
 

Català 

7ª Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el de 8 agost del 2014  
a las 19:00h a Jardins Joan March a Pollença. 

Assistents: 15 persones 

 

Ordre del día: 

 
 

1. Lectura i aprovació de la 6ª assamblea. 

 
2. Pla d'urbanisme de Pollença. 

Eulàlia llegeix unes conclusions sobre el pla d'urbanisme de Pollença (veure full adjunt). 
S'hauria d'ajudar n'Eulàlia per poder fer unes conclusions abans de dia 7 de setembre, ja 
que és el darrer dia per presentar al·legacions. 
 
Es parla de posar-se en contacte amb l'associació de veïns de Cala Sant Vicenç, degut al 
canvi de comptador d'aigua i la renovació de les canyaries, feta per Emser, la qual la 
concessió sembla que és opaca, ja que es paga un extra per la renovació de canyaries, 
però no es fa aquesta modernització com toca. 
 
S'acorda fer una reunió entre l'associació de veïns i els comerciants de la cala Sant 
Vicenç. 

3. Explicació del conflicte «Podem Mallorca» i comunicat «Podem Pollença». 

 

Es ratifica el comunicat presentant. S’inclouen tres idees més i s’acorda publicar-ho a la 
pàgina de Podem Pollença al facebook, i enviar-ho a tots els altres cercles de l’illa. 

 

4. Punt Informatiu. 

S’acorda que dues persones més el llegeixin i corregeixin si cal. S’envia finalment al Punt 
Informatiu i s’espera la seva publicació. 
 

5. Precs i preguntes. 

 

No es comenta res 

 

 

 

 

 



 

 

Castellano 

7ª Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el  8 de agosto del 2014  
a las 19:00h en Jardins Joan March en Pollença. 

Assistents: 15 persones 

 

Orden del día: 

 

1.Lectura i aprobación de la 6ª acta. 

2.Plan de urbanismo de Pollença. 

Eulalia lee unas conclusiones sobre el plan de urbanismo de Pollença (ver hoja adjunta). 
Se debería ayudar a Eulalia para poder hacer unas conclusiones antes de día 7 de 
septiembre, ya que es el último día para presentar alegaciones. 

Pau habla de ponerse en contacto con la asociación de vecinos de Cala Sant Vicenç, 
debido al cambio de agua y la renovación de las cañerías, hecha por la empresa Emser. 
La concesión parece opaca ya que los vecinos deben pagar un extra por la renovación de 
las cañerías, pero no se hace des de hace años. Se acuerda una reunión entre la 
asociación de vecinos y comerciantes de Cala Sant Vicenç. 

 

3. Explicación del conflicto Podem Mallorca y comunicado «Podem Pollença» 

Se ratifica el comunicado presentado. Se incluyen tres ideas más y se acuerda publicarlo 
a la página de Podem Pollença al facebook, y enviarlo a todos los otros círculos de la isla. 

 

4.”Punt Informatiu” 

 
Se acuerda que dos personas más lean y corrijan el articulo si hace falta. Se inviará al 
Punto Informativo a la espera de su publicación. 
 

 

 

1.  Pregos y Preguntas. 

 

No se comenta nada, 

 

 


