
 

AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA PER A L’EXERCICI           

2019 

Marina Llobera Vicens, regidora del grup municipal Alternativa per Pollença, amb DNI            

43150547V, en representació d’Alternativa per Pollença, presenta les següents al·legacions al           

Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2019. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

- Atès l’acord adoptat per l’Ajuntament de Pollença, en sessió ordinària celebrada el dia 30               

d’abril de 2019, pel qual s’aprova inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Pollença              

per a l’exercici 2019, i pel qual dit expedient se sotmet a informació pública. 

- Atès el moment de saturació i massificació turística que viuen les Illes Balears i Pollença, amb la                  

problemàtica (social, laboral i ambiental) que comporta, quedant més que demostrada la            

necessitat d’avançar cap a un model que tendeix al decreixement turístic. 

- Atès el poc coneixement de gran part de la població del nou reglament de participació                

ciutadana aprovat recentment i la necessitat de promoció d’aquest, i de totes les activitats              

sobre participació que es portin a terme. 

- Atesa la necessitat de potenciar i dotar de recursos humans l’àrea de participació ciutadana. 

- Atesa la necessitat de fer passes per a canviar l’actual model econòmic cap a un de més just i                    

social. 

- Atesa la necessitat de construcció d’una nova canera municipal. 

- Atesa la necessitat de millorar i ampliar la zona de jocs de Ca les Munnares per fer-lo més                   

segur i confortable. 

- Atesa la necessitat de fomentar una mobilitat amb bicicleta i a peu, i descongestionar de                

cotxes els nuclis urbans dels municipi. 

- Atesa l’existència de barreres arquitectòniques i la dificultat d’accessibilitat a diferents espais             

públics. 

- Atesa la necessitat de posar en valor el patrimoni artístic, històric, arqueològic i arquitectònic. 

- Atesa la necessitat de promoure la diversitat com a valor de convivència. 

 



 

Per tot això sol·licita que tenguin per ben presentades aquestes 

Al·legacions: 

- Que es redueixi de forma substancial la partida 430 2260210 01 Promoció i Publicitat turística                

de 26.000,00 euros. 

- Que es redueixi de forma substancial la partida 430 2260211 01 Merchandising de 13.000,00               

euros. 

- Que es redueixi de forma substancial la partida 430 2260212 01 Promoció fires i col·laboracions                

de 43.300,00 euros. 

- Que es redueixi de forma substancial la partida 430 226026 01 Material institucional (guies               

mapes dvd) de 46.900,00 euros. 

- Que s’augmenti la partida 924 2200016 01 Material oficina Participació ciutadana de 500,00 

euros 

- Que s’augmenti la partida 924 226025 01 Publicitat i impremta Participació Ciutadana de 

500,00 euros. 

- Que s’augmenti la partida 924 226062 01 Activitats Participació Ciutadana de 1.500,00 euros. 

- Que s’augmenti la partida 924 2279940 01 Servei participació ciutadana de 14.000,00 euros. 

- Que s’augmenti fins a 12.000 euros la partida 231 2270618 01 Estudi foment economia social 

de 500 euros. 

- Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un projecte de construcció d’una canera 

municipal. 

- Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un projecte de millora i ampliació dels parc i zona 

de jocs de la plaça de ca les Munnares. 

- Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un pla de mobilitat. 

- Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un pla d’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques. 

- Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un projecte de museïtzació de Pollença. 

 



 

- Que s’inclogui una partida per a la redacció d’un pla de convivència en la diversitat. 

  

Pollença, 24 de maig de 2019. 

  

Marina Llobera Vicens 

 

 


