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Proposta de donació any 2019 del regidor d’Unides Podem Pollença 

 

➔ Introducció explicativa 

El 9 de juliol de 2019 es va decidir realitzar amb caràcter anual una donació de part del 

sou del regidor d’Unides Podem Pollença, Michael L. Muller Flury, ja que no 

estàvem, ni esteim d’acord, amb la pujada de sous que va haver-hi de forma 

generalitzada a l’Ajuntament de Pollença pels regidors i regidores, aprovat per l’actual 

equip de Govern conformat per Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina i Partit 

Popular i El Pi (que va entrar dins el govern més endavant sense desmarcar-se). En el 

cas de l’oposició, aquesta pujada ha suposat passar a cobrar per part de qui és 

portaveu d’un grup Municipal 8.400€ en lloc de 6.000€ bruts anuals. Com vàrem 

votar en contra d’aquesta decisió, aprovada en sessió Plenària extraordinària del dia 

02/07/2019, reflectim aquí la proposta de donació aprovada en els grups de Treball del 

passat dia 14/05/2020, i també recordam les retribucions rebudes pel Sr. Muller i 

explicam el càlcul fet per obtenir la quantitat d’enguany.  

 

Proposta de donació per l’any 2019 

Després d’analitzar les diferents entitats del Municipi, els projectes que duen endavant 

i la importància que tenen per la vida social del poble (i la que tendran en la 

recuperació social que ha de d’arribar per pal·liar els mals provocats per la pandèmia 

de la COVID-19), aquest any s’ha decidit fer una donació de 1.200€ (400€ per cada 

una) a les següents entitats:  

- 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 acudeixi amb 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.  
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Volem recordar que les donacions anuals es faran sempre a:  

• Entitats Socials de Pollença. 

• Projectes de caràcter social, cultural, esportiu, artístic, etc., que siguin d’interès 

i que lluitin pel bé comú, realitzats per persones (individuals o grups) de 

Pollença.  

Si hi ha entitats i/o projectes que no han estat seleccionats i la ciutadania mos vol fer 

arribar iniciatives que considera positives i que fan una tasca social que pot requerir 

d’un suport econòmic puntual, encantats/des de rebre propostes per l’any 2020.  

 

Retribucions percebudes a l’any 2019 i determinació quantia a donar 

Tot i que l’informe complet es pot trobar aquí , adjuntam la taula resum de les 

retribucions de l’any 2019 aixi com els càlculs que determinen la quantitat donada a les 

3 entitats abans exposades:  

Retribucions Michael L. Muller Flury any 2019 

Data de l’ingrés Quantitat 

08/08/2019 176,4€ 

08/08/2019 588€ 

05/09/2019 560€ 

03/10/2019 588€ 

08/11/2019 560€ 

06/12/2019 560€ 

21/12/2019 560€ 

TOTAL (IRPF DESCOMPTAT)  ➔ 3.592,4€ 

 

La retribució bruta de l’any 2019 ha estat de 4.410€ bruts (retenint-se 817,6€ en 

concepte d’IRPF). El dia 10/02/2020 es varen realitzar els següents càlculs: 

•  Si s’hagués cobrat el que anteriorment es cobrava per estar a l’oposició 

(6.000€ anuals i no els 8.400€ actuals), la retribució hagués estat de 3.150€. 

• 4.410€ bruts – 3.150€ bruts = diferència de +1.260€. Aplicant l’IRPF 

majoritàriament retingut durant l’any 2019, un 20%, el resultat és de 1.008€ 

d’excedent (1.260€ - 252€).  

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

la donació a 1.200€, i no deixar-la en 1.008€. Avui, dia 26/05/2020 s’ha procedit a 

realitzar 3 transferències des del compte bancari de La Caixa del regidor (Michael L. 

Muller) als 3 comptes bancaris donats per les entitats abans esmentades: Onit, 

Undermoll i AFAMA.  

Signat, Podem Pollença 

https://podempollenca.files.wordpress.com/2020/02/informe-regidor-unides-podem-pollenc3a7a-any-2019-1.pdf

