
 

 

ASSOCIACIÓ TEIXIT EMPRESARIAL DE POLLENÇA 

 

L’Associació Texit Empresarial de Pollença es constitueix a Pollença el dia 9 d’abril de 2019. 

Amb domicili social al carrer Cecili Metel num. 12 de Pollença i regsitrada de forma oficial al 

Registre d’Associacions de les Illes Balears i al registre municipal d’Associacions de 

l’Ajuntament de Pollença. 

L’Associació Teixit Empresarial es una associació sense ànim de lucre,dirigida a totes les 

empreses del municipi de Pollença, amb els següents objectius i finalitats d’actuació. 

.Representar totes les persones associades mitjançant la contribució a la defensa i els 

interessos professionals,laborals,econòmics,socials i culturals en qüestions d’interès comú. 

.Fomentar la solidaritat i el consens entre les persones associades i intervenir de forma 

conciliadora davant conflictes que es puguin donar entre ells. 

.Programar accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per les persones 

associades i impulsar la seva professionalització i competitivitat. 

.Promoure la col·laboració amb l’Ajuntament de Pollença i altres organitzacions afins,de 

qualsevol àmbit,que repercuteixin en el benefici de l’associació i les persones associades. 

 

L’assemblea general és l’òrgan suprem de l’associació i dita associació està representada per 

una Junta Directiva formada per: 

President/a 

Vicepresident/a 

Secretari/a 

Tresorer/a 

Vocals(7) 

La junta directiva es renovarà cada tres anys i l’elecció de la mateixa es farà en Assemblea 

General. 

 

 



 

 

 

Relació amb altres entitats 

Des de la seva constitució,l’Associació Teixit Empresarial de Pollença ha signat un conveni de 

col·laboració amb l’Ajuntament de Pollença,que concedeix una subvenció directa a dita 

associació per ajudar e desenvolupar les diferents accions que es duen a terme .Aquest 

conveni te una durada d’un(1) any i es signa de nou cada any amb un nou projecte i les noves 

activitats presentades .La quantia del conveni no es una quantia fixa, si no que va canviant en 

funció de les activitats i pressuposts de les dues parts .Per aquest any 2021 la quantia de la 

subvenció ha estat de 20.000 euros. 

 Aquest conveni de col·laboració respon a la idea per part de l’Ajuntament de fomentar i donar 

suport a la col·laboració pública privada per la consolidació de l’associacionisme empresarial 

dins el municipi amb la intenció de promoure la cooperació i el consens entre els sectors 

empresarials organitzant i impulsant esdeveniments, creant sensibilització, millorant la 

competitivitat de les empreses, fomentant imatge i qualitat dels sectors empresarials i els seus 

serveis al municipi . 

De conformitat amb l’article 29.2 apartat s) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i 

de règim local de les Illes Balears, els municipis de les Illes Balears, en el marc de les lleis, tenen 

en tot cas competències pròpies en la regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions 

de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i 

turístic, en el seu territori. 


