ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 16/2019
Caràcter: ordinària
Data: 26 de setembre de 2019
Convocatòria: primera
Horari: de 19:10 h a 00:06 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents
Batle-President
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença)

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Regidors i Regidores
Sra. Francisca Cerdà Nadal (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. Bianca Aguilar Ryan (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)
Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam)
Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença) - s’incorpora a les 23:25 h Sr. Michael L. Muller Flury (Unides Podem)
Sr. Josep Marquet Cerdà (El Pi – Proposta per les Illes Balears)

Secretària
Sra. Francisca M. Adrover Cànaves

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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Interventor
Sr. Albert Valicourt Genzor

No assisteixen (amb excusa)
Regidor Sr. Josep Lluís Pons Cifre (Tots per Pollença)
Ordre del dia
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessions anteriors
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2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2019, sota la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Núm. 2019/3065 – INT
2019/277)
3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2019, sota la modalitat de
suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp. Núm. 2019/3079 –
INT 2019/278)
4.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de fixació de tarifes urbanes del servei de taxi, d’àmbit d’aplicació
dins el municipi de Pollença (Exp. Núm. 2019/1794 – INT 2019/168)
5.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa pels serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions (Exp. Núm. 2019/1321 –
INT 2019/119)
6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a
expedició de documents administratius (Exp. Núm. 2019/2598 – INT 2019/234)
7.- 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) (Exp. Núm. 2019/3007 –
INT 2019/270)

9.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia (Núm. Exp.
2019/3104)
10.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de posada a disposició dels terrenys / bé immoble corresponent a
la finca denominada Can Bach o l’hort del Camí del Puig formada per la parcel·la 627 - en part urbana i en
part rústica - del polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica 903 del
mateix polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001009030000SO), a favor de l’administració de la
Comunitat Autònoma i/o del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) per a la construcció del nou centre
salut (PAC) en el municipi de Pollença conformement el disposat al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de
mesures urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos educatius, sanitaris i socials
de la CAIB (Exp. Núm. 2017/3271 – SEC 2017/165)
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8.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici 2019 de l’Ajuntament i
Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de l’exercici 2018.

11.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de nomenament de representants municipals en òrgans col·legiats
(Exp. Núm. 2019/2087 – SEC 2019/96)
12.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per la declaració de l’emergència
climàtica (RGE núm.2019/6650 de 2 de setembre)
13.- Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a l’augment de la transparència i la participació
ciutadana (RGE núm. 2019/6973 de 13 de setembre)
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14.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per iniciar el procediment de creació d’una escoleta
pública d’educació infantil de 0-3 anys al poble de Pollença (RGE núm. 2019/6984 de 13 de setembre)
15.- 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.
2

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

55d72c3aef3b414ea57e77c7f46009f6001

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

Desenvolupament de la sessió:
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de sessions anteriors
1

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 ordinària de dia 24 de juliol de
2019, a l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de dia 6 d’agost de 2019 i a
l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de dia 12 de setembre de 2019.

2

Vist que no n’hi ha cap, s’aproven per UNANIMITAT dels assistents
2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2019,
sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per
a despeses generals (Exp. Núm. 2019/3065 – INT 2019/277)

“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Aprovar inicialment si procedeix de l’expedient de Modificació de crèdits núm. 20/2019, sota
la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses
Generals (Exp. Elec. Abs 2019/3065)
Considerant la necessitat d’executar l’obra pública de “Reforma dels vestuaris existents a la
zona del poliesportiu de Pollença” per a la prestació efectiva dels serveis de competència
municipal d’equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.
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A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General de dia 20 de setembre de 2019 que es transcriu literalment:

Vist que a la sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 04 de novembre de 2014 es va
adjudicar el contracte administratiu de serveis per la redacció del projecte i direcció d’obra de
la reforma dels vestuaris municipals existents a la zona del poliesportiu a Maria Antònia
Munar Fiol.
Vist el projecte redactat el mes de juny de 2015 per part de l’adjudicatària del contracte.

Vist que el superàvit pressupostari que es pot emprar per aquest exercici 2019 és
aproximadament de 3.300.000 euros i la despesa de les obres executades i compromeses fins a
la data finançades amb aquest superàvit i que es consideren com inversions financerament
sostenibles són les següents:

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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Vist que es va sol·licitar a l’entitat Ballester Munar Taller d’Arquitectura S.L.P l’actualització
de preus del projecte abans esmentat, resultant un import total amb IVA de 405.432,68 euros,
dels quals 5.458,02 euros corresponen al tractament de residus.
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APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

EXECUTAT +
COMPROMES
€

933 61950

Inf. Urbanes
C/Temporal Cala
Molins

924.942,76

926.521,98

933 62241

Adequació primer
pis edifici Carotti

209.991,99

0,00

153 61001

Asfaltat i
empedrat de
carrers

391.542,97

276.510,93

432 60918

Obres passeig
port Pollença
Fase II

8.629,39

8.629,39

153 61950

Accés rotonda
Carretera
MA2220

54.067,72

44.236,36

342 62309

Substitució
superfície pavelló

60.285,80

60.285,80

231 62258

Rehabilitació i
adequació
Residència

6.667,30

6.667,30

933 62254

Oficina de
turisme Moll

100.000,00

0,00

933 62258

Remodelació
urbana de la
Plaça Moll i
carrer Formentor

1.050.000,00

0,00

153 63409

Adquisició camió
àrea serveis

80.000,00

0,00

333 62241

Rehabilitació
taverna

47.000,00

0,00

152 62254

Rehabilitació
casa del carrer
Roser-Vell

200.000,00

0,00
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IMPORT
Despeses
generals €

EXECUTAT +
COMPROMES
€

231 62258

Rehabilitació i
adequació
Residència

78.000,00

0,00

231 62254

Rehabilitació Bar
Katy

100.000,00

0,00

933 62100

Rehabilitació de
La Vinyeta del
pont Romà

600.000,00

0,00

342 62310

Millora eficiència
energètica
instal·lacions
esportives

20.000,00

20.000,00

TOTAL

3.931.127,93

1.342.851,76

Atès que no està previst que s’executi un import superior a 3.300.000 euros per aquest exercici
2019.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

DENOMINACIÓ

Per tot l’anterior, i de conformitat amb la disposició addicional 6ª de la Llei Orgànica 2/2012 ,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la disposició addicional
16ª del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el Real Decret-Llei 10/2019 ,de 29 de març, pel qual es prorroga per 2019 la
destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions
financerament sostenibles, es considera necessari fer ús del superàvit pressupostari per dur a
terme aquesta inversió

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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APLICACIÓ

Vista la Memòria de Batlia de data 12 de setembre de 2019.

Vist que l’Ajuntament de Pollença compleix amb els requisits contemplats en la normativa per
poder emprar el superàvit pressupostari de l’exercici 2018 per destinar-ho a inversions
financerament sostenibles atès que el superàvit pressupostari del darrer exercici ha estat de
3.433.463,35 euros, la despesa de les obres executades i compromeses a data 12 de setembre
de 2019 és de 1.343.000 euros, no té endeutament bancari i el període mitjà de pagament del
darrer trimestre ha estat de 18,64 dies.
Vist els informes d’Intervenció de data 13 de setembre de 2019 favorables a la tramitació de
l’expedient de modificació de crèdit 20-2019.
David Alonso García, Regidor delegat d’Hisenda i Contractació, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 20/2019, sota la
modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:
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CRÈDIT EXTRAORDINARI
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

342 62254

Reforma interior
vestuaris esportius

406.000

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT

87000

Romanent de
Tresoreria per a
despeses Generals

406.000

Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauló d’edicte de la
Corporació i en el BOIB per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plenari. El present expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat reclamacions, en cas
contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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PRESSUPOST D’ INGRESSOS

No obstant això, 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 00:01:23 a 00:21:54).

3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2019,
sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria per
a despeses generals (Exp. Núm. 2019/3079 – INT 2019/278)

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, 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 20 de setembre de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Aprovació inicial, si procedeix, de l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 21/2019, sota
la modalitat de suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses
Generals (Exp. Elec. ABS 2019/3079)

6

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

55d72c3aef3b414ea57e77c7f46009f6001

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

Vist que en sessió ordinària de Junta de Govern Local de dia 19 de desembre de 2017 es va
aprovar definitivament el projecte d’obra “Millora de les infraestructures urbanes dels carrers
Temporals, Molins, Pins i Torrent de Can Botana de la Cala Sant Vicenç-Fase I” redactat per
l’enginyer de camins Pere Ventayol March, amb un pressupost total de 1.151.335,46 euros.
Vist que a l’esmentat projecte la despesa corresponent a gestió de residus estava pressupostada
en 46.286,88 euros , Iva inclòs.
Atenent que l’esmentada obra va ser adjudicada a l’entitat AMER E HIJOS S.A. per un import
total de 1.091.466,02 euros.
Vist que a l’aplicació pressupostària 933/61950 “ Infr. Urbanes C/Temporal, Cala Molins i
Torr. Can Botana Cala Sant Vicenç” es va pressupostar en els diferents exercicis 2018-2019
l’import corresponent a l’obra adjudicada i pendent d’executar addicionant l’import
corresponent a la gestió de residus.
Vist que les factures presentades per part de l’entitat MAC INSULAR en concepte de gestió i
tractament de residus de dita obra sumen un muntant total de 103.598,80 euros, aprovant-se
factures per import total de 47.866,10 euros.

Vist l’informe emès en data 11 de setembre de 2019 per part de l’entitat AMER E HIJOS S.A.
que confirma el volum generat de residus a final de l’obra .

Bartomeu Cifre Ochogavia

Vist que el superàvit pressupostari que es pot emprar per aquest exercici 2019 és
aproximadament de 3.300.000 euros i la despesa de les obres executades i compromeses fins a
la data finançades amb aquest superàvit i que es consideren com inversions financerament
sostenibles són les següents:

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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Signatura 2 de 2
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Vist que l’aplicació pressupostària 933/61950 no disposa de crèdit adequat i suficient per fer
front a factures de l’entitat MAC INSULAR per import de 55.732,70 euros.

APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

EXECUTAT +
COMPROMES
€

933 61950

Inf. Urbanes
C/Temporal Cala
Molins

924.942,76

926.521,98

933 62241

Adequació primer
pis edifici Carotti

209.991,99

0,00

153 61001

Asfaltat i empedrat
de carrers

391.542,97

276.510,93

432 60918

Obres passeig port
Pollença Fase II

8.629,39

8.629,39

153 61950

Accés rotonda
Carretera MA2220

54.067,72

44.236,36
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APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

EXECUTAT +
COMPROMES
€

342 62309

Substitució
superfície pavelló

60.285,80

60.285,80

231 62258

Rehabilitació i
adequació
Residència

6.667,30

6.667,30

933 62254

Oficina de turisme
Moll

100.000,00

0,00

933 62258

Remodelació
urbana de la Plaça
1.050.000,00
Moll i carrer
Formentor

0,00

153 63409

Adquisició camió
àrea serveis

80.000,00

0,00

333 62241

Rehabilitació
taverna

47.000,00

0,00

152 62254

Rehabilitació casa
del carrer RoserVell

200.000,00

0,00

231 62258

Rehabilitació i
adequació
Residència

78.000,00

0,00

231 62254

Rehabilitació Bar
Katy

100.000,00

0,00

933 62100

Rehabilitació de
La Vinyeta del
pont Romà

600.000,00

0,00

Millora eficiència
energètica
instal·lacions
esportives

20.000,00

20.000,00

TOTAL

3.931.127,93

1.342.851,76

342 62310
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Atès que no està previst que s’executi un import superior a 3.300.000 euros per aquest exercici
2019.
Per tot l’anterior, i de conformitat amb la disposició addicional 6ª de la Llei Orgànica 2/2012 ,
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la disposició addicional
16ª del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el Real Decret-Llei 10/2019 ,de 29 de març, pel qual es prorroga per 2019 la
destinació del superàvit de comunitats autònomes i de les entitats locals per a inversions
financerament sostenibles, es considera adient fer ús d’aquest superàvit per aprovar les
factures de l’entitat MAC INSULAR S.L.
Vist que l’Ajuntament de Pollença compleix amb els requisits contemplats en la normativa per
poder emprar el superàvit pressupostari de l’exercici 2018 per destinar-ho a inversions
financerament sostenibles atès que el superàvit pressupostari del darrer exercici ha estat de
3.433.463,35 euros, la despesa de les obres executades i compromeses a data 12 de setembre
de 2019 és de 1.343.000 euros, no té endeutament bancari i el període mitjà de pagament del
darrer trimestre ha estat de 18,64 dies.
Vista la Memòria de Batlia de data 16 de setembre de 2019.

David Alonso García, Regidor delegat d’Hisenda i Contractació, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent:
ACORD
Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 21/2019, sota la
modalitat de suplement de crèdit d’acord amb el següent detall:

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Vist els informes d’Intervenció de data 16 de setembre de 2019 favorables a la tramitació de
l’expedient de modificació de crèdit 21-2019.

SUPLEMENT DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT

933 61950

Infr. Urbanes
C/Temporal, Cala
Molins i Torrent
de Can Botana
Fase I

55.750

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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PRESSUPOST D’ INGRESSOS
CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT

87000

Romanent de
Tresoreria per a
despeses Generals

55.750

Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauló d’edicte de la
Corporació i en el BOIB per un termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran
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examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plenari. El present expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’hagin formulat reclamacions, en cas
contrari , el Plenari disposarà d’un mes per resoldre.
No obstant això, 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 00:21:56 a 00:35:21).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
4.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de fixació de tarifes urbanes del servei de
taxi, d’àmbit d’aplicació dins el municipi de Pollença (Exp. Núm. 2019/1794 – INT
2019/168)

“PROPOSTA DE BATLIA

Bartomeu Cifre Ochogavia

Vist la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transport terrestre i mobilitat sostenible de les Illes
Balears, que entre altres inclou els serveis discrecionals de viatgers en vehicles de turisme
(Taxis) que es regula en el Capítol IV de la pròpia Llei.
Atès que en el punt 3a de l’article 47 que estableix l’obligatorietat de fixar unes tarifes
obligatòries on s’asseguri el equilibri econòmic de l’activitat.
I en el seu article 48 que atribueix competències als ajuntaments, en caràcter general, per
exercir les competències administratives en relació al servei d’autotaxi i entre altres fixar el seu
marc tarifari.
I en la reproducció literal del article 50 de la pròpia llei, que estableix en quan al regim
tarifari:

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

10/10/2019 Batle

Tot seguit es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de setembre de 2019 que es transcriu literalment:

1.

Els ajuntaments poden fixar les tarifes en l’àmbit territorial propi, havent atorgat
audiència prèvia a les associacions representatives del sector i a les associacions de
consumidors i usuaris. Aquestes tarifes, que es poden revisar periòdicament, i de
manera excepcional quan es produeixi una variació en els costos que alteri
significativament l’equilibri econòmic, han de garantir que es cobreixi el cost real del
servei en condicions normals de productivitat i organització i permetre una
amortització adequada i un benefici industrial raonable.

2.

Les condicions d’aplicació de les tarifes s’han de determinar reglamentàriament.

3.

Mitjançant les anàlisis que ho justifiquin i els procediments de fixació de preus
corresponents, que s’han de fixar reglamentàriament, es podrà establir la possibilitat
de la implantació de tarifes úniques equivalents entre diversos municipis, a sol·licitud
d’aquests.
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4.

Reglamentàriament s’ha d’elaborar un model d’estudi econòmic per a la millor gestió
de l’actualització de les tarifes que equilibri els ingressos i els costos del servei.

5.

Dins l’àmbit insular, s’ha de tendir a unificar els conceptes i els suplements tarifaris de
les tarifes urbanes i interurbanes que siguin aconsellables.

Vist l’estudi econòmic, d’acord en els models establerts per la Direcció General de mobilitat i
transports terrestre del Govern de les Illes Balears, de data 16 de maig de 2019.
Vist el tràmit d’audiència prèvia atorgat a les associacions representatives del sector i a les
associacions de consumidors i usuaris.
Vist l’al·legació presentada Núm. de registre d’entrada 5939 de 30 de Juliol de 2019
presentada per el Sr. Onofre Serra Rayo, en representació de l’Associació d’autònoms de Radio
Taxi Pollença
Vist l’al·legació presentada Núm. de registre d’entrada 7037 de 17 de Setembre de 2019
presentada per el Sr. Onofre Serra Rayo, en representació de l’Associació d’autònoms de Radio
Taxi Pollença
Vist l’informe tècnic sobre les al·legacions presentades contra la proposta de tarifes de taxi
urbanes de taxi a Pollença de data 18 de setembre de 2019

Bartomeu Cifre Ochogavia

Primer.-Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Onofre Serra Rayo, en
representació de l’Associació d’autònoms de Radio Taxi Pollença, pel que fa la inclusió del
suplement de camins rurals i el suplement de trajectes a Formentor. També s’estima
parcialment la revisió de tarifes proposades a l’estudi econòmic, en comparativa en el
municipis de Calvià i Alcúdia.
Segon.-Aprovar la proposta per la fixació de tarifes urbanes del servei de taxi, d’àmbit
d’aplicació dins el municipi de Pollença, segons el següent detall:
Proposta de tarifes urbanes
Abaixament de bandera dia
Abaixament de bandera nit o dia festiu
Tarifa 1: quilòmetre recorregut en dia
laborable (6 - 21 hores)
Tarifa 2: quilòmetre recorregut en dia festiu
(24h) o nit (21 - 6 hores)
Hora d'espera en dia laborable
Hora d'espera nit o festiu
Suplements:
Radiotelèfon
Trajecte Formentor
Camins Rurals
Maletes

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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Bartomeu Cifre Ochogavia, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següent acord:

2,50 €
3,06 €
0,94 €
1,08 €
16,50 €
16,50 €
1,00 €
4,00 €
2,00 €
0,60 €

Tercer.- Remetre la proposta de fixació de tarifes urbanes del servei urbà de taxi al municipi de
Pollença a la Comissió de preus de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern
de les Illes Balears, per a la seva aprovació definitiva.”
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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 00:35:23 a 00:50:15).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
5.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis relatius a activitats, establiments
i instal·lacions (Exp. Núm. 2019/1321 – INT 2019/119)
Prèviament se sotmet a ratificació del Ple la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre del
dia, que acompanya a la convocatòria de la present sessió ordinària, d’acord amb el
disposat en l’article 82.3 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

Així doncs, acte seguit, es dóna lectura a la Proposta del Regidor delegat d’Hisenda i
Contractació Sr. David Alonso García de dia 23 de setembre de 2019 que es transcriu
literalment a continuació:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

10/10/2019 Batle

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (nou vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes, cinc vots en
contra: Junts Avançam i una abstenció: Unides Podem), acorden ratificar la inclusió
del present assumpte en l’ordre del dia.

“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Vista la proposta de modificació de l´ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis
relatius a activitats, establiments i instal·lacions..
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
que tenen atribuïda de conformitat amb l’article 12.2 i aprovar les corresponents ordenances
fiscals

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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Vistes les al·legacions formulades


Núm. de registre d’entrada 6893 de data 10 de setembre de 2019 presentades per Sr.
Miquel Àngel March Cerdà, en representació del grup municipal Junts Avançam.



Núm. de registre d’entrada 6872 de data 10 de setembre de 2019 presentades per Sr.
Michael Lorenzo Muller Flury, en representació del grup municipal Unidas Podemos.

Vist l’informe emès per l’àrea d’Hisenda en data 23 de setembre de 2019.
David Alonso García, Regidor delegat d’Hisenda i Contractació, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següent acord:
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Primer Desestimar l’al·legació presentada amb núm. de registre d’entrada 6893 de data 10 de
setembre de 2019 presentades per Sr. Miquel Àngel March Cerdà, en representació del grup
municipal Junts Avançam.
Segon. Desestimar l’al·legació presentada amb núm. de registre d’entrada 6872 de data 10 de
setembre de 2019 presentades per Sr. Michael Lorenzo Muller Flury, en representació del grup
municipal Unidas Podemos.
Tercer.-Aprovar definitivament, la modificació puntual de l´Ordenança Fiscal Reguladora de
la taxa pels serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions.. en els termes següents:
08 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PELS SERVEIS RELATIUS A
ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I INSTAL.LACIONS.
ARTICLE 1.- FONAMENTS I NATURALESA.

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
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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.

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.
3.-Tindran la consideració d’obertura:
a)

La primera instal·lació o inici de qualsevol activitat en l’establiment de què es tracti.

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 09/10/2019 Secretària
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b)
La variació o ampliació de l’activitat desenvolupada en l’establiment, encara que hi
continuí el mateix titular.

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. 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.
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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.
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.
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.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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10/10/2019 Batle

ARTICLE 7.- MERITACIÓ

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.
1. Les persones interessades en obtenir una llicència d'obertura i les declaracions responsables
d’inici d’activitat presentaran a l'Ajuntament 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.

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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ARTICLE 8.- NORMES DE GESTIÓ.

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 declaració-autoliquidació.
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.
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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.
5. La no prestació del servei per causes alienes al contribuent suposarà la devolució de
l’import abonat prèviament.
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.
ANNEX
QUADRE DE TARIFES

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia
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TAXES ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I
INSTAL.LACIONS
ACTIVITATS
ACTIVITATS PERMANETS
Activitats permanents Majors (Taula 1)- Nota I

1000 €+ EURO/M2

Activitats permanents Menors (Taula 2) – Nota I
300 €+ EURO/M2
Activitats permanents Innòcues
150,00 €
ACTIVITATS NO PERMANETS
Activitat no permanent Majors
400,00 €
Activitat no permanent Menors
50,00 €
Activitat no permanents innòcues
50,00 €
Activitat no permanent de recorregut
150,00 €
ACTIVITATS ITINERANTS
Activitat itinerant Majors
160,00 €
Activitat itinerant Menors
110,00 €
Activitat itinerant innòcues
100,00 €
TRASPAS /CANVI DE TITULAR
Taxa per modificació del titular
100,00 €
MODIFICACIÓ D'ACTIVITAT I/O AMPLIACIONS DE SUPERFICIE
Per renovar l'autorització de música
100,00 €
Activitats no permanents
230,00 €
Informe de viabilitat i actualitzacions de llicencies
230,00 €
Precinte de locals, equip, instal·lacions o maquinària
per execució forçosa de l'ordre de tancament
300,00 €
d'activitats. Inclou el precinte
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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

10/10/2019 Batle

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.

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

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
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.
Quart. 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.

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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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 00:50:16 a 01:25:40).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (nou vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes i sis vots en
contra: Junts Avançam i Unides Podem), acorden aprovar íntegrament el dictamen
precedent i els acords continguts en el mateix.
16

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

55d72c3aef3b414ea57e77c7f46009f6001

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

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius (Exp. Núm.
2019/2598 – INT 2019/234)
Prèviament se sotmet a ratificació del Ple la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre del
dia, que acompanya a la convocatòria de la present sessió ordinària, d’acord amb el
disposat en l’article 82.3 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (nou vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes i sis vots en
contra: Junts Avançam i Unides Podem), acorden ratificar la inclusió del present
assumpte en l’ordre del dia.
Tot seguit es dóna compte de la Proposta del Regidor delegat d’Hisenda i Contractació
Sr. David Alonso García de dia 23 de setembre de 2019 que es transcriu literalment:

Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa
per documents (Expedient electrònic ABS 2019/2598)
Vista la necessitat de dur a terme la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per
documents que expedeixin les administracions o autoritats locals a instància de part
l’Ajuntament de Pollença publicada en BOIB núm. 178 de 27 de desembre de 2003.
Vist l’informe tècnic-econòmic de data 27 d’agost 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 .

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

10/10/2019 Batle

“PROPOSTA REGIDOR DELEGAT HISENDA I CONTRACTACIÓ

Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 27 d’agost de 2019
Vist l’informe emès per part de la Secretària en data 18 de setembre de 2019.
Vist que la proposta de modificació de l’ordenança s´adequa a la vigent normativa fiscal.
El Regidor delegat d’Hisenda i contractació, el Sr. David Alonso Garcia, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següent acord:

06 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDIR DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Primer.-Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l´Ordenança Fiscal Reguladora
de la taxa per expedir documents administratius, de conformitat amb el següent detall:

CAPÍTOL I
FONAMENT I NATURALESA
ARTICLE 1
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, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), l'Ajuntament de Pollença estableix
la taxa per expedir documents administratius, que es regeix per la present ordenança fiscal, les

17

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

55d72c3aef3b414ea57e77c7f46009f6001

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

normes de la qual atenen el que preveu l'article 57 de l'esmentat TRLRHL, així com el que
preveu la Llei 25/1998, de 13 de juliol, de modificació del règim legal de taxes estatals i locals,
i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic.
CAPÍTOL II
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de
la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedeixi i de què entenguin
l'administració o les autoritats municipals.
2. A aquests efectes, s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació
administrativa que hagi estat provocada pel particular o redundi en benefici seu encara que no
hi hagi sol·licitud expressa de la persona interessada.
CAPÍTOL III
SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3
10/10/2019 Batle

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de desembre, general tributària que sol·licitin,
provoquin o en interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient del qual es
tracti.
CAPÍTOL IV
RESPONSABLES

Bartomeu Cifre Ochogavia
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ARTICLE 4
1. Respondran del deute tributari els deutors principals juntament amb altres persones o
entitats. A aquests efectes es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’article
35.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.
3. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors i
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast
que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

ARTICLE 5

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

CAPÍTOL V
BASES I TARIFES
Constituirà la base de la present exacció la naturalesa dels expedients a tramitar i documents a
expedir.
ARTICLE 6
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent:
Epígraf 1.- Certificacions
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A efectes de còmputs de temps, el càlcul es practicarà a partir de la data de sol·licitud del
certificat.
1.1

1.2

1.3
1.4

Per cada foli o fracció dels certificats que expedeixin Secretaria,
Intervenció, Policia Local o l’Alcaldia de l'Ajuntament, sobre els
documents o dades compreses dins el darrer quinquenni.
Per cada foli o fracció dels certificats que expedeixin Secretaria,
Intervenció, Policia Local o l’Alcaldia de l'Ajuntament, sobre els
documents o dades, la data dels quals sigui de més de cinc anys enrere i
fins a deu.
Quan els certificats s'expedeixin sobre documents o dades la data dels
quals sigui de més de deu anys enrere, per cada quinquenni.
Certificats a efectes de tramitar cèdules d'habitabilitat per habitatge o
unitat habitable informada.

3,15 €

8,40 €

14,70 €
40,00 €

Bartomeu Cifre Ochogavia
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10/10/2019 Batle

Epígraf 2.- Còpia de documents o dades
2.1

Còpies impreses o fotogràfiques d'ordenances municipals o documents
que es facilitin a particulars, per full.

2.2
2.3

Còpies o duplicats de títols de propietat o de concessions
administratives.
Còpies fotogràfiques dels plànols que es facilitin a particulars.

2.4

Còpies fotogràfiques de plànols en color.

7,35 €
6,00 €
9,00 €

Epígraf 3.- Expedients administratius
3.1

3.2

3.3

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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0,25 €

3.4
3.5

Informes tècnics urbanístics, emesos en base a un expedient complet en
el qual constin els antecedents, que permetin l’emissió de certificats o
acords i per a la redacció dels quals sigui necessària la intervenció d'un
tècnic mitjà o superior.
Informes tècnics urbanístics, emesos en el cas que no hi hagi constituït
un expedient complet ni constin els antecedents, que permetin l’emissió
de certificats o acords i per a la redacció dels quals sigui necessària la
intervenció d'un tècnic mitjà o superior.
Consulta sobre expedients, documents o dades de l’arxiu d’Urbanisme
per a la qual es fa necessària una recerca de documentació històrica, per
unitat.
Estudi per a la sol·licitud d’ocupació de via pública amb taules i cadires.
Llicència de conductors de taxis i altres llicències.

40,00 €

75,00 €

30,00 €
6,00 €
7,00 €

Epígraf 4.- Còpia digital de l’Arxiu Històric
4.1

Còpia digital fins a DIN A-4 (format TIFF o PDF)

0,05 €
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4.2
4.3
4.4
4.5

Còpia digital fins a DIN A-3 (format TIFF o PDF)
Còpia digital fins a DIN A-2 (format TIFF o PDF)
Còpia digital fins a DIN A-1 (format TIFF o PDF)
Còpia digital fins a DIN A-0 (format TIFF o PDF)

0,15 €
0,80 €
1,80 €
2,80 €

Epígraf 5.- Altres
5.1
5.2

Validació de poders
Confrontació de documents

35,00 €
4,20 €

CAPÍTOL VI
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 7

Això no obstant, queden establertes les següents bonificacions en el pagament de les taxes de
l’epígraf 4 anterior (Còpia digital de l’Arxiu Històric):
a) Una bonificació del 25% en el cas que la renda percebuda anualment no superi en
tres vegades el salari mínim interprofessional (SMI).
b) Una bonificació del 50% en el cas de no superar dues vegades el SMI anual.
c) Una bonificació del 95% en el cas que la renda sigui igual o inferior al SMI anual.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Segons l’article 18 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, el concepte de taxa
no admet benefici tributari llevat dels expressament prevists a normes de rang de llei o els
derivats de l’aplicació de tractats internacionals i, en qualsevol cas, en la forma que aquest
article estableix. També es podrà tenir en compte la possibilitat de criteris genèrics de
capacitat econòmica dels subjectes obligats a pagament.

Per tal d’obtenir les bonificacions establertes anteriorment, la persona interessada ho haurà de
sol·licitar justificant el seu dret mitjançant:
-

Declaració dels ingressos obtinguts en l’exercici immediatament anterior.

-

Qualsevol altra document que pugui interessar a la Corporació municipal.

CAPÍTOL VII
ADMINISTRACIÓ I COBRANÇA
1. S’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Els escrits rebuts que no venguin degudament reintegrats seran admesos
provisionalment, però no es podran tramitar sense que se’n corregeixi la
deficiència. A aquest fi es requerirà a la persona interessada que, en el termini de
deu dies, aboni les quotes corresponents amb l’avís que un cop transcorregut
aquest termini sense que ho hagi fet, els escrits es tendran per no presentats i
s’arxivarà la sol·licitud.
3. El certificats o documents que expedeixi l’Administració en virtut d’ofici de jutjats
o tribunals per tota classe de plets no es lliuraran ni trametran sense que
prèviament s’hagi satisfet la quota tributària corresponent.
4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l’activitat administrativa o el
servei públic no es presti, procedirà la devolució de l’import corresponent.

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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ARTICLE 8
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ARTICLE 9
Els drets per cada petició de recerca d'antecedents es meritaran encara que el seu resultat sigui
negatiu.
CAPÍTOL VIII
BONIFICACIONS DE LA QUOTA
ARTICLE 10
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries assenyalades a la tarifa
d'aquesta taxa.
CAPÍTOL IX
MERITACIÓ
ARTICLE 11
1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia la
tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.

10/10/2019 Batle

2. En els casos a què es refereix el número 2 de l'article 2, la meritació es produirà quan es
donin les circumstàncies que proveeixin l'actuació municipal d'ofici quan aquesta s'iniciï sense
prèvia sol·licitud de la persona interessada però redundi en el seu benefici.
3. No es tramitaran les sol·licituds sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
CAPÍTOL X
INFRACCIONS I SANCIONS

Bartomeu Cifre Ochogavia
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ARTICLE 12
En tot el que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions
que els corresponguin en cada cas, es regirà pel que disposen els articles 179 i 180 de la Llei
general tributària.
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.

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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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 01:25:42 a 01:44:42).
Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (nous vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes i sis
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abstencions: Junts Avançam i Unides Podem), acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
7.- Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a les objeccions
formulades, així com les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, 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) (Exp. Núm.
2019/3007 – INT 2019/270)

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 01:44:43 a 02:15:30).
8.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre de l’exercici 2019
de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de conformitat amb la BASE 36ª
d’Execució del Pressupost de l’exercici 2019

Bartomeu Cifre Ochogavia
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10/10/2019 Batle

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 05/09/2019 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.

En compliment del disposat a la Base 36ª d’execució del Pressupost General 2019,
s’informa als reunits sobre l’estat de l’execució pressupostària una vegada facilitada la
pertinent documentació al respecte, restant els reunits informats.

9.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i
l’Energia (Núm. Exp. 2019/3104)

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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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 02:15:31 a 02:55:29).

A continuació, es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa
Permanent General dia 20 de setembre de 2019 que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE MEDI AMBIENT
Vist que la disposició addicional novena de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i
transició energètica disposa que el Govern ha de fomentar l'adhesió dels municipis de les Illes
Balears al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia impulsat per la Comissió Europea
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que implica directament a les entitats locals i als seus ciutadans perquè liderin la lluita contra
el canvi climàtic mundial.
Atès que, des de 2008, el Pacte de Batles i Batlesses s’ha convertit en el moviment de referència
per a les autoritats locals que pretenen impulsar els seus objectius en relació amb l’energia
sostenible i el canvi climàtic.
Resultant que, al unir-se al Pacte, el govern local es compromet de forma voluntària a reduir
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i a millorar la resiliència davant el canvi climàtic a
través d’un pla d’acció pel clima i l’energia sostenible, tot tenint en compte que l’article 22 de
l’avantdita Llei 10/2019, de 22 de febrer, estableix que els municipis de les Illes Balears han
d'aprovar plans d'acció per al clima i l'energia sostenible, d'acord amb la metodologia
adoptada en l'àmbit de la Unió Europea.

Pels motius abans exposats, aquesta Regidoria delegada proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció
del següent ACORD:
Primer.- Adherir-se al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia.
Segon.- Facultar al senyor Batle – President per a la signatura dels compromisos 2030 del
Pacte, als efectes pertinents, i procedir a donar-se d’alta a la pàgina web de la Covenant of
Mayors for Climate and Energy.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Vist que, en el marc del Pacte de Batles i Batlesses, les autoritats regionals comparteixen la
responsabilitat de les accions relacionades amb el clima amb les autoritats en l'àmbit local i la
Comissió Europea reconeix que són aliats importants a l'hora de donar suport als signants del
Pacte de Batles i Batlesses en el compliment dels seus compromisos i l'augment de l'impacte del
Pacte pel que, així doncs, el Pacte de Batles i Batlesses a les Illes Balears compta en aquests
moments amb els compromisos dels ajuntaments que ja s'hi han adherit i també amb la
col·laboració del Consell de Mallorca pel seu impuls, de conformitat amb el conveni signat
entre l’administració autonòmica i l’administració insular el 24 de gener de 2017, com a
coordinadors territorials.

Tercer.- Donar trasllat del present acord a l’àrea de Medi Ambient com àrea gestora i
responsable de l’execució del mateix, als efectes oportuns.
No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.”

Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària
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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 02:55:32 a 03:31:55).

10.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de posada a disposició dels terrenys / bé
immoble corresponent a la finca denominada Can Bach o l’hort del Camí del Puig
formada per la parcel·la 627 - en part urbana i en part rústica - del polígon 1
(referència cadastral núm.: 07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica 903 del
mateix polígon 1 (referència cadastral núm.: 07042A001009030000SO), a favor de
l’administració de la Comunitat Autònoma i/o del Servei de Salut de les Illes Balears
(Ibsalut) per a la construcció del nou centre salut (PAC) en el municipi de Pollença
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conformement el disposat al Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents
per a la millora i/o ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos educatius, sanitaris i
socials de la CAIB (Exp. Núm. 2017/3271 – SEC 2017/165)
Abans d’entrar en el debat del present punt de l’ordre del dia, el Sr. Batle – President
proposa la retirada de l’expedient (article 92 ROF) atès que una vegada convocada
mitjançant Resolució de Batlia núm. 795/2019, de 23 de setembre, la present sessió
acompanyada del pertinent ordre del dia, per part dels Regidors i Regidores dels grups
polítics municipals Junts Avançam, Alternativa per Pollença i Unides Podem s’ha
sol·licitat l’emissió d’informe previ de Secretaria de conformitat amb l’article 3.3.a) del
RD 128/2018, de 16 de març (RGE núm. 7219/2019, de 23 de setembre) als efectes que,
una vegada emès, s’incorpori a l’expedient.
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 03:31:56 a 03:46:46).

11.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de nomenament de representants
municipals en òrgans col·legiats (Exp. Núm. 2019/2087 – SEC 2019/96)
Prèviament se sotmet a ratificació del Ple la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre del
dia, que acompanya a la convocatòria de la present sessió ordinària, d’acord amb el que
disposa l’article 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

10/10/2019 Batle

A continuació, els reunits, per assentiment unànime, acorden retirar el present
assumpte de l’ordre del dia.

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 i Unides Podem i
cinc abstencions: Junts Avançam), acorden ratificar la inclusió del present assumpte en
l’ordre del dia.
A continuació es dóna compte de la Proposta de Batlia de dia 23 de setembre de 2019
que es transcriu literalment:

Assumpte: Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

“PROPOSTA DE BATLIA

Havent – se constituït la Corporació municipal per al mandat 2019 – 2023, i essent necessari
designar representants titulars i suplents de l’Ajuntament en les entitats i òrgans que
seguidament es relacionen.
Vist el disposat a l’article 38 c del ROF pel que és competència del Ple el nomenament de
representants de la Corporació municipal davant els òrgans col·legiats aquesta Batlia proposa
al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:
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Primer.- Designar com representants de l’Ajuntament en òrgans que depenen de la pròpia
Corporació; en entitats i òrgans externs a l’Ajuntament, als següents:
- Consells escolars dels IES; CEIP; CC; etc. .... del municipi:
Titular: Regidor Sr. Josep Marquet Cerdà
Suplent: Maria Magdalena Mateu Gelabert, tècnic en educació
- Obreria del Puig:
Titular: Maria Cifre Cànaves.
Suplent: Pep Cerdà Carmona.
- Consorci d’aigües de les Illes Balears:
Titular: Sr. Batle – President Bartomeu Cifre Ochogavia
Suplent: Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre
- Consell Escolar Municipal de Pollença conforme l’article 9 del Reglament municipal del
CEMP:
President: Regidor Sr. Josep Marquet Cerdà
10/10/2019 Batle

4 Vocal titular: Regidora Sra. Bianca Aguilar Ryan.
Vocal suplent: Victoria Muñoz Galmés.
5 Vocal titular: Maria Magdalena Ferrer Cifre.
- Comissió Permanent de Participació Ciutadana, de conformitat amb l’article 30.2 del
reglament municipal de participació ciutadana (BOIB núm. 57/2017, de 11 de maig):
Tots per Pollença
Titular: Sra. Dolores Bustamante Bustamante
Suplent: Sr. Andreu Ballester

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

Representant de cada candidatura presentada a les darreres eleccions locals:

Junts Avançam:
Suplent: Regidora Sra. Magdalena Seguí Cerdà
Unió Mollera Pollencina:
Suplent: Regidora Sra. Bianca Aguilar Ryan
Alternativa per Pollença:
Suplent: Sr. Pere Josep Coll Torrendell
Unides Podem:
Partit Popular:
Suplent: Sr. Jaume Melis Munar

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Suplent: Sr. Pau Noguera Sánchez

El PI – Proposta per les Illes
Suplent: Sr. Joan Rafel Covas Mariano
Segon.- Donar trasllat del present acord a les entitats i òrgans col·legiats pertinents, així com a
les àrees municipals, als efectes oportuns.
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 03:46:48 a 03:53:24).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament el
dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
A continuació el Sr. Batle, de conformitat amb l’article 91.3 ROF, procedeix a alterar
l’ordre del dia dels assumptes a tractar, passant a debatre l’assumpte inclòs com a punt
13 en l’ordre del dia, tot tenint en compte que es preveu la incorporació de la Regidora
Sra. Marina Llobera Vicens (Alternativa per Pollença) a la sessió, als efectes de
defensar i debatre la moció presentada pel grup polític municipal Alternativa Pollença
inclosa en el punt 12 de l’ordre del dia.
13.- Moció presentada pel grup polític municipal Unides Podem per a l’augment de la
transparència i la participació ciutadana (RGE núm. 2019/6973 de 13 de setembre)

Bartomeu Cifre Ochogavia

ESMENES al Dictamen:
Es proposa modificar (en negreta):
“2. Que, per posar-se a l’alçada dels Ajuntaments més importats de l’Estat, es publicarà el CV
de tots i totes els i les regidors i regidores de l’Ajuntament de Pollença, a cada legislatura (tant
els de l’equip de Govern com els de l’oposició)
2.1 S’acordarà en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció el format
estàndard que s’haurà d’emplenar per elaborar el CV unipersonal (on hi figurarà, com a
mínim: estudis reglats i no reglats, experiència professional i idiomes), format en el qual
Unides Podem es compromet a treballar activament.”

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

10/10/2019 Batle

A continuació abans d’entrar en el debat i discussió sobre el fons del Dictamen previ
emès per la Comissió Informativa dia 20 de setembre de 2019 objecte del present
assumpte, el Regidor Sr. Michael L. Müller Flury (Unides Podem) manifesta que per
part dels portaveus regidor i regidora dels grups polítics municipals Junts Avançam i
Alternativa per Pollença, respectivament, s’han formulat esmenes a la moció
prèviament dictaminada – les quals han estat trameses– i que, una vegada estudiades les
mateixes per part del grup municipal que ha presentat al ple la proposta/moció, la
modificació al dictamen consisteix bàsicament en modificar el que figura entre parèntesi
en el punt 2.1. del segon punt i afegir un setè punt a l’acord (pel que el punt setè actual
passaria a ser el punt vuitè) que conté la moció, amb la següent redacció:

Per la següent redacció (en negreta i subratllat):
2.1 S’acordarà en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció el format
estàndard que s’haurà d’emplenar per elaborar el CV unipersonal (ja sigui una biografia,
document tradicional, etc.), format en el qual Unides Podem es compromet a treballar
activament.”

Es proposa afegir un nou punt setè (passant el punt 7 inicial a punt 8 en idèntica
redacció):
26

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

55d72c3aef3b414ea57e77c7f46009f6001

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

“7. Es publicarà també en el Portal de Transparència documentació i informació que
incrementi, de forma general, la participació de la ciutadania en la vida política del poble. ES
concreten en els subapartats d’aquest article.
7.1. Actes dels Plens, una vegades aprovades.
7.2. Les propostes d’acord establertes per cada regidor/a que es duen als Plens Ordinaris i
Extraordinaris, juntament als Decrets de Convocatòria, els àudios del plenari i el contingut de
l’article 7.1.
7.3. Les informacions i les analítiques sobre la qualitat de les aigües de bany del municipi, una
vegada es rebin de la Conselleria de Salut.”

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 03:53:26 a 04:08:05).

A continuació es transcriu el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General dia 20 de setembre de 2019 que, amb l’esmena introduïda, esdevé del següent
tenor literal:

Bartomeu Cifre Ochogavia

“Unides Podem, grup Municipal de l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es preveu en
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats Locals, presenta, per
al seu debat i aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament, la següent…
MOCIÓ PER L’AUGMENT DE LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el Reglament de Partició Ciutadana de l’Ajuntament (BOIB núm. 57, d’11 de maig de
2017) expressa clarament en el seu Article 3. Dret a la informació general, que l’Ajuntament
garantirà el dret a la informació, i que vetllarà per la qualitat, adequació i correcte
funcionament dels canals d’informació i comunicació utilitzats i per la pluralitat ideològica.
Atès que la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern marca el rumb sobre el contingut que ha de tenir el Portal de Transparència, així
com l’obligació de les administracions a la Publicitat activa.

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

10/10/2019 Batle

Passats a votació de l’esmena formulada de conformitat amb el disposat a l’article 91.3
LMRLIB i a l’article 97.5 ROF els reunits, per MAJORIA (sis vots a favor: Unides
Podem i Junts Avançam i nou abstencions: Tots per Pollença, Unió Mollera
Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes) acorden aprovar-la.

Atès que les Declaracions de Béns Patrimonials i les Declaracions d’incompatibilitat i
d’activitats són penjades per altres administracions i han de ser accessibles per tota la
ciutadania.
Atès que l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Madrid, publiquen en el seu portal de
transparència el CV dels principals membres de la corporació, així com la seva agenda.
Atès que no és una pràctica recurrent que els Ajuntaments publiquin en el seu portal de
transparència els programes electorals dels partits que s’han presentat a unes eleccions
Municipals (veure, per exemple, l’Ajuntament d’Argentona que publicà 8 programes electorals
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de 8 llistes diferents el dia 16/05/2019), es considera una mesura innovadora que pot fomentar
la participació ciutadana i el seu apropament a les propostes polítiques (ampliant la informació
disponible).
Atès que alguns Ajuntaments (per exemple el de Binissalem) publiquen al seu portal de
transparència un escaneig de les nòmines de les persones que tenen règim de Dedicació
exclusiva o parcial (llevant les dades de caràcter sensible con poden ser el NIF, el número de la
Seguretat Social, etc.).
Atès que el portal de transparència no és una eina intuïtiva, que es troba desactualitzada
després de 63 dies hàbils de Govern (a dia 13/09/2019, dia que s’entrega aquesta proposta de
moció, sense comptar festius ni caps de setmana, des del dia 15/06/2019 que es prendre
possessió).
Atès que ell llenguatge inclusiu és una fita a assolir per part de les administracions públiques, i
que així ve recollit en el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de
Pollença (2018-2021).
Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença presenta al
Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els següents ACORDS:

Bartomeu Cifre Ochogavia

2. Que, per posar-se a l’alçada dels Ajuntaments més importats de l’Estat, es publicarà el CV
de tots i totes els i les regidors i regidores de l’Ajuntament de Pollença, a cada legislatura
(tant els de l’equip de Govern com els de l’oposició)
2.1.S’acordarà en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta moció el format
estàndard que s’haurà d’emplenar per elaborar el CV unipersonal (ja sigui una
biografia, document tradicional, etc.) format en el qual Unides Podem es compromet a
treballar activament.
2.2.No s’inclourà cap dada personal que no sigui estrictament indispensable.
3. Que es publicarà, de totes les persones que formen part de l’equip de Govern (des de
dedicacions exclusives a àrees delegades) el seu horari laboral de feina a l’Ajuntament
(entenent que aquest pot sofrir variacions puntuals). En el cas de les persones amb
dedicacions exclusives i parcials, a més dels seu horari laboral de feina, també publicaran
la seva agenda amb les principals reunions efectuades, trobades amb veïns i veïnes i els
actes als quals s’ha acudit (dinars, inauguracions, etc.).
4. Que s’habilitarà un nou apartat en el portal de transparència titulat “Programes
Electorals”, amb el subapartat “Legislatura 2019-2023”, on hi figuraran els 7 programes
electorals de cada llista que es presentà a les eleccions municipals de Pollença (maig
2019), pràctica que es realitzarà cada vegada que es tornin a produir eleccions municipals.

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

10/10/2019 Batle

1. Que es publicaran al portal de Transparència les Declaracions de Béns Patrimonials i les
Declaracions d’Incompatibilitat i d’Activitats de tots i totes els i les regidors i regidores de
l’Ajuntament de Pollença, a cada legislatura (tant els de l’equip de Govern com els de
l’opció), canviant-se el nom de l’apartat “declaracions patrimonials dels regidors” per
“Declaracions patrimonials dels i les regidors i regidores”.

5. Que a l’apartat ja existent de “Retribucions dels regidors”, s’afegirà al costat de cada
persona que forma part de l’equip de govern la seva dedicació, àrees delegades, retribució
bruta anual, així com una còpia escanejada en PDF de la seva nòmina/ certificat de
retribucions, eliminant-se d’aquestes còpies les dades de caràcter sensible com són el NIF
i el número de la Seguretat Social. A més, es canviarà el nom de l’apartat del portal per
“Retribucions dels i les regidores i regidores”.
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6. Que s’afegirà a l’aparat de la pàgina web del Portal de Transparència, en el subapartat
anomenat “Llei de Transparència”, un enllaç o en el seu defecte un PDF, que permeti
consultar la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
7. Es publicarà també en el Portal de Transparència documentació i informació que
incrementi, de forma general, la participació de la ciutadania en la vida política del poble.
Es concreten en els subapartats d’aquest article.
7.1.Actes dels Plens, una vegades aprovades.
7.2. Les propostes d’acord establertes per cada regidor/a que es duen als Plens Ordinaris i
Extraordinaris, juntament als Decrets de Convocatòria, els àudios del plenari i el contingut
de l’article 7.1.
7.3. Les informacions i les analítiques sobre la qualitat de les aigües de bany del municipi,
una vegada es rebin de la Conselleria de Salut.
8. Que, tenint en compte l’acord 2.1 de la present moció, s’haurà d’enllestir la totalitat dels
acords en el termini màxim de dos mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.

El Portaveu
Michael L. Muller Flury”
Diligència.- Per fer constar que, quan són les 23:25 h, s’incorpora a la sessió la Regidora Marina
Llobera Vicens (Alternativa per Pollença).

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 04:08:06 a 04:50:38).

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

10/10/2019 Batle

Pollença, 13 de setembre de 2019

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (set vots a favor: Unides Podem, Junts
Avançam i Alternativa per Pollença, i nou vots en contra: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes), acorden no
aprovar la moció precedent i els acords continguts en la mateixa.

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

I, essent les 00:06 h, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc
aquesta acta; els assumptes no debatuts en la present sessió s’hauran d’incloure en
l’ordre del dia de la següent sessió, de conformitat amb l’article 87 ROF.
Vist i plau,
El Batle

La Secretària
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Ordinària núm. 16/2019
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 26 de setembre de
2019
Ordre del dia

Situació
minutatge

de

Bartomeu Cifre Ochogavia
Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

10/10/2019 Batle

I.- PART RESOLUTIVA

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

De: 00:01:09
A: 00:01:22

2.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 20/2019, sota la modalitat de crèdit extraordinari
finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp.
Núm. 2019/3065 – INT 2019/277)

De: 00:01:23
A: 00:21:54

3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 21/2019, sota la modalitat de suplement de crèdit
finançat amb romanent de Tresoreria per a despeses generals (Exp.
Núm. 2019/3079 – INT 2019/278)

De: 00:21:56
A: 00:35:21

4.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de fixació de tarifes
urbanes del servei de taxi, d’àmbit d’aplicació dins el municipi de
Pollença (Exp. Núm. 2019/1794 – INT 2019/168)

De: 00:35:23
A: 00:50:15

5.- Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva, si procedeix, de
la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pels
serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions (Exp. Núm.
2019/1321 – INT 2019/119)

De: 00:50:16
A: 01:25:40

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a expedició de
documents administratius (Exp. Núm. 2019/2598 – INT 2019/234)

De: 01:25:42
A: 01:44:42

7.- .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) (Exp. Núm. 2019/3007 – INT
2019/270)

De: 01:44:43
A: 02:15:30

8.- Informació sobre l’execució pressupostària del segon trimestre
de l’exercici 2019 de l’Ajuntament i Organismes Autònoms de

De: 02:15:31
A: 02:55:29
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Signatura 1 de 2

Francisca M. Adrover Cànaves 09/10/2019 Secretària

10/10/2019 Batle

conformitat amb la BASE 36ª d’Execució del Pressupost de
l’exercici 2018.
9.- Aprovació, si procedeix, de l’adhesió al Pacte de Batles i
Batlesses pel Clima i l’Energia (Núm. Exp. 2019/3104)

De: 02:55:32
A: 03:31:55

10.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de posada a disposició
dels terrenys / bé immoble corresponent a la finca denominada Can
Bach o l’hort del Camí del Puig formada per la parcel·la 627 - en
part urbana i en part rústica - del polígon 1 (referència cadastral
núm.: 07042A001006270000SZ) i la parcel·la rústica 903 del
mateix
polígon
1
(referència
cadastral
núm.:
07042A001009030000SO), a favor de l’administració de la
Comunitat Autònoma i/o del Servei de Salut de les Illes Balears
(Ibsalut) per a la construcció del nou centre salut (PAC) en el
municipi de Pollença conformement el disposat al Decret llei
1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o
ampliació de la xarxa d’equipaments d’usos educatius, sanitaris i
socials de la CAIB (Exp. Núm. 2017/3271 – SEC 2017/165)

De: 03:31:56
A: 03:46:46

11.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de nomenament de
representants municipals en òrgans col·legiats (Exp. Núm.
2019/2087 – SEC 2019/96)

De: 03:46:48
A: 03:53:24

13.- Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per a
l’augment de la transparència i la participació ciutadana (RGE núm.
2019/6973 de 13 de setembre)

De: 03:53:26
A: 04:50:38
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