ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 13/2019
Caràcter: ordinària
Data: 24 de juliol de 2019
Convocatòria: primera
Horari: de 19:03 h a 23:55 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença)

Bartomeu Cifre Ochogavia

Interventor
Sr. Albert Valicourt Genzor

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Regidors i Regidores
Sra. Francisca Cerdà Nadal (Tots per Pollença)
Sr. Josep Lluís Pons Cifre (Tots per Pollença)
Sra. Maria P. Buades Cifre (Tots per Pollença)
Sr. Mateu Soler Estrany (Tots per Pollença)
Sr. Miquel Llobeta Vives (Tots per Pollença)
Sr. Andrés Nevado Rodríguez (Unió Mollera Pollencina)
Sra. Maria Magdalena Xumet Rosselló (Unió Mollera Pollencina)
Sr. David Alonso García (Partit Popular)
Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Junts Avançam)
Sr. Antoni Cànaves Capllonch (Junts Avançam)
Sra. Joana Aina Campomar Orell (Junts Avançam)
Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam) - s’incorpora a les 19:49 h Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam)
Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença)
Sr. Michael L. Muller Flury (Unides Podem)
Sr. Josep Marquet Cerdà (El Pi – Proposta per les Illes Balears)

Secretària
Sra. Francisca M. Adrover Cànaves
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Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessions anteriors
2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5-2019
(Expedient electrònic ABS 2019/2448)
3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa de cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local
(Expedient electrònic ABS 2019/762)
4.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades de conformitat
amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)
(Expedient electrònic ABS 2019/2373)
5.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 2019/532 , de 4 de juliol (Núm. Exp. ABS 2019/2556)

7.- Aixecament d’objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes d’efectuar el
pagament del justi preu corresponent a l’expropiació de la finca registral núm. 404 (Ca na Ferrana) per un
import de 762.816,19 € i aprovació, si procedeix, de l’autorització, disposició de la despesa i
reconeixement de l’obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis 2020 – 2021 (Núm.
Exp. ABS 2019/2564)
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6.- Determinació de les festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2020 (Núm. Exp. ABS 2019/2556)

8.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions de l’Ajuntament de Pollença a les
associacions de caire social any 2019 (Núm. Exp. ABS 2019/2566)
9.- Aprovació, si procedeix, del Compte General de l’Ajuntament de Pollença corresponent a l’exercici
2018 (Núm. Exp. ABS 2019/2121)
10.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions de La Patrona 2019 (Núm. Exp. ABS
2019/2525)
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11.- Aprovació, si procedeix, de la documentació relativa a l’esmena de deficiències posades de manifest
en l’acord adoptat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de data
28.04.2017, relatiu a la suspensió de l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació puntual del pla
parcial del sector urbanitzable PT – 5 “Club del Sol” del PGOU / Promotor: Club del Sol Pollença SA
(Núm. Exp. ABS 2002/1060)
12.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
d’activitats, establiments i instal·lacions (Expedient electrònic ABS 2019/1321)
13.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la
prestació del servei de l’escola municipal d’educació infantil La Gola (Expedient electrònic ABS
2019/932)
14.- Aprovació, si procedeix, de la fixació de tarifes urbanes del servei de taxi, d’àmbit d’aplicació dins el
municipi de Pollença (Expedient electrònic ABS 2019/932)
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15.- Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de la Regidora Sra. Maria Magdalena Xumet Rosselló i
de les renúncies posteriors a ser proclamats electes al càrrec de regidor/a (Núm. Exp. ABS 2019/2565)
16.- Propostes/Mocions d'Urgència

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT
1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i preguntes

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
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Desenvolupament de la sessió:
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessions anteriors
1
2

El Sr. Batle demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió Constitutiva de dia 15 de juny
de 2019 i a l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de dia 2 de juliol de 2019.

3
Vist que no n’hi ha cap, s’aproven per UNANIMITAT dels assistents
2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 5-2019 (Expedient electrònic ABS 2019/2448)
A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 19 de juliol de 2019 que es transcriu literalment:

Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 5-2019
(Expedient electrònic ABS 2019/2448)
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“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

Vist que en aquest exercici 2019, consten en la Intervenció Municipal factures relatives a
prestació de serveis, subministraments i obres corresponents a exercicis anteriors essent
impossible la seva imputació pressupostària a l’exercici d’origen com a conseqüència de rebre
i/o conformar la factura en aquest exercici; en qualsevol cas, al tractar-se de serveis,
inversions i subministraments efectivament prestats a l’Ajuntament, cal reconèixer les
obligacions econòmiques i efectuar el seu pagament amb la major brevetat possible.
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L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 18 d’abril, que desenvolupa la llei 39/1988, de 28
de desembre, en matèria pressupostària, estableix que es competència del Ple de l’Ajuntament
el reconeixement extrajudicial d’aquests deutes per a la seva aplicació a aplicacions del
pressupost corrent.
El pagament de les mateixes es realitzarà d’acord amb les disponibilitats de Tresoreria, tenint
en tot cas preferència al tractar-se de serveis o subministraments prestats en exercicis anteriors
a l’any en curs.
Les Factures les quals es proposen a aprovació, han estat conformades pels membres de la
Corporació.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquestes despeses al nivell de la bossa
de vinculació corresponent al pressupost de l’exercici 2019 de l’Ajuntament.
Per tot l’anterior, el Regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García,
vist l’informe d’Intervenció de data 10 de juliol de 2019 formula al PLE DE L’AJUNTAMENT
la següent proposta d’acord:

Segon.- Aprovar la despesa derivada de la relació de factures adjunta, reconeixent
extrajudicialment els deutes que de les mateixes es derivin per un import total pressupostari de
25.056,81 € amb càrrec a les aplicacions de l’estat de despeses del pressupost de l’exercici
2019 de l’Ajuntament de Pollença.
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Primer.- Resoldre la discrepància formulada per part d’Intervenció de data 10 de juliol de
2019 pel qual es formula nota d’objecció per un import total de 10.843,28 euros.

No obstant, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 5-2019
AJUNTAMENT

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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Factura

D. Factura

Doc. Acred.

36

19/12/2018

B07690332

159

31/05/2018

B57273302

176

04/12/2018

B07807670

186

28/12/2018

B07717333

194

28/12/2018

219

31/12/2018

Nom tercer

C.
Programa

DISARP
BALEAR, S.L.

C.
Econòmica

Import
(Eur)

D. Registre

D. Conforme

231

2200010

155,53

18/12/2018

12/06/2019

151

63501

177,14

14/12/2018

11/01/2019

912

226010

507,18

28/12/2018

30/05/2019

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

912

226010

128,43

28/12/2018

30/05/2019

B57787608

SERVEIS
URBANS
2012, S.L.

151

62529

5.986,48

28/12/2018

18/02/2019

B57894347

TOT FUSTA
POLLENÇA,
S.L.

151

63501

653,04

31/12/2018

18/02/2019

DE BAT A BAT
INTERIORISM
O, S.L.
CANAVES
ENSEÑAT
S.L.

Descripció
ENVASOS C/T
BISAGRA PP 500 W
600U.,MENJAR
DOMICILI
1 TAULA
BIBLIOTECA CAN
LLOBERA.
SOPAR
COL·LABORADORS
RADIO.
COBERTERIA
TAULA SOPAR
COL·LABORADORS
RADIO.
PAPERERES
EXCREMENTS
CANS I
DISPENSADORS
1 ARBRE NADAL
TAULER MARI
BIBLIOTECA CAN
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C.
Programa

C.
Econòmica

Import
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LLOBERA.

341

18/12/2018

43022609

499

09/01/2019

B07843790

500

09/01/2019

B07843790

502

11/01/2019

B07124266

640

19/01/2019

640

AMENGUAL
CERDA,
LORENZO CAN
BISQUERRA
GRUPO
ROYAL
TELECOM,
S.L.
GRUPO
ROYAL
TELECOM,
S.L.

QUEVIURES
COL·LABORADOR
RADIO 30/11/18

912

226010

52,50

08/01/2019

30/05/2019

151

62258

3.506,58

11/01/2019

18/02/2019

151

62258

247,29

11/01/2019

18/02/2019

ELECTRICA
BAHIA, S.L.

151

62258

579,59

11/01/2019

22/02/2019

B16562993

DOLONICO
2018,S.L.

330

226061

55,18

19/01/2019

30/05/2019

19/01/2019

B16562993

DOLONICO
2018,S.L.

912

226010

146,95

19/01/2019

30/05/2019

867

31/01/2019

B57514440

FERRERIA
L'HORT NOU,
S.L.

151

62258

1.754,50

04/02/2019

11/03/2019

1161

18/02/2019

B57797177

POLLENÇA
SHOPPING
CENTER BON
PREU, S.L.

151

62604

61,20

18/02/2019

05/03/2019

1744

21/08/2018

B57162232

EMSER 2002
S.L.U.

150

21401

229,83

19/03/2019

20/05/2019

1851

31/12/2018

B07870868

FERRETERIA
PUERTO
POLLENÇA,
S.L.

150

21204

49,87

26/03/2019

17/06/2019

1955

14/06/2018

B57162232

EMSER 2002
S.L.U.

151

221003

71,69

01/04/2019

16/05/2019

2493

10/01/2019

E16568008

MARTORELL
VALLS, C.B.

231

2279924

127,16

26/04/2019

12/06/2019

2566

29/04/2019

B07124266

ELECTRICA
BAHIA, S.L.

340

21207

3.783,29

30/04/2019

23/05/2019

2764

30/04/2019

G28029643

SOCIEDAD
GENERAL DE
AUTORES Y
EDITORES

3381

226996

970,50

08/05/2019

17/05/2019

SGAE: CONCERT
CLAUSTRE
IGUDESMAN&JOO
DIA 11-08-18

2765

30/04/2019

G28029643

SOCIEDAD
GENERAL DE
AUTORES Y
EDITORES

3381

226996

65,51

08/05/2019

17/05/2019

SGAE: SINFONICOS
RICARDO GALLEN
25/08/2018

2766

30/04/2019

G28029643

3381

226996

52,97

08/05/2019

17/05/2019

2812

30/08/2018

G07173040

340

226093

322,00

10/05/2019

23/05/2019

SOCIEDAD
GENERAL DE
AUTORES Y
EDITORES
FEDERACION
BALEAR
MOTOCICLIS
MO

1 CENTRAL
TELEFONICA
NEXSPAN POLICIA
LOCAL.
MATERIAL
FUNCIONAMENT
CENTRALETA
POLICIA LOCAL.
CANVI 4
PANTALLES LLUMS
A LEDS ESCOLETA
LA GOLA.
QUEVIURES
COL·LABORADORS
RADIO I VERSOS AL
CARRER.
QUEVIURES
COL·LABORADORS
RADIO I VERSOS AL
CARRER.
BARRERA
CORREDERA A C.P.
PORT DE
POLLENÇA.
8 u. MEMORIA USB
8G, URBANISME.
REPARACIO
VEHICLE 7170FXF
RESIDENCIA 02-0718
PETIT MATERIAL I
COPIA CLAU CP
MIQUEL
CAPLLONCH
FLUID ELECTRIC
CREUS 02-05-18 0106-18.
68 GELATS I
GRANISSATS,
JORNADES
SOCIALS 2018
AVARIA
ENLLUMENAT
CAMP FUTBOL
PORT.

SGAE: CONCERT
SINFONICOS
VOGLER
QUARTETT 15/8/18
REGLAMENTS I
ASSEGURANCES
DIADA
MOTOCICLISME
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D. Factura

Doc. Acred.
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C.
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C.
Econòmica
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D. Registre
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Descripció

2848

13/05/2019

A07210263

GALERIES
VICENS, S.A.

9241

226062

1.887,60

13/05/2019

3028

17/11/2017

A80962541

THIRSA

151

227060

302,50

21/05/2019

3122

27/05/2019 B57655243

3167

17/12/2018 A40007460

3462

05/06/2019 G57188898

3493

10/06/2019 7544394

EMBULLS
SERVICIOS
DE BELLEZA
Y SALUD, S.L.
OCA,
INSPECCION,
CONTROL Y
PREVENCION
S.A.U.
ASSOCIACIO
XEREMIERS
ORATS

2311

22603

163,29

27/05/2019

150

21204

219,01

30/05/2019

338

226090

2.500,00

13/06/2019

CULEBRAS
ARROYO,
MARIA DEL
CARMEN

3381

20306

300,00

17/06/2019

TOTAL

14/06/2019 ACTUACIONS
XEREMIERS
ORATS, 2on
SEMESTRE 2018
18/06/2019 5 SERVEIS
CATERING
CONCERTS
FESTIVAL 20162017

25.056,81

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:02:02 a 00:23:03).
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2018
200 M.L DE 500 FILS
COTO EXP.
20/05/2019
VIOLENCIA DE
GENERE.
TAXACIÓ IMMOBLE
CR.PUIG DE
30/05/2019
MARIA,S/N
PARCEL·LA 627
10/06/2019 SERVEI DE
PERRUQUERIA
RESIDENTS DIA
26/10/2018.
03/06/2019 INSPECCIÓ
ASCENSOR RAE
25045 CEIP M
CAPLLONCH 2018

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (set vots a favor: Junts Avançam, Unió
Mollera Pollencina i El Pi- Proposta per les Illes i nou abstencions: Tots per Pollença,
Partit Popular, Unides Podem i Alternativa per Pollença), acorden aprovar
íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Seguidament es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General dia 19 de juliol de 2019 que es transcriu literalment:

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació
de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri local, conducció de
cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local (Expedient electrònic ABS
2019/762)

“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA
Vista la proposta de modificació de l´ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementeri local,
conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local.
Vist el disposat a l’article 15 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovà el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que les entitats locals hauran
d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, exercir la potestat reglamentària
6
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que tenen atribuida de conformitat amb l’article 12.2 i aprovar les corresponents ordenances
fiscals
Vistes les al·legacions formulades
-Núm de registre d’entrada 3659 de data 3 de maig de 2019 presentades per la Sra Marina
Llobera Vicens en representació del grup municipal Alternativa per Pollença.
Vist l’informe emès per part de l’òrgan d’Intervenció en data 17 de juny de 2017.
David Alonso García, Regidor delegat d’Hisenda i Contractació, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següent acord:
Primer Inadmetre l’al·legació presentada amb núm de registre d’entrada 3659 de data 3 de
maig de 2019 i presentada per la Sra Marina Llobera Vicens en representació del grup
municipal Alternativa per Pollença.

09 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI LOCAL,
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FUNERARIS DE CARÀCTER LOCAL
CAPÍTOL I
FONAMENT I NATURALESA
ARTICLE 1

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Segon.-Aprovar definitivament, la modificació puntual de l´Ordenança Fiscal Reguladora de la
taxa de cementeri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local en
els termes següents:

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i d'acord amb el
que disposen els articles 15 i 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament seguirà
aplicant la taxa del Cementeri Local i altres serveis funeraris de caràcter local, que es regirà per
la present ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que preveu l'article 57 de
l'esmentat text refós.
CAPÍTOL II
FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis del cementiri
municipal: concessions de nínxols i sepultures, assignació d'espais per a enterraments,
permisos de construcció de panteons o sepultures, la seva ocupació, reducció, incineració,
moviment de làpides, col·locació de làpides, reixats i ornaments, conservació dels espais
destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres que, d'acord amb el que preveu el Decret
11/2018, de 27 d’abril, pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears,
siguin procedents o s'autoritzin a instància de part, així com altres serveis funeraris.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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ARTICLE 2

CAPÍTOL III
SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3
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Són subjectes passius contribuents les persones sol·licitants de la concessió de l'autorització o
de la prestació del servei i, en el seu cas, els titulars de l'autorització concedida.
CAPÍTOL IV
RESPONSABLES
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.
CAPÍTOL V
EXEMPCIONS SUBJECTIVES
ARTICLE 5

Bartomeu Cifre Ochogavia

CAPÍTOL VI
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 6
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
Epígraf primer.- Assignació de sepultures, nínxols i columbaris.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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Estaran exempts del pagament de la taxa els serveis que es prestin per:
a) Enterraments dels asilats procedents de la beneficència, sempre que la conducció es
verifiqui a compte dels establiments esmentats i sense cap pompa fúnebre que sigui
pagada per la família dels morts.
b) Enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat, prèvia acreditació.
c) Inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn a la fossa comuna.

A-1) Sepultures perpètues de vuit prestatges

15.966,50

A-2) Sepultures perpètues de deu prestatges

20.131,10

B) Nínxols perpetus

2.014,10

C) Columbaris perpetus

1.260,00

D-1) Nínxols temporals fins a deu anys i trasllat a columbari

396,00

D-2) Nínxols temporals fins a cinc anys i trasllat a columbari

198,00

Epígraf segon.- Permisos de construcció de mausoleus i panteons.
A) Permís per construir i reparar panteons

275,00

B) Permís per construir i reparar sepultures

166,10

Epígraf tercer.- Col·locació de làpides, reixats i ornaments.
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A) Per cada làpida en nínxol o sepultura

12,10

B) Per cada creu de qualsevol mida o matèria, excepte fusta
C) Per la col·locació d'ornaments, jardineres, marcs, etc., en nínxols, per
unitat

22,00

D) Per cada revestiment de sepultures a ciment, granit o material

22,00

22,00

Epígraf quart.- Registre de permutes i transmissions.

A) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de les concessions a
perpetuïtat de tota classe de sepultures, nínxols o columbaris a títol d'herència entre
pares, cònjuges i fills

115,50
231,00

B) Per inscripció de les altres transmissions de les concessions a perpetuïtat
Epígraf cinquè.- Inhumacions .

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

23/09/2019 Batle

Concepte

De cadàvers De restes
133,10
110,00

A) A un mausoleu
B) A un panteó

72,60

60,50

C) A una sepultura o nínxol perpetus

66,00

55,00

D) A una sepultura o nínxol temporal

66,00

55,00

-

5,00

55,00

40,70

E) A un columbari
F) A una sepultura o nínxol de pàrvuls, fetus i cendres
Epígraf sisè.- Exhumacions.
Concepte

De cadàvers De restes

133,10
72,60
66,00
66,00

A) A un mausoleu o panteó
B) A una sepultura o nínxol perpetus
C) A una sepultura o nínxol temporal
D) A una sepultura o nínxol de pàrvuls i fetus

110,00
60,50
55,00
55,00

Epígraf setè.- Incineració, reducció i trasllat.
Trasllat de cadàvers i restes

56,10

Epígraf vuitè.- Moviment de làpides i tapes.
A) A un mausoleu

56,10

B) A un panteó

56,10

C) A sepultures perpètues

45,10
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45,10

D) A nínxols perpetus i columbaris

Epígraf novè.- Cànon anual per conservar i cuidar el cementiri.
A) Per mausoleu

78,00

B) Per panteó

31,00

C) Per sepultura

15,00

D) Per nínxol

10,00

E) Per columbaris

6,00

Epígraf desè.- Conservació i neteja.

34,10

Per cada dipòsit d'un cadàver o restes, durant 24 hores o fracció, en els locals destinats a
dipòsit individual

37,00

Per cada dipòsit d'un cadàver o restes, durant 24 hores o fracció, en els locals destinats a
dipòsit general

37,00

Per utilització del dipòsit per efectuar l'embalsamament de cadàvers

74,00

Epígraf tretzè.- Caixetes
Per cessió de les caixetes de restes mortals

35,00

CAPÍTOL VII
MERITACIÓ
ARTICLE 7

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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Epígraf dotzè.- Dipòsit de cadàvers.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Per retirar terra i escombraries per netejar les sepultures dels panteons a perpetuïtat, a
sol·licitud del seu concessionari
Per efectuar reparacions d'urgència o treballs de conservació i neteja, ja sigui a instància de
part o d'ofici, quan el particular, requerit per fer-ho, no atengui el requeriment en el termini
concedit a tal efecte, a més del valor dels materials emprats, s'exigirà per cada operari i hora

Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia la prestació dels serveis subjectes a
gravamen, i a aquests efectes s'entén que aquesta iniciació es produeix amb la sol·licitud
d'aquests serveis.
CAPÍTOL VIII
DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
ARTICLE 8
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1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. La sol·licitud de
permís per construir mausoleus i panteons anirà acompanyada del corresponent projecte i
memòria, autoritzats pel facultatiu competent.
2. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà notificada, un cop hagi
estat prestat aquest servei, per al seu ingrés directe a les arques municipals en la forma i
terminis assenyalats en el Reglament general de recaptació.
CAPÍTOL IX
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 9
Tot el que faci referència a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que
corresponguin a cada cas, es regirà pel que disposen els articles 178 i següents de la Llei
general tributària.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2020. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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La present ordenança deroga l’ordenança fiscal publicada en el BOIB núm. 178 de 27 de
desembre de 2003.

Es modifica l’article 1 de conformitat amb la normativa vigent:
Actualment
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei
7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els
articles del 15 al 19 de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, així com
la llei 25/1998, de 13 de juliol, que modifica diversos articles de l’anterior, aquest Ajuntament estableix
que la ”Taxa de cementeri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local”, que
es regirà per la present Ordenança Fiscal les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 58 de
l’esmentada Llei 39/1988, així com la citada modificació de la Llei 25/1998.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i d’acord amb el que disposen
els articles 15 i 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament seguirà aplicant la taxa del Cementeri Local i
altres serveis funeraris de caràcter local, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la
qual s’atenen al que preveu l’article 57 de l’esmentat text refós.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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Modificació proposada

Es modifica l’article 2 de conformitat amb la normativa vigent:
Actualment
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Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels serveis del Cementiri Municipal, com:
concessions de nínxols i sepultures, assignació d'espais per a enterraments, permisos de construcció de
panteons o sepultures, ocupació dels mateixos, reducció, incineració, moviment de làpides, col·locació de
làpides, reixats i ornaments; conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres
que, d'acord amb el que preveu el Reglament de Policia Sanitària mortuòria siguin procedents o
s'autoritzin a instància de part, així com altres serveis funeraris.
Modificació proposada
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis del cementiri municipal:
concessions de nínxols i sepultures, assignació d'espais per a enterraments, permisos de construcció de
panteons o sepultures, la seva ocupació, reducció, incineració, moviment de làpides, col·locació de
làpides, reixats i ornaments, conservació dels espais destinats al descans dels difunts, i qualssevol altres
que, d'acord amb el que preveu el Decret 11/2018, de 27 d’abril, pel qual es regula l’exercici de la
sanitat mortuòria de les Illes Balears, siguin procedents o s'autoritzin a instància de part, així com altres
serveis funeraris.
A l’article 6 es modifiquen les quotes tributàries:
Actualment:

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Epígraf primer: Assignació de sepultures, nínxols i columbaris.
A-1) Sepultures perpètues de 8 prestatges

14.515,00

A-2) Sepultures perpètues de 10 prestatges

18.301,00

B) Nínxols perpetus

1.831,00

C) Columbaris perpetus

1.260,00

D-1) Nínxols temporals fins a 10 anys i trasllat a columbari

142,00

D-2) Nínxols temporals fins a 5 anys i trasllat a columbari

100,00

Epígraf segon: Permisos de construcció de mausoleus i panteons.
A) Permís per construir i reparar panteons

250,00

B) Permís per construir i reparar sepultures

151,00

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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Epígraf tercer: Col·locació de làpides, reixats i ornaments.
A) Per cada làpida en nínxol o sepultura

11,00

B) Per cada creu de qualsevol mida o matèria, excepte fusta
C) Per la col·locació d'ornaments, jardineres, marcs, etc., en nínxols, per
unitat

20,00

D) Per cada revestiment de sepultures a ciment, granit o material

20,00

20,00

Epígraf quart: Registre de permutes i transmissions.
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A) Per cada inscripció en els Registres Municipals de transmissió de les concessions a
105,00
perpetuïtat de tota classe de sepultures, nínxols o columbaris a títol d'herència entre pares,
cònjuges i fills
210,00
B) Per inscripció de les altres transmissions de les concessions a perpetuïtat

De
Cadàvers

De
Restes

A un mausoleu o panteó

121,00

100,00

A una sepultura o nínxol perpetus

60,00

50,00

A una sepultura o nínxol temporal

60,00

50,00

A una sepultura o nínxol de pàrvuls, fetus i cendres

50,00

37,00

De
cadàvers

De
restes

23/09/2019 Batle

A un mausoleu o panteó

121,00

100,00

A una sepultura o nínxol perpetus

60,00

50,00

A una sepultura o nínxol temporal

60,00

50,00

A una sepultura o nínxol de pàrvuls i fetus

50,00

37,00

Bartomeu Cifre Ochogavia

Epígraf cinquè: Inhumacions.

Epígraf setè: Incineració, reducció i trasllat.

Concepte

Epígraf sisè: Exhumacions.

A) Trasllat de cadàvers i restes

51,00

Epígraf vuitè: Moviment de làpides i tapes.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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Concepte

A) A un mausoleu

51,00

B) A un panteó

51,00

C) A sepultures perpètues

41,00

D) A nínxols perpetus i columbaris

41,00

Epígraf novè: Cànon anual per conservar i cuidar el Cementiri.
A) Per mausoleu o panteó

60,00

B) Per sepultura

12,00

C) Per nínxol i columbaris

5,00

Epígraf desè: Conservació i neteja.
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Per retirar terra i escombraries per netejar les sepultures dels panteons a perpetuïtat, a
sol·licitud del seu concessionari
Per efectuar reparacions d'urgència, o treballs de conservació i neteja ja sigui a instància de
part o d'ofici, quan, el particular, requerit per això no atengués el requeriment en el termini
concedit a tal efectes, a més del valor dels materials emprats, s'exigirà per cada operari i
hora

51,00

31,00

Epígraf onzè: Conducció de cadàvers.
37,00

Trasllat dins el territori de l'Entitat Local
Trasllat fora del territori de l'Entitat Local, per cada quilòmetre recorregut sumats els d'anar i
venir

1,00

Modificació proposada

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Epígraf primer.- Assignació de sepultures, nínxols i columbaris.
A-1) Sepultures perpètues de vuit prestatges

15.966,50

A-2) Sepultures perpètues de deu prestatges

20.131,10

B) Nínxols perpetus

2.014,10

C) Columbaris perpetus

1.260,00

D-1) Nínxols temporals fins a deu anys i trasllat a columbari

396,00

D-2) Nínxols temporals fins a cinc anys i trasllat a columbari

198,00

Epígraf segon.- Permisos de construcció de mausoleus i panteons.
A) Permís per construir i reparar panteons

275,00

B) Permís per construir i reparar sepultures

166,10

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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Epígraf tercer.- Col·locació de làpides, reixats i ornaments.
A) Per cada làpida en nínxol o sepultura

12,10

B) Per cada creu de qualsevol mida o matèria, excepte fusta
C) Per la col·locació d'ornaments, jardineres, marcs, etc., en nínxols, per
unitat

22,00

D) Per cada revestiment de sepultures a ciment, granit o material

22,00

22,00

Epígraf quart.- Registre de permutes i transmissions.
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A) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió de les concessions a
perpetuïtat de tota classe de sepultures, nínxols o columbaris a títol d'herència entre
pares, cònjuges i fills

115,50
231,00

B) Per inscripció de les altres transmissions de les concessions a perpetuïtat
Epígraf cinquè.- Inhumacions .
Concepte

De cadàvers De restes
133,10
110,00

A) A un mausoleu
B) A un panteó

72,60

60,50

C) A una sepultura o nínxol perpetus

66,00

55,00

D) A una sepultura o nínxol temporal

66,00

55,00

-

5,00

55,00

40,70

E) A un columbari
F) A una sepultura o nínxol de pàrvuls, fetus i cendres

Concepte

De cadàvers De restes
133,10
110,00

Bartomeu Cifre Ochogavia

A) A un mausoleu o panteó
B) A una sepultura o nínxol perpetus

72,60

60,50

C) A una sepultura o nínxol temporal

66,00

55,00

D) A una sepultura o nínxol de pàrvuls i fetus

66,00

55,00

Epígraf setè.- Incineració, reducció i trasllat.
Trasllat de cadàvers i restes

56,10

Epígraf vuitè.- Moviment de làpides i tapes.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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Epígraf sisè.- Exhumacions.

A) A un mausoleu

56,10

B) A un panteó

56,10

C) A sepultures perpètues

45,10

D) A nínxols perpetus i columbaris

45,10

Epígraf novè.- Cànon anual per conservar i cuidar el cementiri.
A) Per mausoleu

78,00

B) Per panteó

31,00

C) Per sepultura

15,00

D) Per nínxol

10,00

E) Per columbaris

6,00
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Epígraf desè.- Conservació i neteja.
Per retirar terra i escombraries per netejar les sepultures dels panteons a perpetuïtat, a
sol·licitud del seu concessionari
Per efectuar reparacions d'urgència o treballs de conservació i neteja, ja sigui a instància de
part o d'ofici, quan el particular, requerit per fer-ho, no atengui el requeriment en el termini
concedit a tal efecte, a més del valor dels materials emprats, s'exigirà per cada operari i hora

Tercer. Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.4 TRLRHL, al BOIB el present
acord definitiu i el text íntegre de l’ordenança per a la seva entrada en vigor.
No obstant, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.”

Bartomeu Cifre Ochogavia

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (tretze vots a favor: Tots per Pollença,
Partit Popular, Unió Mollera Pollencina i Junts Avançam; una abstenció: El Pi Proposta per les Illes i dos vots en contra: Unides Podem i Alternativa per Pollença),
acorden aprovar íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el
mateix.
4.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions
formulades de conformitat amb el disposat a l’article 218 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local (LRSAL) (Expedient electrònic ABS 2019/2373)
Per part del Sr. President, en compliment del disposat a l’article 218 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), d’acord a la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), es
dóna compte de l’informe emès pel Sr. Interventor en data 05/07/2019 comprensiu de
totes les resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions efectuades per la
Intervenció/Secretaria, resolucions que s’adjunten a la present acta com annex.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:23:06 a 00:41:12).

Diligència.- Per fer constar que, quan són les 19:49 h, s’incorpora a la sessió el Regidor Sr. Miquel
Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)
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56,10

34,10

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:41:13 a 00:59:50).
5.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 2019/532 , de 4 de juliol (Núm. Exp. ABS
2019/2556)
A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 19 de juliol de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Ratificació Resolució Batlia núm. 2019/532, de 4 de juliol
(RCA Actuacions judicials P.O. 93/2019 - Núm. Exp. 2019/2240)
Vista la Resolució de Batlia núm. 532/2019 de dia 4 de juliol de 2019 (Núm. Exp. 2019/2240 –
SEC 2019/106) que es transcriu literalment a continuació:

Vist l’emplaçament efectuat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma; en virtut de
les atribucions que m'atorguen els articles 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre Municipal
i de Règim Local de les Illes Balears i 21.1-k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril RBRL HE
RESOLT:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

“DECRET D’ALCALDIA.- Vist el recurs contenciós administratiu (Actuacions Judicials P.O.
93/2019), interposat per la Lletrada Sra. Rosa Maria Roldàn Sierra, en nom i representació de
la mercantil PETRUXELLA, S.L. contra l’acord de l’Ajuntament de Pollença de 28 de març de
2019, mitjançant el qual es desestimen les al·legacions formulades (per la dita mercantil) i que
resol l’expedient d’investigació de camins, acordà incloure en el catàleg de camins del terme
municipal – entre altres – el Camí Vell de Pedruixella.

Primer.- Nomenar el Procurador dels tribunals Sr. Juan J. Pascual Fiol perquè representi
l’Ajuntament en l’esmentat procediment, les seves incidències i derivacions; i els Lletrats de
l’Il·lustre Col·legi de Balears Sr. Miquel RIPOLL TORRES i Sra. Maria Martina PLOMER
CIFRE perquè, indistintament, n’assumeixin la direcció tècnica.

Tercer.- Notifiqui’s si escau, amb caràcter previ, la present resolució a tots els interessats a
l’expedient i trameti’s còpia de l’expedient administratiu, objecte del recurs, al dit Jutjat.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Segon.- Notifiqui’s als nomenats el present Decret per tal que es personin, en nom de
l’Ajuntament, en el dit recurs i dugui’s també el mateix a la propera sessió plenària que se
celebri a efectes de, si s’escau, la seva ratificació.

Ho mana i signa el Sr. Batle, a Pollença. N’he pres raó. La Secretària”

ÚNIC.- Ratificar íntegrament el Decret de Batlia núm. 532/2019, de dia 4 de juliol de
2019.
No obstant això, l’Ajuntament Ple ACORDARÀ.”
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 00:59:52 a 01:09:32).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
6.- Determinació de les festes locals en l’àmbit municipal per a l’any 2020 (Núm.
Exp. ABS 2019/2556)
Seguidament es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General dia 19 de juliol de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Vist que el Consell de Govern, de conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de
desembre, pel qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOCAIB núm. 105, de 15 d’agost), i altra normativa d’aplicació, ha aprovat el
calendari de festes per a l’any 2020 en l’àmbit de les Illes Balears per Acord de dia 17 de maig
de 2019, publicat en el BOIB núm. 67/2019, de dia 18 de maig, i atès que procedeix comunicar,
abans del dia 15 d’agost, a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral els
dies que l’Ajuntament Ple hagi fixat com a festius en l’àmbit del municipi per a l’any 2020,
d’acord amb l'article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, de regulació de jornades,
hores extraordinàries i descansos, als efectes de determinar les dues festes locals en l’àmbit
municipal, a més de les festes indicades que són dies festius en l’àmbit de les Illes Balears
(RGE núm. 4432/2019, de dia 30 de maig)
Pels motius exposats, aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Determinar com a festes locals en l’àmbit municipal per a l'any 2020 les següents:
17 de gener
20 de gener

Sant Antoni
Sant Sebastià

Divendres
Dilluns

No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.“

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i
Salut Laboral del Govern de les Illes Balears, als efectes oportuns.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:09:31 a 01:20:08).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (onze vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes i Unides Podem
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i sis abstencions: Junts Avançam i Alternativa per Pollença), acorden aprovar
íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
7.- Aixecament d’objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als
efectes d’efectuar el pagament del justi preu corresponent a l’expropiació de la
finca registral núm. 404 (Ca na Ferrana) per un import de 762.816,19 € i
aprovació, si procedeix, de l’autorització, disposició de la despesa i reconeixement
de l’obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis 2020 – 2021
(Núm. Exp. ABS 2019/2564)
A continuació, es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General dia 19 de juliol de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA

Bartomeu Cifre Ochogavia

Vist l’Acord ferm del Jurant Provincial d’Expropiació Forçosa de data 01 de febrer de 2019
mitjançant el qual s’acorda fixar com a justipreu dels bens i drets corresponents a la Finca
Porció de terreny, denominat Ca na Ferrana, sita en C/Horta de Pollença, ref. Cadastral
1349101EE0144N0001RA o ref. cadastral 1349102EE0114N001RA; Registral 404, en la
tramitació de l’expedient expropiatori iniciat per ministeri de la llei, en la quantitat de
616.455,56 euros.
Atenent als interessos de demora meritats a partir del dia 16 de març de 2012 fins el dia 01 de
febrer de 2019, per import total de 147.360,63 euros.
Vist que no es pot dotar el crèdit necessari i suficient al pressupost de l’exercici 2019, de
manera que no afecti al funcionament normal dels serveis, atesa la impossibilitat d’incrementar
el pressupost per donar compliment a la regla de la despesa marcada per la Llei Orgànica
2/2012, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist l’informe emès per part d’Intervenció en data 16 de juliol de 2019 pel qual es formula nota
d’objecció de legalitat per manca d’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient al
qual imputar la despesa derivada de l’esmentat expedient d’expropiació per import total de
762.816,19 euros.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Aixecament d’objecció formulada per la Intervenció de la Corporació als efectes d’efectuar el
pagament del justipreu corresponent a l’expropiació de la finca registral núm. 404,
denominada Ca na Ferrana, per un import de 762.816,19 € i aprovació, si procedeix, de
l’autorització, disposició de la despesa i reconeixement de l’obligació a càrrec del pressupost
de la Corporació pels exercicis 2020-2021. (Expedient electrònic ABS 2019/2564)

Vist l’article 216.2 a) del RD Legislatiu 2/2014, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals que estableix que quan l’objecció afecti a la disposició de
despeses, reconeixement d’obligacions o ordenació de pagaments, es suspendrà la tramitació
de l’expedient quan es basi en la insuficiència de crèdit o el proposat no sigui adequat.
Vist que l’òrgan competent per resoldre la discrepància formulada correspon al Ple de la
Corporació quan l’objecció afecta a la insuficiència o inadequació del crèdit de conformitat
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amb l’article 217.2 a) del RD Legislatiu 2/2014, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot això, el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent acord:
Primer.- Resoldre la discrepància formulada per part d’Intervenció en data 16 de juliol de
2019.
Segon.- Ordenar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el pagament del justipreu corresponent a
l’expropiació de la finca registral núm. 404,, coneguda amb el nom de Ca na Ferrana per un
import de 762.816,19 euros.

No obstant, el Ple acordarà.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:20:13 a 01:40:45).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Tercer.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 307.727,78
euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 151 68130 del pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2020, 73.680,32 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 151 35200 del
pressupost de la Corporació per a l’exercici 2020, 307.727,78 euros a càrrec de l’aplicació
pressupostària 151 68130 del pressupost de la Corporació per a l’exercici 2021 i 73.680,31
euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 151 35200 del pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2021, sense perjudici que existeixi crèdit adequat i suficient a l’exercici 2020 per
imputar la totalitat o part de l’import corresponent a l’exercici 2021.

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (setze vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, Junts Avançam, El Pi – Proposta per les Illes
i Unides Podem i una abstenció: Alternativa per Pollença), acorden aprovar
íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Seguidament es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General dia 19 de juliol de 2019 si bé, abans d’entrar en el debat i discussió
del mateix, el Sr. Batle manifesta que procedeix formular una esmena en el sentit de
suprimir el primer paràgraf del punt 5 de les bases reguladores que s’adjunten com
annex a l’acord que conté el dictamen, d’acord amb la següent redacció:

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

8.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions de
l’Ajuntament de Pollença a les associacions de caire social any 2019 (Núm. Exp.
ABS 2019/2566)

Esmena:
“5. IMPORT DE LA CONVOCATÒRIA I CRÈDIT PRESSUPOSTARI
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El pressupost màxim que l’Ajuntament de Pollença destina a la convocatòria és de 39.000€,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231 48040 del vigent pressupost General de
l’Ajuntament per a l’exercici de 2019.”

Passats a votació de l’esmena formulada de conformitat amb el disposat a l’article 91.3
LMRLIB els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.
Així doncs el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General dia 19 de

juliol de 2019, amb l’esmena introduïda, es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA DE REGIDORA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL,
RESIDENCIA SOCIAL I IGUALTAT
Aprovació , si procedeix, de les bases reguladores de subvencions de l'Ajuntament de
Pollença a les associacions de caire social – any 2019 (Expedient electrònic ABS 2019/2566)

Vist que les bases que es pretenen aprovar ajudarà a les associacions o entitats de caire social
sense ànim de lucre, registrades i amb seu o representació a Pollença.
Atès que el procediment que ordinàriament s’ha de seguir per atorgar subvencions és en règim
de concurrència competitiva, essent l’excepció les atorgades de forma directa.
Atesa la necessitat d’aprovació plenària amb caracter previ a l’atorgament de la subvenció de
les bases reguladores de la concessió de conformitat amb els articles 9 i 17 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Vista la necessitat de fomentar, impulsar i incentivar l’organització i desenvolupament
d’activitats i programes en matèria de serveis socials i de fomentar el teixit associatiu del
municipi

Atès que les regles que han de regir la convocatòria s’han de contenir en unes Bases
Específiques.
Vistes les bases reguladores per concedir subvencions a les associacions de caire social.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 16 de juliol de 2019.

Per tot l’anterior, la Sra. Francisca Cerdà Nadal, regidora delegada de Benestar Social,
Residència Social i Igualtat, formula al Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 231 48040 “
Subvencions entitats socials” per import de 39.000 euros del vigent pressupost de l’exercici
2019.

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per concedir subvencions a les associacions de caire
social, que s’adjunten com ANNEX.
Segon.- Autoritzar una despesa per import de 39.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 231 48040 “ Subvencions entitats socials” del vigent pressupost de l’exercici
2019.
Tercer.- Ordenar la publicació de les Bases Específiques en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al tauler d’anuncis i al web de
l’Ajuntament.
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No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.
ANNEX
Bases reguladores de subvencions de l'Ajuntament de Pollença a les associacions de caire
social – any 2019
1. OBJECTE
L’objecte d’aquestes bases és fixar els criteris i el procediment de concessió de les ajudes anuals
a associacions de caire social sense ànim de lucre inscrites en el registre municipal de
l’Ajuntament de Pollença.
Els objectius d’aquesta convocatòria són:

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

23/09/2019 Batle

 Fomentar, impulsar i incentivar l’organització i el desenvolupament d’activitats i
programes en matèria de serveis socials directament en el municipi de Pollença.
 Fomentar el teixit associatiu de les entitats de caire social amb seu o representació al
municipi de Pollença, mitjançant la realització d’actuacions per a donar visibilitat al treball
que realitzen.
 Sensibilitzar als ciutadans/es envers el treball de les entitats i associacions.
 Donar un suport a les entitats per part de l’Ajuntament de Pollença, cobrint part de les
despeses que aquestes actuacions generin.
2. BENEFICIARIS/ÀRIES
Poden sol·licitar una ajuda en el marc d’aquesta convocatòria les associacions o entitats de
caire social sense ànim de lucre constituïdes legalment com a tals, registrades i amb seu o
representació al municipi de Pollença.
3. REQUISITS
a) Estar legalment constituïdes com a entitats sense ànim de lucre.
b) Estar legalment constituïdes i degudament inscrites en el Registre d’Associacions de la
Comunitat de les Illes Balears, així com estar inscrites en el registre de l’Ajuntament de
Pollença com a entitat de caire social.
c) Tenir seu social o delegació permanent i d’actuació al municipi de Pollença. També les que,
sense tenir el seu domicili en el terme municipal de Pollença, hi realitzin les seves activitats o
per les que en resultin beneficiades els ciutadans/es de Pollença.
d) Disposar dels mitjans materials i personals necessaris per a l’execució del projecte o de
l’activitat o les activitats que constituiran l’objecte de subvenció.
e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament de
Pollença, amb el Consell de Mallorca i amb el Govern Balear, així com de les altres
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que venguin imposades per la normativa
vigent.
f) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari que estableix l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (LGS)
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4. ACTIVITATS I DESPESES SUBVENCIONABLES
Podran ser objecte de subvenció els projectes o activitats que hagin dut a terme les entitats
sense ànim de lucre que compleixin els requisits descrites a aquestes bases i que s’hagin dut a
terme entre l’1 de desembre de 2018 i el 30 de novembre de 2019.
Les activitats a subvencionar:
4.1 Activitats d’intervenció directa als/les ciutadans/es de Pollença que es duguin a terme tant
dins com a fora del municipi.
4.2 Activitats de caràcter preventiu i formatiu adreçades a la població que s’atén dins o fora de
Pollença, tant si l’entitat té seu o representació al municipi.
4.3 Activitats de sensibilització directament a la població de Pollença, dels projectes/activitats
que duguin a terme l’entitat amb seu o representació al municipi. Aquests projectes poden ser
d’àmbit local, autonòmic, nacional o internacionals.
No seran subvencionables els programes que promoguin qualsevol forma de discriminació ni
programes amb finalitat lucrativa.

* Despeses per a l’adquisició de materials per a la realització de les activitats.
* Despeses per a la difusió de les activitats o del projecte.
* Despeses de personal contractat per al desenvolupament de les activitats per a les quals se
sol·licita la subvenció.
Queden excloses del procediment de concessió dels ajuts establerts en aquesta convocatòria les
despeses relacionades amb obres, despeses d’assegurances relacionades amb l’activitat a
subvencionar i l’arrendament dels locals.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Les despeses que seran subvencionables són:

5. IMPORT DE LA CONVOCATÒRIA I CRÈDIT PRESSUPOSTARI
El pressupost màxim que l’Ajuntament de Pollença destina a la convocatòria és de 39.000€,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231 48040 del vigent pressupost General de
l’Ajuntament per a l’exercici de 2019.

El procediment de concessió de subvencions es farà mitjançant concurrència competitiva, és a
dir, a través de la comparació en un únic procediment de les sol·licituds presentades, amb la
finalitat d’establir una prelació entre aquestes d’acord amb els criteris de valoració, amb el
límit del crèdit pressupostari disponible per a aquesta convocatòria.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

6. PROCEDIMENT I CRITERIS OBJECTIUS QUE HAN DE REGIR
L’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Els criteris per fer la valoració dels projectes són els següents:


Quant al projecte o activitat presentats, es valoraran fins a un màxim de 12’5
punts:

- La coherència entre objectius, activitats, programació i calendari (2’5 punts).
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- L’equilibri entre mitjans tècnics, recursos humans, mitjans materials i econòmics necessaris
(2’5 punts).
- El nombre de persones beneficiàries, la millora de les seves condicions de vida personal o
familiar, promoció social (2’5 punts).
- La coordinació amb les diverses xarxes de serveis socials, públics o privats (màxim 5 punts).
* L’activitat o projecte el duu a terme l’entitat sol·licitant de la present
subvenció, sense la col·laboració de cap altre entitat pública o privada sense ànim de lucre (0
punts).
* L’activitat o projecte el duu a terme l’entitat sol·licitant de la present
subvenció, amb la col·laboració d’una entitat pública o privada sense ànim de lucre (2’5
punts).
* L’activitat o projecte el duu a terme l’entitat sol·licitant de la present
subvenció, amb la col·laboració de dues o més entitats públiques o privades sense ànim de lucre
(5 punts).
Les entitats col·laboradores poden ser de caire social, juvenil, cultural... sempre i quan siguin
sense ànim de lucre.



Quant a la/les necessitat/s objecte del projecte o activitat, es valoraran fins a 7’5
punts:

- Que respongui a una necessitat real clarament identificada (2’5 punts).
- Que cobreixi necessitats no ateses en el municipi quan el projecte o activitat
proporcioni atenció directa a la població de Pollença (2’5 punts)
- Que tinguin caràcter innovador (2’5 punts).


-
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Quant a l’entitat, es valoraran fins a un màxim de 5 punts:

- La capacitat de gestió de l’entitat: estructura suficient i mitjans necessaris (2’5 punts)
- L’experiència prèvia de gestió en programes socials iguals o similars (2’5 punts)
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-

En quant a l’atenció de la població de Pollença es valorarà amb un màxim 10
punts

A l’activitat o projecte, tant sigui d’atenció directa, com de prevenció i formació o
sensibilització, hi participen d’un 1% a un 25% de pollencins i/o pollencines en
referència al total de participants (2’5 punts)
A l’activitat o projecte, tant sigui d’atenció directa, com de prevenció i formació o
sensibilització, hi participen d’un 26% a un 50% de pollencins i/o pollencines en
referència al total de participants (5 punts)
A l’activitat o projecte, tant sigui d’atenció directa, com de prevenció i formació o
sensibilització, hi participen d’un 51% a un 75% de pollencins i/o pollencines en
referència al total de participants (7’5 punts)
A l’activitat o projecte, tant sigui d’atenció directa, com de prevenció i formació o
sensibilització, hi participen d’un 76% a un 100% de pollencins i/o pollencines en
referència al total de participants (10 punts)

La puntuació mínima exigida per poder optar a una subvenció és de 5 punts; la puntuació
màxima serà la suma dels parcials i podrà arribar fins als 35 punts.
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Dues o més entitats no poden presentar la sol·licitud per la present subvenció pel mateix
projecte o activitat, tot i que la realitzin de forma conjunta. En aquests supòsits sols una pot
tramitar la subvenció.
El total de la subvenció resultarà de l’aplicació dels següents criteris:
1. Es dividirà el total de la dotació econòmica d’aquesta convocatòria entre la suma de les
puntuacions obtingudes de cada una de les sol·licituds presentades conforme al punt anterior.
Així s’obtindrà el preu per punt.
2. L’import de la subvenció serà la multiplicació del preu per punt pel total de punts de cada
projecte aprovat.

7. SOL·LICITUD
La sol·licitud de subvenció es formalitzarà mitjançant una instància adreçada al senyor Batle
de Pollença, que serà presentada al registre de l’Ajuntament situat al c/ del Calvari, núm. 2 o
al registre del Port de Pollença situat al c/ Metge Llopis núm. 1.

Bartomeu Cifre Ochogavia

El model de la sol·licitud es troba a l’Annex 1 d’aquestes bases.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de deu (10) dies naturals comptadors a partir
de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB, al tauler d’anuncis i al lloc web de
l’Ajuntament.
Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:
- Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat sol·licitant.
- Declaració de membres directius.
- Projecte detallat de l’activitat o programa per al qual se sol·licita la subvenció en què consti:
justificació, objectius, població a la qual va dreçada, nombre de beneficiaris totals, percentatge
de beneficiaris/es directament del municipi de Pollença, metodologia, activitats a realitzar,
mitjans tècnics, pressupost desglossat incloent els
ingressos previstos i despeses ( Annex 2)
- Certificació d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària, amb la Seguritat
Social, i també amb el Consell de Mallorca, el Govern de la CAIB i l’Ajuntament de Pollença.
Es podran adjuntar els certificats a la sol·licitud o es podrà facilitar que l’Ajuntament de
Pollença ho pugui consultar telemàticament mitjançant la pertinent autorització. (Annex 3)
- Declaració jurada de les subvencions o ajudes procedents d’altres administracions o entitats
per a l’activitat o projecte presentat. (Annex 4)
- Declaració responsable de no estar sotmès a cap prohibició per ser beneficiari de
subvencions ( Annex 5)
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3 Si de l’aplicació del segon punt resulta que l’import obtingut supera el 100% de la sol·licitud
presentada, aquest romanent passarà a una borsa comuna. La quantia d’aquesta borsa comuna
es repartirà entre les entitats sense ànim de lucre que del resultat de la puntuació no puguin
percebre el 100% del que han sol·licitat. El repartiment és realitzarà seguint les mateixes
passes establertes des del punt primer, tot tenint en compte que en aquest cas la dotació
econòmica serà la quantia de la borsa comuna de romanent.

25

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

8fbf71cc70324d9aa545627e310a52dd001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

- Certificat de l’entitat bancària en el qual es farà constar el número de compte i el seu titular.
(Annex 6)
8. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ. INICI, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ
1. Les bases i l’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici. El Ple de
l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de la seva aprovació. Aquestes bases es publicaran al
BOIB, a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
i al web www.ajpollenca.net, per tal que es puguin presentar les sol·licituds durant el termini
establert a la base setena.
2. L’òrgan instructor del procediment de concessió correspon a la regidoria de Serveis Socials
que ha de dur a terme les actuacions a què es refereix l’article 24 de la Llei 38/2003 general de
subvencions.

La comissió avaluadora estarà integrada pels membres següents:
Presidència: Regidora delegada de Benestar Social, Residència Social i Igualtat.
Secretari/ària: un/a funcionari/ària adscrit/a a Secretaria.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Vocals: Dos tècnics/ques de Serveis Socials
Interventor
La comissió tècnica avaluadora quedarà constituïda legalment amb l’assistència del
president/a, secretari/ària, i d’un dels tres vocals esmentats en el paràgraf anterior.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta de la reunió de la comissió,
formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es publicarà a la web
de l’Ajuntament, i s’obrirà un termini de cinc (5) dies per presentar al·legacions.
Si no es presenten al·legacions dins del termini concedit, la proposta de resolució
formulada tindrà el caràcter de definitiva. En altre cas, una vegada examinades les
al·legacions presentades pels interessats, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució
definitiva, que haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants a qui es proposa la
concessió de la subvenció i la seva quantia, tot especificant la seva avaluació i els criteris de
valoració seguits per efectuar-la.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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Una comissió avaluadora es reunirà per examinar si els beneficiaris compleixen tots
els requisits necessaris per accedir a les subvencions i avaluar les sol·licituds conforme als
criteris de valoració establerts en aquestes bases. S’aixecarà acta de tot l’actuat en aquesta
reunió.

La proposta de resolució definitiva es publicarà a la web de l’Ajuntament i s’atorgarà
als beneficiaris un termini de cinc (5) dies perquè comuniquin la seva acceptació. S’entendrà
acceptada si dins d’aquest termini no s’expressa el contrari.
3. La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s’atribueix a la
Junta de Govern Local, que dictarà aquesta resolució un cop dictada la proposta de resolució
definitiva i emès l’informe de fiscalització per la Intervenció municipal.
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La resolució es notificarà a tots els sol·licitants i es publicarà a la web de
l’Ajuntament.
9. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES
Les entitats beneficiàries han de complir les obligacions previstes a la normativa vigent, i, en
particular, les següents:

Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per concedir l’ajut i, en qualsevol
cas, l’obtenció de subvencions incompatibles, pot donar lloc a la modificació de la resolució de
concessió.
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Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

a) Dur a terme l’activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció.
b) Justificar la realització de l’activitat, com també el compliment dels requisits i de les
condicions que determinin la concessió de la subvenció.
c) Sotmetre’s en qualsevol moment del desenvolupament de l’activitat a les actuacions de
seguiment i avaluació tècnica i a les de control financer.
d) Comunicar a l’Ajuntament la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa
finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o
internacional. Aquesta comunicació s’ha de fer en el termini de deu dies hàbils a comptar a
partir de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de justificar
l’aplicació que s’hagi donat al fons percebut.
e) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels
documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.
f) Presentar una memòria de les activitats subvencionades juntament amb la justificació
econòmica , abans del 10 de desembre del present any.
g) Fer constar en la difusió que es faci, la col·laboració de l’Ajuntament de Pollença.

Si no es compleixen amb els requisits de l’apartat f) i g) podran ser exclosos per futures
subvencions per part de l’Ajuntament de Pollença.
10. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS (Art. 30 de la LGS)

Si la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat, es
procedirà a la reducció proporcional de la subvenció o ajuda econòmica concedida.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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No es podrà realitzar cap pagament si no s’acredita de manera fefaent la realització de
l’activitat objecte de la subvenció, la qual cosa es farà constar per escrit juntament amb la
presentació dels justificants d’haver realitzat la totalitat de la despesa que figuri en el
pressupost de despeses adjunt amb la sol·licitud de la subvenció.

Es retrà compte justificatiu, que haurà d’incloure justificants de despesa o qualsevol document,
vàlid jurídicament, que permeti acreditar el compliment de l’objecte de la subvenció pública.
Aquest compte justificatiu haurà d’incloure una declaració de les activitats realitzades que han
estat finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cada una de les
despeses ocasionades.
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Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori equivalent
en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per compulsar.
Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat subvencionada,
s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció així com l’import del
justificant que s’imputa a la subvenció.
Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les
entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:






El termini màxim per justificar la subvenció serà dia 09 de desembre de 2019.
La documentació acreditativa per justificar les despeses serà:
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Si l’entitat beneficiària únicament disposa de la factura o document justificatiu que acredita la
despesa rebuda per correu electrònic, s’admetrà sempre que amb la impressió de la factura
s’adjunti un certificat signat pel representant legal de l’entitat en què manifesti la impossibilitat
o dificultat greu per obtenir el document original i declari que la factura ni s’ha utilitzat ni
s’utilitzarà per justificar cap altra subvenció.

Per justificar la subvenció atorgada s’ha de presentar un compte justificatiu integrat per la
documentació següent:
A) Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en
la concessió de la subvenció, amb les activitats que s’han fet i els resultats obtinguts, la
temporalització, mitjans de difusió utilitzats, l’avaluació i qualsevol altre aspecte que
pugui resultar adient.
B) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que s’han fet, que
contindrà:
1.- Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació
del creditor i del document, l’import, data d’emissió i, si escau, data de pagament. Si la
subvenció s’atorga en base a un pressupost, s’indicaran les desviacions esdevingudes.
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Data d’emissió, que haurà de correspondre al període de 01 de desembre de 2018 a
30 de novembre de 2019.
Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat
pagadora.
Número de la factura.
Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
Import, tot desglossant la part que correspon a l’IVA, si escau. Si l’operació està
exempta d’IVA s’ha d’esmentar a la factura.

2.- Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil
o amb eficàcia administrativa incorporats a la relació referida en el paràgraf anterior
i, si escau, la documentació acreditativa del pagament.
3.- Una relació detallada dels ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada assenyalant-ne l’import i la procedència.
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4.- Una mostra, si pertoca, del material de difusió de l’activitat subvencionada:
cartells, fullets de mà i qualsevol altre element publicitari.
5.- Compte justificatiu (Annex 7)
11. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’aprovació de la despesa s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a la convocatòria de la
subvenció.
La resolució de la concessió de la subvenció comportarà el compromís de despesa
corresponent.
El pagament de la subvenció es realitzarà després que el beneficiari hagi justificat la
realització de l’activitat, projecte, objectiu o comportament, i s’hagi certificat pels serveis
tècnics de l’àrea de benestar social envers la realització de l’activitat i compliment de la
finalitat que va determinar la concessió de la subvenció d’acord amb l’article 32 de la LGS i 88
RLGS.

S’haurà d’aplicar l’article 37 de la LGS respecte de les causes de reintegrament de les
subvencions, entre d’altres:
a.- Obtenció de la subvenció falsejant les condicions o amagant les que ho haguessin impedit.
b.- Incompliment total o parcial de l’objectiu.
c.- Incompliment de l’obligació de justificació o justificació insuficient.
d.- Incompliment de l’obligació d’adoptar mesures de difusió (del caràcter públic de la
subvenció).
e.- Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer.
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12. REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

El dret de reconèixer o liquidar el reintegrament prescriu als quatre (4) anys, art. 39 de la Llei
General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.
El procediment de reintegrament s’haurà d’ajustar als articles 41, 42 i 43 de la Llei General
de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.

La participació de la present convocatòria implica l’acceptació de les presents bases.
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13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Documentació annexa:
Annex 1. Sol·licitud de subvenció a les associacions de caire social per la convocatòria de
2019.
Annex 2. Resum del o els projectes / activitats
Annex 3. Consentiment informat per poder consultar informació d’altres administracions.
Annex 4. Declaració sobre altres ajuts i subvencions per a la mateixa finalitat.
Annex 5. Declaració responsable.
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Annex 6. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments.
Annex 7. Compte justificatiu.
ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LES ASSOCIACIONS DE CAIRE SOCIAL PER LA
CONVOCATÒRIA DE 2019

Bartomeu Cifre Ochogavia

REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT DONA ( ) HOME ( )
NOM I LLINATGES __________________________________________________
NIF o CIF _________________________TELÈFON ________________________
DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE DONA ( ) HOME ( )
NOM
I
LLINATGES
_________________________________________________________________________
CÀRREC
A
L’ENTITAT
_________________________________TELÈFON_________________________
CORREU
ELECTRÒNIC
DE
LA
PERSONA
DE
CONTACTE
_______________________________
DADES DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
NOM
DEL
PROJECTE
O
ACTIVITAT
QUE
ES
PRESENTA
________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________
IMPORT
TOTAL
DEL
PROJECTE___________________________________________________________
QUANTIA
SOL·LICITADA
__________________________________________________________________
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DADES DE L’ENTITAT
DENOMINACIÓ
SOCIAL__________________________________________________CIF
______________
DOMICILI_________________________________________________________________CP
_______________
POBLACIÓ________________________________________NÚM.
REGISTRE
_______________________
TELÈFONS________________________________________________FAX
_____________________________
ADREÇA
ELECTRÒNICA________________________________________________________________
___

SOL·LICITA:
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Que se li atorgui una subvenció en el marc de la convocatòria de les ajudes econòmiques a les
associacions de caire social del municipi de Pollença per a l’any 2019, atès que compleix els
requisits per ser-ne beneficiari/ària, per la qual cosa declara que l’entitat que representa:
a) No es troba sotmesa a cap dels supòsit de prohibició per ser beneficiària de subvencions
segons declaració responsable.
b) Es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
c) Que el finançament d’aquesta activitat per al 2019, per part d’altres administracions o
entitats privades, és el que es declara. En el moment de la justificació, el beneficiari/ària es
compromet a comunicar altres ajuts concedits després d’aquesta sol·licitud.
d) Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en la documentació que s’annexa són
certes i que accepta les normes de la convocatòria, facilitant la informació i documentació que
sigui necessària.
e) Autoritza que s’incloguin les dades anteriors a l’informatitzat de l’Ajuntament. La persona
sol·licitant podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació i/o rectificació de les seves dades en
qualsevol moment. Conforme al que disposa la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades subministrades en el present document sols seran utilitzades per a les seves
pròpies finalitats.

Signatura del representant legal
Sr./Sra.____________________________

Segell de l’entitat

Bartomeu Cifre Ochogavia

ANNEX 2
RESUM DEL PROJECTE / ACTIVITAT
NOM DEL PROJECTE / ACTIVITAT
_____________________________________________________________________________
_________________
SECTOR DE POBLACIÓ AL QUAL VA DIRIGIT
_____________________________________________________________________________
__________________
PERSONES DESTINATÀRIES DEL PROJECTE / ACTIVITAT (descripció de les
característiques de la població objectiu)
_____________________________________________________________________________
__________________

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Data

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE / ACTIVITAT (antecedents, justificació de la
necessitat social detectada, situacions de risc a prevenir i/o les mancances que es cobriran o
milloraran).
_____________________________________________________________________________
__________________
OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE / ACTIVITAT
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_____________________________________________________________________________
__________________
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE / ACTIVITAT
1.___________________________________________________________________________
__________________
2.___________________________________________________________________________
__________________
3.___________________________________________________________________________
__________________
4.___________________________________________________________________________
__________________
5.___________________________________________________________________________
__________________
METODOLOGIA
_____________________________________________________________________________
__________________

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

23/09/2019 Batle

DATES PREVISTES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE / ACTIVITAT
Data d’inici __________________________________________
Data de finalització____ _____________________________
DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS PRINCIPALS (activitat a realitzar, destinataris,
temporalització, nombre d’usuaris/àries...)
ACTIVITAT 1.
_____________________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________________
__________________
ACTIVITAT 2.
_____________________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________________
__________________
ACTIVITAT 3.
_____________________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________________
__________________
NOMBRE TOTAL DE PERSONES BENEFICIÀRIES DEL PROJECTE / ACTIVITAT:
___________
PERCENTATGE
DE
POLLENCINS/ES
BENEFICIARIS/ES
DEL
PROJECTE/ACTIVITATS EN REFERÈNCIA AL TOTAL DE BENEFICIARIS/ES
__________
MITJANS TÈCNICS I HUMANS
_____________________________________________________________________________
__________________
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_____________________________________________________________________________
__________________
PRESSUPOST(Indicant conceptes i quanties d’ingressos i despeses del projecte/activitat)
_____________________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________________
__________________
ANNEX 3
CONSENTIMENT INFORMAT PER PODER CONSULTAR INFORMACIÓ D’ALTRES
ADMINISTRACIONS
L’article 95’1 k) de la Llei 58/2003, general tributària que permet, prèvia autorització de la
persona interessada, la cessió de les dades tributàries que precisin les Administracions
Públiques per al desenvolupament de les seves funcions.

Aquest consentiment s’entén atorgat per l’interessat sempre i quan no manifesti la seva
oposició o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

De conformitat amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els interessar no estan obligats a
aportar les dades o documents que puguin ser consultats mitjançant les plataformes
d’intermediació de dades a altres sistemes electrònics.

RAÓ SOCIAL
CIF
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT
NOM I LLINATGES
NIF
CÀRREC

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Autoritzo a l’Ajuntament de Pollença, amb CIF P0704200E, a consultar de forma telemàtica les
dades de l’entitat .................................................................... a altres administracions públiques,
i al tractament i conservació de la resposta rebuda dels serveis d’intermediació:
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

Estar al corrent de les obligacions tributàries
Estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social
Estar al corrent de les obligacions amb el Consell de Mallorca
Estar al corrent de les obligacions amb el Govern de la CAIB
Estar al corrent de les obligacions amb l’Ajuntament de Pollença

Amb la finalitat de tramitar el procediment per a la convocatòria de subvencions de
l’Ajuntament de Pollença a les associacions de caire social per a l’any 2019, d’acord amb els
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articles 13.2 e), 14.1e) i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions;
els articles 18, 19, 22 i 23 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per que s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i l’article 9.e) de
l’Ordenança General de subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer
de 2017).
Data

Signatura del representant legal
Sr./Sra._____________________________

Segell de l’entitat

Nom
i
llinatges:
_____________________________________________________________________________
Càrrec: ________________________________________ DNI / NIE / Passaport:
___________________
En
representació
de
l’entitat:
_____________________________________________________________
NIF / CIF:_______________________

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

ANNEX 4
DECLARACIÓ SOBRE ALTRES AJUTS I SUBVENCIONS PER A LA MATEIXA
FINALITAT

Declara:
( ) Que no s’han sol·licitat subvencions a cap altra administració pública o entitat privada per
dur a terme les mateixes activitats per a les
quals se sol·licita l’ajut.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

( ) Que s’han sol·licitat els ajuts públics o privats que s’indiquen a continuació, que estan
pendents de resolució:
Entitat o situació Quantia
________________________ _________________________
________________________ _________________________
________________________ _________________________
( ) Que l’entitat ha estat beneficiària dels ajuts públics o privats que s’indiquen a continuació
per dur a terme el mateix programa d’activitats
per al qual se sol·licita l’ajut:
Entitat o situació Quantia
________________________ _________________________
________________________ _________________________
________________________ _________________________
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Data

Signatura del representant legal
Sr./Sra._____________________________

Segell de l’entitat

ANNEX 5
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

23/09/2019 Batle

Nom
i
llinatges:
_____________________________________________________________________________
DNI
/
NIE
/
Passaport:
__________________________Càrrec:
_________________________________
En
representació
de
l’entitat:
_____________________________________________________________
NIF / CIF:________________________________________
Declara:
Que l’entitat sol·licitant no es troba sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser
beneficiària de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions,
en la qual es concreten les circumstàncies següents:
a) Haver estat condemnada mitjançant una sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts
públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada insolvent en qualsevol
procediment, estar declarada en concurs, estar subjecte a la intervenció judicial o haver estat
inhabilitada d’acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació
fixat a la sentència de qualificació del concurs.
c) Haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’administració
per una causa de la qual hagi estat declarada culpable.
d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els qui tenguin la
representació legal d’altres persones jurídiques, incorrin en algun dels supòsits de la Llei
2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs, i
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques; o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regulen la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, o la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes que estableixi
aquesta normativa o la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.
e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents, en la manera que es determini per reglament.
f) Tenir la residència fiscal a un país o a un territori qualificat per reglament com a paradís
fiscal.
g) No estar al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els
termes que es determinin per reglament.
h) Haver estat sancionat mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei general tributària.
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Addicionalment, en el cas de les associacions:
a) Que l’entitat no es troba sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de
subvencions que estableixen els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d’associació.
b) Que l’entitat no es troba sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de
subvencions a causa del fet que se n’hagi suspès el procediment administratiu d’inscripció
perquè s’hi hagin trobat indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació del que disposa
l’article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no hi hagi una resolució judicial ferma en
virtut de la qual es pugui practicar la inscripció en el registre corresponent.
Data

ANNEX 6
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA
L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Segell de l’entitat

BANCÀRIA

PER

A

PAGAMENTS

DE

Bartomeu Cifre Ochogavia

DADES SOL·LICITANT
NIF del perceptor __________________________________________________
Llinatges i nom o raó social
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________
Nom
de
la
via
pública
_____________________________________________________________________
Número___________ Lletra ___________ Escala ________ Pis ________ Porta ________
Localitat,
municipi
___________________________________________Codi
postal
_________________
Telèfon ________________________________ Fax ___________________
Adreça
electrònica
_________________________________________________________________________
DADES DE L'ENTITAT BANCÀRIA (SEPA)
Entitat
_____________________________________________________________________________
__________________
Domicili sucursal o oficina
_____________________________________________________________________________
__________________

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Signatura del representant legal
Sr./Sra._____________________________

CODI COMPTE CLIENT
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Codi
IBAN
(4
dígits)_______________________________
Codi
entitat
dígits)____________________
Codi
sucursal
–
oficina
(4
dígits)___________________________
DC
dígits)____________________
Núm.
de
compte
o
llibreta
dígits)_________________________________________________________

(4
(2
(10

Data

Signatura del representant legal
Sr./Sra._____________________________

Segell de l’entitat

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT BANCÀRIA
Les dades a dalt consignades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina

Signatura del/la director/a
Sr./Sra._____________________________

Segell de l’entitat bancària

ANNEX 7

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Data

MODEL DE COMPTE JUSTIFICATIU


MEMÒRIA ECONÒMICA

1. RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES I PAGAMENTS EFECTUATS
RELACIONATS AMB L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

[Cal adjuntar les factures originals o altres documents comptables acreditatius del
pagament. Cal adjuntar també els certificats, càrrecs bancaris o detalls de moviments de
compte que acreditin la despesa]
CREDITOR

DESCRIPCI

(CIF)

Ó

DE

IMPORT

LA

DATA

DOCUMENT

DATA

EMISSIÓ

ACREDITATIU

PAGAMENT

DESPESA

DE

DE

LA

DESPESA
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2. RELACIÓ D’ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS QUE HAN FINANÇAT
L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
IMPORT

PROCEDÈNCIA

3. ALTRES DOCUMENTS A APORTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU
1. Quan l’import d’algunes despeses superi la quantia de 18.000 € cal aportar la
relació de pressuposts demanats i justificació escrita del pressupost escollit.
Mitjançant la present, el Sr./la
Sra.______________________________________________amb DNI _________________ i
domicili al carrer _______________________________________, núm._____ pis _________
________________________________________________________________
DECLARA sota la seva responsabilitat:
1.-Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certes.
2.-Que l’entitat beneficiària de la subvenció ha executat el projecte i que la subvenció atorgada
s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir.
3.-Que de l’execució de l’esmentat projecte s’han derivat els ingressos especificats a l’apartat 2
i les despeses els justificants de les quals s’aporten en una relació adjunta; se n’indica, si
escau, la desviació.
4.- Que les factures presentades per justificar la subvenció atorgada no superen el valor de
mercat i que no es recuperarà ni es compensarà l’IVA.
5.- Que totes les despeses presentades en aquest compte justificatiu s’han abonat en la seva
totalitat al proveïdor o subministrador.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

població ______________________________CP __________ que actua en nom

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

A fi de justificar l’adequada execució de la despesa realitzada i el fidel compliment de la
finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció davant l’Ajuntament de Pollença, com a
òrgan concedent, s’emet aquest certificat.
Data

Signatura del representant legal
Sr./Sra._____________________________”

Segell de l’entitat
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:40:53 a 01:53:49).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
9.- Aprovació, si procedeix, del Compte General de l’Ajuntament de Pollença
corresponent a l’exercici 2018 (Núm. Exp. ABS 2019/2121)
Tot seguit es dóna compte de la Proposta del regidor delegar d’Hisenda i Contractació
de dia 18 de juliol de 2019 que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Aprovació, si procedeix del Compte General de l'Ajuntament de Pollença corresponent a
l'exercici 2018 (Expedient electrònic ABS 2019/2121)

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Vist l’informe emès per part d’Intervenció en data 06 de juny de 2019 respecte a l’examen
limitat de les xifres resultants dels Estats Financers i Comptables.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes en data 12 de juny de 2019, la qual n’ha emès un dictamen.
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.80 de data 15
de juny de 2019, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut.
Per tot l’anterior, David Alonso García, regidor delegat d’Hisenda i Contractació, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent acord::

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2018, Intervenció ha d’elaborar el compte general de
l’Ajuntament de Pollença.

PRIMER: Aprovar els comptes i estats que composen el Compte General corresponent a
l’exercici 2018 així com els seus annexos i justificants que comprenen la totalitat de les
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de Tresoreria portades a
terme durant l'exercici de 2018 donant amb això compliment al previst en el Títol VI, Capítol
III, Secció 2ª, del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com al previngut en la Instrucció del Model
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Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre,
INTEGRATS PER:
-Compte General de l’Ajuntament de Pollença
-Compte General Organisme Autònom Patronat Municipal Residència Social de Pollença
-Compte General Organisme Autònom Fundació Pública Escola de Música de Pollença
-Compte General Organisme Autònom Institut Municipal Ràdio Pollença
-Comptes Anuals de la Societat Mercantil E.M.S.E.R. 2002 S.L.U.
SEGON: Conforme al disposat en l'article 212.5 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals l’esmentat
Compte General es rendirà a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.
No obstant el Ple acordarà el que cregui convenient.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 01:53:50 a 02:05:05).

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

23/09/2019 Batle

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (quinze vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, Junts Avançam, El Pi – Proposta per les Illes
i dos vots en contra: Unides Podem i Alternativa per Pollença), acorden aprovar
íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
10.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions de La Patrona 2019
(Núm. Exp. ABS 2019/2525)
A continuació, es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General dia 19 de juliol de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA – PRESIDÈNCIA DEL JURAT
Vist que, com cada any, per la festivitat de Nostra Senyora dels Àngels, Patrona de Pollença,
l’Ajuntament concedeix distincions pel treball d’individus o col·lectius en pro del municipi, la
gestió dels quals redundi en el seu benefici, i per la seva contribució al creixement i
l’enriquiment cultural, social i econòmic de Pollença per dur a terme actes que determinin
avantatges per a la població; per la constància i la laboriositat en l’exercici dels càrrecs
desenvolupats de manera gratuïta i tot allò que afavoreixi d’una manera notòria i evident el
progrés i el desenvolupament del poble i el desenvolupament del poble o contribueixi a
l’enfortiment del seu prestigi.
Ateses les diverses propostes presentades i vista la constitució del Jurat, en sessió de dia 19 de
juliol de 2019, per la deliberació i la determinació dels mèrits o les circumstàncies que
aconsellen aquestes distincions després que s’hagi efectuat el pertinent estudi tècnic.
Pels motius abans exposats i de conformitat amb els articles 3 d) i 6 del Reglament Especial
d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Pollença, com així es recullen a l’acta de la sessió
celebrada en aquest sentit, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
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Primer.- Concedir, a l’acte que es celebra en el dia de La Patrona, les següents Distincions a
les persones i les entitats que seguidament es transcriuen:
- Al Sr. Feliu Portella Segura (a títol pòstum). Professor de Judo i de Jiu Jitsu, disciplina que el
va convertir en un veritable referent en el món de les arts marcials amb un espectacular
currículum en Judo, Jiu Jitsu i defensa personal. A més d’haver estat un dels millors
competidors de les Illes amb innumerables medalles; també fou mestre nacional de Judo i de
Jiu Jitsu, seleccionador balear de Jiu Jitsu i àrbitre nacional de Judo. Però, per damunt de tots
aquests cinturons i títols, ell assegurava que el que el feia sentir més orgullós era
l’ensenyament d’aquesta disciplina.
- A la Sra. Antònia Amengual Caimari. Ha estat presidenta de l’Associació Espanyola Contra
el Càncer. Institució sense ànim de lucre, fundada el 1953 per ajudar en la lluita contra el
càncer. Està integrada per pacients, familiars, voluntaris, col·laboradors i professionals.
Antònia Amengual, a més, ha exercit la major part de la seva vida com a
infermera.

Segon.- La Batlia efectuarà el lliurament del present honor i distinció en acte solemne i públic,
amb assistència dels membres de la Corporació Municipal i d’aquelles autoritats i
representacions que s’estimin convenients, d’acord amb l’establert a l’article 7 del Reglament
Especial d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Pollença.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

- A la Secció Esportiva Reial Club Nàutic Port de Pollença. Entitat, els orígens dels quals se
situen el 1959, quan un grup de residents del Port de Pollença va iniciar les primeres reunions i
gestions per constituir un club nàutic en aquesta localitat i des dels seus inicis s’ha preocupat
de fomentar els esports nàutics, especialment els de vela, ha promocionat l’esport d’èlit a
Pollença, ha contribuït a donar a conèixer mundialment el nom de Pollença i del seu Port, però
sobretot, ha promogut valors positius, especialment entre els més joves, que es fonamenten en
l'esforç, la vida sana, l’esportivitat, el treball en equip, la conciliació d'estudis i esport, i la
constància.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als distingits, en consideració a la concreció del
reconeixement de forma institucional, als efectes oportuns.
No obstant, l’Ajuntament Ple adoptarà l’acord que cregui oportú.”

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:05:06 a 02:19:33).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT - assolint el quòrum legal de majoria
absoluta que es requereix conforme l’article 6 del Reglament Especial d’Honors i
Distincions de l’Ajuntament de Pollença (BOIB núm. 173/2012, de 22 de novembre, en
relació amb el BOIB núm. 28/2019, de 5 de març)- acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
11.- Aprovació, si procedeix, de la documentació relativa a l’esmena de deficiències
posades de manifest en l’acord adoptat per la Comissió Insular d’Ordenació del
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Territori i Urbanisme en sessió de data 28.04.2017, relatiu a la suspensió de
l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació puntual del pla parcial del
sector urbanitzable PT – 5 “Club del Sol” del PGOU / Promotor: Club del Sol
Pollença SA (Núm. Exp. ABS 2002/1060)
Seguidament, es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General dia 19 de juliol de 2019 que es transcriu literalment:
“Ref: Exp.1063/02 (exp. ABS núm: 1060/2002)
Ref./CIM: Exp. núm.: 31774/2003
Modificació puntual Pla Parcial Club del Sol del PGOU local.

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

23/09/2019 Batle

PROPOSTA DE BATLIA respecte a l’aprovació, si procedeix, de la documentació presentada
per l’entitat mercantil promotora, Club del Sol Pollença S.A., per a esmenar les deficiències
assenyalades per acord adoptat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme
en sessió de data 28.04.2017, relatiu a la suspensió de l’aprovació definitiva de l’expedient de
modificació del Pla Parcial del sector urbanitzable PT (programat transitori) – 5 “Club del
Sol” del PGOU local.
Vist l’ofici del director insular d’urbanisme de data 12.06.2019 (RGE núm:5022 de data
21.06.2019) comunicant que mentre no sigui aportada la documentació detallada en l’informe
dels serveis tècnics del CIM de data 07.06.2019, emès en el tràmit d’adveració de la
documentació presentada per l’Ajuntament de Pollença en data 15.01.2019 per a l’aprovació
definitiva del pla parcial de l’àmbit del sector PT-5 “Club del Sol” del PGOU local, no
s’entendrà computable el termini que, d’acord amb el que s’assenyala en els articles 132.2 i
concordants del Reglament de Planejament (RD 2159/1978, de 23 de juny), disposa l’òrgan
insular competent per resoldre l’aprovació definitiva del dit instrument de planejament.
Atès que, en realitat, l’abans dita documentació fou presentada no per l’Ajuntament de
Pollença sinó directament per l’entitat mercantil promotora, com tal consta en l’informe tècnic
del servei insular, havent estat tanmateix mereixedora la documentació en qüestió del previ
parer favorable de l’enginyer de la Corporació en informe tècnic emès en data 14.12.2018, en
què el tècnic municipal posa de manifest que –literalment- “.../...La documentació presentada
consisteix en 5 plànols, 4 de les infraestructures municipals, abastiment i distribució d’aigua
potable, xarxa de clavegueram i impulsió a Llenaire, xarxa de pluvials, enllumenat públic i
escomeses elèctriques i un plànol de zonificació. Aquests plànols corresponen als plànols
d’esquemes d’instal·lacions. Els plànols d’infraestructures reprodueixen les dotacions
municipals informades favorablement, prèviament a l’aprovació inicial, per l’Arquitecte
Municipal, Rafel Balaguer i Galmés”.
Considerant, així les coses, que com tal conclou l’informe d’adveració dels servei tècnic insular
de data 07.06.2019, per una banda l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial es
troba suspesa fins que no siguin esmenades la totalitat de les deficiències reproduïdes en
l’acord adoptat per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de
data 28.04.2017, tot significant per altra banda la necessitat de que la documentació
presentada amb l’objectiu d’esmenar les deficiències en qüestió sigui degudament aprovada per
l’Ajuntament de Pollença.
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Vist l’informe jurídic i de procediment emès pel tècnic de l’àrea d’urbanisme en data
19.07.2019, que disposa de nota conformitat expressa de la secretària de la Corporació com tal
permet l’art.3.4 del RD 128/2018, de 16 de març, que en la seva part bastant assenyala el
següent:

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

23/09/2019 Batle

“.../... Atès el tenor de la Disposició Transitòria 2ª de la Llei 12/2017, de 29 de desembre,
d’urbanisme de les I.B. (LUIB), pel que fa a la necessitat d’adaptació a les seves
determinacions per part d’aquells instruments de planejament en tramitació que no hagin
superat el tràmit de l’aprovació inicial, així com pel que fa a la necessitat d’adaptar la
tramitació d’acord amb l’ordenació dels procediments i les competències administratives que
conté excepte quan hagin superat el tràmit d’aprovació provisional, com és el cas de la
modificació que ens ocupa, el inici de la qual es remonta a la sol·licitud formulada per la
mercantil promotora l’any 2002 per tal d’adequar les determinacions del Pla parcial aprovat
l’any 1977 a la realitat física de l’àmbit i habilitar d’aquesta manera la recepció de la
urbanització, amb projecte aprovat en data 24.09.1998, tota vegada que determinades
instal·lacions ja existents (principalment un antic aljub i una estació transformadora) no
coincideix amb la delimitació de la zona de serveis del Pla parcial, proposant modificar
lleugerament l’esmentada zona de serveis i la zona veda sense alterar això no obstant les
respectives superfícies, proposta que desprès dels avatars procedimentals de rigor va ser
objecte d’aprovació inicial en virtut de sengles acords adoptats per l’Ajuntament Ple en
sessions de dates 24.07.2003 (BOIB de data 21.08.2003) i 01.10.2005 (BOIB de data
01.10.2005), i corresponent aprovació provisional i elevació al CIM per a la seva aprovació
definitiva en virtut d’altre acord Plenari adoptat en sessió de data 26.10.2006, havent-se
succeït des de llavors com a tràmits més remarcables: l’arxiu provisional de l’expedient per
part del CIM en data 30.08.2012 pendent de l’esmena de les deficiències apuntades pels serveis
tècnics insulars; el pronunciament de l’òrgan ambiental competent en data 19.09.2016 respecte
a la no subjecció a avaluació ambiental; i la sol·licitud dels informes sectorials preceptius,
entre els quals l’exigit per la Llei 22/1988, de Costes, emès en sentit favorable en data
04.04.2017 amb subjecció a les condicions que transcriu”.
Pels motius exposats, aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar, d’acord amb l’informe tècnic de l’enginyer municipal de data 14.12.2018, la
documentació aportada (RGE núm. 5620 de data 24.07.2018) per l’entitat mercantil promotora
Club del Sol Pollença S.A., representada pel seu actual administrador únic Sr. Santiago
Domenech Oliver, als efectes d’esmenar les deficiències posades de manifest en l’acord adoptat
per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de data 28.04.2017,
relatiu a la suspensió de l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació del Pla Parcial del
sector urbanitzable PT (programat transitori) – 5 “Club del Sol” del PGOU local, i posterior
informe d’adveració dels serveis tècnics insulars de data 07.06.2019, documentació elaborada
a l’efecte per l’arquitecte Sr. Miguel Arenas Gou, exclosa de visat col·legial obligatori i
consistent en el conjunt dels cinc (5) plànols als que fa referència l’esmentat informe tècnic de
l’enginyer municipal de data 14.12.2018, tractant-se concretament del plànols següents: (i)
“Plànol núm. 34A de xarxa proveïment i distribució aigua potable”, (ii) “Plànol núm.34B de
xarxa de clavegueram i impulsió a Llenaire”, (iii) “Plànol 34C de xarxa de pluvials”, (iv)
“Plànol núm: 34D d’enllumenat públic i escomeses elèctriques”, i (v) “Plànol núm.34E de
zonificació”, tots ells amb data de la darrera modificació practicada a dia 12.03.2018.
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Segon.- Trametre i elevar a la Direcció Insular d’Urbanisme competent la documentació
aprovada en virtut de l’acord transcrit en l’ordinal anterior, degudament acompanyada del
conjunt complet, ordenat i diligenciat de totes les actuacions que hagin servit d’antecedent i
fonament del mateix, amb l’objectiu d’esmenar les deficiències reproduïdes en l’acord adoptat
per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de data 28.04.2017
abans dit, i adoptar, desprès dels tràmits de rigor –incloent-hi el dictamen favorable del
Consell Consultiu que disposa l’art.50 del TRLS/76 (RD 1346/1976, de 9 d’abril) en motiu de
l’alteració de la zona verda inicial-, l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial del
sector urbanitzable PT (programat transitori) – 5 “Club del Sol” del PGOU local.
Tercer.- Notificar el present acord a l’entitat promotora interessada a efectes del seu degut
coneixement i als que legalment corresponguin.
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:19:35 a 02:32:05).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (onze vots a favor: Tots per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes i
Unides Podem – que representen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació (nou) per a l’adopció del present acord (article
47.2 ll) LBRL) - i sis abstencions: Junts Avançam i Alternativa per Pollença), acorden
aprovar íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
12.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa d’activitats, establiments i instal·lacions (Expedient
electrònic ABS 2019/1321)
A continuació, es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General, dia 19 de juliol de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA

Vista la necessitat de dur a terme la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel
serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa d’activitats, establiments i instal·lacions (Expedient electrònic ABS 2019/1321)

Vist l’informe tècnic-econòmic de data 10 d’abril de 2019. a què es refereix l´art.25 del
R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals .
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 10 d’abril de 2019.
Vist l’informe emès per part de la Secretària en data 10 d’abril de 2019.
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Vist que la proposta de modificació de l’ordenança s´adequa a la vigent normativa fiscal.
El Batle, el Sr. Miquel Àngel March Cerdà, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següent acord:
Primer.-Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l´Ordenança Fiscal Reguladora
de la taxa pel serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions, de conformitat amb el
següent detall:

08 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS
RELATIUS A ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I INSTAL.LACIONS.
ARTICLE 1.- FONAMENTS

23/09/2019 Batle

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per
l'article 106 de la llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i
de conformitat amb el que disposen els articles 15 i 20 del Reial Decret. Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL), aquest Ajuntament seguirà aplicant la Taxa per serveis relatius a
activitats, establiments i instal·lacions que es regirà per la present Ordenança fiscal,
les normes de la qual s'atenen al que preveu l'article 57 TRLRHL.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE.
1.- Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació de serveis i la realització de les
activitats tècniques, administratives i de comprovació necessària de competència
municipal necessàries per l’atorgament efectiu de la preceptiva
llicència per
determinar si procedeix atorgar la llicència d’activitat sol·licitada o si l’activitat
comunicada realitzada, o que es pretén realitzar, s’ajusta a les determinacions de la
normativa i de les ordenances municipals.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

I NATURALESA.

2.- Als efectes d’aquest tribut, s’entendrà per establiment el lloc o local on
habitualment s’exerceix o es pretén exercir qualsevol activitat, quan per la seva
obertura i funcionament sigui necessària, en virtut de precepte legal, l’obtenció
de la llicència municipal, comunicació prèvia o declaració responsable.
a)
La primera instal·lació o inici de qualsevol activitat en l’establiment de
què es tracti.
b)
La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada en l’establiment,
encara que hi continuí el mateix titular.
c)
L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que s’hi dugui a terme
que afecti a les condicions de la llicència atorgada.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

3.-Tindran la consideració d’obertura:

d)

El canvi de titularitat de les activitats existents.

ARTICLE 3.- SUBJECTES PASSIUS.
Son subjectes passius contribuents obligats al pagament de la taxa les
persones físiques i jurídiques i les entitats a les quals es refereix l'article 35.4.
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de la Llei General Tributària (LGT), titulars de l'activitat que es pretén
desenvolupar o, si s'escau, que es desenvolupi a qualsevol establiment.
ARTICLE 4.- RESPONSABLES.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 41 i 32
LGT.
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general en el supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 LGT.
ARTICLE 5.- QUOTA TRIBUTARIA.
La quota tributària es determinarà d’acord amb les tarifes contingudes a l’annex de la
present ordenança, establertes segons l’activitat dels establiments i la naturalesa de
l’obertura d’acord amb l’article 2. I 3. de l’ordenança.

ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

23/09/2019 Batle

En quan a bonificacions, les persones físiques sol·licitants de llicències
regulades a aquesta ordenança amb una renta igual o inferior a una vegada i
mitja el salari mínim interprofessional gaudiran d’una bonificació del 50 %, un
cop n’hagin lliurat la sol·licitud al Registre General d’Entrada.
Les activitats que es duguin a terme per part de l’Estat, i demés ens públics
Territorials o institucionals, en l’àmbit de les seves competències.
ARTICLE 7.- MERITACIÓ
1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat
municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà
iniciada aquesta activitat en la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la
llicència d’obertura, de la presentació de la comunicació prèvia o de la
declaració responsable. si el subjecte passiu la formula expressament.
2. Quan l'obertura s'hagi feta sense haver obtingut la llicència, o no s’hagi
presentat la preceptiva comunicació prèvia o declaració responsable, la Taxa
es meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que condueixi a
determinar si l'establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb
independència de la iniciació de l'expedient administratiu que es pugui instruir
per autoritzar-ne l’activitat o decretar-ne el tancament, si no fos autoritzable
l'obertura.
3. L'obligació de contribuir, un cop nascuda, no es veurà afectada per la denegació de
la llicència sol·licitada o per la concessió d’aquesta condicionada a la modificació de
les condicions de l’establiment, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant un cop
concedida la llicència.

ARTICLE 8.- NORMES DE GESTIÓ.
1. Les persones interessades en obtenir una llicència d'obertura i les
declaracions responsables d’inici d’activitat presentaran a l'Ajuntament
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l'oportuna sol·licitud ajustada al model oficial que facilitarà l'Administració
Municipal, amb la qual s'acompanyarà la documentació necessària per la
tramitació de l'expedient.
2.El procediment d’ingrés serà l’autoliquidació, d’acord amb l’article 27
TRLRHL, Els subjectes passius hauran d’autoliquidar la taxa en el moment
d’iniciar la prestació del servei o activitat, mitjançant l’oportuna declaracióautoliquidació.
D'acord amb el que disposa l'article 26 TRLRHL, no es tramitaran les sol·licituds si no
s’ha efectuat prèviament el pagament corresponent.
3. Si posteriorment a la iniciació del servei o activitat es varia o amplia l’activitat que
s’hagi de dur a terme a l’establiment, o s’amplia el local inicialment previst, aquestes
modificacions s’hauran de posar en coneixement de l’Administració municipal amb el
mateix abast que a la declaració-liquidació prevista al número anterior.
4. Les llicències es consideraran caducades si, després de concedides i notificades a
l'interessat, transcorren més de sis mesos sense haver-se produït l'obertura de
l'establiment.

ARTICLE 9.- INFRACCIONS I SANCIONS.
En tot el que faci referència a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les
sancions que corresponguin a cada cas, regirà el disposat als articles 178 i següents
LGT i disposicions complementàries.
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5. La no prestació del servei per causes alienes al contribuent suposarà la
devolució de l’import abonat prèviament.

ANNEX
QUADRE DE TARIFES

TAXES ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I
INSTAL.LACIONS
ACTIVITATS
ACTIVITATS PERMANETS
Activitats permanents Menors (Taula 2) – Nota I
Activitats permanents Innòcues
ACTIVITATS NO PERMANETS
Activitat no permanent Majors
Activitat no permanent Menors
Activitat no permanents innòcues
Activitat no permanent de recorregut
ACTIVITATS ITINERANTS
Activitat itinerant Majors
Activitat itinerant Menors
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Activitats permanents Majors (Taula 1)- Nota I

1000 €+ EURO/M2
300 €+ EURO/M2
150,00 €
400,00 €
50,00 €
50,00 €
150,00 €
160,00 €
110,00 €
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Activitat itinerant innòcues
TRASPAS /CANVI DE TITULAR
Taxa per modificació del titular
MODIFICACIÓ D'ACTIVITAT I/O AMPLIACIONS DE SUPERFICIE
Per renovar l'autorització de música
Activitats no permanents
Informe de viabilitat i actualitzacions de llicencies

100,00 €
100,00 €
100,00 €
230,00 €
230,00 €

Bartomeu Cifre Ochogavia

300,00 €

Superfície del Local (Taula 1)
Fins a 250 m2
de 251 a 500 m2
de 501 a 1000m2
de 1001 a 2500m2
més 2500

Euros/m2
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70

Superfície del Local (Taula 2)
Fins a 50 m2
de 51 a 100 m2
de 101 a 150m2
de 151 a 200m2
de 201 a 250m2
Mes de 250m2

Euros/m2
1.00
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70

Nota I: La quota resultant en el cas de les llicències d’activitats permanents majors o
menors serà el resultat de sumar a la quota inicial els valors parcials corresponents a
cada tram de superfície del local, calculats mitjançant el producte del nombre de
metres quadrats a computar en cada tram per els euros/m2 assignats a cada tram. En
el cas, d’activitats permanents majors els euros/m2 es defineixen en la Taula 1 i en el
cas de les permanents menors els euros/m2 es defineixen en la Taula 2.
La superfície a considerar serà la total compresa dins de l’àrea de l’establiment,
expressada en metres quadrats i, si escau, per la suma de la de totes les plantes
(inclosos altells, dependències i similars). No es computaran les superfícies no
construïdes o descobertes en les quals no es realitzi l’activitat o qualque aspecte
d’ella, com son les destinades a vials, jardins i similars.
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Precimpte de locals, equip, instal·lacions o
maquinària per execució forçosa de l'ordre de
tancament d'activitats. Inclou el precimpte

DISPOSICIÓ DEROGATORIA
La present ordenança deroga la aprovada en sessió plenària de 20 de març de 2010
(BOIB núm.65 de dia 29 d’abril de 2010).
DISPOSICIÓ FINAL
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La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears i romandrà en vigor fins a la seva modificació o derogació
expresses.
Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 TRLRHL, al BOIB, al tauler
d´anuncis municipal i a un diari de l´illa, el present acord provisional, per termini de 30 dies
per tal que els interessats puguin examinar l´expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l´ordenança es considerarà aprovada
definitivament i s´haurà de publicar el text íntegre al BOIB per a la seva entrada en vigor.
No obstant, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:32:06 a 02:50:33).

13.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora
del preu públic per la prestació del servei de l’escola municipal d’educació infantil
La Gola (Expedient electrònic ABS 2019/932)
Tot seguit es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, dia 19 de juliol de 2019 que es transcriu literalment:
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Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (deu vots a favor: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes; sis abstencions:
Junts Avançam i Unides Podem i un vot en contra: Alternativa per Pollença), acorden
aprovar íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

“PROPOSTA REGIDOR D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Vista la proposta d’aprovació de La modificació de l´ordenança reguladora del preu públic
per la prestació del servei de l’escola municipal d’educació infantil de Pollença.
Vists l’informe d’ Intervenció relatiu a la proposta de modificació de l´ordenança
reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escola municipal d’educació infantil
de Pollença, de data 12 de juliol de 2019.
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Vists l’informe de secretaria relatiu a la proposta de modificació de l´ordenança reguladora
del preu públic per la prestació del servei de l’escola municipal d’educació infantil de
Pollença, de data 17 de juliol de 2019.
David Alonso Garcia, Regidor delegat d’Hisenda i Contractació, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següent acord:
Primer.-Aprovar inicialment, les següents modificacions de l’ordenança reguladora del preu
públic per la prestació del servei de l’escola municipal d’educació infantil de Pollença.
ARTICLE 1.- Concepte
De conformitat amb l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
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(TRLRHL), aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del servei de l’escoleta
municipal.
ARTICLE 2.- Obligats al pagament i meritació
Estan obligades al pagament del preu públic regulat a la present ordenança les persones
sol·licitants de les prestacions del servei o, si no és així, els pares i tutors de l’infant beneficiat.
Es meritarà en el moment de fer la reserva de plaça.
ARTICLE 3.- Quantia i bonificacions
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és l’establert a les tarifes recollides a
l’annex de l’ordenança.
Bonificacions
1. Les famílies que tinguin la consideració legal de nombroses i uns ingressos iguals o inferiors
a tres vegades el salari mínim interprofessional anual definit per la normativa d’aplicació
(SMI*3) gaudiran d’una bonificació de fins a un 50 % en concepte de serveis educatius i en els
casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5 vegades el SMI (SMI*1,5) gaudiran d’una
bonificació del 75% un cop n’hagin lliurat la sol·licitud al Registre General d’Entrada. Les
bonificacions no son acumulables.

2. Les famílies que tinguin més d’un infant escolaritzat en el centre gaudiran d’una bonificació
del 10% en concepte de serveis educatius.
3. Les famílies monoparentals amb uns ingressos iguals o inferiors a una vegada i mitja el
salari mínim interprofessional gaudiran d’una bonificació de fins a un 50 % en concepte de
serveis educatius, un cop n’hagin lliurat la sol·licitud al Registre General d’Entrada.
4. Les dones víctimes de violència de gènere i en risc d’exclusió social gaudiran d’una
bonificació de fins a un 80 % en concepte de serveis educatius, un cop n’hagin lliurat la
sol·licitud al Registre General d’Entrada.
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Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l‘aportació del títol de família nombrosa expedit
per l’autoritat competent.

5. Si s’acredita que la guarda i custòdia de l’infant és del padrins o d’altres familiars amb uns
ingressos iguals o inferiors a tres vegades el salari mínim interprofessional anual definit per la
normativa d’aplicació (SMI*3) gaudiran d’una bonificació de fins a un 50 % en concepte de
serveis educatius, un cop n’hagin lliurat la sol·licitud al Registre General d’Entrada.
6. Les famílies que tinguin un infant amb necessitats especifiques de suport educatiu gaudiran
d’una bonificació de fins a un 20 % en concepte de serveis educatius un cop n’hagin lliurat la
sol·licitud al Registre General d’Entrada i l’acreditació adient.

Les bonificacions es concediran prèvia sol·licitud de la persona interessada, sol·licitud que
haurà de presentar en el moment de formalitzar la corresponent matrícula. En cap cas seran
acumulables.
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7. Les unitats familiars amb una renda conjunta inferior a tres vegades el salari mínim
interprofessional anual definit per la normativa d’aplicació (SMI*3) gaudiran d’una bonificació de
fins a un 50 % en concepte de serveis educatius, un cop n’hagin lliurat la sol·licitud al Registre
General d’Entrada.

Per la determinació i justificació de la capacitat econòmica dels subjectes obligats al pagament
d’aquest preu públic resultaran d’aplicació les següents normes:
a) D’inici, tots els obligats al pagament abonaran la tarifa fixada en aquesta ordenança
sense bonificacions. En els casos que la unitat familiar pugui sol·licitar una bonificació
d’acord en els supòsits d’aquesta ordenança, es sol·licitarà a l’Ajuntament i s’adjuntarà
la documentació que es relaciona a continuació.
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b) El concepte de renta per càpita s’obtindrà de la suma dels ingressos totals en el còmput
mensual de tots els components de la unitat familiar, dividida del nombre de membres
que la composen.
c) A efectes de bonificacions, el nombre de membres integrants en la unitat familiar
s’acreditarà mitjançant la presentació del corresponent llibre Oficial de la família que
expedirà el Registre Civil o altre document oficial que el pugui substituir. Pel còmput del
nombre de membres de la unitat familiar serà requisit que tots els membres de la unitat
familiar estiguin empadronats a Pollença.
d) En relació dels documents que acompanyaran la instància per sol·licitar la reducció en
el preu, per concórrer en la unitat familiar els supòsits econòmics prevists en aquesta
Ordenança. Serà obligatòria la presentació dels documents que es relacionen, en
fotocòpia compulsada. En el cas d’haver presentat tots o alguns dels documents
requerits en la sol·licitud de matricula s’inclourà la nota fent referència a aquesta
circumstància. Serà la següent:
- Fotocopia del DNI dels sol·licitants.
- En casos d’estrangers, fotocòpia del passaport, targeta de residència o
documentació oficial que acrediti de forma fefaent la identitat del sol·licitant.
- Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement del menor.
- Certificat del Padró municipal. En el cas de família nombrosa, fotocòpia del carnet
del llibre de família nombrosa.
- En el cas de menors en procés d’adopció podrà aportar-se certificacions emeses
per l’òrgan competent del IASS, en el que es faci constar la data d’efectivitat de la
pre assignació del menor així com la seva edat.
- En els casos en que s’al·legui aquesta circumstància, còpia de la sentència de la
separació, nul·litat o divorci i conveni regulador.
- Documentació justificativa de la situació econòmica/laboral dels pares o tutors del
nin/nina:

-

a) Còpia del contracte laboral i de les tres últimes nòmines, en el cas de
treballadors per compta aliena.
b) Pels treballadors autònoms, certificat actualitzat de la vida laboral expedit per la
Tresoreria de la Seguretat Social i còpia de l’últim rebut de pagament de la
quota en concepte d’autònoms.
c) Còpia de l’última declaració de la renta del pare o mare o tutors legals.
d) En el cas en que algun progenitor es trobi en situació laboral de baixa o
excedència laboral en el moment de sol·licitar la determinació de la tarifa
aplicable, còpia pel que es reconeix la situació de baixa o excedència.
Certificat de convivència de la unitat familiar.

ARTICLE 4.- Normes de tramitació i de gestió
A. ACCÉS I MATRÍCULA

Amb caràcter general s’hi podran inscriure els infants d’edats compreses entre els 4
mesos i els 3 anys empadronats al municipi de Pollença. En cas de quotes pendents no
es permetrà la inscripció.
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A.1 Requisits

A.2 Temporalització del procés
El procés d’adscripció seguirà els termes establerts per la resolució del conseller
d’Educació i Universitats de caràcter anual.
A.3 Prioritat en l’admissió
Es determina segons la següent prelació:
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1. En primer lloc l’alumnat ja matriculat en cursos anteriors (excepte els d’escola
d’estiu) sense deutes pendents i sense haver estat baixa definitiva.
2. En segon lloc tindran prioritat en l’admissió els casos descrits en el punt anterior de
bonificacions i empadronats al municipi.
3. En tercer lloc, i en cas de noves adscripcions, els infants empadronats a Pollença a
inici de l’any natural, amb l’excepció dels infants amb edat inferior a 1 any que no
puguin complir aquesta condició.
4. En quart lloc els infants no empadronats a Pollença i els casos descrits en el punt
anterior de bonificacions.
5. En cinquè lloc els infants no empadronats a Pollença amb necessitats de
conciliació laboral i familiar, prèvia acreditació.
A.4 Gestió de baixes
Les baixes en la prestació del servei s’han de notificar mitjançant un escrit dirigit a
l’Àrea d’Educació i lliurat al Registre General d’Entrada, almanco amb un mes
d’antelació. La resta de funcionament es veu descrit en el punt A2.
B. RESERVA DE PLAÇA
Si l’infant no assisteix a l’escola durant tot un mes per motius justificats de malaltia les mares,
els pares o tutors podran sol·licitar la reserva de la plaça, excepte el mes de juliol i agost. En
cas contrari es considerarà baixa. Per optar al dret de reserva cal pagar la mensualitat.
C. CRITERIS D’ADMINISTRACIÓ
1. La matrícula es pagarà per cada curs escolar. La matrícula de l’escola d’estiu
únicament la pagaran els nous usuaris, sempre que no siguin alumnes del curs vinent.
2. El pagament del rebut mensual es farà pel sistema de domiciliació a entitats de crèdit i
d’estalvi, d’acord amb les condicions següents:
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L’absència continuada durant més de quinze dies sense justificar serà motiu de baixa definitiva.

a) Les tarifes mensuals han de ser satisfetes dins els primers quinze dies del mes natural.
b) Les domiciliacions de pagament tindran validesa per temps indefinit, mentre no siguin
anul·lades per la persona interessada o rebutjades per l’establiment on hagin de
presentar-se els instruments de cobrament. Cal signar l’ordre de domiciliació segons la
normativa SEPA.
c) Procediment en cas d’impagament:
- L’1 i el 15 de cada mes l’Ajuntament enviarà un correu electrònic amb les cartes de
pagament, en les quals figurarà la data de venciment del rebut de les famílies deutores.
- Si el deute és superior a dos mesos es donarà de baixa l’infant, el qual perdrà la
plaça, prèvia notificació.
1. El curs comença el sisè dia lectiu de setembre i finalitza el 30 de juny.
2. El centre escolar està obert de dilluns a divendres llevat dels festius.
3. Les vacances de Nadal i Pasqua són les que recull el calendari de la Conselleria
d’Educació i Universitat.
4. Els dies festius seran els recollits en el calendari autonòmic més les festes locals.
5. Els mesos de juliol i agost s’oferirà un servei d’escola d’estiu.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària
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D. CALENDARI ESCOLAR

E. FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA D’ESTIU
E.1 Requisits
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Amb caràcter general caldrà que els infants siguin d’edats compreses entre els 4
mesos i els 3 anys i que estiguin empadronats en el municipi de Pollença. En cas de
quotes pendents no es permetrà la inscripció.
E.2 Temporalització del procés
1.
2.

La reserva de plaça en els casos d’adscripció es durà a terme durant el mes de
maig i fins el 15 de juny.
La llista d’espera d’adscripció serà vigent fins el 20 de juny. Fins en aquesta data,
l’alumnat inclòs en aquesta llista té prioritat davant l’alumnat que roman en llista
d’espera per al procés d’admissió.

E.3 Prioritat en l’admissió
Es determina segons la següent prelació:
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1. En primer lloc l’alumnat ja matriculat el curs anterior, sense deutes pendents.
2. En segon lloc l’alumnat ja matriculat per al curs vinent.
3. En tercer lloc tindran prioritat en l’admissió els casos descrits a l’article 3, punt de
bonificacions i empadronats al municipi.
4. En quart lloc i en cas de noves adscripcions, els infants empadronats a Pollença a
inici de l’any natural.
5. En cinquè lloc els infants no empadronats a Pollença i els casos descrits en el punt
anterior de bonificacions i empadronats al municipi.
6. En sisè lloc els infants no empadronats a Pollença amb necessitats de conciliació
laboral i familiar, prèvia acreditació.
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F. DEVOLUCIONS
Es podrà efectuar la devolució quan es donin les condicions següents:
a) Amb caràcter general les reserves anul·lades amb una antelació mínima d’un mes
natural. En cas contrari s’ha d’abonar la tarifa completa del servei.
b) Excepcionalment, quan es tracti del servei d’escola d’estiu es podrà anular la reserva
amb quinze dies d’antelació. En cas contrari s’haurà d’abonar la tarifa completa del
servei.
ANNEX
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QUADRE DE TARIFES
Concepte
Matrícula per curs escolar
Matrícula escola d’estiu
Serveis educatius de 9.00 a 13.00 h
(infants de 0 a 3 anys) tot l’any
Serveis educatius de 9.00 a 13.00 h
(infants de 0 a 3 anys) període d’estiu
Servei d’acollida de 7.30 a 9.00 h

Periodicitat
Per curs
Per curs
Mensual
15 dies
consecutius
Diària

Servei de recollida de 15.00 a 16.00 h
Servei de menjador

Diària
Diària

Empadronats
60,00€
180,00€

No empadronats
60,00€
25,00€
260,00€

100

143,00

1,50€
1,50€
6,50€

3,00€
3,00€
6,50€
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De conformitat amb el que preveu l’article 47.1 TRLRHL, en relació amb l’article 23.2.b)
de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, es delega en la Junta de
Govern la fixació o modificació de la quantia dels preus públics per usuari.

Contra el present acord definitiu les persones interessades podran interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la
seva publicació en el BOIB.

Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, al BOIB, al tauler d´anuncis municipal i a un
diari de l´illa, el present acord provisional , per termini de 30 dies, per tal que els interessats
puguin examinar l´expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. En cas de que
no es presentin reclamacions, l´ordenança es considerarà aprovada definitivament i s´haurà de
publicar el text íntegre al BOIB per a la seva entrada en vigor.
No obstant, el Ple de l´Ajuntament acordarà.”

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

23/09/2019 Batle

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 02:50:34 a 03:21:37).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (deu vots a favor: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes; sis vots en contra:
Junts Avançam i Alternativa per Pollença i una abstenció: Unides Podem), acorden
aprovar íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
14.- Aprovació, si procedeix, de la fixació de tarifes urbanes del servei de taxi,
d’àmbit d’aplicació dins el municipi de Pollença (Expedient electrònic ABS
2019/932)
Abans de donar lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 19 de juliol de 2019 relatiu al present assumpte de l’ordre del dia el Sr.
Batle exposa que, si bé es va concedir un tràmit d’audiència prèvia en la tramitació del
procediment de cinc dies, l’associació de taxis de Pollença ha sol·licitat disposar d’un
termini més ample atès que tampoc visualitzaren el text comprensiu de les tarifes en
l’apartat on estava publicat a la web municipal, segons li manifestaren, pel que de
conformitat amb el disposat en l’article 92.1 ROF proposa la retirada d’aquest expedient
pels motius exposats.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 03:24:38 a 03:25:18).
Passats directament a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden retirar el
present expedient de l’ordre del dia, ajornant-se el seu debat per a la propera sessió
una vegada s’hagi concedit un nou tràmit d’audiència.
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15.- Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de la Regidora Sra. Maria
Magdalena Xumet Rosselló i de les renúncies posteriors a ser proclamats electes al
càrrec de regidor/a (Núm. Exp. ABS 2019/2565)
Seguidament es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General, dia 19 de juliol de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Assumpte: Presa en coneixement de renúncia al càrrec de Regidora, i de renúncies posteriors a
la proclamació de regidor/a electes
Vist l'escrit de renúncia al càrrec de Regidora presentat per la senyora Maria Magdalena
Xumet Rosselló (RGE núm. 5578/2019, de 15 de juliol) mitjançant el qual posa de manifest les
raons que li han duit a formalitzar la renúncia voluntària al càrrec del què va prendre
possessió dia 15 de juny de 2019 per la candidatura del partit Unió Mollera Pollencina (UMP)
després de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Resultant que per part de les persones que seguidament es relacionen, a les quals els hi
correspon cobrir la vacant al ocupar el lloc següent de la mateixa candidatura corresponent al
partit polític Unió Mollera Pollencina (UMP) en la que fou elegida la Regidora renunciant en
l’últim procés electoral corresponent a les eleccions locals celebrades dia 26 de maig de 2019
(BOIB núm.58/2019, de 30 d’abril), també s’ha manifestat expressament mitjançant escrit la
seva renúncia a ser proclamat electe als efectes de ocupar el càrrec de regidor/a d’aquest
Ajuntament:
- Sr. Guillem Ferrer Jaume, integrant de la candidatura Unió Mollera Pollencina (UMP), que
ocupa el lloc nº. 3 en la llista electoral del partit de referència (RGE núm. 5589/2019, de dia 16
de juliol)
- Sra. Annika Isabel Moeller Stein, integrant de la candidatura Unió Mollera Pollencina
(UMP), que ocupa el lloc nº. 4 en la llista electoral del partit de referència (RGE núm.
5639/2019, de dia 16 de juliol)
- Sr. Miguel Sergio Sabater Gambier, integrant de la candidatura Unió Mollera Pollencina
(UMP), que ocupa el lloc nº. 5 en la llista electoral del partit de referència (RGE núm.
5637/2019, de dia 16 de juliol)

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Vist l’informe de Secretaria emès dia 17 de juliol de 2019 sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per part de la Corporació davant la renúncia d’un/a regidor/a.
En compliment del disposat pels articles 182 i ss de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
regim electoral general (LOREG); 9.4 del Real decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF)
i la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de
càrrecs representatius locals (BOE núm. 171, de 18 de juliol de 2003) en concordança amb
l’article 15.2 de la LOREG pel que s’estableix que el mandat de la Junta Electoral de Zona
conclou cent dies després de les eleccions pel que, en ordre a les eleccions locals, és vigent el
mandat de la Junta Electoral de Zona Inca (fins dia 3 de setembre de 20119), aquesta Batlia
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
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Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Pollença
presentada per la Sra. Maria Magdalena Xumet Rosselló i de totes les demés atribucions
derivades d’aquesta condició (RGE núm. 5578/2019, de 15 de juliol).
Segon.- Prendre coneixement de les renúncies a ser proclamats electes al càrrec de Regidor/a
de l'Ajuntament de Pollença presentades per escrit pels senyors i senyores Guillem Ferrer
Jaume; Annika Isabel Moeller Stein i Miguel Sergio Sabater Gambier (RGE núm. 5589/2019;
núm. 5639/2019; núm. 5637/2019, de 16 de juliol, respectivament).
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Junta Electoral de Zona d’Inca, juntament amb les
còpies dels escrits de renúncia presentats per la Sra. Maria Magdalena Xumet Rosselló; Sr.
Guillem Ferrer Jaume; Sra. Annika Isabel Moeller Stein i Sr. Miguel Sergio Sabater Gambier,
per a que expedeixi la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat
següent que, segons les dades que consten a l’Ajuntament, és la Sra. BIANCA MARIA
AGUILAR RYAN, al estar inclosa ocupant el lloc número sis (6) en la llista de la candidatura
UNIÓ MOLLERA POLLENCINA (UMP) presentada a les Eleccions Locals de 26 de maig de
2019, per tal que pugui prendre possessió del seu càrrec.”

Passats a votació, els reunits, per majoria (dotze vots a favor: Tots per Pollença; Unió
Mollera Pollencina; Alternativa per Pollença; Unides – Podem; Partit Popular i El Pi
– Proposta per les Illes Balears i cinc abstencions: Junts Avançam) acorden aprovar
íntegrament el dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 03:25:20 a 03:43:15).

16.- Propostes/Mocions d’Urgència
Tot segui per part de la Batlia es demana si qualque grup polític desitja sotmetre a
consideració del Ple qualque assumpte, de conformitat amb l’article 91.4 ROF.
No se’n presenta cap.

1.- Informació de Batlia / 2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

A continuació per part del Sr. Batle es dona compte de les següents resolucions:
-Resolució de Batlia núm. 367 de dia 2 de maig de 2019 mitjançant la qual s’aprova el
pagament a justificar per un import de 200 euros en concepte de despeses derivades de
transport i manutenció per assistir al municipi de Falset, en representació de
l’Ajuntament, amb motiu de l’agermanament de Fires a favor del regidor delegat de
Fires a càrrec de l’aplicació pressupostària 4311226091 del pressupost prorrogat de
l’exercici 2018 (RGE núm. 2631/2019).
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-Resolució de Batlia núm. 405 de dia 20 de maig de 2019 mitjançant la qual es nomenen
els lletrats i procurador en el recurs contenciós administratiu (Actuacions Judicials P.O.
49/2019) interposat contra la desestimació per silenci administratiu [...] del recurs de
reposició contra la liquidació tributària 2018 de l’Impost sobre Béns Immobles de
Naturalesa Urbana de diversos immobles ubicats en el t.m. de Pollença (RGE núm.
3815/2019).
-Resolució de Batlia núm. 446 de dia 6 de juny de 2019 mitjançant la qual s’aprova el
pagament a justificar per un import de 100 € per dur a terme la revisió ITV del furgó de
la policia local amb matrícula 2272FSP (RGE núm. 4475/2019).
-Resolució de Batlia núm. 468 de dia 5 de juny de 2019 mitjançant la qual es nomenen
els lletrats i procurador en el recurs contenciós administratiu (actuacions Judicials P.A.
161/2019) interposat contra la Resolució de la Junta de Govern, de data de 5 de febrer
de 2019, procedent de l’expedient administratiu ABS/2018/1008, Secretaria/2018/59,
que va desestimar el recurs de reposició interposat [...].

- Resolució de Batlia núm. 559 de dia 8 de juliol de 2019 mitjançant la qual s’aprova
l’expedient d’anul·lació de les obligacions reconegudes pendents de pagament
procedents d’exercicis tancats.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

- Resolució de Batlia núm. 485 de dia 11 de juny de 2019 mitjançant la qual s’aprova el
pagament a justificar per un import de 300 € en concepte de despeses habituals a favor
de la directora de la Residència Social Sant Domingo, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries corresponents del vigent pressupost de despeses de l’Àrea de la
Residència (RGE 4646/2019).

- Resolució de Batlia núm. 631 de dia 19 de juliol de 2019 mitjançant la qual s’aprova
la modificació núm. 10/2019 del pressupost de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de
Pollença.
- Resolució de Batlia núm. 635 de dia 22 de juliol de 2019 mitjançant la qual s’aprova
la modificació núm. 11/2019 del pressupost de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de
Pollença.

Acte seguit es dóna lectura a les preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr.
Michael Lorenzo Flury, portaveu del grup polític municipal Unides Podem (RGE núm.
5749 de 22 de juliol de 2019) corresponent a la present sessió plenària ordinària, restant
unides com ANNEX I a la present acta, respecte de les quals es donen les següents
respostes:

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

3.-Precs i preguntes

Preguntes:
R1.- i R2.- El Sr. Soler respon que des de l’Àrea de Joventut han començat, des d’un
bon principi, a reunir-se amb els joves per conèixer les seves inquietuds, i que per
arribar a aquest Consell Consultiu cal una sèrie d’associacions juvenils que a dia d’avui
no les tenen, per tant començaran a fer feina per promoure el moviment associatiu entre
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els joves. Amb aquesta finalitat, comenta que tenen la intenció de comptar amb la
tècnica de participació ciutadana que, des de l’1 de gener, tenia contractada Junts
Avançam, que davant la seva predisposició i ganes de fer feina, pel setembre, se li
prorrogarà el contracte. D’altra banda i pel que fa als requisits legals, el Sr. Soler
contesta que sí que els tenen en compte i que espera poder dur-ho a terme de la manera
més eficaç possible.
Matisa el Sr. March que fou la Junta de Govern que va contractat una empresa, no Junts
Avançam, que era un acord de Junta de Govern, un contracte menor, la qual cosa
ratifica el Sr. Batle.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

R3.- Contesta el Sr. Batle que sí que va tenir una reunió amb la consellera de Sanitat per
tractar diversos temes, entre ells la reforma del PAC de Port de Pollença i el de
Pollença. Pel que fa a la reforma del PAC del Port de Pollença, explica que va
traslladar-li la seva sorpresa quan se li va dir que l’Ajuntament havia de redactar un
projecte i sufragar les obres de la reforma, cosa que no era el que, en un principi, s’havia
parlat. En aquest sentit, espera que aquest tema quedi clar perquè lògicament
l’Ajuntament no ha fet el projecte, sí que li consta que es varen enviar una sèrie de
terminacions tècniques a la Conselleria de Sanitat, però que en cap de les modificacions
pressupostàries es va parlar d’aquest tema, que suposaria un muntant d’uns 100 mil
euros pel que, des de la coordinació, se li va dir. D’altra banda, també confia amb la
col·laboració dels companys de Junts Avançam o del PSOE, que duen aquesta àrea a
nivell de la Comunitat Autònoma, perquè es pugui aclarir aquesta part però que, tot i
això, es posaran a fer feina de la manera més ràpida possible, ja que entén que les obres
s’haurien de dur a terme a l’hivern que és quan hi ha menys volum de feina al PAC del
Moll.
En relació amb el PAC de Pollença, explica que li va traslladar la intenció que tenien
que s’estudiàs, d’una manera valenta i clara, la possibilitat de fer una modificació, en
aquest cas, de la ubicació del solar del PAC de Pollença, tenint en compte que el
projecte encara no estava acabat en la seva redacció, la disponibilitat dels terrenys, en
referència al solar de Can Bach, així com també la normativa que dóna la cobertura
legal perquè es pugui modificar.

R4.- El Sr. Batle respon que no només ho té clar ell sinó que també ho té clar la
Conselleria perquè hi ha uns procediments administratius que implicaran que sigui
impossible. Quant a fer un projecte de dotació de serveis explica que a l’expedient de
cessió, com es reflexa a l’informe de l’enginyer, diu ben clarament que la proposta més
favorable és el solar de Can Bach, sobretot pel tema de dotació elèctrica perquè allà ja
hi ha un transformador i és perfectament factible o ampliar-lo o fer-ne un de nou. Pel
que fa al clavegueram i aigua, comenta que queda resolt amb el carrer de Cecili Metel,
perquè l’accés en aquest solar és per un vial que el propi planejament contempla com a
tal i l’Ajuntament va adquirir aquesta parcel·la juntament amb la compra del solar de
Can Bach. Per tant, en el moment que es tengui clar la ubicació del nou PAC,

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Amb tot, conclou que, malgrat les discrepàncies, hi va haver una bona predisposició
perquè es pugui dur a terme aquesta voluntat que tant es va manifestar en els programes
electorals com a les urnes, que creu que és un referent per a la ciutadania.
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l’Ajuntament haurà de redactar aquests projectes i s’hauran de dotar econòmicament,
però que mentre no es pot dotar una partida ni redactar un projecte.
R5.- Contesta el Sr. Nevado que es tracta del Sr. Martí Morro, un professional dels
mitjans de comunicació, autònom, que ja fa 4 anys també va treballar a l’Ajuntament.
R6.- El Sr. Batle respon que lògicament no només és un motiu legislatiu sinó que ja era
una proposta que varen plantejar fa dues legislatures, l’any 2011, per tant, no era cap
secret que la intenció era aquesta, que no limita cap tipus de tasca, que en aquesta sessió
s’han tractat molts de punts perquè n’hi havia molts d’atraçats i molts per poder fer, i
que la mateixa tasca d’oposició es continuarà duent endavant. En aquest sentit,
manifesta novament la voluntat que el dia que es pugui aprovar un Reglament es pugui
modificar la gestió dels plens municipals.
R7.-Contesta el Sr. Batle que no és un tema de firmes, ja que un tema de firmes implica
després un procediment. En aquest cas, el reglament són d’aprovació interna, primer hi
ha d’haver un procediment d’exposició pública i si, com diu el propi Reglament de
Participació Ciutadana, hi ha una iniciativa que sigui avalada per firmes, doncs perfecte,
i si no és avalada per firmes, també hi ha els altres procediments que estableix la Llei.

Bartomeu Cifre Ochogavia

R9.- Pel que fa a l’Escoleta Municipal, el Sr. Batle comenta que creu que aquesta
pregunta ja s’ha contestat abans quan s’ha parlat de l’Ordenança de l’escoleta. Per tant,
en aquest cas, la feina està, primer, a mirar on es pot fer aquest espai i en funció de
l’espai, es faran les tramitacions adients amb la planificació que marquin també les
necessitats.
R10.- El Sr. Batle explica que ara s’haurà de fer una reestructuració d’àrees per les
modificacions de regidories i que aquestes noves delegacions també implicaran una
delegació de l’Àrea de Participació Ciutadana. Per tant, tan aviat com s’incorpori la
nova regidora, es farà aquesta reestructuració d’àrees.
R11.- Respon el Sr. Alonso que el portal de transparència actual és pràcticament un
enllaç gairebé sense contingut, per tant, en primer lloc s’ha de dotar de contingut aquest
portal i treballar-hi. Pel que fa al contingut de l’acord firmat entre Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina (UMP) i Partit Popular (PP), el Sr. Alonso comenta que les
línies mestres ja es varen publicar i que el que manquen són aspectes més internes que
ja es veurà si amb el temps es fan públics.

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

23/09/2019 Batle

R8.- Explica el Sr. Batle que les beques no es van deixar convocades, que el que s’havia
fet fins aleshores no era legal i que la fórmula que s’ha establert va en un altre sentit
que és el que diu la pròpia legalitat, és a dir, mitjançant conveni amb les universitats, i
que quan s’ha anat per tirar endavant aquestes beques, les universitats ja havien acabat
la seva etapa lectiva, per això no ha estat possible convocar-les. Altrament comenta que
sí que han arribat a temps amb les beques de la ràdio i amb la incorporació d’un becari
per a les oficines de turisme, però no pel que fa a les de medi ambient.

El Sr. Flury respon que l’interès de la seva pregunta és per aquests aspectes interns que
sembla que no interessa mostrar i que aquets vénen donats perquè amb els vots de les
persones que els votaren s’estan fent uns pactes, unes polítiques que creu que la gent
hauria de tenir dret a accedir-hi pel portal de transparència.
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D‘altra banda, el Sr. March vol matisar que tot i que el portal de transparència és molt
millorable, realment tenia contingut, sobretot comparant-lo amb l’anterior, i contingut
amb documents no amb enllaços (links).
R12.- Contesta el Sr. Batle que tenen molts de problemes per poder tenir un mínim de
control de les xarxes socials com a conseqüència de l’externalització total que es va fer
a la passada legislatura, i que la intenció, en aquest cas, és que es facin internes, ja que,
com bé ha comentat el Sr. March anteriorment, en relació amb el portal de
transparència, es penjaven molts de temes, la majoria de vegades, fets pels propis
regidors però sense cap supervisió. Per tant, quan es pugui fer una gestió correcte del
que són les xarxes socials, veuran quins protocols se seguiran, en aquest sentit.
El Sr. March expressa la seva sorpresa en relació amb aquest comentari, ja que es va fer
públic qui eren les persones que escrivien al facebook de l’Ajuntament, els mateixos
tècnics i funcionaris que ho feien a la legislatura 2012-2015 i 5 regidors de
l’ajuntament. D’altra banda, comenta que se li va passar a la Secretaria de l’Ajuntament,
i que el Sr. Cifre Bennàssar va llegir en un ple municipal, per tant, consta en acta, la
relació de tots el tècnics i funcionaris que són exactament els mateixos.

Bartomeu Cifre Ochogavia

R14.- En relació amb aquesta qüestió, el Sr. Batle respon que el que cal fer primer,
abans de convocar aquest concurs, és saber quina disponibilitat de l’espai es tendrà. En
aquest sentit, comenta, que han entrat en converses amb la propietat de la part baixa del
cinema capítol per establir una fórmula jurídica possible per poder dur a terme aquestes
obres amb les millors garanties, no només per part de l’ajuntament sinó també per a la
propietat, que és el que implicarà després, a l’hora d’efectuar un concurs d’idees, saber
la disponibilitat de l’espai, que es puguin fer aquests projectes.
R15.- Contesta el Sr. Batle que li sembla una bona idea poder-ho incloure com a
precepte dins el projecte. En relació amb el projecte de la pescateria, també explica que
el que primer cal saber és si aquest projecte adjudicat es podrà desenvolupar, que entén
que per números, no es pot, no dóna per poder fer tota l’obra que resta per acabar un
projecte que, d’altra banda, s’haurà de modificar, com a conseqüència de les
excavacions, ja que s’han modificat les cotes, s’ha modificat substancialment la base
que hi havia.
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R13.- El Sr. Batle explica que des del primer dia o pràcticament des de la primera
setmana, a través de l’Àrea de Medi Ambient, que és la que gestiona les ocupacions de
via pública, s’ha començat a fer feina amb les previsions de la temporada que ve, de
com s’ha d’ultimar, de com s’ha fer a través dels programes informàtics i de quina ha de
ser la realitat de l’ocupació, i es fa lògicament consensuat amb el sector perquè es pugui
garantir tant aquest ús públic com aquest ús privatiu de la via pública.

R16.- Respon el Sr. Batle que es troba en fase de renovació del contracte que, en aquest
cas, és amb un contracte menor, i que espera que abans de dia 31 pugui estar aprovat i
signat.
R17.- El Sr. Batle explica que es va fer un informe de la situació del contracte que se li
va notificar a l’empresa arran de la petició al respecte d’inici de procediment de nul·litat
d’aquest contracte i automàticament també se li va fer una proposta per iniciar un nou
procediment contractual on l’Ajuntament mantenia l’aportació econòmica que s’havia
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compromès l’altre equip de govern, juntament amb unes aportacions materials sempre
subjectes a la disponibilitat dels terrenys. Per tant, a partir d’aquí, s’està a l’espera que
se’ls notifiqui oficialment si accepten o no accepten les condiciones per començar o no
aquest contracte.
R18.- Explica la Sra. Cerdà explica que davant la baixa inesperada d’un treballador
d’EMSER que posava en perill el servei de recollida de fems per l’endemà, i que no hi
havia cap persona disponible al borsí, és va optar per contractar-la mitjançant l’únic
currículum de què es disposava, cosa que no és la primera vegada que es fa. D’altra
banda, també explica que es va fer una petició al SOIB d’operaris que poguessin fer
aquesta tasca i que la resposta fou que no disposaven de ningú. Que, en cap cas, aquest
contractació és va fer perquè es tractàs d’una persona afí a cap partir polític sinó perquè
era una emergència i era l’únic currículum que hi havia a EMSER, que és veritat que no
va ser un contracte legal però tampoc va ser il·legal, va ser un contracte per extrema
necessitat.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Per al·lusions la Sra. Llobera matisa que, sense que s’hagi fet referència a res i donat el
cas que la seva pregunta simplement demanava per la darrera contractació i no donava a
entendre res, simplement que els procediments s’han de seguir i si qualcú d’aquesta
gent està contractada amb frau o de manera irregular, sigui d’Alternativa o no, és
secundari, la qüestió és que es va fer una contractació que no tocava.
El Sr. Batle contesta que ho té clar que s’han de seguir els procediments establerts, però
si no hi ha borsí, no s’han fet borses, el SOIB no té gent, ells són els responsable de la
recollida de fems, i que una altra solució seria subcontractar una empresa privada o
treure aquest servei a concurs, que també podria passar que dins aquesta legislatura,
l’equip de govern decidís treure el servei de recollida de fems a concurs i no passaria
absolutament res, seria una relació totalment legal.
El Sr. March també intervé fent l’incís que a més dels procediments per substituir
personal abans esmentats, és a dir, mitjançant borsí o a través del SOIB, un tercer
procediment seria el que també estableix el propi Conveni i és que quan hi ha situacions
d’emergència es comuniqui al Comitè, cosa que li recomana que es faci, perquè és la
manera perquè hi hagi màxima transparència.
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Matisa el Sr. Flury que la pregunta no anava orientada cap al fet que aquesta persona
estàs recomanada sinó quin va ser el procediment de contractació que es va seguir ja
que sembla que no va ser el legalment establert. D’altra banda, també entén que una
solució seria fer un borsí amb el seu procés de selecció perquè en cas de necessitat es
pogués comptar amb una persona sense que fos una contractació il·legal.

Amb tot, el Sr. Batle respon que accepta que l’única errada va ser no comunicar-ho al
Comitè que segurament no hagués dit res o no podia dir res al respecte, que sap que no
fou un procediment legal però les alternatives que tenien no eren altres, i que creu que si
l’empresa és de serveis i és pública s’ha de donar aquest servei públic sigui com sigui.
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A continuació es dóna lectura a les preguntes presentades per escrit per part de la
regidora Sra. Marina Llobera Vicens, portaveu del grup polític municipal Alternativa
per Pollença (RGE núm. 5778 de 22 de juliol de 2019) corresponent a la present sessió
plenària ordinària, restant unides com ANNEX II a la present acta, respecte de les quals
es donen les següents respostes:
Preguntes:
R1.- Respon el Sr. Batle que aquesta pregunta ja s’ha contestat abans.
R2.- El Sr. Batle contesta que els va fer les fotografies mitjançant factura i a més per
transferència bancaria.
En el mateix sentit responen el Sr. Alonso i el Sr. Nevado, qualque col·laboració
puntual i també se li va pagar.

R4.- El Sr. Batle respon que no recorda que ho hagués dit però si fos així tampoc diu
que sigui que no. Altrament també comenta que han pagat totes les despeses en
transferències i talons bancaris, i que, en aquest cas, els comptes els rendeixen a la Junta
electoral pel que fa a les despeses de les eleccions i si es pot, demanar les subvencions
corresponents.

Bartomeu Cifre Ochogavia

R5.- El Sr. Batle explica que no ho saben, que cada dia envia correus als quals no
responen, per plantejar quina és la situació d’aquest projecte i que li diguin quina
possible resolució pot tenir. Altrament, també comenta que tenen per justificar fins el
gener del 2020, però en aquest cas la redefinició del projecte, per qüestions de
mesuratges, segurament implicarà un pla d’execució més elevat.
R6.- Respon el Sr. Batle que tal vegada també es pot plantejar si es torna al projecte que
es va fer fa dues legislatures que també sorgir arran d’un procés participatiu. Pel que fa
al tema dels usos, comenta que dependrà del nou projecte però el que sí té clar és que
aquest edifici ha d’ubicar, no en la seva totalitat però sí en part, l’oficina de turisme.
R7.- Contesta el Sr. Nevado que tenen coneixement que el Consell també fa
fumigacions, i que davant això van demanar informació al respecte, facilitant-los una
llista amb els herbicides autoritzats en vies públiques. Per tant, quan es fumigui, que
encara no han començat, s’utilitzaran herbicides que no portin productes cancerígens.
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R3.- Explica el Sr. Batle que la contractació dels vídeos es va fer d’una manera directa
perquè la proposta que s’havia fet, segons li va dir el Sr. Nevado, no arribava ni al
mínim, ja no d’un contracte menor sinó dins les bases d’execució del pressupost, no
superaven aquestes quanties de molt enfora.

R8.- El Sr. Nevado explica que la renúncia del número 3 i 4 fou per motius
d’incompatibilitat amb el càrrec perquè ambdós tenen negocis relacionats amb l’àmbit
esportiu. Pel que fa al número 5, comenta que l’explicació que els va donar fou que per
motius familiars i laborals no podia complir amb les obligacions que comporta el càrrec
i que, per això, va decidir renunciar.
R9.- Respon el Sr. Batle que no es publicava pel funcionariat municipal sinó que era
una tasca que feien directament els propis regidors i que a dia d’avui, no tenen la
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capacitat per poder-ho fer, però que en el moment que qualcú de la casa pugui fer
aquesta tasca amb una seguretat, pel tema de protecció de dades, i es tengui un portal de
transparència així com toca, es farà.
R10.- El Sr. Batle contesta que, per ara, no fa comptes publicar la seva agenda de feina.
R11.- Respon el Sr. Batle que sí, que ja ho ha contestat abans.
R12.- El Sr. Batle contesta que en principi sí que és una àrea que pensa delegar al més
aviat possible, amb la incorporació de la nova regidora, i posterior remodelació d’àrees
que es faci.
R13.- Explica el Sr. Nevado que s’està a l’espera del certificat i que tan aviat com els hi
arribi sol·licitaran la cèdula. Altrament i pel que al permís d’activitats, comenta que
creu que sent empresa municipal no cal tenir el permís d’activitats en regla, que creu
que l’empresa municipal no el necessita.
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R15.- El Sr. Batle explica que, com ja ha comentat anteriorment, s’ha iniciat el
procediment de declaració de nul·litat del concert, i també la proposta que se’ls va fer
per poder iniciar un nou contracte. Que s’està a l’espera que es doni una resposta a
aquesta proposta, lògicament de manera formal, amb un registre d’entrada, igual que,
per registre d’entrada, se’ls va sol·licitar aquesta tramitació, en aquest cas, de la nul·litat
del contracte anterior que, de paraula, ja sabien.
R16.- Respon el Sr. Batle que ja ho ha explicat abans la Sra. Cerdà, que no té cap paper
rellevant, que aquí l’error, i n’assumeix l’error, fou no comunicar-ho al Comitè
d’Empresa. Dit això, es reitera amb el fet que els mecanismes establerts a dia d’avui, no
poden garantir aquesta contractació quan hi ha una demanda de recollida i que, per tant,
considera que abans de contractar una empresa externa a fer aquest servei, s’ha de poder
fer amb els mitjans propis, en aquest sentit, fent aquestes contractacions, que no és un
procediment nou, que no s’ha fet com tocava, però que es va fer per una necessitat
imperiosa del servei.
R17.- El Sr. Batle comenta que se n’ha fet referència al programa de festes, que es
continua fent la campanya paral·lela de distribució de fulletons, d’informació, etc., de
tot el que sortirà, quan es pugui, en tema de web. En definitiva, que la campanya
continua viva i que ja han començat a fer feina perquè sigui pública.
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R14.- El Sr. Batle respon que no es tracta de fer feina al sol, sinó que és un horari que
uns tenen per conveni i els altres no. Que aquí hi ha unes fases de negociacions, tant
amb un conveni per al personal laboral com per al personal funcionari i que, el criteri,
en aquest cas, és que hi ha uns convenis aprovats que regulen aquest horari, que es va
pactar fa molt de temps, i els altres no. Per tant, a partir que això quedi regulat es farà
igual amb el que s’acordi dins una comissió paritària.

En aquest sentit, el Sr. Soler afegeix que enguany, durant les festes, es penjarà un BAN
amb aquesta campanya als bars i als banys també.
Finalment es dóna lectura a les preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr.
Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del grup polític municipal Junts Avançam (RGE
núm. 5784 de 22 de juliol de 2019) corresponent a la present sessió plenària ordinària,

63

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

8fbf71cc70324d9aa545627e310a52dd001

Url de validació

https://oficinaelectronica.ajpollenca.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

restant unides com ANNEX III a la present acta, respecte de les quals es donen les
següents respostes:
Preguntes:
R1.- El Sr. Batle respon que, com abans ha comentat, a dia d’avui no han estat capaços
de tenir el control de les pàgines de l’Ajuntament, però que quan es pugui gestionar tot
aquest tema de les xarxes socials, miraran com ho poden fer perquè a més aquí hi ha un
tema de protecció de dades que implica que s’ha de fer ben fet.
Matisa el Sr. March que la documentació dels plens la penjaven els funcionaris, que els
regidors no penjaven res de les sessions plenàries, i que al facebook s’enllaçava el que
penjaven els funcionaris.
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R2.- Abans de tot, la Sra. Buades comenta que pel que fa a l’ocupació de la via pública
(OVP) es donen dues casuístiques, una que són els expedients que estan en tramitació i
els altres que són les autoritzacions que estan pendents de pintar. Dit això, la Sra.
Buades fa un resum amb xifres dels establiments autoritzats que estan sense pintar i
d’aquells expedients d’OVP que resten encara per autoritzar i que s’han de pintar, sent
un total de 35 establiments. D’altra banda, també comenta que, en aquests moments,
estan pendents del percentatge d’execució del contracte menor de pintura que, pel que
sembla, n’hi ha un 90 per cent exhaurit però que encara que no sigui suficient per pintar
el que resta, se cercaran altres fórmules perquè tot quedi pintat i no hi hagi cap greuge
comparatiu en res.
Afegeix el Sr. Batle que es complirà i que ho farà el pintor municipal amb la màquina
que tenen.
R3.- El Sr. Batle respon que no vol perdre la subvenció, que abans ja ho explicat, que el
projecte s’ha d’adaptar a la realitat actual, s’ha d’intentar cercar un projecte que amb
aquesta realitat física, d’aquestes excavacions, integri la possibilitat que sigui un lloc
públic, d’ús públic, d’una activitat pública, i adaptat a la realitat, que això ja ho diran els
tècnics. Altrament també explica que si el romanent del projecte que hi ha en aquets
moments no és suficient per adaptar-lo, s’haurà de parlar amb l’empresa si aquest
contracte es tanca, es liquida o se’n fa un de nou, perquè la base és la Llei de contractes,
i no es poden fer segons quins tipus de modificats perquè després no sigui suficient, ja
que encara hi ha molta part sense pressupostar. Amb tot conclou que el que realment
vol, com ha dit abans, és que el projecte es faci i que, momentàniament, mentre es
repensa tot això, s’ha fet una adequació per adaptar l’entorn perquè quedi el millor
possible.
R4.- Contesta el Sr. Batle que les prioritats seran les que varen marcar i les que davant
la situació actual puguin donar o no prioritat. En aquest sentit, posa d’exemple la
intenció que tenen de fer un pavelló al Port de Pollença, però que això dependrà de la
Conselleria d’Educació si cedeix o no el solar, que la voluntat és aquesta, però que, en
aquest cas, es necessita la col·laboració d’altres entitats. Per tant, aquestes prioritats es
veuran reflectides en els pressuposts, a dia d’avui aprovats amb uns compromisos però
sense que hi hagi uns projectes i, lògicament, el pacte és viu i es pot modificar.
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Li respon el Sr. March que això ho entenen però que hi ha un document escrit, amb una
llista de tasques, de distribució d’àrees i de prioritats, que sap que es viu i que es
modifica, però que estaria bé poder-lo conèixer.
R5.- El Sr. Batle comenta que ja ha explicat abans quina era la situació legal, que no hi
hagués hagut cap problema que s’haguessin convocat enguany perquè hi havia uns
pressuposts prorrogats i les beques queden prorrogades cada any, però que s’ha de fer
ben fet, i que, en aquets moments, les universitats no es troben en període lectiu i no hi
ha disponibilitat d’estudiants. Per tant, enguany no hi haurà becaris però l’any que ve es
farà en temps i forma perquè es puguin convocar.
R6.- Respon el Sr. Batle que no, que ja varen dir d’entrada que la seva intenció era
incorporar noves formacions a governar i que, per això, es va reservar un lloc a la Junta
de Govern Local.
R7.- El Sr. Nevado explica que és veritat que els hi han arribat queixes d’uns usuaris,
que ja han parlat amb l’empresa que, d’altra banda, els hi ha donat les explicacions al
respecte i que s’ha compromès que no tornarà a passar. Tot i això, se’ls ha advertit de
les conseqüències legals que poden tenir si una situació com aquesta es torna a produir.

Bartomeu Cifre Ochogavia

En relació amb això, el Sr. Cànaves li explica que tant el pati de Joan Mas com el parc
de patinatge (skate park), es trobaven en fase de redacció de plecs tècnics per poder fer
un contracte simplificat, i, pel que fa al parc de patinatge, sí que els plecs tècnics
estaven fets i passats a contractació.
Respon novament el Sr. Batle que avui ho ha demanat i que no ho ha trobat però que en
acabar li expliqui qui havia fet els projectes.
R9.- La Sra. Buades explica que a la Junta de Govern de dia 4 de juny, es va denegar
amb motivació subjectiva, havent-hi un informe tècnic favorable, i que tot i això, la
retirada no es va fer. D’altra banda, comenta també que l’establiment en qüestió ha
interposat un recurs de reposició i que espera poder-ho dur a la propera Junta de Govern
i resoldre’l.
R11.- La Sra. Cerdà explica que s’ha seguit el mateix procediment que en altres
vegades, és a dir, via proposta i aprovació, i que la decisió d’aquest canvi fou com a
conseqüència de la petició al respecte de la gran majoria del personal de neteja de la
residència.
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R8.- El Sr. Batle comenta que ha demanat si ja hi havia uns plecs i que no té cap plec
tècnic al respecte.

En relació amb aquesta qüestió, el Sr. March demana si totes aquestes queixes foren per
escrit, responent-li la Sra. Cerdà que es feren oralment.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa i forma part d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la
corporació (minutatge de 03:48:03 a 04:48:44).
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I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau,
El Batle

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 23/09/2019 Secretària

23/09/2019 Batle

La Secretària
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Ordinària núm. 13/2019
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 24 de juliol de 2019
Ordre del dia

Situació
minutatge

de

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessions anteriors

Bartomeu Cifre Ochogavia

5.- Ratificació Resolució de Batlia núm. 2019/532 , de 4 de juliol
(Núm. Exp. ABS 2019/2556)
6.- Determinació de les festes locals en l’àmbit municipal per a
l’any 2020 (Núm. Exp. ABS 2019/2556)
7.- Aixecament d’objecció formulada per la Intervenció de la
Corporació als efectes d’efectuar el pagament del justi preu
corresponent a l’expropiació de la finca registral núm. 404 (Ca na
Ferrana) per un import de 762.816,19 € i aprovació, si procedeix,
de l’autorització, disposició de la despesa i reconeixement de
l’obligació a càrrec del pressupost de la Corporació pels exercicis
2020 – 2021 (Núm. Exp. ABS 2019/2564)
8.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de
subvencions de l’Ajuntament de Pollença a les associacions de
caire social any 2019 (Núm. Exp. ABS 2019/2566)
9.- Aprovació, si procedeix, del Compte General de l’Ajuntament
de Pollença corresponent a l’exercici 2018 (Núm. Exp. ABS
2019/2121)
10.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de les Distincions
de La Patrona 2019 (Núm. Exp. ABS 2019/2525)
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2.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 5-2019 (Expedient electrònic ABS
2019/2448)
3.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix,
de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de
cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris
de caràcter local (Expedient electrònic ABS 2019/762)
4.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les
objeccions formulades de conformitat amb el disposat a l’article
218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local (LRSAL) (Expedient electrònic ABS
2019/2373)
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11.- Aprovació, si procedeix, de la documentació relativa a
l’esmena de deficiències posades de manifest en l’acord adoptat
per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en
sessió de data 28.04.2017, relatiu a la suspensió de l’aprovació
definitiva de l’expedient de modificació puntual del pla parcial
del sector urbanitzable PT – 5 “Club del Sol” del PGOU /
Promotor: Club del Sol Pollença SA (Núm. Exp. ABS
2002/1060)
12.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’activitats, establiments i
instal·lacions (Expedient electrònic ABS 2019/1321)
13.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de
l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei
de l’escola municipal d’educació infantil La Gola (Expedient
electrònic ABS 2019/932)
14.- Aprovació, si procedeix, de la fixació de tarifes urbanes del
servei de taxi, d’àmbit d’aplicació dins el municipi de Pollença
(Expedient electrònic ABS 2019/932)
15.- Presa en coneixement de la renúncia al càrrec de la Regidora
Sra. Maria Magdalena Xumet Rosselló i de les renúncies
posteriors a ser proclamats electes al càrrec de regidor/a (Núm.
Exp. ABS 2019/2565)
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16.- Propostes/Mocions d'Urgència
II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia
2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
3.- Precs i Preguntes
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