
 

 

Grup de Treball Podem Pollença 

Grup de Treball del mes de juliol, celebrat el dia 8 de juliol del 2021, a les 17:30 a 
l’Avenida Pony Pisador. Finalment es canvia la ubicació a Pa Nord, ja que el bar 
anterior estava tancat.  

Persones assistents: 6 

 

➔ Temes a tractar: 

 
1. Proposta donació a entitats socials amb diners any 2020 

 
2. Comptes grup Municipal any 2020 

 
3. Estat Badia Pollença 

 
4. Torn obert de paraules 

 

 
 

➔ Desplegament dels temes 

 

1. Proposta donació a entitats socials amb diners any 2020 

Es fa debat sobre la proposta de donació del “sobrant” de l’any 2020 que prové de la 
diferència de les retribucions actuals del regidor del grup Municipal i les de l’anterior 
legislatura. Amb els càlculs fets, la quantitat a repartir és de 1.700€. Es debat la millor 
fórmula pel repartiment:  

3 donacions grans i una petita, 3 donacions grans, 4 donacions grans i una petita... 
finalment s’escull aquesta última, i el resultat és 4 donacions de 400€ i 1 donació de 
100€. Després que tothom present exposi les diferents opcions i opinions, s’acorda 
per consens que:  

• Cap de Fibló, 400€ 
• Associació d’artesans, 400€ 
• Cat Protection, 400€ 
• Club de Patinatge Pollença, 400€ 
• Món Verd, 100€ 



 

S’exposa que amb aquest repartiment, es donen suport a entitats / iniciatives de 
diverses branques. S’acorda que es contactarà en els propers dies amb cada entitat 
per preguntar si estan d’acord en rebre el donatiu.  

2. Comptes grup Municipal any 2020 

S’exposen i expliquen les despeses i ingressos de l’any 2020, amb un resultat final de 
2.560,09€. Actualment a l’any 2021 hi ha al compte 2.490,69€.  

ANY 2020 

Data moviment Concepte Pagador/a Càrrec Abonament Saldo Actual 

27/1/2020 LIQ. CTA.VISTA 20 
Unides Podem 

Pollença -10,00 € 0,00 € 851,02 € 

17/5/2020 
Pagament anuncis de 

Facebook 
Unides Podem 

Pollença -6,00 € 0,00 € 845,02 € 

18/5/2020 
Pagament anuncis de 

Facebook 
Unides Podem 

Pollença -6,00 € 0,00 € 839,02 € 

20/5/2020 
Pagament anuncis de 

Facebook 
Unides Podem 

Pollença -6,00 € 0,00 € 833,02 € 

22/5/2020 
Pagament anuncis de 

Facebook 
Unides Podem 

Pollença -9,00 € 0,00 € 824,02 € 

15/6/2020 
Pagament anuncis de 

Facebook 
Unides Podem 

Pollença -0,99 € 0,00 € 823,03 € 

27/6/2020 La SEADAS DE CE 
Unides Podem 

Pollença -47,80 € 0,00 € 775,23 € 

28/6/2020 
ERROR UTILITZACIÓ TARGETA 

27/06/2020 
Michael L. Muller 

(41708483F) 0,00 € 47,80 € 823,03 € 

9/7/2020 
Assignació Grup Municipal 1r 

semestre 2020 
Ajuntament de 

Pollença 0,00 € 947,40 € 1.770,43 € 

27/7/2020 LIQ. CTA.VISTA 20 
Unides Podem 

Pollença -10,00 € 0,00 € 1.760,43 € 

17/11/2020 
WordPress.com Premium, 

subscripció anual 
Unides Podem 

Pollença -114,00 € 0,00 € 1.646,43 € 

1/12/2020 
CONTENIDO WEB (EDITORA 

BALEAR SA) 
Unides Podem 

Pollença -0,50 € 0,00 € 1.645,93 € 

2/12/2020 

Copimax (paper DIN A4) + 
MARCADOR (POLLENSA 

SHOPPING CENTER BON PREU 
SL) 

Unides Podem 
Pollença -22,00 € 0,00 € 1.623,93 € 

10/12/2020 CUOTA TARJETA DEB 
Unides Podem 

Pollença -20,00 € 0,00 € 1.603,93 € 

10/12/2020 
Assignació Grup Municipal 1n 

semestre 2020 
Ajuntament de 

Pollença 0,00 € 956,16 € 2.560,09 € 

 

S’aproven els comptes i es publicaran a l’apartat de transparència de la pàgina web 
de Podem quan es tanqui definitivament la proposta de donacions de l’any 2020.  



 

3. Estat Badia Pollença 

S’exposa que la feina és reiterar política i tècnicament la necessitat d’elaborar un Pla 
Director de Clavegueram. S’explica que el dia 09/07/2021 hi ha una reunió prevista 
entre diferents agents socials del Municipi i grups polítics per tractar la problemàtica 
en el seu conjunt de la Badia (abocaments, fondejos il·legals, etc.). Michael explica 
que s’ha intentat convidar a l’equip de Govern però ha declinat la invitació, remetent-
se a una reunió que es celebrarà a principis de setembre. També exposant el batle 
que si no hi ha tècnics, no vol anar a cap reunió. Yolanda exposa que Cala Molins hi 
ha dies que fa mala olor, sempre provenint el costat esquerra de la cala (devora el 
bar).  

S’exposa la greu situació de salubritat i mediambiental i que actualment la platja 
d’Albercuix és considerada bandera negra (informe estatal publicat recentment a 
mitjans de comunicació).  

Es parla de la possibilitat de fer una denúncia a Recursos Hídrics de la problemàtica. 
Yolanda té un contacte dins l’àrea de feina de Medi Ambient que ens pot assessorar, 
acordem que intercanviarà núm. de telèfon mòbil per poder contactar.  

Això ens podrà permetre tenir més coneixement sobre:  

• Requisits legals.  
• Competències. 
• Possibles accions.  

Sobre els fondejos il·legals, s’explica que és una competència de Costes i que és 
frustrant que no exerceixi cap tipus de protecció ni persecució dels fondejos 
indiscriminats a la Badia.  

Es fa proposta d’un possible encàrrec d’estudi a l’Associació Arrels Marines per 
avaluar canvis en l’ecosistema marí, que es cobriria amb part dels diners del compte 
Municipal (punt 2 ordre del dia). S’acorda esperar a tenir la conversa amb el tècnic 
(contacte que té Yolanda).  

4. Torn obert de paraules 

Es posa damunt la taula la petició de Batllia que com a grup Municipal féssim 
propostes de cara a les distincions de la Patrona per l’any 2021.  

Es van comentant diverses opcions, tot i que és un any complex alhora d’escollir ja 
que l’any anterior es varen fer distincions molt generals cap a professions essencials 
que bé podrien merèixer, de nou, el reconeixement, tot i que s’aposta per fer una 
proposta amb col·lectius / iniciatives no premiades. Michael explica que la proposta 
de l’equip de Govern és fer una distinció per les Monges del Sagrat Cor que 
compleixen 100 anys de tasca.  



 

Acordem que Unides Podem proposarà les 3 distincions següents:  

- Associacions de caire músic/cultural (ball de pagès, xeremiers i cornetes), per l'any 
difícil d'inactivitat i per la tasca increïble que fan any rere any d'animar les festes, 
posar del seu temps per compartir cultura i passió per tradicions pròpies i per, en 
definitiva, formar part de manera incondicional a tots els programes de les festes 
anuals del Municipi.  

- Mala Pècora, ja proposada per premis Clara Hammerl per part nostra. Tasca de 
sensibilització i accions concretes en contra de la violència de gènere i masclista. Fita 
història al simulacre de moros i cristians de l'any 2019 amb l'entrada massiva de dones 
al combat.  

- Me Pollencí, producte de qualitat i que fomenta el model de ramaderia extensiva, 
amb una producció ecològica i de proximitat. Es varen adaptar durant la pandèmia 
oferint-se el producte a domicili. Ara, amb la llengua blava, pensam s'ha d'impulsar el 
consum i donar el mèrit tant al producte com als/les seus/ves productors/es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


