu i pot veure’s modificat per ajornaments del Ple i/o de 

les Comissions Informatives. Tampoc implica que no es puguin realitzar més 

assemblees quan:  

 Hi hagi Plens Extraordinaris.  

 Hi hagi assumptes interns que requereixin d’una trobada presencial.  



 

Pel que fa als grups de Treball... atès que són un espai de construcció i de trobada de 

noves idees i un motor per dur endavant noves iniciatives, es proposa fixar-ne 1 de 

caràcter mensual, a convenir en quina data realitzar-ho.  

 

Proposta de:  

 

- Grups de treball de caràcter mensual.  

 

 

2. Estructura interna Unides Podem 

 

Poc a poc, necessitarem repartir tasques i que hi hagi persones dins el partit que, 

interessades en determinats camps, puguin aprofitar per desenvolupar habilitats i 

alhora contribuir al projecte. Principalment:  

 

 Gestió Xarxes Socials.  

 Gestió pàgina web.  

 Redacció de Documents / Comunicats. 

 Gestió Econòmica.  

 

 

3. Proposta de gestió econòmica (sou del regidor i assignació 

econòmica grup Municipal 

 

Sou del regidor 

 

Degut a l’aprovació de les noves retribucions dels regidors i les regidores efectuat en el 

Ple Organitzatiu del dia 02/07/2019, Punt 7.Determinació del règim de dedicació i 

retribucions dels regidors i regidores de l’Ajuntament de Pollença Relació de càrrecs de 

la Corporació amb dedicacions exclusives i parcials i retribucions corresponents, que 

s’aprovà amb els vots a favor de l’Equip de Govern i El PI i el vot en contra d’Unides 

Podem, Alternativa i Junts, el sou del regidor d’Unides Podem, Michael L. Muller Flury 

passarà de 6.000€ anuals a 8.400€.  

 

Al votar en contra argumentant que aquesta pujada no era necessària, però que sí es 

considerava que el Portaveu d’un Grup Municipal ha de rebre més remuneració, es 

proposà que la resta de regidors/es (afectant només això als de Junts), cobressin 

5.000€, i els Portaveus seguissin cobrant 6.000€ anuals.  

 

Es tracta, llavors, de veure quines propostes hi ha en relació a la diferència salarial i a 

què / qui es pot destinar. S’ha de tenir en compte, que a efectes de tributació (IRPF), 

els ingressos imputables al regidor seran 8.400€ faci el que es faci amb els diners 

rebuts, pel que cal considerar que una part d’aquests 2.400€ de diferència s’hauran de 

destinar a donar compliment de les obligacions tributàries.  

 

 

 

 



 

 

Propostes:  

 

- Projectes en procés de construcció o que no tinguin fons per iniciar-se. També 

per cobrir necessitats d’urgència (inundacions, incendis, ...).  

- Projectes llengua, educació, cultura, art i joventut (exposició, llibre, 

associacions, ...).  

- Donar al partit i veure com es pot gestionar (demanar a Esperança).  

 

Demanar servei jurídic de Podem informació.  

 

 

 

Assignació econòmica grup Municipal 

 

En el mateix punt que l’anterior, també s’aprovà la dotació econòmica de cada grup 

Municipal. En el cas d’Unides Podem, correspon:  

 

 1.200€ anuals per representació 

 700€ anuals per tenir 1 regidor.  

 

Total anual, 1.900€.  

 

Per anar adquirint millors condicions pel desenvolupament de la tasca del partit, es 

proposa:  

 

- Estudiar l’adquisició d’un ordenador portàtil que només serà utilitzat per 

finalitats del partit: Comissions Informatives, Plens, Reunions, etc., on hi estarà 

sincronitzat el Google Drive que, de moment, és la Plataforma utilitzada pel 

compte gmail i on s’emmagatzema tota la informació i documents.  

 

- Estudiar la possibilitat de comptar amb l’espai de l’ateneu, col·laborant amb la 

quota corresponent i podent així gaudir de l’espai per les assemblees i grups de 

treball.  

 

- Valorar pagar el domini web de wordpress on ara mateix tenim allotjada la 

pàgina web a efectes de:  

 

o Comptar amb més personalització 

o Més espai d’emmagatzematge. 

o Poder-hi pujar vídeos i àudios.  

o Més “widgets”.  

o Altres...  

 

Resta pendent que la Secretària de la Corporació ens informi de quines coses no 

són susceptibles de ser adquirides amb l’assignació econòmica del grup Municipal.  

 

 



 

4. Altres. 

 

Proposta de la fórmula d’ILL.  

 

Les iniciatives legislatives Locals venen recollides en l’article 70 bis de la Lley 

7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  

 

S’adjunta fulla annexa amb l’article citat.  

 

Xerrar amb Aina Díaz.  

 

Possibles preguntes a realitzar al Batle (via registre d’entrada) 

- En quin estat es troba la creació del Consell de Joventut?  

 

- Quina empresa està realitzant els vídeos que es comparteixen des del perfil 

Institucional de l’Ajuntament de Pollença, a Facebook? 

 

- Quina partida pressupostària s’està utilitzant per la realització dels vídeos citats 

en l’anterior pregunta? Quin cost estan representant?  

 

- Quan es publicaran les Declaracions de Béns i d’Incompatibilitats a la pàgina 

web de l’Ajuntament de Pollença? 

 

- Hi ha alguna actuació plantejada en relació a l’escrit fet públic per la AMP 

(Associació de Músics de Pollença) que s’entregà a l’anterior Equip de Govern i 

que demana una nova Ordenança que permeti el normal desenvolupament de 

la seva activitat professional en bars i restaurants, oferint música en directe?  

 

- Hi ha hagut alguna reunió o petició de reunió al nou executiu de les Illes 

Balears i/o al nou Consell Insular de Mallorca per tractar la temàtica del nou 

PAC a Pollença? Es pensa convocar una reunió amb tots els grups polítics i la 

ciutadania (tenint en compte les 1.500 firmes presentades) per tractar, amb la 

màxima urgència, aquesta temàtica? Com va dir al debat de l’Associació de 

Veïns del Port de Pollença, era “el seu compromís personal”.  

 

- Publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament el pacte al que han arribat, per 

escrit, els grups polítics de l’Equip de Govern (Tots per Pollença, Partit Popular i 

Unió Mollera Pollencina). Aquest pacte afecta a tota la ciutadania. 

 

- Quina sensació li provocaria si, com a membre de l’oposició fa 4 anys, li 

haguessin dit que la seva feina seria menor (i per tant, el seu control sobre el 

Govern), reduint les sessions Plenàries Ordinàries a 1 cada 2 mesos, només 

al·legant com motiu que així ho permet la Llei?  

 

 

Signat, Podem Pollença 



 

ANNEX 1, article 70 bis, del RBRL (Llei 7/1985, del 2 d’abril).  

1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico 

procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los 

asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de 
los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales. 

2. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales 

podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o 

proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. 

Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del 

municipio: 

a) Hasta 5.000 habitantes, el 20 por ciento. 

b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 por ciento. 

c) A partir de 20.001 habitantes, el 10 por ciento. 

Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que 

sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá el 

previo informe de legalidad del secretario del ayuntamiento, así como el informe del 

interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del 

ayuntamiento. En los municipios a que se refiere el artículo 121 de esta ley, el informe de 

legalidad será emitido por el secretario general del Pleno y cuando la iniciativa afecte a 

derechos y obligaciones de contenido económico, el informe será emitido por el Interventor 

general municipal. 

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la legislación autonómica en esta 

materia. 

Tales iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será 

tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo 71. 

3. Asimismo, las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la 

utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la 

participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la 

realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. 

Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios 

que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado 

suficiente el deber establecido en este apartado. 

4. Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios y a 

su ejercicio incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores podrán realizarlos, 

por medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que se trate de la 

inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio. 

Asimismo, las Entidades locales garantizarán, dentro del ámbito de sus competencias, que los 

prestadores de servicios puedan a través de la ventanilla única obtener la información y 

formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, y conocer las resoluciones 

y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Las 



 

Entidades Locales impulsarán la coordinación para la normalización de los formularios 

necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio. 

• Se añade el apartado 4 por el art. 1.1 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-

2009-20725 

• Se añade por el art. 1.3 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. Ref. BOE-A-200323103 

 

• Texto añadido, publicado el 17/12/2003, en vigor a partir del 

01/01/2004. 

 

Ú ltima actualización, publicada el 23/12/2009, en vigor a partir del 
27/12/2009. 

M odificación publicada el 17/12/2003, en vigor a partir del 01/01/2004. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-20725
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23103
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23103
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23103

