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Informe comptes anuals Unides Podem Pollença, any 2020 

 

➔ Introducció explicativa 

Com exposat a la pàgina web, aquest informe de Comptes anuals recull els ingressos 
rebuts, així com les despeses efectuades (permeses pel normal funcionament del 
partit) pel nostre Grup Municipal d’Unides Podem Pollença, amb CIF G16637480, 
durant l’any 2020, així com la data de cada moviment. Recordar que aquesta 
assignació va ser aprovada en sessió Plenària Extraordinària del dia 02/07/2019, en el 
punt 8 de l’ordre del dia, fixant-se una quantitat de 1.200€ anuals fixes i 700€ 
variables que es computa per cada regidor/a que conforma el Grup Municipal. En el 
nostre cas, al tenir 1 sol regidor, la quantitat final és de 1.900€ / any.  Hi vàrem votar 
en contra. 

Compte Anual (2020) Unides Podem Pollença 

Saldo inicial a dia 01/01/2020 ➔ + 861,02€ 

Data  Concepte Pagador/a Quantitat 

27/01/2020 Quota compte vista 
Unides Podem 

Pollença 
- 10,00€ 

17/05/2020 
Pagament anuncis de 

Facebook 
Unides Podem 

Pollença 
- 27,99€ 

09/07/2020 
Assignació Grup Municipal 1r 

semestre 2020 
Ajuntament de 

Pollença 
+ 947,40€ 

27/07/2020 Quota compte vista 
Unides Podem 

Pollença 
- 10,00€ 

17/11/2020 
Wordpress.com Premium, 

subscripció anual 
Unides Podem 

Pollença 
- 114,00€ 

01/12/2020 
Contingut web Editora Balear 

SA 
Unides Podem 

Pollença 
- 0,50€ 

02/12/2020 
Paper DIN A4 i subratlladors 
(Pollensa shopping Center) 

Unides Podem 
Pollença 

- 22,00€ 

10/12/2020 Quota targeta dèbit 
Unides Podem 

Pollença 
- 20,00€ 

10/12/2020 
Assignació Grup Municipal 1r 

semestre 2020 
Ajuntament de 

Pollença 
+ 956,16€ 

TANCAMENT COMPTE ANY 2020 ➔ + 2.560,09€ 
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Durant l’any 2020, els moviments han estat:  

• 2 despeses de 10,00€ per la quota de manteniment del compte bancari que 
tenim a Colonya Caixa Pollença.  

• Diverses despeses que s’agrupen en una de 27,99€ de pagament d’anuncis de 
Facebook per promocionar les nostres al·legacions al Pressupost General de 
l’any 2020.  

• 1 despesa de 20,00€ per la quota de la targeta de dèbit associada al compte 
bancari. Quota de 20,00€ anuals.  

• 2 ingressos per un total de 1.903,56€ provinents de l’Ajuntament de Pollença 
(assignació econòmica a grup Municipal).   

• 1 despesa de 114,00€ per pagar durant 1 any la subscripció Premium a 
WordPress.com i comptar amb domini propi i més utilitats per la pàgina web: 
https://podempollenca.com/ 

• 1 despesa de 0,50€ per consultar 1 article Premium del Diari de Mallorca 
(entrevista al nou Jutge de Pau, Martí Ochogavía).  

• 1 despesa de 22,00€ per adquirir paper format DIN A4 (per imprimir des del 
domicili acords de Ple, normativa, etc.) i subratlladors.  

 

Així, al tancament del Compte de l’any 2020, Unides Podem Pollença té 2.560,09€ a 
Colonya Caixa Pollença.  

 

Signat, Podem Pollença 

Aprovats als Grups de Treball de juliol 2021 

https://podempollenca.com/

