
 

 

Grup de Treball Podem Pollença 

Grup de Treball del mes de juliol, celebrat el dia 08 de juliol del 2020, a les 19.00 h a 
bar 1550, terrassa.  

Persones assistents: 5 

 

➔ Temes a tractar: 

 
1. Comerç local, què podem fer? 

 
2. Plaça Major, actuacions en relació al “femeter”? 

 
3. Temes diversos 

 

➔ Desplegament dels temes 

 

1. Comerç local, què podem fer? 

Es parla d’accions que podem impulsar com a partit Municipal local. Es podria fer una 
crida a llogaters que facin una rebaixa del preu dels seus lloguer. A nivell de model 
productiu Pollencí, què seria l’ideal? (idees de futur): 

• Prioritzar la qualitat / preu 
• Formació per propietaris dels negocis (xarxes socials? Pàgines web?).  
• Proximitat / fomentar comerç i mercat.  
• Campanya... “a qui compres? Qui ho fa? Qui te repara? Qui te ven? 
• Fomentar productes de temporada.  

 

MERCAT, normativa permet més presència de les paradetes de les que hi ha a Plaça. 
No estem d’acord amb el fet que el producte agroalimentari no estigui en el centre 
neuràlgic de la Plaça. No estem d’acord que taules i cadires ocupin, de nou, tot el seu 
espai quan era l’únic moment de la setmana (unes hores), que la Plaça era més co-
compartida.   

 
2. Plaça Major, actuacions en relació al “femeter”? 

Es va revisar normativa i l’ús de femeter no està contemplat. Estem parlant d’un espai 
dins centre històric, pel que si li aplica el PECH (Pla Especial del Centre Històric). 



 

S’anirà sol·licitant i reiterant que no s’utilitzi aquest espai per això, i que es compleixi 
el que varen votar els Pollencins i les Pollencines als pressupostos participatius de 
l’any 2018:  

- Bicicleters.  
- Adequar la pavimentació de l’espai.  
- Posar bancs.  

A més, es podrien incorporar alguns arbres per augmentar la massa forestal urbana.  

 
3. Temes diversos 

Es parla sobre l’assumpte de Ternelles (modificació PGOU, auto-judicial de la Sala del 
Tribunal de les Illes Balears....). Una única via sembla ser modificar el PORN de la Serra 
de Tramuntana per incorporar-hi la disposició addicional 2ª que permet algunes 
activitats molt regulades dins les zones d’exclusió. Per la Plataforma pro-camins, no 
s’hauria de retirar la servitud de pas ja que pensen que el camí forma part de la xarxa 
viària del Municipi, en base al que apareix al PGOU.  

 

El que sembla clar, és que la justícia no està de part de l’Ajuntament de Pollença, sinó 
de la propietat de Ternelles, i que el Sr. batle executarà fidelment l’auto (ja li va bé...). 
Si la Conselleria de Medi Ambient no es posa les piles per iniciar la tramitació de 
modificació del PORN, tendrem problemes per poder tornar a anar a Cala Castell.  

 

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


