
 

Document de mínims, Unides Podem Pollença 
 

Els resultats electorals del 26 de maig deixen una realitat inequívoca: el panorama polític de 

Pollença és divers i hi ha moltes sensibilitats a les que escoltar. Això es tradueix en la necessitat 

de pactar. I pactar implica conversar, connectar programes electorals i sobretot establir 

mínims, uns mínims que regeixin les bases d’un govern fort, estable, i compromès amb 

unes polítiques públiques consensuades i que mirin pel bé del poble, una mirada transversal. 

No volem (només), inversions i noves infraestructures. Volem que aquestes siguin omplertes 

de vida, de valors socials i que es construeixi un Municipi cohesionat, modern i 

eficient.  

 

A continuació, presentam de cada apartat del nostre programa els mínims que consideram 

exigibles i que, observades les primeres negociacions entre partits que podrien formar un 

govern de caràcter progressista (Junts, UMP, Pi...) són complementàries i no entren en 

contradicció amb el que aquestes primeres negociacions han tractat.  

 

 Agricultura, ramaderia i camp 

1. Fomentar el consum del producte local provinent del camp pollencí, amb una guia o 

catàleg online on es podrà consultar els productes en venta i on es poden trobar 

(botigues, mercat, etc.).  

Temporalització: 1r any de legislatura, abans de maig 2020.  

 

2. Dignificar la tasca de la pagesia (visites escolars al camp i visites dels pagesos a les 

escoles).  

Temporalització: aprofitant l’elaboració del PEC (Pla Educatiu de Ciutat) s’introduirà 

el punt 2 d’aquest apartat. El PEC s’haurà de realitzar, com a màxim, en els 2 primers 

anys de legislatura (abans maig 2021) 

 

 Benestar Social 

1. Augmentar les intervencions psicosocials en grup (treball emocional, grups de 

dol, etc.) i xarxa comunitària, així com la revisió dels protocols de coordinació entre 

els Serveis Socials i els diferents equipaments públics del Municipi.  

Temporalització: a acomplir en els primers 2 anys de legislatura per tenir, a partir del 

3r any (2021-2022), protocols revisats i nous serveis establerts de forma regular.  

 

2. Nova secció actualitzada i molt més informativa de la tasca, serveis i funcions dels 

Serveis Socials i que es pugui consultar des de la pàgina web de l’Ajuntament de 

Pollença. Aquesta inclourà:  

 Guia de preguntes freqüents per respondre a dubtes que sol expressar la ciutadania 

en quant als seus drets (Llei de Dependència, Grau de discapacitat, etc.).  

 Tràmits disponibles (documentació, temporalització, etc.) 

 Serveis disponibles (treball social, educació social, psicologia, grups d’intervenció, ...) 

 Ajudes econòmiques disponibles (urgència econòmica, habitatge, etc., detallant 

quantia i requisits [per desmuntar falses creences i mites]).  

Temporalització: a acomplir en el 1r any de legislatura, abans de maig 2020. 



 

3. Dins la nova secció, sectoritzar l’atenció social en 3 subapartats:  

a. Persones en risc d’exclusió social... (censar persones sense llar al Municipi, 

incorporar un perfil professional de psicologia especialitzat en psicologia 

infantojuvenil, adoptar mesures necessàries del Pla Estratègic de Salut 

Mental de les Illes Balears 2016-2022, treballar sota el concepte de la 

interculturalitat, donar suport econòmic amb ajudes puntuals a famílies que 

ho requereixin i amb la tramitació del bo social.  

Temporalització: 1r any i mig / 2n any de legislatura, màxim abans de maig 2021 

 

b. Persones amb conductes addictives... (estudiar l’adhesió i sol·licitud de 

col·laboració al programa Youth in Europe, crear grups de suport per pares 

i mares per facilitar-los eines d’afrontament, augmentar i implicar pares i mares 

en xerrades de prevenció sobre conductes addictives, facilitar el trasllat a les 

UCA (Unitats Conductes Addictives) per aquelles persones d’entre 14-21 anys 

que han de rebre una intervenció psicosocial, reforçar el compliment de la 

legislació vigent en matèria de venta d’alcohol i tabac a menors de 18 anys i 

eliminar dels esdeveniments públics organitzats per l’Ajuntament la presència 

de begudes alcohòliques.  

Temporalització: Pel que fa a eliminar dels esdeveniments públics organitzats 

per l’Ajuntament la presència de begudes alcohòliques, aplicació a partir del 

2020, amb la corresponent modificació dels pressupostos anuals.  

Pel que fa al grup de suport per pares i mares, al tenir relació amb el punt 

1. de l’apartat de Benestar Social, mateixa temporalització, primers 2 anys 

de legislatura per tenir a partir del 3r any (2021-2022) grups consolidats.  

LA RESTA, 2n any de legislatura, màxim abans de maig 2021. 

 

c. Gent gran... (crear i implementar una prova pilot i posteriorment un projecte 

estable, similar al Projecte Radars de l’Ajuntament de Barcelona, dirigit 

a persones majors que viuen soles, potenciar les activitats compartides entre 

generacions del poble i establint reunions periòdiques amb el teixit associatiu 

de la tercera edat per analitzar possibles mancances d’aquest sector 

poblacional.  

Temporalització: prova pilot del projecte “radars” adaptat a Pollença, abans 

d’iniciar 3r any de legislatura (màxim abril 2021). Consolidació projecte, durant 

tercer any i abans d’iniciar el 4rt i últim any (2022-2023).  

Reunions amb gent gran i activitats intergeneracionals, 1r any de legislatura, 

abans de maig 2020 per establir calendarització estable.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Cuidem els animals del Municipi 

1. Crear el CPA (Comitè de Protecció Animal), el qual revisarà la legislació vigent i 

serà l’encarregat de treballar per la implementació d’una... 

 

2. Canera Municipal (buscar ubicació, contracte de funcionament i posada en marxa). 

Temporalització: CPA, durant el 1r any de legislatura, abans de maig 2020. Canera, cercar 

ubicació, construcció i finalització durant el 2n i 3r any de legislatura (màxim 2022). Durant 

últimes fases de construcció (any 2021 i 2022), 3r any de legislatura, posada en marxa amb 

contractació i modificació protocols actuació en cas de trobar animal al Municipi.  

 

 Dependència 

1. En relació al punt 2. de Benestar Social, ampliar molt més la informació relativa al 

Reconeixement de Grau de Dependència i Reconeixement de Grau de Discapacitat. 

Per tant, mateixa...  

Temporalització: a acomplir en el 1r any de legislatura, abans de maig 2020. 

 

2. Ampliar si necessari els ja existents Tallers de famílies cuidadores, assegurant que es 

realitzin no només a Pollença (poble).  

     Al tenir relació amb el punt 1. de l’apartat de Benestar Social, mateixa 

Temporalització, primers 2 anys de legislatura per tenir a partir del 3r any (2021-2022) 

grups consolidats.  

 

3. Ampliar cartera de serveis actual del SAD (Servei d’Ajuda a Domicili), revisant 

hores màximes de servei atorgades (setmanals) i les tasques realitzades (ha de 

fomentar autonomia, pel que s’ampliaran tasques com anar a comprar, ajudar a cuinar, 

donar conversa, etc.).  

Temporalització: a acomplir com a màxim durant el 3r any de legislatura (2021-2022).  

 

4. Conveni amb taxistes (aprofitant la millora projectada de les seves parades) perquè 

persones amb mobilitat reduïda que no tenen transport adaptat puguin comptar amb 

el servei de taxi que sí tengui el cotxe adaptat amb un preu reduït (assumit, en part, 

per administració local).  

Temporalització: a estudiar i treballar durant 1r any de legislatura (màxim maig 2020) i 

posar en marxa durat el 2n any de legislatura (2020-2021).  

 

 Educació i Infància: fonaments de la comunitat 

1. Elaborar un PEC (Pla Educatiu de Ciutat). On xerrar de coeducació, camins 

escolars, consulta jove potenciada, etc.  

Temporalització: a realitzar en els 2 primers anys de legislatura (abans maig 2021) 

 

2. Declarar Pollença Ciutat Educadora. Realitzat el PEC, adherir-se a la Carta de Ciutats 

Educadores.  

Temporalització: a realitzar a la consecució del PEC (iniciar tràmits abans del maig 2021) 

i fent-se oficial aquesta realitat abans de finalitzar la legislatura (maig 2023).  

 



 

3. Escoleta Municipal Pollença. Estudiar ubicació, construcció / adequació espai ja 

existent i posta en marxa.  

Temporalització: 1r any i mig de legislatura, estudiar ubicació i licitació projecte (màxim 

inicis 2021). Posta en marxa, màxim 3r any legislatura (2021-2022).  

 

 Feminisme, l’eix social vertebrador 

1. Revisar i crear Plans d’Igualtat en tots els Serveis Públics del Consistori i nous plans 

d’actuació a les festes populars.  

Temporalització: a acomplir en els 2 primers anys de legislatura (abans maig 2021) 

 

2. Organitzar esdeveniments que fomentin la reflexió crítica i l’apoderament col·lectiu 

feminista, prohibir la publicitat i la música de caràcter sexista i crear una guia de 

llenguatge inclusiu així com una guia musical no sexista.  

Temporalització: a acomplir en el 1r any i mig de legislatura (màxim inicis 2021).  

 

3. Subvencionar busos gratuïts per esdeveniments importants com la manifestació del 8 

de març (reivindicacions de caràcter feminista / LGTBI).  

Temporalització: aplicació immediata.  

 

 Garantint la seguretat ciutadana 

1. Revisió ràtios cossos policials i de seguretat Municipi.  

Temporalització: primers 6 mesos Govern (màxim finals any 2019).  

 

2. Formacions especialitzades i regulars en matèria d’igualtat i gènere. 

Temporalització: implementar en el 2 any de legislatura (maig 2020).  

 

 Habitatge digne, un dret fonamental 

1. Estudi del sòl públic existent i contemplar cessió a l’IBAVI (Institut Balear de 

l’Habitatge), per construir HSP (Habitatge Social Protegit) 

Temporalització: primers 3 mesos Govern (màxim octubre 2019) 

 

2. Prospecció de territori per la compra de solars urbans buits susceptibles de poder-hi 

construir HSP.  

Temporalització: primers 6 mesos Govern (màxim finals any 2019), per poder adquirir 

els solars durant els finals del 1r any de legislatura i inicis del 2n any de legislatura (any 

2020).  

 

3. Estudiar mesures per incentivar fiscalment a qui dediqui la seva propietat a lloguer per 

persones residents i establir recàrrecs per qui tingui habitatges buits alguns mesos de 

l’any estant en condicions de ser llogats.  

Temporalització: treballar per arribar a l’exercici 2020 (per tant a executar durant l’any 

2021, 3r any de legislatura).  

 

4. Estudi de Zones Urbanes de Mercat Tensionat.  

Temporalització: encarregar estudi en els primers 6 mesos de Govern.  



 

5. Mesures per difondre i encoratjar propietaris d’habitatges antics no aptes per viure 

que necessiten alguna reforma a adherir-se al Programa de Rehabilitació lliure 

per a destinar-lo a lloguer social (gestionat per l’IBAVI).  

Temporalització: coordinació amb l’IBAVI abans d’acabar l’any 2019 i establiment de 

reunions amb ciutadania del Municipi a l’inici de l’any 2020.  

 

6. Crear oficina pública de mediació on parlar d’aval Municipal, problemàtiques entre 

propietaris i inquilins i inquilines, etc. 

Temporalització: estudi d’ubicació en els primers 6 mesos de Govern. Plec de condicions, 

adjudicació i posada en marxa abans del 1r any i mig de legislatura (màxim inicis 2021). 

 

 Inversió tecnològica 

1. Nova pàgina web de l’Ajuntament (més atractiva, millora portal Transparència, etc.).  

Temporalització: a acomplir en el 1r any de legislatura, abans de maig 2020. 

 

2. Aplicació Ajuntament de Pollença, on integrar: línia verda, agenda electrònica 

d’esdeveniments, bústia de queixes / suggeriments, enllaç al visor 

cartogràfic, etc.  

Temporalització: millorar de forma paral·lela els serveis anteriorment descrits fins al 3r 

any de legislatura (maig 2021) i desenvolupar l’aplicació integrant-los perquè estigui llesta 

abans d’acabar la legislatura (any 2023).  

 

3. Comptar amb empreses tecnològiques del Municipi per gestionar alguns serveis 

Municipals.  

Temporalització: aplicació immediata i/o al finalitzar contractes ja vigents amb empreses 

externes del Municipi.  

 

4. Atreure empreses tecnològiques externes que duguin amb elles llocs de feina d’alta 

qualificació (fomentant la contractació de joves qualificats), estudiant les mesures a 

adoptar perquè puguin instal·lar-se i contemplar com a lloc prioritari el Polígon 

Industrial.  

Temporalització: aplicació immediata, cap data concreta de finalització.  

 

 

 Joventut: present i futur 

1. Crear el Consell de Joves com òrgan de canalització de la participació de la joventut 

en el seu desenvolupament social, polític, econòmic i cultural.  

Temporalització: primers 6 mesos de Govern (prioritari acabar com a màxim a desembre 

2019).  

 

2. Una vegada creat, treballar en convivència per un nou Pla de Joventut actualitzat. 

En aquest es parlarà de...  

 



 

3. Creació de Casals per Joves, espais multifuncionals on s’apostaria per l’autogestió 

coordinada amb l’Ajuntament de Pollença. Fase d’estudi de localització, definició dels 

“serveis i usos de l’espai”, construcció / adequació espai ja existent, posada en marxa. 

Temporalització: en paral·lel a la creació del Pla de Joventut. Inicis del 2020 reunions 

per determinar localització, definició dels “serveis i usos de l’espai”. 1r any de legislatura 

complert, decisió final temes anteriors i encàrrec projecte definitiu. Finals 2020 (2n any i mig 

legislatura), aprovació projecte i execució. Finals 2021 (3r any i mig) principis 2022 (abans 

d’entrar al 4rt any de legislatura), posada en marxa casals per joves.  

 

4. Mesures enfocades a apropar la institució a associacions juvenils (quan ho requereixin) 

com Onit i/o Cap de Fibló.  

Temporalització: immediata.  

 

5. Donar veu i espais adequats als grups de músics formats per joves.  

Temporalització: immediata pel que fa a donar veu, i a estudiar segons els usos aprovats 

pels Casals de Joves.  

 

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

1. Implementació de Jornades d’Esport Obertes. Aprofitant l’elaboració del PEC, 

tema a tractar-hi. Per tant, mateixa...  

Temporalització: a realitzar en els 2 primers anys de legislatura (abans maig 2021) 

 

2. Treballar perquè cada nin i nina del Municipi practiqui algun esport, assegurant des 

dels Serveis Socials si necessari que els criteris econòmics no siguin un impediment.  

Temporalització: a realitzar a partir de la “temporada esportiva” 2020 – 2021 si possible, 

i contemplant-ho també com un punt afegit a l’elaboració del PEC.  

 

3. Més transparència en equipaments disponibles i preus d’aquests (pistes de pàdel, 

tennis, futbol sala, etc.). Reduir si possible els preus d’aquests.  

Temporalització: 2n any de legislatura (2020-2021).  

 

4. Treballar per la implementació de nous espais esportius així com la renovació d’alguns 

concrets com: pista de futbol sala Pollença (fer-la apta per dies de pluja i 

incorporar panells fotovoltaics a la seva coberta) i el rocòdrom Municipal (més espai 

i possibilitat d’aconseguir una escola d’escalada.  

Temporalització: estudis a realitzar durant el 1r any i mig de legislatura i execucions 

durant el 2n i 3r any de legislatura, amb acabament màxim l’any 2023 (4rt i últim any de 

legislatura).  

 

 Lluita des de l’ecologisme i la sostenibilitat 

1. Ampliar els estacionaments de càrrega de vehicles elèctrics i adquirir més vehicles 

elèctric per la flota Municipal.  

Temporalització: a desenvolupar any a any. Incorporar cada any de legislatura 2 places 

(mínim) d’estacionaments de càrrega de vehicles elèctrics. Vehicles elèctrics Ajuntament, 



 

estudiar durant el 1r i 2n any quins vehicles substituir i adquirir-los i posar-los en marxa 

en el 3r i 4rt any de legislatura.  

 

2. Revisar l’energia utilitzada per l’Ajuntament i la qualificació energètica dels edificis 

públics.  

Temporalització: 1r any i mig de legislatura (finals 2020 com a màxim).  

 

3. Eliminació definitiva dels vessaments d’aigües fecals als torrents i a la platja del 

passeig del Port de Pollença. Encarregar projecte d’obres urgents adjudicar i enllestir.  

Temporalització: reunió primers 100 dies de Govern i inici d’actuacions a finals 2019 i 

principis 2020 (abans d’iniciar temporada turística 2020).  

 

 Mobilitat: transport públic, vies urbanes i interurbanes 

1. Elaborar un Pla de Mobilitat per donar solució als problemes de trànsit i  

aparcament, obrint un procés de participació ciutadana per apropar-lo a la 

ciutadania. S’ha de contemplar la creació de camins escolars, que enllacen amb el 

PEC, carrils bicicleta... 

Temporalització: s’ha d’encarregar l’estudi en els 6 primers mesos de la legislatura 

(abans de 2020). 

 

2. A partir del Pla de Mobilitat, estudiar la viabilitat d’incorporar un semàfor que uneixi 

la Residència de Gent Gran amb Llenaire. També s’estudiarà la viabilitat d’unir amb un 

semàfor Pollença (a partir de Can Bach) amb el Puig de Maria. 

      Temporalització: es pot incorporar al Pla de Mobilitat. 

 

3. Sol·licitar a l’òrgan competent en matèria de Transport Públic (a Mallorca, és el Govern 

i no el Consell com a altres illes), la implementació del mateix projecte portat a terme 

a Eivissa, consistent en oferir el Transport públic gratuït per persones joves.+ 

Temporalització: establir l’abans possible els contactes amb el Govern, prioritàriament 

abans d’acabar l’any 2019.  

 

 Obrint nous horitzons: turisme 

1. Apostar per la desestacionalització sostenible, amb el desenvolupament de 

productes que tenguin cura del nostre entorn. Serà un objectiu atreure segments 

turístics acostumats a productes de fora de temporada (sènior, cultural, agroturisme i 

esportiu i arqueològic), sent de màxima prioritat el turisme sostenible. S’estudiarà la 

possibilitat d’oferir avantatges fiscals als negocis que decideixin obrir els 12 mesos 

de l’any. 

Temporalització: aplicar a l’inici de la legislatura i enfocar aquesta visió a partir de les 

fires turístiques de finals de 2019 i temporada 2020. 

 

2. Hem de desenvolupar i promocionar tot el patrimoni històric i arqueològic 

(Bocchoris, Jaciments Cala Sant Vicenç, ...) del Municipi de Pollença, per atreure 

un nou perfil turístic que s’interessi pels nostres vestigis culturals. 

Temporalització: a desenvolupar al llarg de la legislatura, aprofitant el punt anterior. 



 

 Participació ciutadana 

1. Establir mecanismes de participació ciutadana regulars, no només per “grans 

esdeveniments”, obrint a més transparència les comissions de festes, comissions 

tècniques, elaboració de legislació, etc. Per això, s’ha de tecnologitzar l’àrea de 

participació ciutadana i apropar aquest processos a la gent més jove, i continuar amb 

els mecanismes habituals per a les persones de mitjana i avançada edat. 

Temporalització: a aplicar en el primer any de legislatura (fins maig de 2020). 

 

2. Organitzar de forma sistemàtica i anual pressupostos participatius, assegurant 

partides pressupostàries adients. A més, proposam desglossar 4 subtipus d’aquests 

pressupostos, sectoritzats per grups d’edat: 

- Pressupostos participatius pel jovent (16-30 anys). 

- Pressupostos participatius per adults (31-70 anys). 

- Pressupostos participatius per la gent gran (71 anys i endavant). 

- Pressupostos participatius intergeneracionals (de 16 anys a endavant). 

Temporalització: preparar el nou model de pressupostos participatius de cara al 2020 i 

estabilitzar-lo perquè es realitzin any rere any.  

 

3. Obrir un procés de participació ciutadana on es tracti l’Ordenança d’Ocupació de 

la Via Pública. És urgent posar remei a una ordenança antiga i que costa molt que 

s’apliqui correctament.  

Temporalització: a desenvolupar en el 1r o 2n any de legislatura, segons les possibilitats.  

 

4. Estudiar la possibilitat d’ampliar els tràmits via internet i/o redistribuir els horaris 

d’atenció al públic per a les persones que treballen els matins i no poden anar a 

l’Ajuntament. També proposam obrir les oficines 1 capvespre a la setmana al Port de 

Pollença i Pollença. 

Temporalització: estudiar-ho amb el personal de l’Ajuntament en els 100 primers dies 

de la legislatura. 

 

 Qüestions diverses 

1. Crear un comissió dedicada a treballar, informar i donar sortida a l’estat actual de 

l’edifici Cinema Capitol. També, comptar amb la ciutadania per decidir els futurs usos 

que tindrà, obrint un procés participatiu. La mateixa comissió podrà tractar l’estat 

actual de Can Morató.  

Temporalització: reunir a la comissió per primera vegada abans de que finalitzi l’any 

2019. 

 

2. Al solar de Can Bach. Estudiar les possibilitats legals d’ús i plantejar diferents 

propostes que seran sotmeses a participació ciutadana. 

Temporalització: reunir a tots el partits polítics locals, juntament amb els tècnics 

corresponents (Ajuntament i Consell) per establir un “estat de la qüestió” , treballar a 

partir del marc indicat pels tècnics i, el posterior consens de les diferents forces polítiques. 

Realització immediata(2019). 

 



 

3. Per complir amb la voluntat de la Senyora Catalina Martí, qui va deixar clar que l’ús 

del Bar Katy havia de ser social, s’obrirà un procés de participació ciutadana on 

valorar  diferents usos que pugui tenir el local, sempre que sigui tècnica i legalment 

viables.  

Temporalització: 1r any de legislatura, crear procés participatiu, recepció projectes i 

votació final (abans maig 2020). Execució projecte abans del 2022.  

 

4. Treballar per donar sortida a les urbanitzacions no regularitzades que no tenen 

cap tipus de servei (enllumenat, clavegueram, etc.) que són un cau de problemes 

mediambientals. DUBTOSES (cal saber quines ho són i estudiar cada cas en 

particular). 

Temporalització: obrir un procés on els veïns hi puguin tenir veu i solucionar aquest 

problema. S’hi ha de treballar al llarg de tota la legislatura i enllestir, sinó totes, la majoria 

d’urbanitzacions en aquest estat al Municipi. 

 

 Residus 

1. Revisar el compliment del Pla de Residus 2016-2020 i treballar perquè sigui un 

punt més d’un gran Pla de Gestió Ambiental, on s’inclouria: consum, aigua, residus, 

energia, etc. 

Temporalització: Immediata. Continuar desenvolupant el Pla de Residus actual 

(consolidar la prova pilot de recollida selectiva de matèria orgànica i estendre aquesta 

pràctica a particulars). De cara a la renovació del Pla de Residus d’aquí 2 anys, proposam 

la elaboració d’un Pla  de Gestió Ambiental que entronqui tots els aspectes relacionats 

amb el consum i gestió de recursos. Aquest pla estarà relacionat no només en la gestió 

de residus, també en l’àmbit del medi ambient i la educació. 

 

2. Assegurar la correcta entesa entre l’administració local i l’empresa Municipal de serveis 

EMSER 2002, establint les reunions periòdiques necessàries per l’intercanvi constant 

d’opinions. 

Temporalització: el regidor competent s’ha de comprometre a l’inici de legislatura. 

 

 Sanitat 

1. Vista la situació actual del PAC a Pollença i enllaçant amb el punt 2. de Qüestions 

diverses... reunir de forma urgent a tècnics de l’Ajuntament i el Consell i a la resta de 

partits polítics del Consistori per plantejar una sortida definitiva al gran embull que 

existeix actualment. Pollença es mereix un nou PAC.  

Temporalització: immediata.  

 

2. Treballar amb la Conselleria per plantejar la incorporació de forma parcial i/o complerta 

de 3 noves figures una vegada estigui en marxa el nou PAC: Treball Social, 

Psicologia, Farmacèutic/a.  

Temporalització: finalització del PAC Pollença.  

 

 



 

3. Per evitar que la UBS del Port de Pollença quedi desfasada, executar el projecte de 

rehabilitació d’aquesta en la major brevetat possible.  

Temporalització: prendre mesures necessàries pel trasllat en el 1r any i mig de 

legislatura i començar execució del projecte en el 2n any, per tenir-ho enllestit al 3r o 4rt 

any de legislatura.  

 

4. Incorporar formacions i elements facilitadors perquè el personal de l’Ajuntament tengui 

hàbits alimentaris saludables i oferir des dels esdeveniments de l’Ajuntament aliments 

saludables i begudes sense sucres afegits.  

Temporalització: 1r any de legislatura (abans maig 2020).  

 

 Transparència, anticorrupció i bon govern 

1. Actualitzar el Portal de Transparència, fent-lo més accessible, visible, atractiu i 

funcional. Al tenir relació amb el punt 1. de Inversió Tecnològica, mateixa 

temporalització.  

Temporalització: a acomplir en el 1r any de legislatura, abans de maig 2020. 

 

2. Publicar en aquest Portal (de cada regidor/a)  

 Nòmines / Temporalització: immediata 

 Declaració de béns i immobles / Temporalització: immediata i a actualitzar 

anualment.  

 Currículum Vitae / Temporalització: consensuar model CV a emplenar (30 

primers dies) i llavors publicació immediata (finals juliol màxim) 

 Horari laboral de feina a l’Ajuntament (entenent que pot sofrir variacions 

puntuals) Temporalització: al cap de 60 dies, havent-se establert i estabilitzat la 

nova funció pública a realitzar.  

 Programes electorals de cada partit que ha obtingut representació / 

Temporalització: immediata.  

 

3. Crear una comissió de seguiment de Pacte de Govern, amb la funció de revisar 

periòdicament els pactes acordats i fer una rendició de comptes a la ciutadania, com 

a mínim i en un acte institucional obert i públic als...  

Temporalització: creació comissió (immediata), rendició comptes ciutadania (mínim 100 

primers dies de Govern, meitat de legislatura (2021) i a final d’aquesta (2023).  

 

4. Crear comissions temporals de temàtiques concretes, comptant amb professionals 

i experts/es en la temàtica concreta, obertes al públic i que donin sortida a 

problemàtiques o reptes de forma conjunta.  

Temporalització: segons necessitat.  

 

 Utopies... ens ajudes a tombar-les? 

1. Difondre i integrar des de l’Ajuntament els principis bàsics de l’Economia del Bé 

Comú, incloent des de l’Ajuntament clàusules socials a tots els nous contractes que 

aquest realitzi amb proveïdors externs i en les seves pròpies contractacions.  

Temporalització: 1r any de legislatura 



 

2. Defensa de la petita empresa autòctona sobre les grans superfícies i empreses 

nacionals i/o estrangeres, incentivant el producte local i treballant pel tancament de 

les grans superfícies els diumenges tarda i els festius.  

Temporalització: 1r any de legislatura.  

3. Estudiar la creació d’una copisteria municipal i/o establir un conveni amb algun 

comerç local que ja tengui servei de copisteria per oferir preus assequibles, sobretot 

la població que té estudis en marxa i ha d’imprimir treballs i altres de forma regular.  

Temporalització: 1r any i mig o segon any de legislatura (objectiu finals 2021 com a 

màxim).  

 

4. Considerar la possibilitat de facilitar al col·lectiu de pescadors i pescadores la creació 

d’un punt de venta directa de les seves captures.  

Temporalització: 1r any de legislatura.  

 

 Voluntat i fermesa: defensa del patrimoni cultural i històric 

1. Treballar amb el Consell de Mallorca per fer efectiu el règim de visites a la 

Fortalesa. Al ser declarat un Bé d’Interès Cultural, s’ha d’imposar a la propietat 

un règim de visites públiques. 

Temporalització: enllestir una reunió abans del maig 2020 i tenir una solució damunt la 

taula abans del maig 2021.  

 

2. Insistir en la servitud pública del camí de Ternelles. 

Temporalització: segui treballant perquè el camí de Ternelles sigui definitivament d’ús 

públic al final de la legislatura efectuant les negociacions necessàries amb totes les parts 

implicades (propietaris, ajuntament, partits polítics, societat civil,...). 

 

3. Treballar en la conservació total dels elements patrimonials municipals com són les 

Talaies, jaciments, vestigis mortuoris, etc. Cal posar èmfasi en el jaciment arqueològic 

del Pedret de Bóquer (Bocchoris). 

Temporalització: al estar directament relacionat amb el punt 2 de turisme, seguint les 

recomanacions del Pla de Desenvolupament Turístic Municipal actual, atenent a la 

necessitat de desestacionalitzar l’economia de Pollença i , l’òptima conservació dels 

nostres béns culturals entenem que s’ha de realitzar al llarg de la legislatura 2019-2023. 

 

4. Comptar amb una oferta correcta de cursos de català que siguin organitzats per 

l’Ajuntament i que siguin especialment promocionats a aquelles persones que no 

dominen aquesta llengua. 

      Temporalització: Enllaçant amb el punt d’educació i Pla Educatiu de Ciutat que  

      proposa, creim que s’ha de realitzar abans de concloure els dos anys de legislatura (2021). 

 

5. De cara a la proposta enviada per part de l’Associació de Músics de Pollença a 

totes les formacions polítiques municipals per poder fer feina a locals públics com bars 

i restaurants amb un emparament legal. Apostam per crear una comissió amb 

diferents empresaris, veïns i veïnes i la pròpia AMP.  

      Temporalització: Abans dels primers 100 dies de Govern. 



 

6. Creació d’un museu de la història de Pollença. Proposam crear un espai cultural 

i etnològic on s’exposin les tradicions i la història de Pollença com les nostres festivitats 

o la gastronomia local. 

Temporalització: Es pot incloure en el Pla Educatiu de Ciutat i s’ha de dur a terme al 

llarg de la legislatura 2019-2023. 

 

 Xarxa(es): Cala Sant Vicenç 

1. Reunions periòdiques amb el teixit associatiu i les persones que habiten la Cala 

Sant Vicenç 

      Temporalització: immediata.  

 

2. Mantenir i assegurar que la Necròpolis de l’Alzinaret tengui reconegut el seu valor i 

pugui ser un punt clau d’interès pels centres educatius del Municipi, d’altres municipis 

i pel turisme arqueològic. 

Temporalització: Directament relacionat amb els apartats de turisme i educació. S’ha     

de dur a terme una actuació concreta i aconsellats per arqueòlegs (acord amb les 

administracions implicades) abans de que acabi la legislatura al 2023. 

 

 

Consideracions finals 

 

Exposats el que pensam són els mínims exigibles des d’Unides Podem per conformar un 

Govern progressista, volem reiterar la nostra voluntat de diàleg, d’arribar a consensos i de 

treure endavant moltes més iniciatives i canvis que els vists en aquests últims 4 anys. Volem 

que al 2023, mirem enrere i tenguem l’orgull d’haver estat present en un Govern plural, 

cohesionat i que ha donat sortida a les diferents prioritats i sensibilitats d’aquest.  

 

Addicionalment, i no menys important, tenim un objectiu ben clar i definit: aportar les nostres 

ganes, joventut i transformació política a l’Ajuntament de Pollença. Per això, i com s’ha 

vist en aquest document, veiem prioritari ser els encarregats de dur endavant noves polítiques 

de Benestar Social, Joventut, Transparència i Participació i també en Educació.  

 

Per això, Unides Podem es posiciona en la demanda de:  

 

 Dedicació exclusiva pel seu regidor, Michael L. Muller Flury, per ser el 

responsable de les àrees de... 

 Benestar Social 

 Joventut 

 Transparència i Participació Ciutadana 

 Competències compartides en matèria d’Educació per dur endavant el projecte de 

Pollença Ciutat Educadora.  

 

 

Pollença, 05/06/2019, Unides Podem 


