
 

 

Grup de Treball Podem Pollença 

Grup de Treball del mes de maig, celebrat el dia 14 de maig del 2020, a les 18.30 

de forma telemàtica, via Skype 

Persones assistents: 5 

 

➔ Temes a tractar: 

1. Proposta definitiva de donacions a entitats / projectes socials de 

Pollença (diferència retribució regidor) 

 

2. Pressupost 2020, diversos 

 

 

 

➔ Desplegament dels temes 

 

1. Proposta definitiva de donacions a entitats / projectes socials de 

Pollença (diferència retribució regidor) 

 

El 10/02/2020 en grups de treball es va fer el càlcul de l’excedent de sou resultant de 

l’any 2019 i es va concloure el següent:  

 

- Ingressos bruts totals 2019: 4.410€ 

- Ingressos totals 2019: 3.592,4€, IRPF ja descomptat 

 

Si s’hagués cobrat el que anteriorment es cobrava per estar a l’oposició (6.000€ anuals 

i no 8.400€), la retribució hagués estat de 3.150€.  

 

La diferència és per tant de +1.260€ (4.410€ - 3.150€). L’aplicació del IRPF ha estat 

pràcticament en tots els mesos del 20%, pel que dels 1.260€, 252€ s’han de restar.  

 

Resultat any 2019, 1.008€ per projectes socials o entitats socials de Pollença. 

 

Novetats 

 

Vista la situació actual provocada pel COVID-19, finalment s’ha decidit augmentar la 

donació a 1.200€. També s’ha decidit que s’observaran projectes o entitats que per la 

seva tasca social es pugui tenir en compte per fer una donació provinent de 

l’assignació econòmica per grup Municipal.  

 

Es proposa sol·licitar un llistat actualitzat de totes les associacions existents a Pollença, 

explorar altres projectes concrets i anar observant la funció social d’aquests.   

 



 

 

Tornant a la proposta...  

 

Es decideix fer una donació de 400€ a 3 entitats socials:  

 

- Onit: associació juvenil formada per joves del Municipi que organitzen activitats 

multitudinàries i obertes a la ciutadania amb un caràcter especialment cultural i 

d’oci, com són el Festival de les Flors o la Nit Fosca. A més, posen esforç i 

dedicació gràcies a voluntaris/es per ajudar al correcte desenvolupament de les 

Carrosses dels Reis Mags, l’arribada del Pare Noel... en definitiva, una tasca de 

cohesió social inestimable i que esperem continuï per molt més temps. 

 

- Undermoll: associació de recent creació que defensa projectes 

intergeneracionals i l’empoderament ciutadà. Ens ha interessat especialment el 

projecte que tenen pendent d’iniciar per crear un Hort Urbà autogestionat al 

Port de Pollença. Un projecte que pot marcar camí i contempla també que hi 

participi la ciutadania, que s’hi vagi en bicicleta... una iniciativa que volem 

veure realitzada prest.  

 

- AFAMA: associació que duu anys treballant (creada el 1997) per tenir cura de 

les persones que pateixen Alzheimer i altres demències, així com les seves 

familiars. El nom, ho resumeix perfectament; Associació de Familiars i Amics de 

Malalts d’Alzheimer. Cada any realitza diverses activitats que fomenten 

l’anomenat envelliment actiu i atenen a persones que venen fins i tot de fora 

de Pollença. La seva tasca de cura de les persones que malauradament 

pateixen malalties que a la llarga poden disminuir l’autonomia, és fabulosa.  

 

Una vegada que tenguem els 3 comptes bancaris, es triarà data dins la setmana vinent 

(setmana del 25-29 maig), es comunicarà el dia que s’hagi realitzat a les entitats i es 

farà un comunicat anunciant les donacions que es compartirà per xarxes i mitjans. 

També es donaran les dades necessàries perquè les entitats puguin emetre el 

corresponent certificat de donació.  

 

2. Pressupost 2020, diversos 

Es comenten alguns aspectes del pressupost com:  

- Transport escolar Cala Sant Vicenç. En quin estat es troba? No hem fet cap 

proposta a nivell de partida pressupostària. S’ha de veure amb Conselleria 

d’Educació i es tornarà a demanar al Sr. Pep Marquet al proper plenari.  

 

- Parc Cala Sant Vicenç... no ha hagut resposta del Sr. Andrés Nevado. Es 

comenta que pot ser l’esplanada de l’Església pot ser seria un bon lloc.  

 

- Targeta ciutadana EMT. Hi ha previsió que a novembre la targeta intermodal 

pugui servir pel TIB i pel transport públic gestionats per la EMT. Igualment fins 

aquella data, si és que se duu a terme, hem proposat augmentar la partida per 

poder augmentar la cobertura del conveni i que tota la ciutadania de Pollença 

pugui tenir descompte per utilitzar el transport de la EMT.  



 

 

- Can Escarrintxo, se segueix pensant que s’ha de trobar una solució i revisar el 

preu que ens costa a la ciutadania de Pollença.  

 

- Parlant també de la PODA. Es troba totalment desmesurat que costi anualment 

90.000€ (projecció del pressupost), d’aquí que s’hagi rebaixat. Es comenta..: 

 

• Es podria sol·licitar a un consultor expert en arboricultura els millors criteris 

de poda, arbres a posar en el Municipi, etc.  

• Sembla que la tendència és de reduir la poda i establir un nou protocol de 

poda.  

• Per exemple, el xiprer és un arbre molt delicat i que no se pot podar 

gairebé (veurem els resultats del fet als del Poliesportiu de Pollença, per 

exemple [devora carretera]). Un bon exemple de xiprer sa són els del 

Jardins del Convent.  

• Possible nova moció per sol·licitar-ho? Que a més complementi la moció 

sobre la replantació d’arbres morts?  

 

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


