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d’Alternativa per Pollença 

1. Estructura del partit 
El partit s’organitza entorn a una assemblea municipal formada per tots els militants i 
simpatitzants (afiliats o no), que és el màxim òrgan de decisió d’Alternativa per Pollença. No hi ha 
cap més estructura fixa (ni junta directiva, ni consell executiu…). 

2. Recursos materials i patrimoni 
A Alternativa per Pollença no tenim cap crèdit bancari, i els recursos econòmics els tenim en 
comptes d’Estalvi Ètic de Colonya. No tenim cap immoble, ni en lloguer ni en propietat.  

3. Recursos humans 
A Alternativa no tenim cap persona contractada per a l’organització. Les persones que participen 
i els càrrecs interns (coordinació, tresorereria) ho fan de manera desinteressada i no retribuïda. 
Els càrrecs electes, que en l’actual legislatura són dos regidors, estan sotmesos a la norma de límit 
de repetició de mandats (màxim 2) i els seus ingressos principals no són els derivats de la seva 
tasca a l’Ajuntament. El sou és de 6000 € anuals bruts. S’ha de tenir en compte que, coincidint 
en any electoral, a partir del mes de juny, les persones que ocupen les regidories han canviat. !
4. Recursos econòmics 
El total d’ingressos d’Alternativa per Pollença durant el 2015 ha estat de 7.141€. El total de 
despeses ha estat de 6.650,7€. S’ha tancat l’any amb un excedent de 490€. !
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Desglossament dels ingressos: 
La principal font d’ingressos del partit es correspon a les 
donacions del seu sou que han fet els regidors, un total de 
4.000€.   
La segona font d’ingressos prové de les subvencions 
institucionals: s’han rebut 2.115,7€. En tercer lloc, trobam els 
ingressos procedents de les quotes d’afiliació  que sumen 
720€. S’han ingressat 300€ de donacions particulars. 
Finalment, hi trobam 5,9€ d’interessos de Colonya.  !
Desglossament de les despeses: 
Quant a aportacions externes, s’han fet pel valor total de 
886€. Es tracta de revertir a la societat d’alguna manera part 
dels diners rebuts, especialment en projectes o col·lectius que 
defensen idees i valors compartits des d’Alternativa. Es va fer 
una aportació de 500€ al Verkami d’Ona Mediterrània (per 
millora de sneyal i infraestructura), 193€ a la caixa de 
resistència dels tècnics de Movistar en vaga indefinida i una 
de 193€ per la situació d’emergència pel terratrèmol al 
Nepal. 
Així mateix, s’ha gastat 1578,7€ en la campanya electoral 
(cartells, paperetes, tríptics, mítings… despeses ja publicades al 
web), 2.549,6€ en comunicació (cartells, revistes, nou disseny 
Urxella…), 1.327,3€ en l’organització de diversos actes 
(fogueró, primer de maig, dinar a Llenaire, boletada), 263€ en 
material fungible (papereria, ferreteria), 40,7€ en despeses 
bancàries, 4,1€ d’aportació a l’Estalvi Ètic i 1,4€ de retenció. !
Capital acumulat: 
El capital acumulat a 31 de desembre del 2015, en els 
comptes d’Alternativa és 5.215,06€.* !!
*No es tenen en compte, de cara a l’informe anual, els comptes dels 
regidors (com s’havia fet fins ara) sinó només els del partit. 
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