
 

Grup de Treball Podem Pollença 

Grup de Treball del mes d’agost, celebrat el dia 17 d’agost de 2020, a les 17:30 a la 
platja de Llenaire, Port de Pollença 

Persones assistents: 4 

 

➔ Temes a tractar: 

 
1. Romanents de Tresoreria, estat de la qüestió 

 
2. Comerç local, proposta de curs per empreses 

 
3. Temes diversos 

 

 
 

➔ Desplegament dels temes 

1. Romanents de Tresoreria, estat de la qüestió 

S’ha anat compartint pel grup l’elaboració del document anomenat “posicionament 
Unides Podem Pollença sobre el Romanent de Tresoreria, any 2020”.  

 

S’explica el correu intercanviat amb Intervenció on se’ns plantegen les xifres següents:  

Romanent Tresoreria despeses generals 2019: 31.309.641,56€ 

MC aprovades amb anterioritat entrada vigor norma: 5.475.114,73€ 

Fons líquid 06/08/2020: 9.462.568.59€ 

Dipòsits a data 06/08/2020: 21.850.000€ 

 

IMPORT TÈCNIC A APORTAR: 25.799.019,1€ 

 

Hi ha dues opcions, agafar el que diu el RDL on es demana als Aj. Que entreguin els 
seus romanents a l’administració central, o anar fent Modificacions de Crèdit i 
després anar cap al PEF (Pla Econòmic Financer). 



 

Fixam com a data màxima, l’1 de setembre per decidir si publicam el document enviat 
(posicionament), sobretot si l’equip de Govern segueix sent irresponsable i no escolta 
cap de les nostres peticions.  

2. Comerç local, proposta de curs per empreses 

Es repassa la proposta de “on som”, un curs de com gestionar les xarxes socials amb 
èxit, de 1.900€ amb 4 sessions presencials de 3 hores de duració.  

La proposta agrada al grup. Resta veure:  

• Criteris i mètode d’inscripció? Cartell? 
• Proposta de subvencionar PART DEL CURS, ajudar empreses a pagar-lo.  

 
3. Temes diversos 

 
- Es parla de futures mocions possibles (aigües del Moll, Modificació Reglament 

de Serveis Socials).  
 

- Tema sanitari pot marcar molt els mesos vinents i fomentar el desencant ja 
present cap a la política. Esperar a veure com avança.  
 

- Es comenta la falta d’interes de l’Ajuntament de Pollença per treballar en 
prevenció dels efectes de la COVID-19... altres Ajuntaments, com Artà, 
Alcúdia, han aprofitat la conjuntura per fer festes més culturals. “cultura, la 
gran oblidada”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


