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Assemblea Podem Pollença 

Assemblea número 58, celebrada el dia 1 de desembre del 2021, a les 19:00 h a 
Pollença 

Persones assistents: 4 

 

➔ Ordre del dia: 

1. Balanç any 2021 
2. Perspectives any 2022 (camins públics, Fartàritx, Port de Pollença i 

sanejament, romanent de tresoreria, ...) 
3. Informació diversa (primàries autonòmiques de Podem Illes Balears, ...) 
4. Precs i preguntes 

 
➔ Desplegament de punts 

1. Balanç any 2021 
 
S’han plantejat idees innovadores, mocions constructives, fet al·legacions a les 
ordenances i aprovacions dutes a terme que eren susceptibles de millorar, des del 
nostre punt de vista.  
 
Estem oferint una versió d’oposició constructiva, que no està dient a tot “no pel no”. 
Quan s’ha hagut de donar suport a propostes importants, hem tengut la 
responsabilitat de fer-ho.  
 
Una idea com el Pla Director de Clavegueram ha acabat permeabilitzant. Hem fet 
reunions amb entitats socials que es preocupen per aquest assumpte, així com 
presentar al·legacions a la modificació del PORN (millorar condicions accés a 
Ternelles), al·legacions al Pla General Ports IB 2018-2033. Carretera Vella de Lluc, 
aportant visió dels veïns/es a les al·legacions. També hem fet feina, per tant, amb 
assumptes supramunicipals.  
 
Ha estat difícil fer assemblees i grups de treball presencials degut a la pandèmia 
provocada per la COVID-19. Així mateix, manca una participació activa de la 
ciutadania en la presa de decisions, cultivada per la pròpia idiosincràsia de 
l’Ajuntament de manca de participació ciutadana, com per exemple la periodicitat de 
les sessions plenàries, la manca de continuïtat dels projectes participatius...  
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2. Perspectives any 2022 (camins públics, Fartàritx, Port de Pollença i 
sanejament, romanent de tresoreria, ...) 

 
S’exposa la importància que es comenci a envestir les urbanitzacions il·legals actuals: 
El Vilar, La Font. S’explica que El Vilar ja està en marxa el projecte de recepció de la 
urbanització. La Font, pendent.  
 
La Cala Sant Vicenç és una assignatura pendent de finalitzar les fases d’obres de 
sanejament, pluvials i vial (Can Botana i Temporal). A més, hi ha elements 
d’embelliment que s’han col·locat sense tenir en compte, per exemple, l’alçada per 
mirar a l’horitzó i la vista està tapada per paret o baranes.  
 
Camins públics, es proposa plantejar una moció que reclami executar la PNL camins 
públics i fer els itineraris de senyalització a tots els camins públics del catàleg de 
camins de l’Ajuntament, adequant-los, també, si actualment són intransitables 
perquè tenen barreres, estan mal estat o usurpats.  
 
Sobre Fartàritx, cal seguir pressionant a nivell autonòmic perquè es valori la compra 
de la parcel·la per fer-la un espai públic natural d’alt nivell de protecció, amb un futur 
refugi i ampliació del GR.  
 
Sobre el Port de Pollença i el sanejament general del Municipi, seguirem insistint amb 
la necessitat d’un Pla Director de Clavegueram.  
 
Sobre els romanents de tresoreria, es planteja la possibilitat de repetir la proposta 
feta a 2020 (que no es va respondre ni tenir en compte) i prorrogada a 2021 fruit de la 
suspensió de regles fiscals. Reiterarem la proposta de modificació del Reglament de 
prestacions econòmiques dels serveis socials, feta a setembre de l’any 2020.  
 
A nivell autonòmic, cal posicionar-se clarament amb la mala utilització de l’ITS; no es 
pot destinar a tapar forats estructurals, ni a finançar musicals, entre d’altres. És per 
finançar projectes de defensa del medi ambient, augmentar patrimoni públic de la 
Serra de Tramuntana, millora d’eficiència energètica... També cal seguir insistint amb 
la necessitat de regular els fondejos a la Badia i no acceptem la proposta actual de 
Ports IB de 168 fondejos.  
 
També pensam que és important finalitzar algun aspecte com el camí de GR del Puig 
de Maria, tot i considerar adient que es limiti el tràfic rodat fins a dalt, per mantenir el 
màxim de temps les feines que es puguin fer per part de margers/es amb la tècnica 
de ruta de pedra en sec.  
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3. Informació diversa (primàries autonòmiques de Podem Illes Balears, ...) 
 
Per motius personals, l’enllaç d’organització del Cercle de Podem Pollença, Manuel 
Medina, va comunicar al Portaveu del Cercle, Michael L. Muller, que volia renunciar al 
càrrec, aprovat a l’Assemblea extraordinària del dia 17/11/2020 a les 17.00 h, en el 
punt 3. De conformitat amb aquesta petició, i no havent pogut assistir a l’assemblea, 
el Sr. Medina ha manifestat el següent missatge:  
 
Yo, Manuel Medina Collado, con DNI XXXXXX9C, en el día de 01/12/2021, presento mi 
renuncia como enlace de círculos de Pollensa. Para que conste a efectos requeridos 
[missatge Whatsapp a Michael L. Muller, portaveu, el dia 01/12/2021 a les 17.00 h]. 
 
Actualment, per tant, roman com a Enllaç del Cercle la Sra. Gloria Mercedes Quiceno, 
també escollida a l’assemblea extraordinària del dia 17/11/2020, a les 17.00 h, en el 
punt 3.  
 
El Sr. Pau Noguera Sánchez es postula a ocupar el càrrec d’Enllaç del Cercle. Sotmès a 
votació, fent constar que una membre de l’assemblea s’ha absentat, s’aprova per 3 
vots a favor, i cap en contra.  
 
Les seves dades són 6XXXXXXXX, XXXXXXXXX@gmail.com 
 
Els militants presents que voten són: Marc Crespí, Pau Noguera Sánchez i Michael L. 
Muller.  
 
 
S’explica que hi haurà canvi de direcció autonòmica. El calendari inclou presentació 
de candidatures, debat dels documents organitzatius, feministes i polític, tot tenint 
present que hi haurà només una sola candidatura.  
 
Durant el mes de desembre hi haurà la presentació dels avals personals i col·legiats, i 
després es culminarà amb la votació al CCA i la Coordinadora General.  
 
Es repassa la importància d’estar donats d’alta al sistema de Podem havent acreditat 
la identitat (enviament NIE o DNI).  
 

4. Precs i preguntes 
 
No hi ha precs ni preguntes.  

 

Signat, Podem Pollença 


