
Bartomeu Cifre Bennàsar, en representació del Grup Municipal del PSM-Entesa 

Nacionalista de Pollença, atentament, 

Exposa: 

Que, assabentats de l’exposició pública del projecte del Ministeri de Medi Ambient, 

Medi Rural i Marí ,  ‘PROJECTE D’ACCESOS I MILLORA DEL FRONT LITORAL DE CALA 

SANT VICENÇ, DEL TERME MUNICIPAL DE POLLENÇA–ILLES BALEARS-’ y del seu ‘ESTUDI 

D’IMPACTE AMBIENTAL’. 

 

Procedim a formular les següents AL·LEGACIONS 

 

1. Considerant la rellevància del projecte pel futur de Cala Sant Vicenç, demanam 

que , més enllà de una exposició pública per cumplir amb els tràmits establers 

per llei, s’obri un període de debat sobre el projecte, amb la col·laboració de les 

administracions implicades, en especial l’Ajuntament de Pollença, per donar a 

conèixer el contingut del projecte als ciutadans i a les associacions vinculades a 

Cala Sant Vicenç, i així millorar el projecte. 

2. El projecte té condiciona futures actuacions sobre Cala Sant Vicenç, actuacions 

en les que l’Ajuntament de Pollença hi té un protagonisme especial. Per tant 

consideram que s’han de recollir les aportacions que pugui fer l’ajuntament de 

Pollença per tal d’aconseguir un desenvolupament coordinat de totes les accions 

que s’han de dur a terme damunt Sant Vicenç.  

3. Considerant la proximitat de les eleccions i els canvis que això pot suposar en les 

polítiques a realitzar sobre cala Sant Vicenç, demanam que es perllongui el 

període d’exposició pública  a la fi que el proper consistori pugui emetre 

al·legacions amb el seu propi criteri. 
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4. El projecte ha de respectar els elements d’importància patrimonial que 

existeixen a Cala Sant Vicenç, i per tant demanam que no s’eliminim o 

perjudiquin edificis o instal·lacions catalogats o en procés de catalogació. En el 

mateix sentit que es respecti l’escar de Cala Barques, declarat Bé Catalogat pel 

Consell de Mallorca així com totes les restes d’arqueologia subaquatica existents 

dins el fons marí. 

5. Demanam que es redueixi la zona pavimentada davant l’actual hotel Don Pedro, i 

que es naturalitzi una zona més amplia, recuperant les roques originals. 

6. Sol·licitam que es prengui qualque determinació, ja sigui a mitjà  llarg termini, 

sobre el futur de l’Hotel Don Pedro, vist que el propi Ajuntament de Pollença va 

aprovar unes al·legacions a la modificació del Pla Territorial de Mallorca on 

demanava la eliminació d’aquest hotel i que la pròpia demarcació de Costes va 

emetre informe el 13/10/2010 en el sentit de que:  

El  edificio  se  encuentra  sometido  al  reglmen  establecido  en  la disposición  

transi/oria  4° de  la  Ley de  Costas y  concordantes  de  su  Reglamento 

General-J 2"y ¡ 3°_. " 

7. Millorar les proteccions en el carrer de Cala Molins, en la zona de major 

desnivell. 

8. Reduir l’aparcament de cotxes i remolcs devora l’avarador de Cala Molins, per 

deixar només un espai de maniobra. Ja existeix zona d’aparcament de remolcs a 

l’aparcament municipal. 

9. No executar cap desmunt a la carretera d’accés a Cala Carbó, ja que el trànsit 

actual de vehicles, que no s’incrementarà per la desclassificació de la zona 

urbana, no requereix una ampliació de la carretera. Això sí, millorar el paviment i 

les proteccions d’aquest tram. 

 

A Pollença, el 08 d’abril de 2011 

 

Bartomeu Cifre Bennàsar, 

Regidor-portaveu del Grup Municipal PSM-EN 


