
 

 

Grup de Treball Podem Pollença 

Grup de Treball del mes de febrer, celebrat el dia 10 de febrer del 2020, a les 

19:30 a Bar Avenida, Pollença 

Persones assistents: 4 

 

➔ Temes a tractar: 

1. Retorn de la feina del regidor (reunions dutes a terme, projectes 

de futur, ...).  

 

2. Donació 2019 de l’excedent percebut (retribució regidor). 

Propostes d’execució.  

 

3. Al·legacions a l’aprovació inicial del Catàleg de Patrimoni.  

 

4. Possibles mocions pel mes de març.  

 

5. Varis.  

 

 

➔ Desplegament dels temes 

1. Retorn de la feina del regidor (reunions dutes a terme, projectes 

de futur, ...).  

 

Reunió amb Ivan Sevillano (també va acudir Pau Noguera); explicació projectes de 

rotondes i “ronda” a Pollença. Confirmades rotondes entrades Roser Vell i La Punta 

(Cala Sant Vicenç). S’adaptarà carretera per millorar l’accés a l’excursió del Puig de 

Maria (pas de vianants, reducció velocitat). Possibilitat de Rotonda al Polígon.  

  

Reunió Aurora Ribot; es parla de la necessitat de millorar recollida residus. Se li va 

comentar que es faran mini-deixalleries. El batle va demanar facilitats per les 

tramitacions en canvis ambientals.  

 

 

Projectes futur: Adrià i Nico visitaran la Cooperativa Pagesa per xerrar amb ells i 

explicar-los que podem fer de pont amb na Mae de la Concha.  

 

 

 

 

 

 



 

2. Donació 2019 de l’excedent percebut (retribució regidor). 

Propostes d’execució.  

 

- Ingressos 2019: 3.592,4€, IRPF descomptat.  

Sense IRPF, la retribució hagués estat de 4.410€.  

 

Si s’hagués cobrat 6.000€ anuals, la retribució hagués estat de 3.150€.  

 

Diferència per tant de + 1.260€. Actualment aplicació del 20% IRPF, a 1.260€ = 

252€.  

 

1.260€ - 252€ = 1.008€ per projectes socials o Entitats Socials de Pollença.  

 

FALTA FER DECLARACIÓ RENTA!  

 

Es pot anar fent un llistat d’associacions / persones individuals que són susceptibles de 

rebre diners per part nostra.  

 

3. Al·legacions a l’aprovació inicial del Catàleg de Patrimoni.  

 

Investigar cases del Passeig Sarralegui, núm. 102 i 90.  

 

C/ de la Mar, 17 

 

 
 

Yolanda farà fotografies a 2 cases de Cala Barques, antigues cases pescadors/es.  

 

4. Possibles mocions pel mes de març.  

 

- Fondejos badia (Alternativa?). 

  



 

- Moció per exigir la flexibilitat de la regla de despesa i despenalitzar els 

Ajuntaments que tenen una actuació financerament sostenible. Llei Montoro.  

 

 

5. Varis.  

 

- Aigua Cala Sant Vicenç (Yolanda). Es farà instància, i es mostrarà al Gerent per 

veure si es fa revisió de la qualitat de l’aigua al domicili.  

 

VEURE FOTOS 

 

- Restes ?amiant? en solar buit devora parc Cala Sant Vicenç, no està tancat i 

s’hi pot accedir. Plaça Sant Vicenç.  

 

- Pal elèctric Cala Sant Vicenç, estat molt perillós.  

 

- Restes barrera torrent, ha cedit (devora carretera), mirar foto carpeta Cala Sant 

Vicenç.  

 

- Cala Barques, concessió? Per entrar barques, es pot? O per ficar en privat una 

barca?  

 

- Projecte “Llibres que importen”. Veure per Sant Jordi. 23 abril. Es parlarà amb 

Undermoll.  

 

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


