
 

Català 

19 Assemblea del Cercle Podem Pollença, celebrada el 17 d'octubre del 2014 
a les 19:00h als Jardins Joan March a Pollença. 

 
Assistents: 7 persones 

Ordre del dia: 
 

1. Pla General d'Ordenació Urbana 

2. Precs i preguntes. 

 
1. Pla General d'Ordenació Urbana 
• Martí Cifre, abans de fer l'exposició sobre el PGOU, vol expressar que la feina feta no és 
per cap interès electoral i que el únicament es prestaria a ser candidat si el grup, l'assemblea, l'hi 
demana. 

• S'ha treballat en més de trenta al·legacions per posar a disposició de la ciutadania y per 
lliurar a l'Ajuntament local, abans del 29 d'octubre (data de termini) amb l'objectiu que el ciutadà 
conegui aquest pla i les seves conseqüències qüestionant l'adaptació del Pla General d'Ordenació 
Urbana (PGOU), que es pretén realitzar. Conseqüències que determinen el futur del poble, la seva 
política, determinen els pressupostos i la política social. Per tant cal donar publicitat i fer-ho visible 

Entre altres punts, s'adverteix del risc ambiental, paisatgístic, arquitectònic, Econòmic i legal que 
comporta. 

Després d'un exhaustiu treball d'anàlisi és qüestionan temes com: el increment de l'edificabilitat de 
l'Hotel Formentor (es duplica), ja per ampliació o obra nova, en zona de pinars, vulnerant l'article 
18 del Pla d'Ordenament Territorial (POOT), mancant d'avaluació ambiental i amb l'únic objectiu 
d'incrementar les places turístiques. 

• -Un Altre despropòsit de l'adaptació del PGOU prevista pel govern del PP pollencí pretén 
legalitzar la construcció de l'Hotel Pollença Park al Port de Pollença, construït sense llicència, so-
bre sòl rústic, amb set plantes (el màxim permès pel nou PGOU és de PB i dos més), entre d'al-
tres il·legalitats. 

• -A La Cala Sant Vicenç, el PGOU permetia l'Hotel Molins una Planta Baixa i tres plantes i 
aquesta adaptació li estaria autoritzant les set plantes actuals! És a dir, l'objectiu és legalitzar la 
il·legalitat. A això se suma l'augment en més d'un 27% de l'edificació en zones de pinars que ava-
ssalla tota normativa jurídica i ambiental existent. 

• -En L'al·legació sobre la zona anomenada "El Vilà", típic exemple de com s'ha desenvolu-
pat la urbanització a Pollença, també es qüestiona la legalitat urbanístic i ambiental. El mateix 
succeeix amb la zona de la Gola. 

• -Una De les visites obligades a la zona nord insular, com és el Pont Romà, corre seriosos 
riscos en pretendre l'alcalde Cifré aprovar la construcció de vint cases en la seva zona d'influència 
històrica, paisatgística i arquitectònica. 

• Podem Pollença insta al govern ia l'oposició d'aquesta ciutat a no aprovar l'adaptació del 
PGOU proposada, per pretendre subordinar la planificació territorial a l'interès turístic particular, 
així com concedir excepcions al compliment dels paràmetres urbanístics adjudicats de forma arbi-
trària, sota la figura del "interès turístic". 

• Els permisos de construcció sobre sòl rústic, l'amnistia escandalosa de "fòssils" urbanís-
tics, el detriment de l'espai que es destinaria a habitatges socials, soscavant així el Dret Humà 
d'accés a un "habitatge digne i assequible". 

• L'detriment de l'espai destinat a l'agroturisme i el desenvolupament de productes primaris 
locals, l'absència total de controls urbanístics i estudis ambientals, etc.etc. són altres punts dels 
qüestionaments que va realitzar Podem Pollença en les seves al·legacions. 



 

 
 

2. Precs i preguntes 

 
• Que davant els problemes del municipi, s'han de realitzar accions encaminades a donar-
los visibilidadad. Que ha d'existir un equip de difusió que estigui en contacte amb els mitjans i amb 
altres Cercles (fer assemblees comuns per detectar, compartir i solucionar problemes), s'ha de fer 
política de difusió. Per a això es decideix donar la confiança a Susana i a Àngela per dur a terme 
aquest treball. 

A favor: 7 Abstencions: 0 En contra:0 
 
 
• Aprofitar altres formes per arribar a la gent, demanar a grups o associacions que siguin ells 
els que organitzin actes i promoguin la participació ciutadana com ara sol·licitar al Club Pollença 
que faci assemblees obertes a tots els ciutadans i als partits polítics amb vista a les eleccions mu-
nicipals. 

 
 

3. Les donacions a la caixa d'avui són de 7 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


