ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió número: 9/2020
Caràcter: extraordinària i urgent
Data: 27 d’agost de 2020
Convocatòria: primera
Horari: de 16.36 h a 19.32 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2)
Assistents

Bartomeu Cifre Ochogavia
Margarita Lacalle Pons-Estel
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21/09/2020 Secretària Accidental
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Batle-President
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (Tots per Pollença)
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. Josep Lluís Pons Cifre (Tots per Pollença)
Sr. Andrés Nevado Rodríguez (Unió Mollera Pollencina)
Sra. Bianca Aguilar Ryan (Unió Mollera Pollencina)
Sr. David Alonso García (Partit Popular)
Sr. Josep Marquet Cerdà (El Pi – Proposta per les Illes Balears)
Sr. Miquel Àngel March Cerdà (Junts Avançam)
Sr. Antoni Cànaves Capllonch (Junts Avançam)
Sra. Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam)
Sr. Miquel Àngel Sureda Massanet (Junts Avançam)
Sr. Michael L. Muller Flury (Unides Podem)
Interventor
Sr. Albert Valicourt Genzor
Secretària acctal.
Sra. Margarita Lacalle Pons-Estel
No assisteixen
Regidora Sra. Joana Aina Campomar Orell (Junts Avançam) sense justificació.
Ordre del dia
1.- Ratificació de la urgència de la sessió
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2.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions de l'Ajuntament de Pollença a les
associacions de caire social -any 2020 (Exp. Elec.- ABS 2020/2068)
3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost
sobre béns immobles (Exp. Elec. ABS 2020/2142)
4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal regulador de l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica (Exp. Elec. ABS 2020/2143)
5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel
servei de clavegueram (Exp. Elec. ABS 2020/2144)
6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel
servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus. (Exp. Elec. ABS 2020/2146)
7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa
sobre l'atorgament de llicències urbanístiques (Exp. Elec. ABS 2020/2150)
8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a
la prestació del servei de celebració de matrimonis civils. (Exp. Elec. ABS 2020/2151)
9.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost
sobre construccions, instal·lacions i obres (Exp. Elec. ABS 2020/2161)

11.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar
l’accés a l'esport de competició i realització d'activitats esportives 2020 (Exp. Elec. ABS 2020/2182)
12.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de Modificació de crèdits núm.22/2020, sota la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a
despeses Generals (Exp. Elec. ABS 2020/2273)
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10.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’establiment de nova ordenança municipal reguladora de la
prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d’aigua a través de la xarxa domiciliària
(Exp. Elec. ABS 2019/982)

13.- Modificació puntual, si procedeix, del PGOU local per a la seva adaptació al PORN de la Serra de
Tramuntana mitjançant la supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei a través del camí de
Ternelles (Pol.4, Pc.649), en compliment de la interlocutòria (Auto) dictada en data 29.05.2020 per la
Sala del TSJ/IB (P.O. 122/2013) (Exp. Elec. ABS 2018/1767)
14.- Precs i preguntes:
14.1.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del
grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 3682 de 5 de juny de 2020)

14.3.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del
grup municipal Junts Avançam (RGE núm. 4960 de 22 de juliol de 2020)

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Ratificació, si procedeix, de la urgència de la sessió
De conformitat amb l’establert a l’article 81.4 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) i a l’article 46.2 b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, el Sr. Batle justifica la urgència de la
sessió la qual ve motivada, fonamentalment, tal com es va explicar a la passada Junta de
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14.2.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr. Michael L. Muller Flury, portaveu del grup
municipal Unides Podem (RGE núm. 4920 de 21 de juliol de 2020)
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Portaveus, pel termini per executar la interlocutòria del TSJ respecte Ternelles i els
requeriments del Tribunal de Comptes respecte les ordenances fiscals. A la Junta de
Portaveus es va dur la documentació i es varen donar les explicacions tècniques.
Efectuada la votació, els reunits, per MAJORIA ABSOLUTA (deu vots a favor: Tots
per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi-Proposta per les Illes
Balears, quatre vots en contra: Junts Avançam i una abstenció: Unides Podem) –
assolint el quòrum legal de majoria absoluta que es requereix conforme l’article 81.4
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears
(LMRLIB)-, acorden ratificar la urgència de la sessió.
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
00:01:21 a 00:04:11).

Tot seguit es dóna lectura a la Proposta de la regidora delegada de Benestar Social,
Residència Social i delegació especial del servei de coordinació entre l’Ajuntament i
EMSER 2002 SLU, Sra. Francisca Cerdà Nadal, de data 3 d’agost de 2020, que es
transcriu literalment a continuació:

Bartomeu Cifre Ochogavia
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2.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions de
l'Ajuntament de Pollença a les associacions de caire social -any 2020 (Exp. Elec.ABS 2020/2068)

“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL I RESIDÈNCIA
SOCIAL
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
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.

Atesa la necessitat d’aprovació plenària amb caràcter 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.
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.
Vista la provisió d’inici de data 31 de juliol de 2020.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 03 d’agost de 2020.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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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.
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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
2020.
Per tot l’anterior, la Sra. Francisca Cerdà Nadal, regidora delegada de Benestar Social,
Residència Social i delegació especial d’EMSER, formula al Ple de l’Ajuntament la següent
proposta d’acord:
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
2020.
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.
No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.

21/09/2020 Batle

Bases reguladores de subvencions de l'Ajuntament de Pollença a les associacions de caire
social – any 2020
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.

Bartomeu Cifre Ochogavia





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.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Els objectius d’aquesta convocatòria són:
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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, 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)
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 2019 i el 30 de novembre de 2020.
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.
21/09/2020 Batle

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.
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Les despeses que seran subvencionables són:
* 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.
5.
21/09/2020 Secretària Accidental

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 2020.
6.

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

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

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Quant al projecte o activitat presentats, es valoraran fins a un màxim de 10
punts:

- La coherència entre objectius, activitats, programació i calendari (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 l’entitat, es valoraran fins a un màxim de 5 punts:

21/09/2020 Batle

- 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)


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

Bartomeu Cifre Ochogavia

- 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).


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 32’5 punts.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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- Que respongui a una necessitat real clarament identificada (2’5 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.
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.

7.

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:
nom del projecte/activitat, sector de població al qual va dirigit (tercera edat, discapacitats,
etc.), persones destinatàries del projecte/activitat (descripció de les característiques concretes
de la població destinatàries), breu descripció del projecte/activitat, objectiu general del
projecte/activitat, objectius específics del projecte/activitat, metodologia, dates previstes
d’execució del projecte/activitat, descripció de les activitats principals, nombre total de
persones beneficiàries del projecte/activitat, percentatge de pollencins/es beneficiaris/es del
projecte/activitat en referència al total de beneficiaris/es, mitjans tècnics i humans, entitats o
associacions de caire social que col·laborin en el desenvolupament de l’activitat, si és el cas
(també és poden incloure entitats públiques com Serveis Socials) i pressupost desglossat
incloent els ingressos previstos i despeses ( Annex 2)
- Certificació d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària, amb la Seguretat
Social i l’Ajuntament de Pollença. En referència al certificat d’estar al corrent de pagament

Margarita Lacalle Pons-Estel
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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.

21/09/2020 Secretària Accidental
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Aquesta fórmula es durà a terme fins que s’exhaureixi el pressupost de l’actual convocatòria
o que totes les entitats que compleixin els requisits i els terminis, rebin el 100% de la
subvenció sol·licitada.
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amb l’Ajuntament de Pollença, ho pot entregar l’entitat interessada o bé especificar mitjançant
una instància que sigui el propi Ajuntament que l’aporti.
- Declaració jurada de les subvencions o ajudes procedents d’altres administracions o entitats
per a l’activitat o projecte presentat. (Annex 3)
- Declaració responsable de no estar sotmès a cap prohibició per ser beneficiari de
subvencions ( Annex 4)
- Certificat de l’entitat bancària en el qual es farà constar el número de compte i el seu titular.
(Annex 5)
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.

21/09/2020 Batle

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.
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 comissió avaluadora estarà integrada pels membres següents:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Secretari/ària: un/a funcionari/ària adscrit/a a Secretaria.
Vocals: Un/a tècnic/ca de Serveis Socials
Interventor
La comissió tècnica avaluadora quedarà constituïda legalment amb l’assistència del
president/a, secretari/ària, i d’un dels dos 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.
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.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Presidència: Regidora delegada de Benestar Social, Residència Social i Igualtat.
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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:
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.

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.

Bartomeu Cifre Ochogavia

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.
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)

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.
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.
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.
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.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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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.
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Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les
entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:


Data d’emissió, que haurà de correspondre al període de 01 de desembre de 2019 a
30 de novembre de 2020.



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.

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
El termini màxim per justificar la subvenció serà dia 9 de desembre de 2020.
La documentació acreditativa per justificar les despeses serà:
Per justificar la subvenció atorgada s’ha de presentar un compte justificatiu integrat per la
documentació següent:

Bartomeu Cifre Ochogavia

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.
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.
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 6)
11. PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

L’aprovació de la despesa s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a la convocatòria de la
subvenció.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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subvenció.
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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.
12. REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

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).

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.
13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Bartomeu Cifre Ochogavia
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e.- Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer.

La participació de la present convocatòria implica l’acceptació de les presents bases.
Documentació annexa:
Annex 1. Sol·licitud de subvenció a les associacions de caire social per la convocatòria de
2020.
Annex 2. Resum del o els projectes / activitats
Annex 3. Declaració sobre altres ajuts i subvencions per a la mateixa finalitat.
Annex 5. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments.
Annex 6. Compte justificatiu.
ANNEX 1
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LES ASSOCIACIONS DE CAIRE SOCIAL PER LA
CONVOCATÒRIA DE 2020
DADES DE L’ENTITAT
DENOMINACIÓ
SOCIAL__________________________________________________CIF
______________

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Annex 4. Declaració responsable.
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DOMICILI___________________________________________________________________
CP _______________
POBLACIÓ__________________________________NÚM. REGISTRE __________________
TELÈFONS___________________________________________FAX __________________
ADREÇA
ELECTRÒNICA________________________________________________________________
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____________________
21/09/2020 Batle

CORREU
ELECTRÒNIC
DE
LA
PERSONA
DE
CONTACTE
___________________________________________________________________________
DADES DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA
NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT QUE ES PRESENTA __________________________

Bartomeu Cifre Ochogavia

IMPORT TOTAL DEL PROJECTE ______________________________________________
QUANTIA SOL·LICITADA ______________________________________________________
SOL·LICITA:
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 2020, 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 2020, 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

Margarita Lacalle Pons-Estel
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personal, les dades subministrades en el present document sols seran utilitzades per a les seves
pròpies finalitats.
Data
Signatura del representant legal
l’entitat

Segell

de

Sr./Sra._____________________________
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)

Bartomeu Cifre Ochogavia
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_____________________________________________________________________________
_________________

_____________________________________________________________________________
__________________
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
_____________________________________________________________________________
__________________
OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE / ACTIVITAT
1.___________________________________________________________________________
__________________
2.___________________________________________________________________________
__________________

Margarita Lacalle Pons-Estel
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3.___________________________________________________________________________
__________________
4.___________________________________________________________________________
__________________
5.___________________________________________________________________________
__________________
METODOLOGIA
_____________________________________________________________________________
__________________
DATES PREVISTES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE / ACTIVITAT
Data d’inici __________________________________________
Data de finalització____ _____________________________

ACTIVITAT 1.
_____________________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________________
__________________

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS PRINCIPALS (activitat a realitzar, destinataris,
temporalització, nombre d’usuaris/àries...)

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
_______________

Margarita Lacalle Pons-Estel
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_____________________________________________________________________________
__________________

MITJANS TÈCNICS I HUMANS
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_____________________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________________
__________________
ENTITATS O ASSOCIACIONS DE CAIRE SOCIAL QUE COL·LABORIN EN EL
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT (SI ÉS EL CAS)
____________________________________________________________________________
PRESSUPOST(Indicant conceptes i quanties d’ingressos i despeses del projecte/activitat)
_____________________________________________________________________________
__________________
_____________________________________________________________________________
__________________

Nom i llinatges: ______________________________________________________________

Bartomeu Cifre Ochogavia

Càrrec: ________________________________________
___________________

/

NIE

/

Passaport:

NIF / CIF:_______________________
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.
( ) 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

Margarita Lacalle Pons-Estel
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En representació de l’entitat: _____________________________________________________
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ANNEX 3
DECLARACIÓ SOBRE ALTRES AJUTS I SUBVENCIONS PER A LA MATEIXA
FINALITAT

________________________ _________________________
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________________________ _________________________
________________________ _________________________
Data
Signatura del representant legal
l’entitat

Segell

de

Sr./Sra._____________________________
ANNEX 4
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Nom i llinatges: _______________________________________________________________
DNI
/
NIE
/
Passaport:
________________________________

NIF / CIF:________________________________________
Declara:

Bartomeu Cifre Ochogavia

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.

21/09/2020 Secretària Accidental
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En representació de l’entitat: _____________________________________________________

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.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

__________________________Càrrec:

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.
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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.
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.

21/09/2020 Batle

Data
Signatura del representant legal
l’entitat

Segell

de

PAGAMENTS

DE

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

Sr./Sra._____________________________
ANNEX 5
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA
L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA

BANCÀRIA

PER

A

DADES SOL·LICITANT
NIF del perceptor _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
__________________
Nom de la via pública __________________________________________________________
Número___________ Lletra ___________ Escala ________ Pis ________ Porta ________
Localitat,
municipi
_________________

___________________________________________Codi

postal

Telèfon _____________________________________Fax ___________________________
Adreça electrònica ___________________________________________________________

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Llinatges i nom o raó social
_____________________________________________________________________________

DADES DE L'ENTITAT BANCÀRIA (SEPA)
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Entitat
_____________________________________________________________________________
__________________
Domicili sucursal o oficina
_____________________________________________________________________________
__________________
CODI COMPTE CLIENT
Codi
IBAN
(4
dígits)_______________________________
dígits)____________________
Codi
sucursal
–
oficina
dígits)____________________

(4

Codi

entitat

(4

DC

(2

dígits)___________________________

Núm. de compte o llibreta (10 dígits)_______________________________________________

Signatura del representant legal
l’entitat

Segell

de

Sr./Sra._____________________________
DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT BANCÀRIA

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Data

Les dades a dalt consignades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina
Data
Signatura del/la director/a

Segell de l’entitat bancària

ANNEX 6
MODEL DE COMPTE JUSTIFICATIU
MEMÒRIA ECONÒMICA
1. RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES I PAGAMENTS EFECTUATS
RELACIONATS AMB L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA.
[Cal adjuntar les factures originals o altres documents comptables acreditatius del
pagament per ordre d’efectuació. Cal adjuntar també els certificats, càrrecs bancaris o detalls
de moviments de compte que acreditin la despesa]

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Sr./Sra._____________________________
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CREDITOR
(CIF)

DESCRIPCIÓ
DE LA
DESPESA

IMPORT

DATA
EMISSIÓ

DOCUMENT
ACREDITATIU
DE LA DESPESA

DATA DE
PAGAMENT

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

PROCEDÈNCIA

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.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Mitjançant la present, el Sr./la Sra.____________________________________________amb
DNI _________________ i domicili al carrer _______________________________________,
núm._____ pis _________ població _____________________________CP __________ que
actua en nom _________________________________________________________________
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.
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

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

3. ALTRES DOCUMENTS A APORTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU
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Signatura del representant legal
l’entitat

Segell

de

Sr./Sra._____________________________“

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
00:07:50 a 00:14:51).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la
Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre béns immobles (Exp. Elec. ABS 2020/2142)

Bartomeu Cifre Ochogavia

Les intervencions del punt 3 al punt 9 es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
00:15:26 a 00:39:22).
Seguidament es dóna compte de la Proposta del regidor delegat d’Hisenda i
Contractació, Sr. David Alonso García, de data 11 d’agost de 2020, que es transcriu
literalment a continuació:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Vist que la vigent ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles inclou
bonificacions no ajustades a Llei. (BOIB núm. 137 de 09 de novembre de 2017).
Vist l’informe que va emetre l’interventor en data 24 de febrer de 2020 on es posava de
manifest l’existència de beneficis fiscals fora d’ordenació.
Vists que en data 23 de març de 2020 i en data 28 de juliol de 2020 amb R.G.E. 2340 i R.G.E.
5096, respectivament, el Tribunal de Comptes va emetre notificació de diligències preliminars
en relació a una sèrie de presumptes irregularitats que podrien derivar-se responsabilitat
comptable.
Vist per altra part, que l’actual redacció de l’ordenança preveu que la sol·licitud de les
bonificacions referides a l’article 15 es puguin sol·licitar abans de la finalització del període
voluntari, fet que genera duplicitats en la tramitació pel tràmit de devolucions, per tot això es
preveu un nou límit temporal a la nova norma limitant la presentació de les sol·licituds al
primer trimestre de l’exercici evitant tramitacions posteriors garantint el principi d’economia i
eficiència.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Pren la paraula el Sr. Batle que explica que des del punt 3 al 9 (ambdós inclosos) de
l’ordre del dia, al tractar-se de les modificacions de les ordenances com a conseqüència
del requeriment emès pel Tribunal de Comptes, es farà un sol debat, passant,
posteriorment, a la votació individualitzada de cada punt.
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Vista la provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 10 d’agost de
2020.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 10 d’agost de 2020.
Vist l’informe emès per part de la Secretària accidental dia 11 d’agost de 2020.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de l’impost sobre béns immobles en el següent sentit:
SE SUPRIMEIXEN els següents apartats de l’article 15.
5. Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o, en el seu cas, de la resultant
d’aplicar la bonificació de l’apartat 2 anterior, els subjectes passius víctimes de violència de
gènere, per a la qual cosa serà necessari que concorrin els requisits següents:
- Trobar-se en situació d’atur amb una durada superior a sis (6) mesos.
- Haver-hi reconeixement de la violència mitjançant sentència ferma dictada en els
últims cinc (5) anys.

Per tal d'obtenir aquesta bonificació la persona interessada haurà d’aportar el certificat de la
minusvalidesa atorgat per l’òrgan competent i un certificat d’empadronament.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Aquesta bonificació s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies en la data de
meritació de la taxa.
La citada bonificació, que s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la persona
interessada, que l’haurà de sol·licitar abans que finalitzi el període de pagament voluntari del
padró cobrador.
7. Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o, en el seu cas, de la resultant
d’aplicar la bonificació dels apartats 2,3,4, 5 i 6 anteriors, els immobles inclosos en el catàleg
de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic del
terme municipal de Pollença com a immobles amb un grau de protecció A o B, o en el catàleg
municipal d’edificis del vigent Pla Especial del Centre Històric, o els immobles inclosos en la
norma 174 del vigent Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU).
La citada bonificació, que s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la persona
interessada, que l’haurà de sol·licitar abans que finalitzi el període de pagament voluntari del
padró cobrador.
ES MODIFICA l’article 15.3
Redacció actual
La citada bonificació, que s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la persona
interessada, que l’haurà de sol·licitar abans de la finalització del període de pagament
voluntari del padró cobrador.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

6. Tindran una bonificació del 25% de la quota íntegra o, en el seu cas, de la resultant
d’aplicar la bonificació dels apartats 2, 3, 4 i 5 anteriors, els subjectes passius que acreditin
que en el mateix bé immoble del qual siguin titulars hi hagi empadronada almenys una persona
minusvàlida amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

Nova redacció
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La citada bonificació, que s’atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la persona
interessada , que l’haurà de sol·licitar durant el primer trimestre de l’exercici.
Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 del Real Decret Legislatiu
2/2004, , de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, 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 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.
Nou text ordenança fiscal
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
CAPÍTOL I
DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1

CAPÍTOL II
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

D’acord amb els articles 15.2 i 59.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Pollença
continuarà exigint l’impost sobre Béns Immobles segons les normes reguladores de l’impost
contingudes a l’esmentada Llei, les altres disposicions legals i reglamentàries que la
complementen, i també la present ordenança fiscal.

1. Constitueix el fet imposable de l’impost la titularitat dels següents drets sobre els béns
immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D’una concessió administrativa sobre els propis béns immobles o sobre els serveis
públics als quals estiguin afectes.
b) D’un dret real de superfície.
c) D’un dret real d’usdefruit.
2. La realització del fet imposable corresponent d’entre els definits a l’apartat anterior per a
l’ordre establert, determinarà la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats que hi són
previstes.
ARTICLE 3
1. Als efectes d’aquest impost, tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns
immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els així definits a les normes
reguladores del cadastre immobiliari.
2. En el cas que un mateix immoble estigui localitzat en distints termes municipals, s’entendrà,
a efectes d’aquest impost, que pertany a cada un d’ells per la superfície que ocupi en el
respectiu terme municipal.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

d) D’un dret de propietat.

ARTICLE 4
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No estaran subjectes a aquest impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns de domini públic
maritimoterrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat de l’Ajuntament de Pollença:


Els de domini públic afectes a ús públic.



Els de domini públic afectes a un servei púbic gestionat directament per l’Ajuntament,
llevat de quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.



Els béns patrimonials, exceptuant igualment els cedits a tercers mitjançant
contraprestació.

CAPÍTOL III
EXEMPCIONS
ARTICLE 5
1. Estaran exempts els següents immobles:

b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comú.

Bartomeu Cifre Ochogavia

c) Els de l'església catòlica, en els termes prevists a l'acord entre l'Estat espanyol i la
Santa Seu sobre assumptes econòmics, datat el 3 de gener de 1979, i els de les
associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts
en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut del que disposa l’article 16 de
la Constitució.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals sigui d’aplicació l’exempció en virtut de convenis
internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats
a la seva representació diplomàtica o consular, o als seus organismes oficials.
g) La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, el principal aprofitament dels quals sigui la fusta o el suro, sempre que la
densitat del poblat d’arbres sigui la pròpia o normal de l’espècie de què es tracti.
h) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els
mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei
indispensable per a l'explotació d'aquestes línies.
No n'estaran exempts, conseqüentment, els establiments d'hoteleria, espectacles, comercials i
d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció i les
instal·lacions fabrils.
2. Així mateix, i prèvia sol·licitud, estaran exempts:
a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyança per a centres docents acollits,
totalment o parcial, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a
l’ensenyança concertada. Aquesta exempció haurà de ser compensada per
l’administració competent.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

a) Els que siguin propietat de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats
locals, que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i
penitenciaris, així com els de l’Estat afectes a la defensa nacional.
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b) Els declarats expressament o individualitzada monument o jardí històric d'interès
cultural, mitjançant reial decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985,
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el registre general a què es
refereix el seu article 12 com a integrants del patrimoni històric espanyol, com també els
compresos a les disposicions addicionals primera, segona i cinquena d'aquesta Llei.
Aquesta exempció no afectarà qualsevol tipus de béns urbans ubicats en el perímetre
delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics que hi estiguin globalment
integrats, sinó exclusivament els que compleixin les següents condicions:
a) En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d’especial protecció en
l’instrument de planejament urbanístic a què es refereix l’article 20 de la Llei 16/1985,
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.
b) A llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a 50
anys i estiguin inclosos en el catàleg previst en el Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i aplicació de la
Llei sobre el règim del sol i d’ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en
els termes prevists a l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

3. Els immobles de titularitat pública directament afectats a la finalitat específica pròpia dels
centres sanitaris. Hauran de formular la sol·licitud abans del 30 de març del respectiu exercici
i acreditar la identificació cadastral de l'immoble i la seva destinació.

Bartomeu Cifre Ochogavia

4. Els béns urbans la quota líquida dels quals resulti inferior a 5€, i els béns rústics amb una
quota líquida o agrupada, segons l'article 77.2 del citat Text Refós, que resulti inferior a 5€.
5. Prèvia sol·licitud i complint l’establert a l’article 86 de la Llei 12/1998, de Patrimoni
Històric de les Illes Balears, estaran exempts aquells immobles declarats expressament Bé
d'Interès Cultural per la Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears així com els
béns catalogats declarats expressament com a tals per la llei 12/1998 de Patrimoni Històric de
les Illes Balears; sempre i quan compleixin les determinacions i obligacions pròpies de cada
categoria.
CAPÍTOL III
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 6
Són subjectes passius, a títol de contribuent, les persones naturals i jurídiques i les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei 57/2003, de 17 de desembre, general tributària, que
ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest
impost.
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de
característiques especials, serà substitut del contribuent el qui hagi de satisfer el cànon major.
El que disposa l’apartat anterior serà d’aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte
passiu de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes del dret comú.
L’Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l’impost en aquells que, en el cas
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c) La superfície dels monts en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de
masses poblades d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per
l’administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de 15 anys, comptats a
partir del període impositiu següent a aquell en què es realitzi la seva sol·licitud.
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que no en reuneixin la condició de subjectes passius, en facin ús mitjançant la contraprestació
dels seus béns demanials o patrimonials.
Així mateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre els altres concessionaris la part
de la quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cada un
d’ells.
CAPÍTOL IV
RESPONSABLES
ARTICLE 7
En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixin el fet
imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al
pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els
termes prevists a la Llei general tributària. A aquest efecte, els notaris sol·licitaran informació i
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents pel que fa a l’impost sobre béns
immobles associats a l’immoble que es transmet.

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 43 de la Llei general tributària.

Bartomeu Cifre Ochogavia

CAPÍTOL VI
BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE
ARTICLE 8
La base imposable d’aquest impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles,
que es determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació conforme al que disposen les
normes reguladores del cadastre immobiliari.
ARTICLE 9
La base liquidable d’aquest impost per als immobles de naturalesa rústica serà el resultat
d’aplicar un coeficient del 0,75 a la base imposable dels immobles rústics valorats, segons el
que disposa l’apartat 1 de la disposició transitòria primera del Reial Decret Legislatiu 1/2004,
de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei del cadastre immobiliari, d’acord amb el que
estableix la disposició transitòria divuitena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
La base liquidable d’aquest impost per als immobles de naturalesa urbana serà el resultat de
practicar a la base imposable la reducció a què es refereixen els articles següents.
ARTICLE 10
1. La reducció de la base imposable serà aplicable als béns immobles urbans que es trobin en
qualcuna d’aquestes situacions:
a) Immobles situats en el terme municipal de Pollença el valor cadastral dels quals hagi
incrementat com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter
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Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives
participacions, els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la
Llei general tributària, si figuren inscrits com a tals en el cadastre immobiliari. De no figurar
inscrits, la responsabilitat s’exigirà per parts iguals en cada cas.
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general de l’any 2007 o de successives ponències de valors que s’aprovin una vegada
transcorregut el període de reducció establert a l’article 11 de la present ordenança.
b) Immobles situats a municipis per als quals s’hagi aprovat una ponència de valors que
hagi donat lloc a l’aplicació de la reducció prevista en el paràgraf anterior, i el valor
cadastral del qual s’alteri, abans de finalitzar el termini de reducció, per qualsevol de les
causes següents:
1r) Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
2n) Procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial.
3r) Procediment simplificat de valoració col·lectiva.
4t) Procediment d’inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds,
esmena de discrepàncies i inspecció cadastral.
2. Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense necessitat de sol·licitud prèvia dels subjectes
passius de l’impost.

21/09/2020 Batle

4. En cap cas no serà aplicable aquesta reducció a béns immobles classificats com de
característiques especials.
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2. La quantia de la reducció serà el resultat d’aplicar el coeficient reductor únic per a tots els
immobles afectats del municipi a un component individual de la reducció, calculat per a cada
immoble.

ARTICLE 11
1. La reducció s’aplicarà durant un període de nou (9) anys, a comptar des de l’1 de gener de
2007 sense perjudici del que disposa l’article 13.

3. El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà
minvant en 0,1 anualment fins a la seva desaparició.
4. El component individual de la reducció serà, cada any, la diferència positiva entre el nou valor
cadastral que correspongui a l’immoble el primer exercici de la seva vigència i el seu valor base;
aquesta diferència es dividirà pel darrer coeficient reductor aplicat quan concorrin els supòsits
de l’article anterior, apartats 1b) 2n i b) 3r.
ARTICLE 12
El valor base serà la base liquidable de l’exercici 2006, excepte quan concorrin les
circumstàncies següents:
a. Per als immobles als quals després d’haver-se produït alteracions susceptibles
d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de
l’any anterior a l’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants de les ponències de
valors a les quals es refereix l’article 10, encara que no s’hagi modificat el seu valor
cadastral en el moment de la seva aprovació, el valor base serà l’import de la base
liquidable que, d’acord amb aquestes alteracions, correspongui a l’exercici immediat
anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals per l’aplicació als esmentats
béns de la ponència de valors anterior a la darrera aprovada.
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3. La reducció establerta en aquest article no s’aplicarà respecte de l’increment de la base
imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per aplicació
dels coeficients establerts a la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
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b. Per als immobles als quals es refereix l’article 10 en el seu apartat 1.b).4t, el valor
base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per un quocient, determinat per
la Direcció General del Cadastre que, calculat amb els seus dos primers decimals, s’obté
de dividir el valor cadastral mitjà de tots els immobles de la mateixa classe del municipi
inclosos en el darrer padró entre la mitjana dels valors cadastrals resultants de
l’aplicació de la nova ponència de valors.
En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, una vegada aprovada la
corresponent ponència de valors, la Direcció General del Cadastre farà públic el valor
cadastral mitjà de tots els immobles de la classe de què es tracti inclosos en el darrer padró del
municipi i el valor cadastral mitjà resultant de l’aplicació de la nova ponència, abans de l’inici
de les notificacions dels valors cadastrals. Els anuncis d’exposició pública d’aquests valors
mitjans es publicaran per edictes en el BOIB, on s’indicarà el lloc i termini, que no serà
inferior a 15 dies.
Així mateix, aquest valor base s’utilitzarà per als immobles que hagin de ser novament valorats
com a béns de classe diferent a la que tenien.
ARTICLE 13

2. En els casos contemplats a l’article 10, apartat 1.b).2n, 3r i 4t no s’iniciarà el còmput d’un
nou període de reducció, i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats agafarà el valor
corresponent a la resta dels immobles del municipi.

Bartomeu Cifre Ochogavia

CAPÍTOL VII
QUOTA TRIBUTÀRIA I TIPUS IMPOSITIUS
ARTICLE 14.
1. La quota íntegra d’aquest impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions
previstes legalment.
3. Els tipus de gravamen incrementats dins els límits prevists a la llei reguladora, són els
següents:
Per cent
a) En béns urbans:
Tipus de gravamen a aplicar per béns urbans .........................................................................0,45
b) En béns rústics:
Tipus de gravamen a aplicar per béns rústics..........................................................................0,63
c) En béns immobles de característiques especials:
Tipus de gravamen a aplicar per béns de característiques especials ......................................0,45
CAPÍTOL VIII
BONIFICACIONS
ARTICLE 15.
1. Tindran dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, sempre que
així ho sol·licitin les persones interessades abans de l'inici de les obres, els immobles que
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1. En els casos contemplats a l’article 10, apartat 1.b).1r, s’iniciarà el còmput d’un nou període
de reducció i s’extingirà el dret a l’aplicació de la resta de la reducció que s’estigués aplicant.
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constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció
immobiliària, tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a obra nova, i que no figurin
entre els béns del seu immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en el qual s'iniciïn les obres fins al posterior a la seva finalització, sempre que durant
aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas,
pugui excedir tres períodes impositius.
2. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, durant els tres
períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de
protecció oficial i els que hi resultin equiparables, segons la normativa de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Aquesta bonificació, que es concedirà a petició de la persona
interessada, es podrà efectuar en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes
impositius de la seva durada i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent a
aquell que se sol·liciti.
Així mateix, els habitatges esmentats tindran dret a una bonificació addicional del 50 per 100
en la quota íntegra de l'impost durant els tres períodes impositius següents, una vegada
transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior.
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Tindran dret a una bonificació del 70 per 100 de la quota íntegra o, en el seu cas, de la
resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que ostentin la
condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el
cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral sigui
superior a 90.000€ i inferior a 180.000 €.
Tindran dret a una bonificació del 60 per 100 de la quota íntegra o, en el seu cas, de la
resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que ostentin la
condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el
cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral sigui
igual o superior a 180.000 € i inferior a 400.000 €.
La citada bonificació, que s'atorgarà per un termini anual, es concedirà a petició de la
persona interessada, que l’haurà de sol·licitar durant el primer trimestre de l’exercici.
S’haurà d’acreditar el compliment de les condicions per al seu gaudi i s’haurà d’aportar:
˗

Escrit de sol·licitud, identificant l'immoble mitjançant fotocòpia de l'últim rebut de
l'impost sobre béns immobles.

˗

Certificat de família nombrosa.

˗

Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l'administració municipal per tal
de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.

4. Tindran dret a una bonificació del 50 % en la quota íntegra de l'impost els habitatges en els
quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del
sol, conforme a l'establert en l'article 74.5 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. En concret, l'aplicació
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3. Tindran dret a una bonificació del 90 per 100 de la quota íntegra o, en el seu cas, de la
resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que ostentin la
condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el
cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral no
superi els 90.000 €.
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d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'Administració
competent.
Per tenir dret a aquesta bonificació serà necessari que la instal·lació hagi estat realitzada amb
caràcter voluntari i no respongui a obligacions derivades de la normativa vigent específica en
la matèria aplicable en la data d'instal·lació.
Aquesta bonificació tindrà una durada màxima de tres anys, a aplicar des del període impositiu
següent al de la data d'instal·lació.
La bonificació, que tindrà caràcter rogat, haurà de sol·licitar-se abans de 31 de març de cada
any per a la seva aplicació en aquest mateix exercici i els següents que restessin fins a
completar el termini màxim esmentat a l'apartat anterior, i s'aplicarà sempre que es reuneixin
les condicions establertes i s'acrediti davant l’Ajuntament de Pollença el compliment dels
requisits exigits per a la seva concessió.
La quantitat total bonificada per a cadascun dels anys en què s'apliqui aquest benefici no podrà
superar el 33 per 100 del cost total de la instal·lació.

A la sol·licitud, degudament emplenada, haurà d'acompanyar-se la següent documentació:
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a) La que acrediti la correcta identificació dels immobles/habitatges respecte dels quals se
sol·licita el benefici fiscal (còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles). Únicament
s'haurà d'aportar còpia del títol de propietat en el cas que els rebuts de l'impost no figurin a
nom del titular de l'immoble.
b) Factura detallada de la instal·lació on consti expressament el model i tipus del sistema
d'energia solar i la data i lloc de muntatge del mateix. A més, per concretar les
característiques tècniques del sistema que s'ha instal·lat (nº de panells o captadors solars, àrea
d'obertura, ...), s'haurà d'aportar còpia de la corresponent resolució de l’organisme competent
per la qual se certifiqui aquest sistema d'energia
c) Documentació acreditativa que la instal·lació dels sistemes d'aprofitament de l'energia solar
no ha estat obligatòria a tenor de la normativa específica en la matèria aplicable en la data
d'instal·lació.
d) Per als immobles amb ús residencial subjectes al règim de propietat horitzontal, la sol·licitud
de bonificació es presentarà per part de la representació de la comunitat de propietaris i tota la
documentació i altres dades a aportar es referiran a la instal·lació comunitària; sent aplicable
si escau, i amb les limitacions especificades als apartats anteriors, per a cadascun d'aquests
immobles. Aquesta sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una relació de tots els immobles
pels quals se sol·licita la bonificació, amb la identificació dels seus respectius propietaris. En el
cas de no coincidir algun d'ells amb els titulars dels rebuts de l'impost, per poder accedir a
aquesta bonificació, aquests propietaris estaran obligats a presentar l'oportuna sol·licitud de
canvi de titularitat juntament amb la documentació corresponent.
Aquest benefici fiscal serà incompatible amb la bonificació obligatòria per a les empreses
d'urbanització, promoció i construcció immobiliària, prevista en l'article 15 apartat 1 d'aquesta
ordenança.
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En el cas d'immobles amb ús residencial subjectes al règim de propietat horitzontal, en els
quals s'hagi instal·lat el sistema d'aprofitament energètic per a benefici de tots els membres de
la comunitat de propietaris, l'import anual a bonificar, si escau, no podrà superar el 33 per 100
del cost de la instal·lació, repercutible a cada propietari en funció de la seva quota de
participació en la comunitat.
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La sol·licitud d’aquesta bonificació s’haurà de realitzar dins els dos mesos següents a la
finalització de la instal·lació.
Aquesta bonificació en cap cas, s'aplicarà als immobles afectats pel Real Decret 314/2006, de
17 de març, d’aprovació del codi tècnic de l'edificació. (Publicat en el BOE del 28.03.2006).
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present ordenança deroga l’ordenança aprovada en sessió plenària de 06 de setembre de
2017 (BOIB núm.137 de 09 de novembre de 2017).
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva
modificació o derogació expresses.
No obstant això, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.“
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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 Balears i
Unides Podem i quatre abstencions: Junts Avançam), acorden aprovar íntegrament la
Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal
regulador de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (Exp. Elec. ABS
2020/2143)
A continuació es dóna compte de la Proposta del regidor delegat d’Hisenda i
Contractació, Sr. David Alonso García, de data 11 d’agost de 2020, que es transcriu
literalment tot seguit:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Vist la vigent ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
(BOIB núm. 178 de 30 de desembre de 2014).
Vist que l’actual redacció de l’ordenança preveu que la sol·licitud dels beneficis fiscals referits
a l’article 3 i 9 es puguin sol·licitar abans de la finalització del període voluntari, fet que
genera duplicitats en la tramitació de devolucions, per tot això es preveu un nou límit temporal
a la nova norma limitant la presentació de les sol·licituds al primer trimestre de l’exercici
evitant tramitacions posteriors garantint el principi d’economia i eficiència.
Vista la provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 10 d’agost de
2020.
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Demana el regidor del grup municipal d’Unides Podem que consti en acta que el seu vot
serà favorable per imperatiu legal, tot i no estar d’acord amb el contingut de la
modificació.

Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 10 d’agost de 2020.
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Vist l’informe emès per part de la Secretària accidental dia 11 d’agost de 2020.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica en el següent sentit:
SE MODIFIQUEN
ARTICLE 3
S’afegeix:
Les citades exempcions, es concediran a petició de la persona interessada , que l’haurà de
sol·licitar durant el primer trimestre de l’exercici.
ARTICLE 9
Redacció actual:

Nova redacció:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Amb caràcter general, a l’efecte de la concessió de beneficis fiscals, aquests comencen a partir
de l‘exercici següent del de la sol·licitud i no poden tenir caràcter retroactiu. No obstant això,
quan se sol·liciti per a vehicles ja inclosos en el padró de l'impost durant el primer trimestre de
l’exercici, es concedirà per a l'exercici en curs si en la data de meritació de l'impost concorren
els requisits exigits per al seu gaudi. Respecte dels vehicles de nova matriculació, es concedirà
la bonificació per a l'exercici en curs sempre que la sol·licitud es formuli en el període d'un mes
comptat des de la data de matriculació
Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, 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.
Nou text ordenança fiscal
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
CAPÍTOL I
DISPOSICIÓ GENERAL
ARTICLE 1.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Amb caràcter general, a l’efecte de la concessió de beneficis fiscals, aquests comencen a partir
de l‘exercici següent del de la sol·licitud i no poden tenir caràcter retroactiu. No obstant això,
quan se sol·liciti per a vehicles ja inclosos en el padró de l'impost abans de finalitzar el període
de pagament voluntari del padró cobrador, es concedirà per a l'exercici en curs si en la data
de meritació de l'impost concorren els requisits exigits per al seu gaudi. Respecte dels vehicles
de nova matriculació, es concedirà la bonificació per a l'exercici en curs sempre que la
sol·licitud es formuli en el període d'un mes comptat des de la data de matriculació

D’acord amb els articles 15.2 i 59.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament de Pollença
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continuarà exigint l’impost sobre vehicles de tracció mecànica segons les normes reguladores
de l’impost contingudes a l’esmentada llei, les altres disposicions legals i reglamentàries que la
complementen, així com per la present ordenança fiscal.
CAPÍTOL II
NATURALESA I FET IMPOSABLE
ARTICLE 2
1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels
vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que en sigui
la classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres
públics corresponents i que no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest tribut, també es
consideraran aptes per circular els vehicles proveïts de permisos temporals i de matrícula
turística.
3. No estan subjectes a aquest impost:

21/09/2020 Batle

a) Els vehicles que després d’haver estat donats de baixa en els registres per antiguitat
del model, poden rebre excepcionalment l’autorització per circular en ocasió
d’exhibicions, certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs estirats per vehicles de tracció mecànica amb una càrrega
útil no superior als 750 quilograms.
CAPÍTOL III
EXEMPCIONS

Bartomeu Cifre Ochogavia

1. Estan exempts de l’impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals
adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, de les oficines consulars, dels agents
diplomàtics i dels funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya que siguin
súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la
seva extensió i grau. Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals, amb seu o
oficina a Espanya, i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles que estiguin en els supòsits del que disposen tractats o convenis
internacionals.
d) Les ambulàncies i els altres vehicles destinats directament a l’assistència sanitària o
al desplaçament de ferits o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex
II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre. Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones
minusvàlides per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s'aplicarà sempre que es
mantinguin aquestes circumstàncies, tant pel que fa als vehicles conduïts per persones
amb discapacitat com pel que fa als destinats al seu transport. En qualsevol cas, els
subjectes passius beneficiaris d’aquesta exempció no podran gaudir-ne per a més d’un
vehicle simultàniament. A aquests efectes, es consideren persones amb minusvalidesa les
que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

ARTICLE 3
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f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi les nou places, inclosa la
del conductor.
g) Els tractors, els remolcs, els semiremolcs i la maquinària, sempre que disposin de la
cartilla d’inspecció agrícola.
2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1
d’aquest article, les persones interessades han de demanar-ne la concessió, tot indicant les
característiques del vehicle, la matrícula i la causa del benefici. Quan aquest benefici es
declara, l’administració municipal ha d’expedir un document que n’acrediti la concessió.
A més, i pel que fa a l’exempció prevista en el paràgraf e) de l’apartat 1 anterior per als
vehicles matriculats a nom de persones minusvàlides, la persona interessada haurà d’aportar el
certificat de la minusvalidesa atorgat emès per l’òrgan competent i declarar que el vehicle és
per al seu ús exclusiu.
3. Les citades exempcions, es concediran a petició de la persona interessada, que l’haurà de
sol·licitar durant el primer trimestre de l’exercici.

ARTICLE 6
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l’article 35.4. de la Llei general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el
permís de circulació.
2. Els subjectes passius, determinats segons l'apartat anterior, hauran de satisfer l'impost a
aquest Ajuntament quan el domicili que consti en el permís de circulació del vehicle sigui del
terme municipal de Pollença.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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CAPÍTOL IV
SUBJECTES PASSIUS

ARTICLE 7
Pel que fa als responsables del tribut, se sotmetran al que disposa la Llei general tributària i
totes les altres disposicions que li siguin d’aplicació.
CAPÍTOL V
BASE IMPOSABLE

21/09/2020 Secretària Accidental

1. La base imposable dels vehicles que tot seguit se citen, constituïda per la magnitud en unitats
de quantitat o pes del fet imposable, sobre la qual s’aplicarà la tarifa que correspongui, serà la
següent:

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

ARTICLE 8

2. Per a ciclomotors, el deute tributari vendrà determinat per una quantitat fixa.

˗

Per a turismes, el nombre de cavalls fiscals.

˗

Per a autobusos, el nombre de places.

˗

Per a camions, remolcs i semiremolcs, els quilograms de càrrega útil.

˗

Per a tractors, el nombre de cavalls fiscals.

˗

Per a motocicletes, els centímetres cúbics de cilindrada.
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CAPÍTOL VI
QUOTA TRIBUTÀRIA. BONIFICACIONS
ARTICLE 9
1. Les quotes tributàries es determinaran per aplicació de les tarifes que figuren a l’annex
d’aquesta ordenança.
2. Pel que fa al concepte de les diverses classes de vehicles i a l’aplicació de les tarifes,
s’hauran de tenir en compte les regles següents:
A l’efecte d’aquest impost, el concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a
l’aplicació de les tarifes serà el que recull l’Annex II del RD 2822/98, de 23 de desembre, pel
qual s’aprovà el Reglament general de vehicles.
Els “derivats de turisme” i els "vehicles mixts adaptables", definits als números 30 i 31 de
l'apartat B de l'Annex II del citat RD 2822/98, es classificaran, als efectes de l'aplicació de les
tarifes de l'impost, d’acord amb els criteris següents:
Els “vehicles mixts“, definits en el número 26 de l’Annex al RDL 339/1990 (Llei de trànsit,
circulació i seguretat vial), es classificaran, a efectes de l’aplicació de les tarifes de l’impost,
d’acord amb els criteris següents:
b) Com a camions, si el vehicle està autoritzat a transportar més de 525 kg de càrrega
útil.

Bartomeu Cifre Ochogavia

3. S’estableix una bonificació del 100% de la quota als vehicles que siguin considerats de
caràcter històric o als que tinguin una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir
de la data de la seva fabricació. Si aquesta es desconeix, es prendrà com a tal la de la seva
primera matriculació o, en el seu defecte, la data en la qual el tipus de vehicle o la seva variant
va deixar de ser fabricada.
4. Els vehicles elèctrics i els que utilitzin exclusivament per al seu funcionament fonts d'energia
no contaminants gaudiran d’una bonificació del 75 % de la quota de l’impost.
5. Els vehicles híbrids (motor elèctric-benzina, elèctric-gasoil o elèctric-gas) gaudiran d’una
bonificació del 50 % de la quota de l’impost.

21/09/2020 Secretària Accidental

6. Totes les sol·licituds de bonificació seran tramitades i, en el seu cas, atorgades amb una
petició escrita prèvia de la persona interessada, petició que anirà acompanyada de la
documentació que acrediti el compliment dels requisits exigits per a la seva concessió.
Amb caràcter general, a l’efecte de la concessió de beneficis fiscals, aquests comencen a partir
de l‘exercici següent del de la sol·licitud i no poden tenir caràcter retroactiu. No obstant això,
quan se sol·liciti per a vehicles ja inclosos en el padró de l'impost durant el primer trimestre de
l’exercici, es concedirà per a l'exercici en curs si en la data de meritació de l'impost concorren
els requisits exigits per al seu gaudi. Respecte dels vehicles de nova matriculació, es concedirà
la bonificació per a l'exercici en curs sempre que la sol·licitud es formuli en el període d'un mes
comptat des de la data de matriculació.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

a) Com a turismes, si la càrrega útil autoritzada és inferior o igual a 525 kg.

ARTICLE 10

CAPÍTOL VII
PERÍODE IMPOSITU I MERITACIÓ
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1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels casos de primera adquisició del
vehicle, en els quals el període impositiu començarà el dia en què es produeixi l'esmentada
adquisició.
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3. L'import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de
primera adquisició o baixa del vehicle.
CAPÍTOL VIII
GESTIÓ DE L’IMPOST
ARTICLE 11
1. Als efectes del que disposa l’article 98.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es consideraran instruments
acreditatius del pagament de l’impost els rebuts tributaris o cartes de pagament, degudament
diligenciats de cobrament per la recaptació municipal o les seves entitats col·laboradores.

Bartomeu Cifre Ochogavia

3. Simultàniament a la prestació de la declaració-liquidació a què es refereix l’apartat anterior,
el subjecte passiu ingressarà l'import de la quota resultant. Aquesta autoliquidació tendrà la
consideració de liquidació provisional mentre l’oficina gestora comprova que s’ha efectuat
mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de l’impost.
4. Qui sol·liciti la matriculació d’un vehicle haurà de presentar al mateix temps a la Direcció
Provincial de Trànsit, en exemplar triplicat, l'esmentada declaració-liquidació que acrediti el
pagament de l’impost o la seva exempció, degudament diligenciada de cobrament per la
tresoreria municipal, o revisada per les oficines de gestió tributària, respectivament.
Un cop resolt favorablement l’expedient relacionat amb el vehicle de què es tracti, es trametrà
a aquest Ajuntament un exemplar del document al·ludit, segellat per la Prefectura Provincial de
Trànsit, amb indicació de la data de presentació i la matrícula del vehicle.
5. Quan els titulars dels vehicles comuniquin a la Prefectura Provincial de Trànsit la seva
reforma, sempre que alteri la seva classificació a efectes d'aquest impost, així com en el cas de
transferència, de canvi del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, o de baixa
d’aquests vehicles, hauran d'acreditar prèviament el pagament de l'últim rebut presentat al
cobrament de l'impost, sense perjudici que sigui exigible per via de gestió i inspecció el
pagament de tots els deutes meritats per l’esmentat concepte, liquidats, presentats a cobrament
i no prescrits.
S'exceptua de la referida obligació d’acreditació el supòsit de baixa definitiva de vehicles de
quinze o més anys d’antiguitat.
6. En tots els casos prevists a l’apartat anterior del present article, els subjectes passius hauran
de presentar declaració davant la Prefectura Provincial de Trànsit a efectes d’aquest impost,
d’acord amb el model establert o que s’estableixi en el futur.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles, els subjectes passius presentaran a les
dependències municipals de gestió tributària, en el termini de trenta dies que es comptarà a
partir de la data d’adquisició, una declaració-liquidació segons el model determinat per aquest
Ajuntament, la qual contindrà els elements imprescindibles de la relació tributària per a la
liquidació procedent, així com la seva realització. S’hi acompanyarà la documentació original
acreditativa de la seva compra, el certificat de les seves característiques tècniques i el
document nacional d’identitat o número d’identificació fiscal del subjecte passiu.
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7. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les
quotes anuals de l’impost es realitzarà dins el primer semestre de cada exercici.
8. En el supòsit regulat a l’apartat anterior, la recaptació de les corresponents quotes es farà
mitjançant el sistema de padró anual en el qual figuraran tots els vehicles subjectes a l’impost
que es trobin inscrits en el corresponent registre públic, a nom de persones o entitats
domiciliades en aquest terme municipal.
9. El padró o matrícula de l’impost s’exposarà al públic pel termini d’un mes per tal que els
interessats legítims el puguin examinar i, si escau, formular les reclamacions oportunes.
L’exposició al públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears i produirà els efectes de
notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
ARTICLE 12.
El que disposa l’article anterior sobre la gestió de l’impost s’entendrà modificat quan normes
de rang superior disposin una altra cosa.
CAPÍTOL IX
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 es començarà a aplicar a partir de dia 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 aprovada en sessió plenària de 29 de desembre de
2014 (BOIB núm.178 de 30 de desembre de 2014 de 09 de novembre de 2014)

ANNEX
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
D’acord amb l’article 95.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les tarifes de l’impost són les següents, després d’aplicar els
coeficients d’increment a les quotes establertes a l’article 95.1. de l’esmentada llei:
Potència i classe de vehicle

QUOTA

21/09/2020 Secretària Accidental

A) Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals

1,5

18,93 €

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

1,5

51,12 €

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

1,6

115,10 €

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

2,00

179,22 €

De més de 20 cavalls fiscals

2,00

224,00 €

De menys de 21 places

1,85

154,11 €

De 21 a 50 places

1,85

219,48 €

De més de 50 places

1,85

274,36 €

B) Autobusos:

Margarita Lacalle Pons-Estel
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COEFICIENT
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C) Camions:
De menys de 1.000 kg de càrrega útil

1,85

78,22 €

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

1,85

154,11 €

De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil

1,85

219,48 €

De més de 9.999 kg de càrrega útil

1,85

274,36 €

De menys de 16 cavalls fiscals

1,85

32,69 €

De 16 a 25 cavalls fiscals

1,85

51,37 €

De més de 25 cavalls fiscals

1,85

154,11 €

D) Tractors:

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica:
De més de 750 i menys de 1.000 kg de càrrega útil

1,85

32,69 €

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

1,85

51,37 €

De més de 2.999 kg de càrrega útil

1,85

154,11 €

Ciclomotors

1,75

7.74 €

Motocicletes fins a 125 cc

1.75

7.74 €

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc

1,75

13,25 €

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc

1,90

28,79 €

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc

2,00

60,58 €

Motocicletes de més de 1.000 cc

2,00

121,16 €

Bartomeu Cifre Ochogavia

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

Demana el regidor del grup municipal d’Unides Podem que consti en acta que el seu vot
serà favorable per imperatiu legal, tot i no estar d’acord amb el contingut de la
modificació.
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 Balears i
Unides Podem i quatre abstencions: Junts Avançam), acorden aprovar íntegrament la
Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de clavegueram (Exp. Elec. ABS 2020/2144)
Tot seguit es dóna compte de la Proposta del regidor delegat d’Hisenda i Contractació,
Sr. David Alonso García, de data 11 d’agost de 2020, que es transcriu literalment a
continuació:

Margarita Lacalle Pons-Estel
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F) Altres vehicles:

“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
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Vist que la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram inclou
bonificacions no ajustades a Llei. (BOIB núm. 178 de 30 de desembre de 2014).
Vist l’informe que va emetre l’interventor en data 24 de febrer de 2020 on es posava de
manifest l’existència de beneficis fiscals fora d’ordenació.
Vists que en data 23 de març de 2020 i en data 28 de juliol de 2020 amb R.G.E. 2340 i R.G.E.
5096, respectivament, el Tribunal de Comptes va emetre notificació de diligències preliminars
en relació a una sèrie de presumptes irregularitats que podrien derivar-se responsabilitat
comptable.
Vist per altra part, que l’actual redacció de l’ordenança no preveu que la sol·licitud de les
bonificacions referides a l’article 6 es puguin durant el primer trimestre de l’exercici, fet que
genera duplicitats en la tramitació de devolucions, es fa necessari per tant, incloure aquesta
previsió al text, garantint el principi d’economia i eficiència.
Vista la provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 10 d’agost de
2020.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 10 d’agost de 2020.
Vist l’informe emès per part de la Secretària accidental dia 10 d’agost de 2020.

Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa pel servei de clavegueram en el següent sentit:
ES DEROGUEN els següents apartats de l’article 6.2

Bartomeu Cifre Ochogavia

d) Els subjectes passius víctimes de violència de gènere; en aquests casos serà necessari que
concorrin els requisits següents:
Trobar-se en situació d’atur amb una durada superior a sis (6) mesos.

-

Reconeixement de la violència mitjançant sentència ferma dictada en els últims
cinc (5) anys.

Per tal d'obtenir aquesta bonificació, la persona interessada haurà d’aportar el certificat de la
minusvalidesa atorgat per l’òrgan competent i certificat d’empadronament.
Aquesta bonificació s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies en la data de
meritació de la taxa.
S’AFEGEIX apartat 5 article 6
5.- Les exempcions i bonificacions contemplades en aquest article, s’atorgaran per un termini
anual, i es concediran a petició de la persona interessada , que l’haurà de sol·licitar durant el
primer trimestre de l’exercici.
Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 del Real Decret Legislatiu
2/2004, , de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, 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

Margarita Lacalle Pons-Estel
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-

e) Els subjectes passius de l’article 3 apartat b) que acreditin que a la finca del terme municipal
beneficiària dels serveis del número 1.b) de l’article 2 hi hagi empadronat almenys una persona
minusvàlida amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
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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.
Nou text ordenança fiscal
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA
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 del 15 al 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la taxa pel servei de clavegueram
d'aquest Ajuntament es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al
que preveu l'article 57 de l'esmentada llei, així com a 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.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
a) L'activitat municipal, tècnica i administrativa, amb tendència a verificar si es compleixen les
condicions necessàries per autoritzar una presa a la xarxa de clavegueram municipal.
b) La prestació dels serveis d’evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i residuals
mitjançant la xarxa de clavegueram municipal, i el seu tractament per tal de depurar-la.

Bartomeu Cifre Ochogavia

2. No estaran subjectes a la taxa les finques esbucades, declarades ruïnoses o que tinguin la
condició de solar o terreny.
ARTICLE 3. SUBJECTE PASSIU
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals
es refereix l'article 33 de la Llei general tributària que siguin:
a) En el cas que es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari,
usufructuari o titular del domini útil de la finca.
b) En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris
de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu
títol: propietaris, usufructuaris, habitacionistes o arrendataris, fins i tot en precari.
2. En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels
habitatges o locals, el propietari d'aquests immobles, que podrà repercutir sobre els respectius
beneficiaris del servei.
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 38.1 i 39 de la Llei General.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de la societat i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 40 de la Llei general tributària.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
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ARTICLE 5. QUOTA TRIBUTÀRIA
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueram s'exigirà només una vegada i consistirà en la quantitat fixa de 62,00€.
2. Quota tributària a exigir; a tal efecte s’aplicaran les següents TARIFES ANUALS:
Habitatges unifamiliars
Tendes i oficines
Fàbriques i tallers

21,50
21,50
21,50

De 4ª i 3ª categoria
De 2ª categoria

Port i Cala de Sant
Vicenç
43,00
48,40
48,40
58,00

De 1ª categoria

58,00

Pollença

D’1 i 2 tasses
De 3 tasses

Bartomeu Cifre Ochogavia

Restaurants

Pollença

D’1 i 2 forquetes
De 3 forquetes
De 4 forquetes

69,00

Port i Cala de Sant
Vicenç
48,40
58,00
57,00
59,00
Port i Cala de Sant
Vicenç
48,40
50,50
56,00
64,50
58,00
69,00

Hotels, pensions, residències i apartaments turístics (per plaça)
De 5 i 4 estrelles
Resta

4,30
3,20

ARTICLE 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
1. Gaudiran d'exempció subjectiva total els contribuents que hagin estat declarats pobres per
precepte legal o estiguin inscrits en el padró municipal de beneficència com a pobres de
solemnitat.
2. Gaudiran d'una bonificació subjectiva del 25%:
a) Els contribuents amb una renda total anual percebuda pel conjunt de persones que conviuen
en el mateix domicili que no excedeixi del salari mínim interprofessional calculat anualment.
b) Els jubilats i pensionistes que visquin sols amb una pensió que no superi el salari mínim
interprofessional.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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c) Els jubilats i pensionistes que convisquin amb una persona en la seva mateixa situació
laboral i que la suma total de les seves pensions no excedeixi el 125% del salari mínim
interprofessional.
3. Per tal d'obtenir les bonificacions establertes a l’apartat a) del paràgraf 2, la persona
interessada les haurà de sol·licitar justificant el seu dret mitjançant els següents documents:
a) Declaració dels ingressos obtinguts en l'exercici immediat anterior, referits a tots i cadascun
dels membres de la família que convisquin en el domicili o habitatge de què es tracti.
b) Certificació de l'habilitat, caixer o pagador de l'empresa o entitat on presti els seus serveis o
a través del qual rebi la seva pensió, acreditativa de l'import total de les retribucions meritades
en l'exercici immediat anterior, exclosos els que es concretin en el plus o ajuda familiar i
beques d'estudi. Aquest requisit es farà extensiu als ingressos que percebin els altres membres
de la família que convisquin a l’habitatge.
c) Qualsevol altre document que sol·liciti la Corporació.
4. Si un cop comprovades les dades abans esmentades se n'adverteix la falsedat, es perdrà
automàticament la reducció obtinguda, sens perjudici de les sancions corresponents.

ARTICLE 7.- MERITACIÓ
1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s’inicia l'activitat municipal que
constitueix el seu fet imposable, aquesta s'entendrà iniciada:

Bartomeu Cifre Ochogavia

a) En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència de presa, si el subjecte
passiu la formula expressament.
b) En el moment en què es doni l'efectiva presa a la xarxa de clavegueram municipal, la
meritació per aquesta modalitat de la taxa es produirà independentment del fet que s'hagi
obtingut o no la llicència de presa i sens perjudici de la iniciació de l'expedient administratiu
que es pugui instruir per a la seva autorització.
2. Els serveis d’evacuació d'excretes, aigües pluvials, negres i residus, i els de la seva
depuració, tenen caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana a
carrers, places o vies públiques a les quals hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre
la xarxa i la finca no excedeixi els cent metres, i es meritarà la taxa encara que les persones
interessades no procedeixin a efectuar la presa a la xarxa.
ARTICLE 8.- DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS
1. Els subjectes passius substituts dels contribuents formularan les declaracions d'alta i baixa
en el cens de subjectes passius de la taxa, en el termini que hi ha entre la data en què es
produeixi la variació en la titularitat de la finca i el darrer dia del mes natural següent.
Aquestes darreres declaracions tindran efecte a partir de la primera liquidació que es practiqui
una vegada finalitzat el termini de presentació d'aquestes declaracions d'alta i baixa.
La inclusió inicial en el cens es farà d'ofici un cop concedida la llicència de presa a la xarxa.
2. Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran i recaptaran anualment un cop format el
pertinent padró.
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5.- Les exempcions i bonificacions contemplades en aquest article, s’atorgaran per un termini
anual, i es concediran a petició de la persona interessada , que l’haurà de sol·licitar durant el
primer trimestre de l’exercici.
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3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud, i els
serveis tributaris d'aquest Ajuntament, un cop aquesta s'hagi concedit, faran la liquidació
procedent, que serà notificada per a l'ingrés directe en la forma i terminis que assenyala el
Reglament general de recaptació. D’acord amb el que disposa l’article 26 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, s’exigirà el dipòsit previ de l’import total de la taxa com a requisit per
iniciar el tràmit de l’expedient.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present ordenança deroga l’ordenança fiscal aprovada en sessió plenària de data 29 de
desembre de 2014 i publicada en el BOIB núm. 178 de data 30 de desembre de 2014.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el BOIB, i es
començarà a aplicar a partir de dia 1 de gener de 2021; romandrà en vigor fins a la seva
modificació o derogació expresses.
No obstant això, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.”

Bartomeu Cifre Ochogavia

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 Balears i
Unides Podem i quatre abstencions: Junts Avançam), acorden aprovar íntegrament la
Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i
residus. (Exp. Elec. ABS 2020/2146)
Seguidament es dóna compte de la Proposta del regidor delegat d’Hisenda i
Contractació, Sr. David Alonso García, de data 11 d’agost de 2020, que es transcriu
literalment a continuació:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Vist que la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i
tractament de fems i residus (BOIB núm. 181 de 31 de desembre de 2013).
Vist l’informe que va emetre l’interventor en data 24 de febrer de 2020 on es posava de
manifest l’existència de beneficis fiscals fora d’ordenació.
Vists que en data 23 de març de 2020 i en data 28 de juliol de 2020 amb R.G.E. 2340 i R.G.E.
5096, respectivament, el Tribunal de Comptes va emetre notificació de diligències preliminars
en relació a una sèrie de presumptes irregularitats que podrien derivar-se responsabilitat
comptable.
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Demana el regidor del grup municipal d’Unides Podem que consti en acta que el seu vot
serà favorable per imperatiu legal, tot i no estar d’acord amb el contingut de la
modificació.

Vist per altra part, que l’actual redacció de l’ordenança preveu que la sol·licitud de les
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bonificacions referides a l’article 5 es puguin sol·licitar abans de la finalització del període
voluntari, fet que genera duplicitats en la tramitació pel tràmit de devolucions, per tot això es
preveu un nou límit temporal a la nova norma limitant la presentació de les sol·licituds al
primer trimestre de l’exercici evitant tramitacions posteriors garantint el principi d’economia i
eficiència.
Vista la provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 10 d’agost de
2020.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 10 d’agost de 2020.
Vist l’informe emès per part de la Secretària accidental dia 11 d’agost de 2020.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus en el següent
sentit:
Supressió apartat e article 5.3

Modificació article 5.5
Actual redacció

Bartomeu Cifre Ochogavia

5. Per tal d'obtenir la bonificació establerta a l’apartat e) del paràgraf 3, la persona
interessada haurà d’aportar el certificat de la minusvalidesa atorgat per l’òrgan competent i
certificat d’empadronament.
Aquesta bonificació s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies a la data de
meritació de la taxa.
Per poder gaudir d’aquesta bonificació, els interessats han de demanar-ne la concessió abans
de finalitzar el període de pagament voluntari del padró cobrador.
Nova redacció
Les citades exempcions i bonificacions, que s’atorgaran per un termini anual, es concediran a
petició de la persona interessada , que l’haurà de sol·licitar durant el primer trimestre de
l’exercici.
Aquestes bonificacions i/o exempcions s’aplicaran sempre que es mantinguin aquestes
circumstàncies a la data de meritació de la taxa.
Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, 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.
Nou text ordenança fiscal
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e) Els subjectes passius que acreditin que en la mateixa vivenda de les quals siguin titulars hi
hagi empadronat almenys un minusvàlid amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%
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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA
DOMICILIÀRIA I DE TRACTAMENT DE FEMS I RESIDUS
CAPITOL I
FONAMENT I NATURALESA
ARTICLE 1
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 que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament seguirà aplicant la
"Taxa pel Servei de Recollida Domiciliària de fems i residus sòlids, 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.
CAPITOL II
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2

2. A tal efecte, es consideren fems domiciliaris i residus sòlids urbans, les restes i deixalles
d'alimentació o detritus procedents de la neteja normal de locals o habitatges i s'exclouen
d'aquest concepte els residus de tipus industrial, escombraries d'obres, detritus humans,
matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o que la recollida i abocament dels quals
exigeixi l'adopció d'especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de
recollida i tractament de fems domiciliaris i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i
locals o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques
i de serveis.

3. No està subjecta a la Taxa la prestació, de caràcter voluntari o a instància de part, dels
següents serveis:
a) Recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d'indústries,
hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida d’escombraries d'obres.

ARTICLE 3
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin les habitatges i locals
ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en els quals es presti el servei, ja sigui a
títol de propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari o, fins i tot de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, que podrà repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes sobre els usuaris
d'aquelles, beneficiaris del servei.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

CAPITOL III
SUBJECTES PASSIUS
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CAPITOL IV
RESPONSABLES
ARTICLE 4
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què 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.
CAPITOL V
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 5
1. Gaudiran d'exempció subjectiva total els contribuents que hagin estat declarats pobres per
precepte legal o estiguin inscrits en el Padró Municipal de Beneficència com a pobres de
solemnitat.

Bartomeu Cifre Ochogavia
Margarita Lacalle Pons-Estel
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2. Gaudiran de bonificació del percentatges corresponents del tractament de residus, previ
informe de la regidoria de Medi Ambient, els subjectes passius comercials que durant l´exercici
anterior estiguin inclosos en els circuits de recollida selectiva i s’hagi verificat el compliment
de les directrius de recollida marcades des de l’Àrea de Medi Ambient d’aquest Ajuntament,
segons la taula següent.

ALTRES COMERÇOS ACTI.

60,69 €

-€

11,50 €

31,4%

APARTAMENTS TURISTICS

5,15 €

2,81 €

2,81 €

13,8%

CAFE BAR FINS 100M

63,14 €

21,05 €

36,08 €

24,0%

CAFE-BAR / M2. ADIC.

0,66 €

0,22 €

0,38 €

24,0%

CARNISS PEIX.

100,12 €

-€

28,61 €

27,0%

GARATGES TALLERS

160,88 €

-€

18,80 €

51,6%

HAMAQUES I TUMBONES

0,24 €

0,13 €

0,13 €

13,8%

SUPER AUTOSERV. > 120Mts o 1 caixa

166,27 €

32,18 €

21,45 €

24,6%

HOTEL, PENSIONS I RESIDENCIES

1,69 €

0,92 €

0,92 €

13,8%

INDUSTRIES FAB.FER.ELEC. FINS 100Mts

1,02 €

-€

0,12 €

51,6%

INDUSTRIES FAB.FER.ELEC. M2 ADIC.

148,11 €

-€

17,31 €

51,6%

LLOC AMARRAMENT

2,85 €

1,55 €

1,55 €

13,8%

OFICINES BANCARIES

348,53 €

-€

24,32 €

55,2%

OFICINES GENERALS

80,54 €

-€

5,62 €

55,2%

PENSIONS RESID. S/MENJ. PL.

1,35 €

0,74 €

0,74 €

13,8%

PERRUQUERIES

86,59 €

-€

10,12 €

51,6%

REST. CAFT. I SIMILARS M2 ADICIONALS

0,56 €

0,75 €

0,28 €

20,4%

RESTAURANTS CAFETERIES I SIM. FINS 100M

50,28 €

67,04 €

25,14 €

20,4%

SUPER AUTOSERV M2 ADIC.

2,04 €

-€

0,61 €

15,6%
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SUPER AUTOSERV > 200 Mts o >1 caixa

174,06 €

-€

52,22 €

15,6%

TENDES BOTIG QUEV.

42,34 €

-€

12,10 €

27,0%

En cas que el compliment sigui parcial, el descompte a aplicar serà el percentatge de
compliment que durant les inspeccions corresponents s’hagi determinat.
3. Gaudiran de bonificació subjectiva del 25%:
a) Els contribuents la renda total anual dels quals percebuda pel conjunt de persones que
convisquin en el mateix domicili, no sobrepassi el salari mínim interprofessional calculat
anualment.
b) Els jubilats i pensionistes que visquin sols i que la seva pensió no superi el salari
mínim interprofessional.

d) Els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i que la
renda total anual percebuda pel conjunt de persones que convisquin en el mateix
domicili, no sobrepassi el 125% del salari mínim interprofessional calculat anualment

Bartomeu Cifre Ochogavia

4. Per tal d'obtenir les bonificacions establertes als apartats a), b) i d) del paràgraf 2, la
persona interessada ho haurà de sol·licitar justificant el seu dret mitjançant els següents
documents:
a)Declaració dels ingressos obtinguts a l'exercici immediat anterior, referit a tots i cada
un dels membres de la família que convisquin en el domicili o habitatge de què es tracti.
b)Certificació d'habilitat, caixer o pagador de l'Empresa o Entitat on presti els seus
serveis o a través de qui rebi la seva pensió, acreditativa de l'import total de les
retribucions meritades a l'exercici immediat anterior, excloent els que es concretin al
plus o ajuda familiar i beques d'estudi. Aquest requisit es farà extensiu als ingressos que
rebin els altres membres de la família que convisquin al mateixa habitatge.
c)Qualsevol altre document que pugui interessar a la Corporació municipal.
5. Les citades exempcions i bonificacions, que s’atorgaran per un termini anual, es
concediran a petició de la persona interessada , que l’haurà de sol·licitar durant el primer
trimestre de l’exercici.
Aquestes bonificacions i/o exempcions s’aplicaran sempre que es mantinguin aquestes
circumstàncies a la data de meritació de la taxa.
6. Si un cop comprovades les dades abans esmentades, es comprova la seva falsedat, es perdrà
automàticament la reducció obtinguda, sens perjudici de les sancions a les qual tingués dret.
7. En les quotes domiciliàries, s’aplicarà un descompte general, segons la taula annexa, derivat
del percentatge de residus de generació domèstica que ha estat reciclat en l’exercici anterior,
fent aquesta component manifesta per a millor enteniment de la població.
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c) Els jubilats i pensionistes que convisquin amb una altra persona de la seva mateixa
situació laboral i que la seva suma total de pensions no excedeixi el 125% del salari
mínim interprofessional.
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CAPITOL VI QUOTA TRIBUTARIA
ARTICLE 6
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i destinació dels immobles.
A tal efecte, s'aplicaran les següents TARIFES:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Tractament

Recollida

CAFE BAR FORMENTOR

501,08 €

2.151,62 €

HOTEL/APARTAMENTS PL. FORMENTOR

25,57 €

106,31 €

REST. CAF. F-100MTS FORMENTOR

698,37 €

3.091,19 €

ALTRES COMERÇOS ACTI.

229,90 €

184,47 €

APARTAMENTS TURISTICS

78,00 €

60,19 €

CAFE BAR FINS 100M

501,08 €

558,65 €

CAFE-BAR / M2. ADIC.

5,27 €

9,23 €

CARNISS PEIX.

476,76 €

561,07 €

GARATGES TALLERS

348,22 €

239,42 €

HAMAQUES I TUMBONES

3,56 €

3,16 €

SUPER AUTOSERV. < 120Mts o 1 caixa

893,93 €

1.052,00 €

HOTEL, PENSIONS I RESIDENCIES

25,57 €

30,10 €

INDUSTRIES FAB.FER.ELEC. FINS 100Mts

320,58 €

217,66 €

INDUSTRIES FAB.FER.ELEC. M2 ADIC.

2,20 €

1,45 €

LLOC AMARRAMENT

43,16 €

50,79 €

OFICINES BANCARIES

675,45 €

446,16 €

OFICINES GENERALS

156,08 €

97,46 €

PENSIONS RESID. S/MENJ. PL.

20,46 €

19,56 €

PERRUQUERIES

187,42 €

127,69 €

REST. CAFT. I SIMILARS M2 ADICIONALS

7,82 €

8,56 €

RESTAURANTS CAFETERIES I SIM. FINS 100M

698,37 €

821,86 €

SUPER AUTOSERV M2 ADIC.

16,97 €

19,97 €

SUPER AUTOSERV < 200 Mts o >1 caixa

1.450,53 €

1.744,96 €

TENDES BOTIG QUEV.

201,62 €

237,27 €

Tractament Recollida
VIVENDA UNIFAMILIAR
VIVENDA UNIFAMILIAR
RUSTEGA
VIVENDA UNIFAMILIAR
FORMENTOR

Margarita Lacalle Pons-Estel
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TIPOLOGIA ESTABLIMENT

Cost
deixalleria

Bonificació quota
recollida selectiva

58,68 €

76,20 €

11,90 €

-6,85 €

67,48 €

91,80 €

13,68 €

-7,88 €

58,68 €

766,61 €

11,90 €

-6,85 €
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2. Els locals de negoci que tinguin habitatge propi accessori, tributaran únicament la quota
més alta, o sigui la corresponent al servei per raó de negoci.
- Reduccions de la quota:
REDUCCIÓ 20%
Es podran acollir a una reducció del 20% sobre la quota de recollida aquelles activitats
econòmiques que utilitzin el serveis de la deixalleria per les tipologies de residus corresponents
a les mateixes i que siguin titularitat de particulars. La freqüència d’ús haurà de ser amb un
mínim de una vegada a la setmana amb promig anual.
ALTRES COMERÇOS ACTI
GARATGES TALLERS:
FAB. FER.ELEC. M2 ADIC. INDUSTRIES
REDUCCIÓ 50%

CAPITOL VII
MERITACIÓ
ARTICLE 7

Bartomeu Cifre Ochogavia

1. Es merita la Taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la prestació
del servei, i s'entendrà iniciada, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan estigui
establert i en funcionament el servei municipal de recollida de fems domiciliari en els carrers o
llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la Taxa.
2. Un cop establert i en funcionament l'esmentat servei, les quotes es meritaran el primer dia de
l’any, llevat que la meritació de la Taxa es produís després d'aquesta data, en aquest cas la
primera quota es meritarà el primer dia del trimestre següent. La presentació de la baixa o
cessament de l’activitat en els locals comercials tindrà efectes en relació a la meritació de la
taxa a partir del dia primer del semestre natural següent al de la seva presentació.”
CAPITOL VIII
DECLARACIÓ D’INGRÉS
ARTICLE 8
1. Dins els trenta dies hàbils següents a la data en què es meriti per primera vegada la Taxa, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula, i presentaran a tal efecte, la
corresponent declaració d'alta i ingressaran simultàniament la quota del primer trimestre.
2. Quan es conegui, ja sigui d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades que figuren a la matrícula, s'hi duran a terme les modificacions corresponents, que
tindran efecte a partir del període de cobrança següent al de la data en què s'hagi efectuada la
declaració.
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S’establirà una reducció del 50% de la taxa corresponent del tractament en aquells usuaris
domèstics en els que s’hagin pogut comprovar prèvia inspecció (inspecció tècnica de residus)
que es du a terme una separació habitual i efectiva de totes les fraccions de residus reciclables
en recollida al municipi.

CAPITOL IX
INFRACCIONS I SANCIONS
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ARTICLE 9
En tot allò que es referent a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions
que els corresponguin en cada cas, s'actuarà d'acord amb el que disposen els articles 77 i
següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIO DEROGATORIA
La present ordenança deroga la ordenança aprovada en sessió plenària de 23 de desembre de
2013 (BOIB núm.181 de 31 de desembre de 2013).
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l’aprovació definitiva
en el BOIB i començarà a aplicar-se dia 1 de gener de 2021. Romandrà en vigor fins a la seva
modificació o derogació expresses.
No obstant això, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.”

Bartomeu Cifre Ochogavia

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 Balears i
Unides Podem i quatre abstencions: Junts Avançam), acorden aprovar íntegrament la
Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa sobre l'atorgament de llicències urbanístiques (Exp. Elec.
ABS 2020/2150)
Acte seguit es dóna compte de la Proposta del regidor delegat d’Hisenda i Contractació,
Sr. David Alonso García, de data 11 d’agost de 2020, que es transcriu literalment a
continuació:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Vist que la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’atorgament de llicències
urbanístiques inclou bonificacions no ajustades a Llei. (BOIB núm. 178 de 27 de desembre de
2003).
Vist l’informe que va emetre l’interventor en data 24 de febrer de 2020 on es posava de
manifest l’existència de beneficis fiscals fora d’ordenació.
Vists que en data 23 de març de 2020 i en data 28 de juliol de 2020 amb R.G.E. 2340 i R.G.E.
5096, respectivament, el Tribunal de Comptes va emetre notificació de diligències preliminars
en relació a una sèrie de presumptes irregularitats que podrien derivar-se responsabilitat
comptable.
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Demana el regidor del grup municipal d’Unides Podem que consti en acta que el seu vot
serà favorable per imperatiu legal, tot i no estar d’acord amb el contingut de la
modificació.

Vista la provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 10 d’agost de
2020.
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Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 11 d’agost de 2020.
Vist l’informe emès per part de la Secretària accidental dia 11 d’agost de 2020.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa sobre l’atorgament de llicències urbanístiques en el següent sentit:
SE SUPRIMEIX l’article 7
ARTICLE 7
1. Exempcions.
Estan exempts del pagament de l’impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació o
obra de les quals siguin propietaris l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals que,
estant subjectes a l’impost, es destinin directament a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports,
obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües residuals, encara que la seva
gestió es dugui a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com
de conservació.
S'estableixen bonificacions sobre la quota als supòsits i amb els percentatges següents:
a) A les construccions, i les obres majors de rehabilitació a realitzar a sòl classificat com a
Centre Històric de la Vila, el 25 %.
b) A la rehabilitacions d’elements etnològics, patrimoni històric i catalogat el 25 %.

Bartomeu Cifre Ochogavia

c) A les construccions, les instal·lacions i les obres a realitzar a l'àmbit dels programes de
rehabilitació existents a les àrees de rehabilitació integrada (ARI) del municipi, el 25 %
d) S'estableix una bonificació del 50% a favor de les construccions, les instal·lacions i les obres
que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a
autoconsum. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada que les instal·lacions per a
la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de
l'Administració competent. En el cas de construccions, instal·lacions i obres que incloguin altre
tipus de realitzacions distintes de l'aprofitament d'energia solar, la bonificació s'aplicarà
únicament sobre el cost de la construcció, la instal·lació o l’obra de l'aprofitament d'energia
solar. L'atorgament d'aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu,
que haurà de fer-la juntament amb l'autoliquidació de l'impost, en la qual haurà d’acreditar, si
escau, el cost específic corresponent a l’aprofitament de l'energia solar. Aquesta bonificació
s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions previstes als apartats
anteriors.
e) S'estableix una bonificació del 50% a favor de les construccions, les instal·lacions i les obres
referents als habitatges de protecció oficial i les que resultin equiparables a aquestes, d’acord
amb la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'atorgament d'aquesta
bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, i s’haurà de presentar
juntament amb l'autoliquidació de l'impost. Aquesta bonificació s'aplicarà a la quota resultant
d'aplicar, si escau, la bonificació prevista en el punt anterior.
f) S'estableix una bonificació del 50% a favor de les construccions, les instal·lacions i les obres
que afavoreixin les condicions d'accés i d’habilitat dels discapacitats. En el cas de
construccions, instal·lacions i obres que incloguin altres tipus de realitzacions distintes de les
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2. Bonificacions.
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d'afavorir l'accés i l’habilitat dels discapacitats. L'atorgament d'aquesta bonificació requereix
la sol·licitud expressa del subjecte passiu, i s’haurà de presentar juntament amb
l’autoliquidació de l'impost, en la qual haurà d’acreditar, si escau, el cost específic
corresponent a les obres d'afavoriment de l'accés i l’habitabilitat dels discapacitats. Aquesta
bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, la bonificació prevista en el punt
anterior.
Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, 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.
Nou text ordenança fiscal
12 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA SOBRE L’ATORGAMENT DE
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

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, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, aquest Ajuntament establí la "Taxa sobre l’atorgament de Llicències
Urbanístiques", 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 a 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.
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CAPITOL I
FONAMENT I NATURALESA

CAPITOL II
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2

CAPITOL III
SUBJECTE PASSIU
ARTICLE 3
1. Son subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que siguin propietàries o posseïdors, o, si
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1. Constitueix el fet imposable de la Taxa, l'activitat municipal, tècnica i administrativa, amb
tendència a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 178 de la Llei
sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, Text Refós aprovat per Reial Decret 13461976, del 9
d'abril, i que s'hagin d'efectuar en el Terme Municipal, s'ajusten a les normes urbanístiques,
d'edificació i policia previstes a l'esmentada Llei del Sòl i en el Pla General d'Ordenació
Urbana d'aquest Municipi.
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s'escau, arrendatàries dels immobles en els quals es projecti efectuar les construccions o
instal·lacions o es projecti efectuar les obres.
2. En tot cas, tendran la condició de substituts del contribuent els constructors i contractistes de
les obres.
CAPITOL IV
RESPONSABLES
ARTICLE 4
1. Estan obligats al pagament les persones naturals o jurídiques que sol·licitin la respectiva
llicència i els qui executin les instal·lacions, construccions o obres, si s'ha procedit sense la
preceptiva llicència.
2. En tot cas i segons l'article 203.5 del R.D. 781/86 seran substitutius del contribuent els
constructors o contractistes de les obres.
3. 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.

ARTICLE 5
1. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan es tracti de moviments de terra, d'obres de nova
planta i de modificació d'estructures o aspecte exterior de les edificacions existents.
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CAPITOL V
BASE IMPOSABLE

b) El cost real i efectiu de la vivenda, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització
dels edificis i de la seva modificació d'ús.
c) El valor del sòl que tenguin assenyalats els terrenys a efectes de l'Impost sobre Béns
Immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanes, i el valor de la construcció a efectes de
l'Impost sobre Béns Immobles, quan es tracti de demolició de construccions.
d) La superfície de les finques rústiques objectes de parcel·lacions.

2. Del cost assenyalat a les lletres a) i b) del número anterior s'exclou el corresponent a la
maquinària i instal·lacions industrials i mecàniques.
3. A les pròrrogues de llicències es prendrà com a base imposable el pressupost de l'obra
pendent de realització, segons certificació expedida pel Director Tècnic de l'obra.
CAPITOL VI
QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 6
1. La quota tributària resultarà d'aplicar a la base imposable els següents tipus de gravamen:

Margarita Lacalle Pons-Estel
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e) La superfície dels cartells i tendals de propaganda col·locats en forma visible des de la via
pública.

a) El 0,80 per cent en el supòsit 1.a) de l'article anterior.
b) El 0,80 per cent en el supòsit 1.b) de l'article anterior.
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c) El 0,40 per cent a les parcel·lacions urbanes i a les demolicions de construccions.
d) Les parcel·lacions i segregacions rústiques satisfaran a raó de 34,86 € per hectàrea.
e) 98,01 € per metre quadrat de cartell i/o tendals, en el supòsit 1.e) de l'article anterior.
f) Pròrrogues de llicència: El 0'95 % damunt la base imposable citada en el punt 3 de
l'article anterior. Les pròrrogues tendran una Tarifa mínima de 150,25 €
g) Les taxes que s'apliquin en el supòsits 1a) i 1b) tendran una quota mínima de 6 €.
2. En cas de desestiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la llicència,
les quotes a liquidar seran el 50 per cent de les assenyalades en el número anterior, sempre que
l'activitat municipal s'hagi iniciat efectivament.
CAPITOL VII
MERITACIÓ
ARTICLE 7

2. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa es
meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que condueixi a determinar si l'obra en
qüestió és o no autoritzable, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu que
es pugui instruir per a l'autorització d'aquestes obres o per a la seva demolició si no són
autoritzables.

Bartomeu Cifre Ochogavia

3. L'obligació de contribuir, un cop nascuda, no es veurà afectada de cap manera per la
denegació de la llicència sol·licitada o per la seva concessió condicionada a la modificació del
projecte presentat, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant un cop concedida la
llicència.
4. D'acord amb el que disposa l'article 26 de la Llei 39/1988, del 28 de desembre, s'exigirà el
dipòsit previ de l'import total de la Taxa com a requisit per iniciar el tràmit de l'expedient.
CAPITOL VIII
DECLARACIÓ
ARTICLE 8
1. Les persones interessades en obtenir una llicència d'obres presentaran, prèviament, en el
Registre Central l'oportuna sol·licitud, acompanyant un certificat visat pel Col·legi Oficial
respectiu, especificant detalladament la naturalesa de l'obra i el lloc d'emplaçament, en la qual
s'ha de fer constar l'import estimat de l'obra, els mesuraments i el destí de l'edifici.
2. Quan es tracti de llicències per aquells actes en els quals no sigui exigible la formulació de
projecte subscrit per un tècnic competent, a la sol·licitud s'acompanyarà un pressupost de les
obres a efectuar, com una descripció detallada de la superfície afectada, nombre de
departaments, materials a emprar i, en general, de les característiques de l'obra o fet les dades
del qual permetin comprovar el seu cost.
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1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'activitat municipal que
constitueix el seu fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada aquesta activitat en la
data que es presenti l'oportuna sol·licitud de la llicència urbanística, si el subjecte passiu la
formula expressament.
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3. Si un cop formulada la sol·licitud de llicència es modificàs o ampliàs el projecte, aquest fet
haurà de ser informat a l'Administració municipal, acompanyant un nou pressupost o el
reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
CAPITOL IX
LIQUIDACIÓ I INGRÉS
ARTICLE 9
1. Quan es tracti de les obres i actes a què es refereix l'article 5è 1.a), b), e) i el punt 3er:
a) Un cop concedida la llicència urbanística, es practicarà la liquidació provisional
sobre la base declarada pel sol·licitant.
b) L'Administració municipal podrà comprovar el cost real i efectiu un cop acabades les
obres, i la superfície dels cartells i tendals declarada pel sol·licitant, i, a la vista del
resultat d'aquesta comprovació, practicarà la liquidació definitiva que procedeixi, amb
deducció del que, si s'escau, s'hagi ingressat provisionalment.

3. Totes les liquidacions que se practiquin seran notificades al subjecte passiu substitut del
contribuent per al seu ingrés directe a les Arques Municipals utilitzant els mitjans de pagament
i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació.
CAPITOL X
INFRACCIONS I SANCIONS
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2. En el cas de parcel·lacions urbanes i rústiques i de demolició de construccions , la liquidació
que es practiqui, un cop concedida la llicència, sobre la base imposable que li correspongui,
tendrà caràcter definitiu llevat que el valor assenyalat a l'Impost sobre Béns Immobles no
tengui aquest caràcter.

ARTICLE 10
En tot el que faci referència a la qualificació de sancions que les correspongui a cada cas, es
regirà pel que disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ DEROGÀTORIA
La present ordenança deroga l’ordenança publicada en el BOIB núm. 178 de 27 de desembre
de 2003

La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l’aprovació definitiva
en el BOIB i començarà a aplicar-se l’endemà de la dita publicació; romandrà en vigor fins a
la seva modificació o derogació expresses.
No obstant això, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.”

Demana el regidor del grup municipal d’Unides Podem que consti en acta que el seu vot
serà favorable per imperatiu legal, tot i no estar d’acord amb el contingut de la
modificació.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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DISPOSICIÓ FINAL

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 Balears i
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Unides Podem i quatre abstencions: Junts Avançam), acorden aprovar íntegrament la
Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis
civils (Exp. Elec. ABS 2020/2151)
A continuació es dóna compte de la Proposta del regidor delegat d’Hisenda i
Contractació, Sr. David Alonso García, de data 11 d’agost de 2020, que es transcriu
literalment tot seguit:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Vist que la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
celebració de matrimonis civils inclou bonificacions no ajustades a Llei. (BOIB núm. 12 de 26
de gener de 2016).
Vist l’informe que va emetre l’interventor en data 24 de febrer de 2020 on es posava de
manifest l’existència de beneficis fiscals fora d’ordenació.

Vist per altra part, la necessitat de modificar la quota a satisfer per la prestació del servei, de
conformitat amb L’article 20.1 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics,
d’aplicació supletòria a les taxes locals, que disposa que tota proposta d’establiment d’una
nova taxa o d’una modificació específica de les quanties de una preexistent hauran d’incloure,
entre els antecedents i estudis previs per a la seva elaboració, una memòria econòmicofinancera sobre el cost o valor del recurs o activitat de que es tracti i sobre la justificació de la
quantia de la taxa proposada.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Vists que en data 23 de març de 2020 i en data 28 de juliol de 2020 amb R.G.E. 2340 i R.G.E.
5096, respectivament, el Tribunal de Comptes va emetre notificació de diligències preliminars
en relació a una sèrie de presumptes irregularitats que podrien derivar-se responsabilitat
comptable.

Vista la provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 10 d’agost de
2020.
Vista l’informe tècnic econòmic realitzat per part de l’Interventor en data 11 d’agost de 2020.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 11 d’agost de 2020.

21/09/2020 Secretària Accidental

Vist l’informe emès per part de la Secretària accidental dia 11 d’agost de 2020.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils en el següent sentit:
Supressió article 5
ARTICLE 5. EXEMPCIONS SUBJECTIVES, REDUCCIONS I BONIFICACIONS

Margarita Lacalle Pons-Estel
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S’estableixen les bonificacions següents:
BONIFICACIONS
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UN CONTRAENT
EMPADRONAT A
POLLENÇA AMB AL
MENYS UN ANY
D'ANTIGUITAT

CAP CONTRAENT
EMPADRONAT A
POLLENÇA

Casa Consistorial
o
Edifici municipal Miquel
Capllonch del Port de
Pollença
-----------De dilluns a divendres de
9:00 a 14:00 hores

100%

50%

Casa Consistorial
o
Edifici municipal Miquel
Capllonch del Port de
Pollença
---------------De dilluns a divendres a
partir de les 14:00 hores i
caps de setmana

100%

25%

Altres edificis municipals
-------------Independentment
de
l'horari

100%

0%

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Lloc i horari

No es concediran més beneficis tributaris que els expressament prevists per lleis o derivats de
tractats internacionals.
Modificació article 4.
ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA

Lloc i horari

IMPORT €

Casa Consistorial
o
Edifici municipal Miquel
Capllonch del Port de
Pollença

Margarita Lacalle Pons-Estel
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La quota serà la següent per matrimoni.

50

------------
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De dilluns a divendres de
9:00 a 14:00 hores

Casa Consistorial
o
Edifici municipal Miquel
Capllonch del Port de
Pollença

100

---------------De dilluns a divendres a
partir de les 14:00 hores i
caps de setmana
Altres edificis municipals
-------------21/09/2020 Batle

Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, 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.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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150

Independentment de
l'horari

Nou text ordenança fiscal
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS

En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i d'acord amb el que
disposen els articles 15 a 27 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 estableix
la taxa per la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de recursos municipals per a la prestació
del servei de celebració de matrimonis civils.
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
Són subjectes passius obligats a pagar la taxa solidàriament els futurs contraents que hagin
sol·licitat la utilització dels serveis municipals per a la celebració del matrimoni civil.
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ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA
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ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA
La quota serà la següent per matrimoni.

Lloc i horari

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Casa Consistorial
o
Edifici municipal Miquel
Capllonch del Port de
Pollença
-----------De dilluns a divendres de
9:00 a 14:00 hores
Casa Consistorial
o
Edifici municipal Miquel
Capllonch del Port de
Pollença
---------------De dilluns a divendres a
partir de les 14:00 hores i
caps de setmana
Altres edificis municipals
-------------Independentment de
l'horari

IMPORT €

50

100

150

ARTICLE 5. MERITACIÓ. NORMES DE GESTIÓ
Es merita la taxa i neix l’obligació de contribuir quan la persona interessada presenta la
sol·licitud de celebració del matrimoni, que no es tramitarà sense que s’hagi efectuat el
corresponent pagament de la quota tributària en règim d’autoliquidació.
El desistiment del matrimoni comportarà la devolució del 50% de la taxa abonada si es
comunica amb una antelació mínima de deu dies a la data de celebració sol·licitada.

Aquesta norma deroga l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de
celebració de matrimonis civils aprovada en sessió plenària de data 26 de novembre de 2015 i
publicada en el BOIB núm. 12 de 26 de gener de 2016.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l’aprovació definitiva
en el BOIB i començarà a aplicar-se l’endemà de la dita publicació; romandrà en vigor fins a
la seva modificació o derogació expresses.
No obstant això, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.”

Margarita Lacalle Pons-Estel
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
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Demana el regidor del grup municipal d’Unides Podem que consti en acta que el seu vot
serà favorable per imperatiu legal, tot i no estar d’acord amb el contingut de la
modificació.
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 Balears i
Unides Podem i quatre abstencions: Junts Avançam), acorden aprovar íntegrament la
Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
9.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Exp. Elec. ABS
2020/2161)
Tot seguit es dóna compte de la Proposta del regidor delegat d’Hisenda i Contractació,
Sr. David Alonso García, de data 11 d’agost de 2020, que es transcriu literalment a
continuació:

Vist que la vigent ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres inclou a l’article 4.2 bonificacions no ajustades a Llei. (BOIB núm. 178 de 30 de
desembre de 2014)

Bartomeu Cifre Ochogavia

Vist l’informe que va emetre l’interventor en data 24 de febrer de 2020 on es posava de
manifest l’existència de beneficis fiscals fora d’ordenació.
Vists que en data 23 de març de 2020 i en data 28 de juliol de 2020 amb R.G.E. 2340 i R.G.E.
5096, respectivament, el Tribunal de Comptes va emetre notificació de diligències preliminars
en relació a una sèrie de presumptes irregularitats que podrien derivar-se responsabilitat
comptable.
Atesa la necessitat d’establir la bonificació recollida a l’article 103.2 a) del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL) en el següent sentit:
Article 4.2 S’estableix una bonificació del 25% de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal. Per gaudir
d’aquesta bonificació serà indispensable, prèvia sol·⋅licitud de l’interessat, que el Ple
municipal, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres, declari expressament que
la construcció, instal·lació o obra és d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que així ho
justifiquin. L’atorgament d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte
passiu, qui haurà d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost, en la qual haurà d’acreditar
l’obtenció de la declaració d’especial interès o utilitat municipal.
Atesa la necessitat de fer ús de la possibilitat establerta a l’article 103.3 del TRLRHL referent a
la següent deducció de la quota íntegra de l’impost o bonificada de l’impost.
Article 4.3.- La quota íntegra de l’impost o bonificada es reduirà per l’import equivalent al
resultat d’aplicar la següent fórmula (import reducció = Quota tributària taxa llicència
urbanística x %bonificació/ns article 4.2)
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Vista la provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 11 d’agost de
2020.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 11 d’agost de 2020.
Vist l’informe emès per part de la Secretària accidental dia 12 d’agost de 2020.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en el següent sentit:
SE SUPRIMEIX les següents bonificacions de l’article 4.2
- Construcció i obres majors de rehabilitació a realitzar en sòl classificat com a Centre
Històric de la Vila, el 25 %.
- Rehabilitació d’elements etnològics i patrimoni històric, el 25 %.
-Construccions, instal·lacions i obres a realitzar en l'àmbit dels programes de
rehabilitació existents a les àrees de rehabilitació integrada (ARI) del municipi, el 25 %.
A l’article 4.2

Bartomeu Cifre Ochogavia

S’estableix una bonificació del 25% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal. Per gaudir d’aquesta bonificació
serà indispensable, prèvia sol·⋅licitud de l’interessat, que el Ple municipal, per vot favorable de
la majoria simple dels seus membres, declari expressament que la construcció, instal·lació o
obra és d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de l’ocupació que així ho justifiquin. L’atorgament d’aquesta
bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, qui haurà d’expressar-la amb
l’autoliquidació de l’impost, en la qual haurà d’acreditar l’obtenció de la declaració d’especial
interès o utilitat municipal.
Article 4.3
De conformitat amb el previst a l’article 103.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)
la quota íntegra de l’impost o bonificada es reduirà per l’import equivalent al resultat d’aplicar
la següent fórmula (import reducció = Quota tributària taxa llicència urbanística x
%bonificació/ns article 4.2)
Segon.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, 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.
Nou text ordenança fiscal
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.
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S’INCORPORA la següent bonificació i reducció
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CAPÍTOL I
FONAMENT LEGAL
ARTICLE 1.
L’Ajuntament de Pollença, d’acord amb l’article 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat reglamentària que li atribueix
l’article 15.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, continuarà percebent l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, previst a l’article 60.2 d’aquesta Llei, d'acord amb les normes
reguladores de l’impost contingudes a l’esmentada llei i amb les altres disposicions legals i
reglamentaries que la completin i desenvolupin, així com per la present ordenança fiscal.
CAPÍTOL II
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2

Bartomeu Cifre Ochogavia

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior podran consistir
en:
Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de nova planta de tota mena.

˗

Obres de demolició.

˗

Obres en edificis, tant les que modifiquen la seva disposició interior com les que
modifiquen el seu aspecte exterior.

˗

Alineacions i rasants.

˗

Obres de fontaneria i de clavegueram.

˗

Obres en cementiris.

˗

Qualssevol altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d’obra
urbanística.

ARTICLE 3
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuents, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre,
general tributària, sempre que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o
no propietaris de l’immoble sobre el qual s’efectuen les obres.
A l’efecte previst en els paràgrafs anteriors, tendran la consideració de propietaris de la
construcció, la instal·lació i l’obra els qui suportin les despeses o els costos que comporta la
seva realització.
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1.Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència
d’obra o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per la qual s’exigeixi la
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que la seva expedició o
l’activitat de control correspongui a aquest municipi.
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2. En el supòsit que la construcció, la instal·lació i l’obra no siguin realitzades pels subjectes
passius contribuents, tendran la condició de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les
corresponents llicències o realitzin les construccions, les instal·lacions o les obres.
El substitut podrà exigir del contribuent l'import de la quota tributària satisfeta.
CAPÍTOL IV
EXEMPCIONS, REDUCCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 4
1. Està exempta del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o
obra de la qual en siguin propietaris l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals que,
tot i estar subjecta a l’impost, es destini directament a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports,
obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües residuals, encara que
s’ocupin de la seva gestió organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió nova com
de conservació.
2. S'estableixen bonificacions sobre la quota en els supòsits i amb els percentatges següents:

Bartomeu Cifre Ochogavia

S'estableix una bonificació del 75% a favor de les construccions, les instal·lacions i les obres
que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a
autoconsum. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que les instal·lacions
per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació
de l'administració competent. En el cas de construccions, instal·lacions i obres que incloguin
altres tipus de realitzacions distintes de l'aprofitament d'energia solar, la bonificació s'aplicarà
únicament sobre el cost de la construcció, la instal·lació o l’obra de l'aprofitament d'energia
solar. L'atorgament d'aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu,
que haurà de fer juntament amb l'autoliquidació de l'impost, en la qual haurà d’acreditar, si
escau, el cost específic corresponent a l’aprofitament de l'energia solar. Aquesta bonificació
s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions previstes en els apartats
anteriors.
S'estableix una bonificació del 50% a favor de les construccions, les instal·lacions i les obres
referents als habitatges de protecció oficial i de les que resultin equiparables a aquestes,
d’acord amb la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'atorgament
d'aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, i s’haurà de
presentar juntament amb l'autoliquidació de l'impost. Aquesta bonificació s'aplicarà a la quota
resultant d'aplicar, si escau, la bonificació prevista en el punt anterior.
S'estableix una bonificació del 50% a favor de les construccions, les instal·lacions i les obres
que afavoreixin les condicions d'accés i d’habitabilitat de les persones discapacitades.
L'atorgament d'aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, i
s’haurà de presentar juntament amb l’autoliquidació de l'impost, en la qual haurà d’acreditar,
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S’estableix una bonificació del 25% de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat municipal. Per gaudir d’aquesta bonificació
serà indispensable, prèvia sol·⋅licitud de l’interessat, que el Ple municipal, per vot favorable
de la majoria simple dels seus membres, declari expressament que la construcció, instal·lació
o obra és d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que així ho justifiquin. L’atorgament
d’aquesta bonificació requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu, qui haurà
d’expressar-la amb l’autoliquidació de l’impost, en la qual haurà d’acreditar l’obtenció de la
declaració d’especial interès o utilitat municipal.
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si escau, el cost específic corresponent a les obres d'afavoriment de l'accés i l’habitabilitat de
les persones discapacitades. Aquesta bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si
escau, la bonificació prevista en el punt anterior.
D’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, no es podran reconèixer altres beneficis fiscals que els expressament
prevists a les normes amb rang de llei o els derivats de l’aplicació de tractats internacionals.
3. De conformitat amb el previst a l’article 103.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL) la quota íntegra de l’impost o bonificada es reduirà per l’import equivalent al
resultat d’aplicar la següent fórmula (import reducció = Quota tributària taxa llicència
urbanística x %bonificació/ns article 4.2)
CAPÍTOL IV
BASE IMPOSABLE, QUOTA I MERITACIÓ
ARTICLE 5

No formen part de la base imposable l'impost sobre el valor afegit i altres imposts anàlegs
propis de règims especials, les taxes, els preus públics i altres prestacions patrimonials de
caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, la instal·lació o l’obra, ni
tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol
altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
la instal·lació o l’obra, i s'entén com a tal, a aquests efectes, el cost d'execució i el seu cost
material.

3. El tipus general de gravamen serà el dos coma vuitanta per cent (2,80 %).
4. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara
que no s’hagi obtingut la llicència corresponent.
5. La quota d'aquest impost quedarà limitada al pagament mínim de 60,00 €
CAPÍTOL VI
NORMES DE GESTIÓ
1. L’impost s’exigirà en règim d’autoliquidació, d’acord amb el que estableix l’article104.3 de
la Llei 39/1988. Amb aquesta finalitat, un cop atorgada la preceptiva llicència i abans del
lliurament del títol acreditatiu a les persones interessades, els subjectes passius estaran
obligats a presentar davant l’administració municipal una declaració-liquidació, segons model
oficial, que contindrà els elements tributaris imprescindibles per a la liquidació escaient, i a fer
l’ingrés simultani de la quota resultant.
En qualsevol cas, la declaració-liquidació i conseqüent ingrés de la quota hauran d’esser
tramitats en el termini màxim de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la
recepció de l’escrit de comunicació de concessió o atorgament de la llicència.
2. La base imposable quedarà determinada en funció del pressupost presentat per les persones
interessades, sempre que hagi estat visat pel col·legi oficial corresponent, quan això

Margarita Lacalle Pons-Estel
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ARTICLE 6
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constitueixi un requisit preceptiu. En altre cas, la base imposable serà determinada pels tècnics
municipals d’acord amb el cost estimat del projecte o obres a realitzar.
3. Una vegada finalitzades les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades,
l’Ajuntament en comprovarà el cost real i, segons el resultat, podrà modificar la base
imposable a què es refereix l’apartat anterior, practicar la corresponent liquidació definitiva i
exigir del subjecte passiu, o reintegrar-li, si correspon, la quantitat que correspongui.
4. En el cas que s’iniciïn obres gravades per l’impost sense que s’hagi sol·licitat i atorgat la
preceptiva llicència, l’administració municipal practicarà la corresponent liquidació,
independentment de les actuacions que puguin dur-se a terme en matèria d’infraccions
urbanístiques.
CAPÍTOL VII
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
ARTICLE 7

CAPÍTOL VIII
INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 8
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En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les
sancions que corresponguin en cada cas, s’aplicarà el règim regulat a la Llei general tributària
i a les disposicions que la complementen i la desenvolupen.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present ordenança deroga l’ordenança aprovada en sessió plenària de 29 de desembrer de
2014 i publicada en el BOIB núm. 178 de 30 de desembre de 2014.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l’aprovació definitiva
en el BOIB i començarà a aplicar-se l’endemà de la dita publicació; romandrà en vigor fins a
la seva modificació o derogació expresses.
No obstant això, el Ple de l´Ajuntament adoptarà l´acord que cregui convenient.”

Demana el regidor del grup municipal d’Unides Podem que consti en acta que el seu vot
serà favorable per imperatiu legal, tot i no estar d’acord amb el contingut de la
modificació.
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 Balears i
Unides Podem i quatre abstencions: Junts Avançam), acorden aprovar íntegrament la
Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
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La inspecció i recaptació de l’impost es farà d’acord amb el que preveu la Llei general
tributària i les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria, a més de les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
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10.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’establiment de nova ordenança municipal
reguladora de la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament
d’aigua a través de la xarxa domiciliària (Exp. Elec. ABS 2019/982)
Acte seguit es dóna lectura a la Proposta del regidor delegat d’Hisenda i Contractació,
Sr. David Alonso García, de data 11 d’agost de 2020, que es transcriu literalment a
continuació:
“PROPOSTA DEL REGIDOR D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Vista la necessitat de dur a terme la ordenació de la nova ordenança municipal reguladora de
la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d’aigua a través de xarxa
domiciliària.
Vist l’informe tècnic, emès pel TAG de l’àrea d’Hisenda, en data 19 de març de 2019 respecte
la justificació de la naturalesa jurídica de la retribució pel servei de subministrament d’aigua
proposant l’elaboració d’una nova ordenança reguladora dels preus de dita prestació de
serveis com a tarifes amb la naturalesa de prestació patrimonial de caràcter no tributària.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Vist l’informe tècnic-econòmic de data 11 d’agost de 2020. a què es refereix l´art.25 del RD
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 12 d’agost de 2020.
Vist l’informe emès per part de la Secretària accidental en data 12 d’agost de 2020.
Vist que la proposta de la nova ordenança s´adequa a la vigent normativa.
El Regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso Garcia, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següent acord:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord d’aprovació inicial de l’establiment de la nova ordenança
municipal reguladora de la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament
d’aigua a través de la xarxa domiciliària adoptat en sessió ordinària del Ple de la Corporació
de dia 28 de novembre de 2019.
Segon.-Aprovar, inicialment, l’establiment de la nova ordenança municipal reguladora de la
prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d’aigua a través de la xarxa
domiciliària, de conformitat amb el següent detall:
28. ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL NO
TRIBUTÀRIA PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A TRAVÉS DE XARXA
DOMICILIÀRIA
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Mitjançant Resolució de Batlia núm. 236/2019, de dia 21 de març, es va resoldre substanciar la
consulta pública prèvia i, simultàniament, sotmetre el text normatiu de l’ordenança reguladora
de la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d’aigua - conforme el
model d'ordenança elaborat per part dels serveis municipals en data 20 de març de 2009 -,
mitjançant les oportunes publicacions edictals en el portal web de l’Ajuntament, tal com consta
en el present expedient, sense que per part de la ciutadania i/o les organitzacions s’hagin remès
opinions sobre els aspectes plantejats en la consulta pública o formulat al·legacions i/o
aportacions addicionals envers el text normatiu publicat per part de persones i/o entitats
afectades en el/s termini/s concedits a dit efecte (fins dia 18 d’abril de 2019).

ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURALESA
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En ús de les facultats concedides pels articles 31.1 de la Constitució i per l’article 105.2 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local i d'acord amb el que disposa
l’article 20.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals en relació amb la disposició addicional primera de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, l’Ajuntament de Pollença estableix una
prestació patrimonial de caràcter no tributaria com a contraprestació pel servei de
subministrament d´aigua potable en el terme municipal de Pollença a través de xarxa
domiciliària”, que es regirà per la present Ordenança.
Les tarifes i els altres drets econòmics, per la prestació del servei que es descriuen en el apartat
següent, tenen la condició de prestació patrimonial de caràcter no tributari, d’acord en l’article
20.6 del text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovat pel Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, en la redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
La prestació del servei objecte de les tarifes i altres drets econòmics que es regulen en aquesta
ordenança es el subministrament d’aigua potable, tan domèstic com no domèstic, les actuacions
de reconnexió del subministrament, les assistència per averia, així com aquelles altres
accessòries al servei de subministrament d’aigua potable.

ARTICLE 2.- OBJECTE
És objecte de la present ordenança la prestació del servei de subministrament d’aigua potable
que exerceix aquest Ajuntament mitjançant l’Empresa Municipal de Serveis 2002, SLU.
ARTICLE 3.- FET IMPOSABLE

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Aquests serveis públics es prestaran per l’entitat subministradora, EMSER 2002,
S.L.U.(EMSER, en endavant), societat mercantil de capital públic íntegrament subscrit per
l’Ajuntament de Pollença.

Constitueix el fet imposable la prestació del servei públic de competència local de
subministrament d’aigua a través de la xarxa domiciliària.
ARTICLE 4.- OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament els titulars del contractes de subministrament que podran ser
persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General
Tributària, que sol·licitin o utilitzin o aprofitin els serveis regulats a aquesta ordenança.
ARTICLE 5.- RESPONSABLES

2. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereix l’article 42 de la Llei general tributària.
3. 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 43 de la Llei general tributària.
ARTICLE 6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
1. Bonificació per baix consum. En aquest cas s’aplicarà una bonificació del 10% sobre
l’import de la quota de consum domèstic i sobre les tarifes proporcionals exemptes de
progressivitat, sempre que el consum no superi els 10m3 mensuals.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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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’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
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2. Bonificació per ingressos baixos. Es bonificarà el 100% de la quota de servei i dels
consums fins a un màxim de 10m3/mes per habitatge particular dels usuaris del servei,
sempre que els conjunt de les persones que conviuen en el domicili de referència
disposin d’un nivell d’ingressos anual igual o inferior al salari mínim interprofessional
anual multiplicat pel coeficient d’1,25. A efectes d’aplicar aquesta tarifa bonificada,
quan a un domicili se sumi més d’un ingrés, el més elevat es computarà pel seu valor
íntegre i els restants pel 50% del seu valor.
ARTICLE 7.- TARIFA
La quantia de la prestació patrimonial regulada en aquesta ordenança serà fixada per les
tarifes especificades a l’annex de la present ordenança. Pel que fa a la tarifa de consum,
aquesta es dividirà en les seccions que correspongui i s’aplicarà a cada secció el preu pertinent
segons l’escala prevista a la tarifa progressiva.







Indústries
Oficines administratives públiques i privades
Comerços
Serveis, excepte establiments hotelers i similars
Locals dedicats a l’activitat professional



Usos comunitaris en comunitats de propietaris

ARTICLE 8.- MERITACIÓ I TERMINIS D’INGRÉS
1. Es merita la prestació patrimonial no tributària i neix l’obligació de contribuir a partir del
moment en què s’inicia la prestació del servei; l’obligació de pagament serà de periodicitat
bimensual.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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Queden excloses de l’aplicació de la tarifa progressiva, i per tant subjectes exclusivament a la
tarifa proporcional, els consums registrats a:

2. El termini d’ingrés en període voluntari serà el més següent al de l’ingrés en període
bimensual facturat.
3. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi satisfet la prestació patrimonial no
tributària, s’iniciarà el període executiu i el procediment administratiu de constrenyiment per
al seu cobrament, amb el recàrrec de constrenyiment i meritació d’interès de demora inherents
a l’esmentat procediment.
ARTICLE 9.- INFRACCIONS I SANCIONS

ARTICLE 10.- FUITES
En el cas de fuites demostrables i prèvia sol·licitud per registre general, la tarifa màxima en les
quotes progressives de consum aplicable en el cas únicament de consum domèstic, de famílies
nombroses i d’hotels, serà fins al tram d’1,41 euros, per tant no serà aplicable la resta de trams
progressius a partir d’aquest import.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA
La present ordenança deroga la ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de
subministrament d’aigua a través de xarxa domiciliària publicada en el BOIB núm. 76 de dia
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En tot allò que fa referència a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions
que els corresponguin en cada cas, s’actuarà d’acord amb el que disposen els articles 181 i
següents de la Llei general tributària.
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31 de maig de 2008 en sessió plenària de 20 de març de 2010 (BOIB núm.65 de dia 29 d’abril
de 2010).
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança començarà a tenir efectes després de la seva aprovació definitiva i una
vegada s’ha publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears d’acord amb
l’establert a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 02 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, la mateixa es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX. QUADRE DE TARIFES
TARIFES AIGUA

Bartomeu Cifre Ochogavia
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QUOTES DE CONSUM (bimestral)
CONSUMS DOMÈSTICS
Entre 0 i 10m3
Mes de 10m3 fins a 20m3
Mes de 20m3 fins a 40m3
Mes de 40m3 fins a 80m3
Mes de 80m3
Família nombrosa
Entre 0 i 56m3
Més de 56 m3 hasta 80m3
Més de 80m3
Tarifa proporcional exclosa de progressivitat
Negocis i similars
Tarifa per obra
Amarraments
Piscines
Hotels
Mes de 0m3 i 10m3 per cada plaça
Mes de 10 m3 i 20 m3 per cada plaça
Mes de 20 m3 i 40 m3 per cada plaça
Mes de 40 m2 per cada plaça
QUOTES DE SERVEI (bimestral)
Habitatges
Habitatge unifamiliar
Habitatge en familia nombrosa
Hosteleria
Plaça hotelera de 4 i 5 estrelles
Plaça hotelera de 3 estrelles
La resta d'establiments d'hosteleria
Local Comercial

Tarifa €*m3
0,50 €
0,94 €
1,41 €
1,88 €
2,50 €
0,84 €
1,88 €
2,50 €
1,25 €
2,50 €
1,41 €
1,41 €
0,94 €
1,41 €
1,88 €
2,50 €

10,01 €
8,00 €
8,80 €
5,60 €
4,80 €
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Nota 1

10%
100%
Aplica la tarifa domèstica
100%

Aplicable únicament a les sol·licituds de noves preses, el seu valor s'obtindrà de multiplicar per
vint-i-quatre (24) la quota de servei corresponent a cada tipus d'abonat. Aquest import
s'incrementarà al cost d'execució material de la presa sobre la qual no es carregarà cap
benefici.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Aclariment. Quan els locals de negocis s'alimentin mitjançant un comptador comunitari d'un
edifici d'habitatges, es computaran com un habitatge més a tots els efectes.
Tercer. Remetre el nou text normatiu a la Comissió de Preus de l’Aigua i els Transports
Urbans, com òrgan competent per autoritzar els preus en la comunitat autònoma de les Illes
Balears de conformitat amb l’article 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL) en concordança
amb l’article 107 del text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, aprovat
per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (TRRL) i sol·licitar informe preceptiu.
Quart.- 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,
condicionat a l’autorització per part de la Comissió de Preus de l’Aigua i els Transports
Urbans.
No obstant això 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 mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
00:45:18 a 01:05:26).
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Contador de calibre
Comptador calibre fins a 15 mm
Comptador calibre mes de 15mm fins a 20 mm
Comptador calibre mes de 20mm fins a 25 mm
Comptador calibre mes de 25mm fins a 30 mm
Comptador calibre mes de 30 mm fins a 40 mm
Comptador calibre mes de 40 mm
Conexio boca d'incendis
Drets de conexió
Bonificacions
Baix consum
Entre 0 y 20m3
Ingressos baixos
Entre 0 i 20m3
Més de 20m3
Quota de servei
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Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (deu vots a favor: Tots per Pollença, Unió
Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears i cinc vots en
contra: Junts Avançam i Unides Podem), acorden aprovar íntegrament la Proposta
precedent i els acords continguts en la mateixa.
11.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes
econòmiques per facilitar l’accés a l'esport de competició i realització d'activitats
esportives 2020 (Exp. Elec. ABS 2020/2182)
Seguidament es dóna lectura a la Proposta de la regidora delegada d’Esports i Igualtat,
Sra. Bianca M. Aguilar Ryan, de data 12 d’agost de 2020, que es transcriu literalment a
continuació:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D’ESPORTS I IGUALTAT

Vist que les bases que es pretenen aprovar ajudarà a fomentar l’esport dins el sector de
població d’aquest municipi.
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 directe.
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Atesa la necessitat d’aprovació plenària amb caràcter 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.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 340 48903 “
Subvencions esportives” per import de 9.000 euros i a l’aplicació pressupostària 340 48905
“Subvencions entitats esportives” per import de 20.000 euros del vigent pressupost de
l’exercici 2020.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor dia 18 d’agost de 2020, la regidora delegada
d’esports i igualtat, la Sra. Bianca M. Aguilar Ryan formula al Ple de l’Ajuntament la següent
proposta d’acord:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per concedir subvencions per facilitar l’accés a
l’esport de competició i realització d’activitats esportives, que s’adjunten com annex.
Segon.- Autoritzar una despesa per import de 9.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 340 48903 “ Subvencions esportives” del vigent pressupost de l’exercici 2020.
Tercer.- Autoritzar una despesa per import de 20.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 340 48905 “Subvencions entitats esportives” del vigent pressupost de l’exercici
2020.
Quart.- 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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Vista la necessitat de promoure i facilitar l’accés a l’esport de competició i a la seva pràctica
individual i col·lectiva, així com, fomentar la realització d’activitats per part de les entitats
ubicades en el terme municipal de Pollença, que essent de la competència municipal, redundin
en benefici dels ciutadans de Pollença.

No obstant, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà.
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BASES REGULADORES DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA DE SUBVENCIONS I
AJUDES ECONÒMIQUES PER FACILITAR L’ACCÉS A L’ESPORT DE COMPETICIÓ I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES 2020 DE L’AJUNTAMENT DE
POLLENÇA
L’ Ajuntament de Pollença convoca la concessió de subvencions i ajudes econòmiques de l’any
2020, d’acord amb les condicions següents:
1.- CONVOCATÒRIA
Es convoquen subvencions i ajudes econòmiques adreçades a l’atenció del sector de població
dins de l’àmbit de l’esport. Tenen caràcter voluntari i eventual i no poden invocar-se com a
precedent.
2.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objectiu d’aquesta Convocatòria és promoure i facilitar l’accés a l’esport de competició i a
la seva pràctica individual i col·lectiva. Així com, fomentar la realització d’activitats per part
de les entitats ubicades en el terme municipal de Pollença, que essent de la competència
municipal, redundin en benefici dels ciutadans de Pollença.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Podran sol·licitar subvencions:
Entitats, clubs i associacions esportives sense finalitat de lucre domiciliades en el
municipi, inscrites al registre d’entitats esportives de la direcció general d’esports del
govern balear, participant com a club membre d’una federació esportiva (o equivalent) i
donades d’alta al registre d’entitats locals de l’ajuntament de Pollença.

B.

Persones físiques amb llicència federativa vigent i amb residència al nostre municipi,
que participi en competicions esportives d’àmbit estatal, nacional o internacional.

A.

Tots els Esports, Activitats i Programes Esportius; organitzats, desenvolupats dintre del
Municipi de Pollença i que es realitzin o s’hagin realitzat entre l’1 de gener de 2019 i el 31
de desembre de 2019. Període de que és objecte aquesta subvenció.

B.

Activitats, iniciatives i programes esportius extraordinaris, que potenciïn l’esport base
dins el termini abans esmentat.

C.

Esportistes residents al nostre municipi i/o que pertanyen a clubs locals i que surten a
competir fora de l’illa, sempre i quan la competició sigui federada i vagi per classificació
(campionat d’Espanya, d’Europa...). Queden excloses totes aquelles competicions o
esdeveniments que tot i ser esportius tenen un caràcter de participació voluntari, per
sorteig, convidada, etc.)

Tots aquells grans esdeveniments esportius i/o competicions esportives puntuals de les quals es
pugui participar lliurament sense cap classificació prèvia o que necessitant puntuar o
classificar-se no formin part de campionats organitzats per federacions oficials (campionats
autonòmics, nacionals o internacionals) com poden ser les grans curses d’ultra resistència
(UMST, Titan desert, Cavalls de vent, Ironman...) en qualsevol de les seves modalitats, sols
puntuarà d’acord amb els criteris de la categoria B (si és local, nacional o internacional) si es
queda dins els tres primers llocs de la classificació general.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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3.- BENEFICIARIS
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(En tots els casos quan la/es activitat/s només es poguessin realitzar fora del municipi,
presentar un currículum complet de l’activitat realitzada).

21/09/2020 Batle

5.- REQUISITS PER ACCEDIR A LES SUBVENCIONS
-

Ser una entitat, club o associació esportiva sense finalitat de lucre domiciliada en el
municipi i estar inscrit al registre d’entitats locals de l’Ajuntament de Pollença.

-

Estar inscrit al Registre d’Entitats Esportives de la Direcció General d’Esports del
Govern Balear i estar donat d’alta com a club o com esportista a la Federació
Esportiva Territorial o Nacional corresponent.

-

En el cas dels esportistes individuals, certificació d’haver estat seleccionat per formar
part de la selecció balear o nacional com a promesa, aparèixer en el llistat del BOE
com a esportista d’alt nivell a dins el termini objecte d’aquesta subvenció i/o el
certificat de la corresponent federació de la seva participació en campionats que
puntuïn en el barem d’aquesta subvenció.

-

Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Hisenda Municipal.

-

Haver realitzat les activitats a dins el termini objecte d’aquesta subvenció i en el cas de
clubs i/o entitats esportives les activitats s’hagin realitzat dins l’àmbit territorial del
municipi.

-

Haver justificat i acreditat les activitats objecte de subvenció en anys anteriors.

-

No rebre durant l’exercici 2020 cap tipus d’aportació de l’Ajuntament mitjançant
subvenció o contracte de patrocini publicitari en matèria esportiva al marge de la
present convocatòria.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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6.- TRAMITACIÓ, PRESENTACIÓ I TERMINI.
Tramitació.
L’ Ajuntament de Pollença facilita l’únic model de sol·licituds per aquesta Convocatòria.
(S’adjunta annex)
Per qualsevol informació o suport per a la tramitació i seguiment de les sol·licituds es poden
dirigir a les dependències de l’Àrea d’Esports, Ctra. Port de Pollença s/n. Tel. 971-533990.
Presentació.

Termini.
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de deu (10) dies naturals, comptadors a
partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la pàgina web de l’Ajuntament de Pollença.
7.- DOCUMENTACIÓ
Els clubs, associacions, fundacions i entitats esportives legalment constituïdes i reconegudes
només podran presentar UNA ÚNICA SOL·LICITUD de subvenció. Igualment els esportistes
individuals.
Per demanar subvenció o ajuda econòmica, l’ Ajuntament de Pollença facilita els següents
models normalitzats:

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Les instàncies es dirigiran al Batlle de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Pollença i es poden
presentar les sol·licituds al registre general de l’esmentat Ajuntament, C/ Calvari, 2.

A. IMPRESOS:
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Imprès 1. Sol·licitud de subvenció o ajuda econòmica per a activitat esportiva, que
contindrà les dades de la persona representant i de l’entitat sol·licitant i la petició d’acolliment
a la Convocatòria de subvencions o ajudes econòmiques.
Imprès 2. Pressupost i projecte de l’activitat esportiva, detallant ingressos i despeses de
l’activitat objecte de la sol·licitud i declaració de les subvencions i dels ajuts que hagi/n
sol·licitat i rebut l’any 2018, per a la mateixa activitat. Fer breu descripció de l’activitat
indicant els objectius i continguts del programa a desenvolupar.
Imprès 2.1: Complimentar només en el cas dels clubs, associacions i/o entitats
esportives.
Imprès 2.2: Complimentar només en el cas d’esportistes individuals.
Per justificar la subvenció o ajuda econòmica a l’ Ajuntament de Pollença facilita el següent
model normalitzat:
Imprès 3. Certificat Bancari, de la llibreta o compte corrent de l’entitat al qual s’haurà de
fer, si pertoca, el pagament de la subvenció o ajuda econòmica. En el cas de que el beneficiari
de la subvenció sigui una persona menor d’edat, es posarà un compte corrent conjunt del pare
o tutor i el nin.

DOCUMENTACIÓ ANNEXA:
A més, la documentació addicional a presentar serà:
A. Per part de les entitats:

Bartomeu Cifre Ochogavia

I. Fotocòpia de la Targeta d’Identificació Fiscal de l’entitat.
II. Fotocòpia del DNI de la persona que representa l’entitat que sol·licita la subvenció.
III. Fotocòpia compulsada dels estatuts inscrits en el registre oficial corresponent
degudament legalitzats, en els quals haurà de constar explícitament la inexistència
d’ànim de lucre de l’entitat.
No serà necessari (llevat que el beneficiari en qüestió hagi presentat la
documentació i s’hagi produït qualque modificació respecte de l’actualitat)
presentar els tres (3) últims documents exigits (certificat bancari, fotocòpia de la
targeta d’identificació fiscal i fotocòpia compulsada dels estatuts) si s’han acreditat
en anteriors convocatòries de subvencions i ajudes econòmiques esportives de
l’Ajuntament de Pollença en els darrers quatre anys, cas en el qual s’haurà
d’indicar l’any en què es presentaren aquests documents i adjuntar una fotocòpia
de l’escrit de concessió o denegació enviat per l’Ajuntament en aquella ocasió.
Si qualsevol model de sol·licitud facilitat no reuneix alguna de les dades
d’identificació, tant de la subvenció o ajuda econòmica sol·licitada com de la persona
sol·licitant, o d’alguns dels requisits prevists a l’article 66 de la Llei 39/2015, de 01
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es
requerirà l’entitat sol·licitant, d’acord amb el que estableix l’apartat 1 de l’article 68
de l’esmentada llei, per tal que en un termini de deu (10) dies hàbils esmeni la falta o
acompanyi els documents preceptius amb indicació que si no ho fa es tendrà per
desistida la petició i s’arxivarà sense cap més tràmit amb els efectes prevists a
l’article 21, també de l’esmentada llei.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Imprès 4. Sol·licitud de certificació per a clubs i entitats esportives (veure imprès 4.1).
Declaració jurada per a esportistes individuals (veure imprès 4.2).
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IV. Certificat d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament. (Veure imprès
4.1).
V.

Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) acreditatiu d’estar
al corrent de les obligacions tributàries, d’acord amb el que disposa l’article 14.1.e de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

VI. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) acreditatiu d’estar al
corrent de les obligacions amb la Seguretat Social d’acord amb el que disposa l’article
14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
VII. Llistat numerat indicant el nom complet de la persona participant federada, jugador/a o
inscrit/a en el club o entitat esportiva, indicant la seva edat i segellat per la federació
pertinent.
B. Per part dels esportistes individuals:
I. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) del titular que rep la subvenció. En
cas de que sigui menor d’edat, també s’haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI del
pare/mare o tutor.
II. Fotocòpia llicència federativa o equivalent i que estigui en vigor.

IV. Si és el cas, certificació pertinent d’haver format part de la selecció balear o nacional
com a promesa o fotocòpia del BOE on aparegui el nom com a esportista d’alt nivell
dins l’any natural 2019.

Bartomeu Cifre Ochogavia

V. Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament.
(Veure imprès 4.2)
8.- CONVOCATÒRIA I QUANTIA
8.1. L’import destinat a aquesta convocatòria és de 29.000€ totals, dels quals 20.000€ anirà
destinat a clubs o entitats esportives i 9.000€ als esportistes individuals.
8.2. Criteris de distribució: La subvenció s’atorgarà en funció de la puntuació obtinguda per
cada entitat o persona concurrent. Per determinar el valor unitari del punt, es dividirà la
quantitat destinada a cada modalitat (entitats o esportistes individuals) per la totalitat de punts
obtinguts entre totes les associacions, clubs i entitats o persona que han sol·licitat subvenció de
la modalitat.
9.- CRITERIS GENERALS DE VALORACIÓ
Les activitats que rebin subvenció o ajuda econòmica s’hauran dut a terme dins el termini
següent: del 1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019).
La concessió d’aquestes subvencions o ajudes econòmiques es farà mitjançant règim de
concurrència competitiva i participació esportiva.
A més, les subvencions o ajudes econòmiques s’atorgaran en funció del següent barem de
criteris:
S’estableixen tres categories:
Categoria A: Entitats i Clubs Esportius

Margarita Lacalle Pons-Estel
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III. Certificació (per part de l’entitat o federació pertinent) d’haver participat en les
diferents competicions per les quals és puntuat en aquesta subvenció.

Categoria B: Esportistes menors de 16 anys i veterans.
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Categoria C: Esportistes majors de 16 anys que encara no prenguin part de les
competicions de categoria especial per edats ( veterans, ...)
CATEGORIA A.: ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS.

La promoció que l’entitat faci de Pollença fora de
Mallorca (1 punts). S’enten la promoció com la participació en
competicions que es duguin a terme fora de l’illa, utilitzant el
nom de Pollença (que el terme “Pollença” figuri escrit al nom
del club).
 Importància o interès de l’activitat a realitzar (20 punts).
 Trajectòria i continuïtat esportiva de l’entitat (1 punt per a cada 5 anys de funcionament
continuat fins a un màxim de 10 punts).

La promoció de l’Esport Base. Nombre de llicències amb edat escolar fins a 16
anys (1 punt per a cada 5 participants fins a un màxim de 20 punts).
 La previsió o nombre de participants adults en relació a l’activitat. Nombre d’inscrits a les
activitats per les quals es demana la subvenció i que siguin majors de 16 anys (1 punt per a
cada 5 participants fins a un màxim de 5 punts).
21/09/2020 Batle

(es podrà compensar fins a 3 punts addicionals a aquells clubs o entitats que per causes no
atribuïbles a la pròpia entitat no puguin obtenir patrocinis privats derivats de publicitats o
altres. I també aquelles que per diferents motius no utilitzin cap instal·lació pròpia de
l’Ajuntament ja que considerem que la cessió d’espais amb la corresponent despesa també
és una forma de subvenció)

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

CATEGORIA B.: ESPORTISTES MENORS DE 16 ANYS I VETERANS.
Competició Interinsular: 2 punts.
Competició Nacional: 4 punts.
Competició Internacional: 5 punts.
(La puntuació de les diferents competicions en les que es participi es podran sumar entre si.
Però varies participacions en la mateixa categoria de competició no seran acumulables).
CATEGORIA C.: ESPORTISTES MAJORS DE 16 ANYS.
Competició Interinsular: 2 punts.
Competició Internacional: 6 punts.
Campionat mundial o Jocs Olímpics ( formant part de la selecció espanyola): 10 punts.
(La puntuació de les diferents competicions en les que es participi es podran sumar entre si.
Però varies participacions en la mateixa categoria de competició no seran acumulables. La
participació en diferents curses i/o esdeveniments de caire esportiu fora de l’illa puntuaran ).
10.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ. INICI, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ
1. Les bases i l’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici i el Ple de
l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de la seva aprovació. Les bases seran publicades al
BOIB, a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Competició Nacional: 5 punts.
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i al web www.ajpollenca.net, per tal que es puguin presentar les sol·licituds durant el termini
establert a la base sisena.
2. L’òrgan instructor del procediment de concessió correspon a la regidoria d’Esports, que ha
de dur a terme les actuacions a què es refereix l’article 24 de la Llei 38/2003 general de
subvencions.
Una comissió avaluadora es reunirà per examinar si les persones beneficiàries 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 comissió avaluadora estarà integrada pels membres següents:
Presidència: el batle de l’Ajuntament de Pollença o, en el seu lloc, persona en qui delegui.
Vicepresidència: el/la regidor/a d’Esports de l’Ajuntament de Pollença o, en el seu lloc,
persona en qui delegui.
Secretari/ària: un/a funcionari/ària adscrit/a Intervenció.
Vocals:

Tècnic d’Esports
La comissió tècnica avaluadora quedarà constituïda legalment amb l’assistència del president,
vicepresident i secretari o els seus substituts, si escau, i d’un dels tres vocals esmentats en el
paràgraf anterior.

Bartomeu Cifre Ochogavia

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 al web de
l’Ajuntament, moment en què s’obrirà un termini de deu (10) dies per presentar al·legacions.
Si no es presenten al·legacions dins el 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 per als quals es proposa la
concessió de la subvenció i la seva quantia, tot especificant-ne l’avaluació i els criteris de
valoració seguits per efectuar-la.
La proposta de resolució definitiva es publicarà al web de l’Ajuntament i s’atorgarà als
beneficiaris un termini de deu (10) dies per tal que comuniquin la seva acceptació. S’entendrà
acceptada si dins d’aquest termini no s’expressa el contrari.

21/09/2020 Secretària Accidental
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Regidor d’Educació

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 informe de fiscalització per la Intervenció municipal.
La resolució es notificarà a totes les persones sol·licitants i es publicarà al web de
l’Ajuntament.
11.- JUSTIFICACIÓ DE DESPESES
Les persones beneficiàries/perceptores resten obligades a justificar les despeses efectuades amb
càrrec a subvenció o ajuda econòmica concedida dins l’exercici econòmic en el qual s’hagi
concedit i les despeses justificades han de ser de l’esmentat termini (1 de gener de 2019 i 31 de
desembre de 2019) i presentades dins el termini corresponent.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Regidor/a de la Corporació
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Si la data de pagament o factura és anterior al període objecte de subvenció però l’activitat SÍ
s’ha dut a terme dins el termini establert (1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2019),
s’entendrà com a subvencionable.
El termini per justificar la subvenció finalitzarà dia 30 de novembre de 2020.
La documentació acreditativa per justificar les despeses serà:
A.

En primer lloc, l’imprès normalitzat facilitat per l’Ajuntament de Pollença, de certificació
bancària per al cobrament de la subvenció, model 3, degudament formulat en tots els seus
extrems, i segellat per l’entitat bancària. En el cas que aquest document ja hagués estat
presentat per cobrar la subvenció de l’any passat i no hagi canviat el número de compte,
bastarà presentar una fotocòpia de la llibreta, talonari o extracte on figuri l’esmentada
numeració.

B.

Per justificar la subvenció atorgada s’ha de presentar un compte justificatiu integrat per la
documentació següent:

Bartomeu Cifre Ochogavia

b. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que s’han fet,
que contindrà:
o

Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i la
data de pagament. Si la subvenció s’atorga en base a un pressupost,
s’indicaran les desviacions esdevingudes.

o

Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació referida
en el paràgraf anterior i, si escau, la documentació acreditativa del
pagament.

o

Declaració responsable d’haver fet el projecte o activitat subvencionada,
en la qual s’han de detallar els ingressos i les despeses que se n’han
derivat assenyalant-ne l’import i la procedència. (Imprès 5).

o

Declaració responsable 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. (Imprès 5).

o

Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada assenyalant-ne l’import i la procedència.

o

Una mostra, si pertoca, del material de difusió de l’activitat
subvencionada: cartells, fullets de mà i qualsevol altre element publicitari.

o

Compte justificatiu. (Imprès 5).

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.

Margarita Lacalle Pons-Estel
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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.
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Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les
persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:
o

Data d’emissió, que haurà de correspondre al període comprès entre l’1 de
gener de 2019 i 31 de desembre de 2019.

o

Dades fiscals (nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat
pagadora.

o

Número de la factura.

o

Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.

o

Import, desglossant la part que correspon a IVA, si escau. Si l’operació
està exempta d’IVA s’ha d’esmentar a la factura.

Si l’entitat beneficiària únicament disposa de la factura o document justificatiu que acredita la
despesa rebuda per correu electrònic, s’admetrà sempre que a la impressió de la factura
s’adjunti un certificat signat pel representant legal de l’entitat en el qual 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.

No es podrà efectuar cap pagament si no s’acredita de manera fefaent, fet que 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 que acompanyi la sol·licitud de la subvenció.

Bartomeu Cifre Ochogavia

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.
L’import de les subvencions o ajudes econòmiques concedides en cap cas podrà ésser de tal
quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes econòmiques
d’altres administracions públiques o d’entitats privades, superi el cost de l’activitat a
desenvolupar per l’entitat beneficiària.
12.- 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 les despeses
totals generades per l’activitat, i s’hagi certificat pels serveis tècnics de l’àrea d’Esports 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 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 88 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de
Subvencions.
El pagament de les subvencions o ajudes econòmiques es farà, com a norma general, després
que el sol·licitant hagi justificat les despeses totals generades per l’activitat.
13.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Es considerarà com a document justificatiu que acrediti la despesa per als clubs i entitats
esportives, el rebut de pagament de les despeses efectuades (entrenadors, arbitratges...), sempre
que vengui emparat per un contracte, el qual s’haurà d’aportar juntament amb els rebuts.

Seran obligacions mínimes dels beneficiaris de les subvencions:
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a)

Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes.

b)

Acreditar davant l’Ajuntament de Pollença la realització de l’activitat amb les
corresponents factures girades per tercers al beneficiari de la subvenció en les quals es
farà constar el concepte de la despesa i també el compliment dels requisits o condicions
que determini la concessió de la subvenció, i les liquidacions de nòmines o fulls de salari, i
els TC-2, TC-1 d’abonament a la Seguretat Social. Dins la convocatòria corresponent o
conveni, si la subvenció utilitza aquest instrument, es podran preveure altres formes
d’acreditar la subvenció i adaptar-les a les necessitats reals del sector al qual s’adreça,
com poden ser certificacions administratives, declaracions o sentències judicials, mòduls
per activitat o instruments similars.

c) Comunicar a l’Ajuntament de Pollença les modificacions que s’hagin produït i que siguin
causa de la concessió o compliment de la subvenció.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Pollença, en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o
ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.
e) Constituir les garanties que siguin exigibles, si escau.
f) Fer constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada per l’Ajuntament de Pollença.

h) Sotmetre’s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció de l’Ajuntament de
Pollença.
14.- REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

Bartomeu Cifre Ochogavia

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 requerides o ocultant aquelles
circumstàncies que ho haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient.
d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals.
e) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i als beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb motiu
de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera com s’han
d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió de la subvenció
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.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

g) L’Ajuntament de Pollença podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com
tècnicament, el programa objecte de la subvenció.

Pollença, 12 d’agost de 2020
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EL BATLE DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia
EXP. NÚM: _______________
IMPRÈS 1:
SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER A ACTIVITAT ESPORTIVA ANY 2019
(01/01/2019 – 31/12/2019)
SOL·LICITANT: (marqueu el que calgui amb una creu)
CLUB, ASSOCIACIÓ O ENTITAT ESPORTIVA
Estic inscrit al registre d’entitats locals amb el número:...........................
ESPORTISTA INDIVIDUAL
DADES DEL SOL·LICITANT:
Sr./Sra./Club/Associació/Entitat:
21/09/2020 Batle

___________________________________________________
Nom del pare/ mare o representant legal (omplir en el cas de que l’esportista individual sigui
menor d’edat):
_________________________________________________________________

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

amb adreça / domicili social:
______________________________________________________
amb districte postal: _____________________, població:
_______________________________
amb C.I.F./N.I.F. (DNI + lletra): ________________________
telèfon:____________________ fax:_____________________
SOL·LICITA:

per a l’activitat esportiva següent:
__________________________________________________

Signatura del sol·licitant
AL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Un ajut econòmic per la quantitat de: ______________________________ €
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EXP. NÚM: _______________
IMPRÈS 2:
PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA
Sr./Sra./Club/Associació/Entitat:__________________________________________________
_ presenta el projecte de pressupost que preveu:
INGRESSOS:

DESPESES:

21/09/2020 Batle

Subvenció Consell de Mallorca:____________
Personal tècnic:___________________
Subvenció CAIB:_______________________ Drets d’inscripció:_________________
Patrocinadors privats:____________________
Material
esportiu:__________________
Aportació participants:___________________
Equipaments:_____________________
Altres:________________________________
Desplaçaments:___________________
_____________________________________ Allotjaments:_____________________
_____________________________________ Altres:__________________________
Total ingressos ________________________ Total Despeses __________________
DÈFICIT PREVIST: ____________________€

Bartomeu Cifre Ochogavia

Al mateix temps fa la següent declaració de subvencions i patrocinis que va rebre l’any anterior
per les mateixes o similars activitats (inclosa la del mateix ajuntament):
Activitat
_____________________________
______________
_____________________________
______________
_____________________________
______________
_____________________________
______________

Institució
Quantitat
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Suma de les subvencions i patrocinis: ____________________€
Per a la formalització d’aquest imprès DECLARA que les dades anteriors són
Autèntiques.
Pollença, dia____ de ______________ de 2020
(signatura de l’interessat/da, i en cas de club, associació o entitat, signatura del
representant i segell)

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

QUANTITAT QUE SOL·LICITA A L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA:_____________€
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AL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA
EXP. NÚM: _______________
IMPRÈS 2.1: (Emplenar sols els clubs o entitats esportives)
PROJECTE DESCRIPTIU DE L’ACTIVITAT PER A ENTITATS ESPORTIVES
(Indiqueu els objectius a aconseguir i continguts del programa a desplegar, complimentant
totes les graelles que teniu a continuació, i indiqueu el nombre de participants)
NOM / TÍTOL DE L’ACTIVITAT:
OBJECTIUS:

Bartomeu Cifre Ochogavia

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT:
_______________________________________________________
PROMOCIÓ DE POLLENÇA FORA DE MALLORCA (Es competeix o participa d’activitats que
promocionin el municipi fora de Mallorca durant el període 01/01/2019 a 31/12/2019?)
Sí
No. En cas afirmatiu fes una breu explicació de l’activitat i com promociona el municipi.
ANY DE FUNDACIÓ DEL CLUB O ENTITAT:___________
ANYS CONSECUTIUS DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:______________

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

NÚM. DE LLICÈNCIES AMB EDAT ESCOLAR, FINS A 16 ANYS (Nascuts a partir del 2004): ______
NOMBRE DE LLICÈNCIES MAJORS DE 16 ANYS: ________________
NOMBRE TOTAL DE LLICÈNCIES:_________________
OBSERVACIONS:
Es obligatori adjuntar amb aquest imprès un llistat numerat indicant el nom complet del
participant, jugador o inscrit al club o entitat esportiva, indicant la seva edat.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

CONTINGUTS:

Pollença, dia____ de ______________ de 2020
(signatura del representant i segell)
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AL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA
EXP. NÚM: _______________
IMPRÈS 2.2: (Emplenar sols els esportistes individuals)
PROJECTE DESCRIPTIU DE L’ACTIVITAT PER A ESPORTISTES INDIVIDUALS
(Indiqueu els objectius a aconseguir i continguts del programa a desplegar, complimentant totes les
graelles que teniu a continuació)
NOM / TÍTOL DE L’ACTIVITAT O ESPORT QUE ES PRACTICA:
DATA DE NAIXEMENT: ____ / ____ /
_________
CATEGORIA A LA QUE PERTANY:

MENOR 16 ANYS I/O VETERANS

21/09/2020 Batle

C
MAJOR DE 16 ANYS (i que encara no
prenguin part de les competicions de categoria
especial per edats)
BREU DESCRIPCIÓ i/o CURRÍCULUM ESPORTIU, DE L’ACTIVITAT OBJECTE DE SUBVENCIÓ
(01/01/2019 a 31/12/2019). En el cas de competició Inter insular, demostrar que la competició s’ha
realitzat fora de Mallorca:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

B

CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ I RESULTATS.

- COMPETICIÓ NACIONAL (Campionat Espanya):
________________

SI
SI

- COMPETICIÓ INTERNACIONAL (campionat europeu):
CLASSIFICACIÓ:_____________
- CAMPIONAT MUNDIAL O JOCS OLÍMPICS:
___________________
(formant part de la selecció espanyola)

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

- COMPETICIÓ INTERINSULAR (Campionat Balears):
_____________

SI

NO - CLASSIFICACIÓ:
NO - CLASSIFICACIÓ:

SI

NO -

NO - CLASSIFICACIÓ:
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OBSERVACIONS:

Pollença, dia____ de ______________ de 2020
(signatura de l’interessat/da)
AL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA

EXP. NÚM: _______________
IMPRÈS 3:

DADES DEL PERCEPTOR:
C.I.F. / N.I.F.:
NOM / RAÓ SOCIAL:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

ADREÇA:
CODI POSTAL:

LOCALITAT:

TELÈFON:

FAX:

DADES BANCÀRIES:
CODI
BANC:

CODI
OFICINA:

DÍGIT
CONTROL:

NÚMERO DE COMPTE:

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta
oberta a nom meu o, en cas d’una entitat jurídica, a nom d’aquesta.
(signatura de l’interessat/da, i en cas de club, associació o entitat, signatura del representant i
segell)

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

E-MAIL:
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Pollença, dia____ de ______________ de 2020
CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT BANCÀRIA:___________________
_____________________________________________________________________________
Aquestes dades coincideixen ambles que consten en aquesta oficina.
EL DIRECTOR / DELEGAT:_____________________________________________________
(Firma i segell de l’Entitat BANCÀRIA)

AL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA
EXP. NÚM: _______________
IMPRÈS 4.1:
21/09/2020 Batle

SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ PER A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES
El/La Sr./a: ___________________________________________amb DNI , ______________
amb domicili al carrer ________________________________, núm.______, Pis___________

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

població ________________CP. _______actuant en nom______________________________
DECLARO:
Que l’esmentada entitat sol·licitant no incorre en cap de les prohibicions establertes als
apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003) per a obtenir la condició de beneficiària d’una
subvenció.
SOL·LICITO:

I per a què així consti, ho signo.
Pollença, _______ de ________________ de 2020
EL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Que s’emeti el corresponent certificat d’estar al corrent de les obligacions econòmiques amb
l’Ajuntament de Pollença, si n’és el cas, per adjuntar en el corresponent expedient.

EXP. NÚM: _______________
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IMPRÈS 4.2:
DECLARACIÓ JURADA DE NO INCÒRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONES
ESTABLERTES ALS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE
NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS, PER A ESPORTISTES INDIVIDUALS
El/La Sr./a __________________________________________amb DNI , _______________
amb domicili al carrer _______________________________, núm._____, Pis
població ______________________________CP. _______actuant en nom________________
DECLARO:
- Estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament de Pollença.

I per què així consti, ho signo.
Pollença, _______ de _______________ de 2020

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

- I de no incorre en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de
2003) per a obtenir la condició de beneficiària d’una subvenció.

EL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA

IMPRÈS 5
MODEL DE
I.

MEMÒRIA ECONÒMICA

21/09/2020 Secretària Accidental

1. RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES I PAGAMENTS
EFECTUATS RELACIONATS AMB L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA.
[Cal adjuntar les factures originals o altres documents comptables acreditatius del
pagament, i també els certificats, càrrecs bancaris o detalls de moviments de compte que
acreditin la despesa]
CREDITOR
(CIF)

DESCRIPCIÓ
DE LA
DESPESA

IMPORT

DATA
EMISSIÓ

DOCUMENT
ACREDITATIU
DE LA DESPESA

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

COMPTE JUSTIFICATIU

DATA DE
PAGAMENT
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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 14.999,99 €, cal aportar
relació de pressuposts demanats i justificació escrita del pressupost escollit.
Mitjançant la present, el/la Sr./a. __________________________________________amb DNI
__________________ i domicili al carrer _____________________________________, núm.
_______, pis ______, població __________________________CP ____________, que actua
en nom _____________________________________________________________________
DECLARA sota la seva responsabilitat:
2.-Que l’entitat beneficiària de la subvenció ha executat el projecte/activitat subvencionada 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/activitat subvencionada 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.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

1.-Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certes.

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.
Per tal 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.

Representant legal del beneficiari de la subvenció.
Sr./Sra. __________________________________
Signatura: _________________”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
01:07:38 a 01:15:05).

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Pollença, _____ de/d’ _________ de 20__
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Diligència.- Per fer constar que quan són les 17.51 hores s’absenta de la sessió el regidor Sr. Mateu Soler
Estranys (Tots per Pollença).

Passats a votació, els reunits, per MAJORIA (catorze vots a favor: Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears, Junts
Avançam i Unides Podem i una abstenció: Tots per Pollença), acorden aprovar
íntegrament la Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
Diligència.- Per fer constar que l’absència del regidor Sr. Mateu Soler Estrany (Tots per Pollença), una
vegada iniciada la deliberació del present assumpte, equival, a efectes de la votació corresponent, a
l’abstenció (article 46.2 d) LRBRL; article 92 LMRLIB).
Diligència.- Per fer constar que, quan són les 17.54 hores, s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Mateu
Soler Estrany (Tots per Pollença)

Acte seguit es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 25 d’agost de 2020 que es
transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA

Bartomeu Cifre Ochogavia

Atesa la voluntat de dur a terme:
- L’asfaltat i empedrat de diversos camins i carrers per import de 1.300.000 euros.
- La substitució del paviment existent, per un de pedra segons prescripcions del PECH de
Pollença, de manera que el paviment dels vials afectats s’integri en les actuacions dutes a
terme en les zones pròximes dels carrers on s’actua, concretament en la zona de la Plaça
major per tal d’assegurar la seguretat vial i la estètica de les zones afectades es preveu la
necessitat de rehabilitar i millorar el paviment dels carrers Colon, Mercat, Sol, Moro, Ramón
Picó, Àngels, Munar, General Bosch, Sant Josep i Roser Vell de Pollença per import aproximat
de 1.800.000 euros.
- La millora i adequació de les instal·lacions esportives de Pollença per import de 700.000
euros.
- L’adquisició de pisos d’acollida així com l’adquisició d’un solar per ubicar habitatges de
protecció oficial per imports de 350.000 euros i 400.000 euros respectivament.
- La Rehabilitació de la Taverna. Aquest immoble situat enmig dels jardins Joan March
constitueix un espai mal aprofitat i necessitat de reforma. Per import total de 47.000 euros,
s’ha aprovat un projecte de rehabilitació, que inclou entre d’altres coses, l’eliminació de
barreres arquitectòniques, la creació d’un nou bany, la reforma de la teulada,...
El condicionament d’aquest espai permetrà destinar-los a diferents usos: juvenils, actes
culturals, reunions etc.
Així com la necessitat d’incrementar l’aplicació pressupostària corresponent a compra
d’aliments per import de 50.000 euros motivat per la crisis sanitària esdevinguda pel COVID

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

12.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de Modificació de crèdits
núm.22/2020, sota la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals (Exp. Elec. ABS
2020/2273)

88

És còpia electrònica autenticada del document original
Codi Segur de Validació

b01251d87c95440aa5bacc3383c6ad89001

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

19 amb la previsió que a partir de setembre/octubre, la demanda d’aliments s’incrementarà
respecte a la produïda fins a data d’avui.
Vista que la liquidació pressupostària 2019 va tancar amb un romanent de Tresoreria per a
despeses generals de 31.309.641,56 euros, magnitud que serveix per finançar modificacions de
crèdits de conformitat amb l’establert als articles 177 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que el saldo del romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2019, després de la seva utilització per les incorporacions de crèdit per
import de 1.958.542,64 euros i les modificacions de crèdit núm. 10 i 17 per import total de
3.516.572,09 euros, és suficient per afrontar el finançament de la modificació proposada.
Romanent líquid de Tresoreria per a despeses Generals
INCOPORACIONS REALITZADES MC 1 I MC 2
MODIFICACIÓ CRÈDIT NÚM. 10 I 17
ROMANENT DISPONIBLE

31.309.641,56
1.958.542,64
3.516.572,09
25.834.526,83

Vista la Memòria de Batlia de data 24 d’agost de 2020.
21/09/2020 Batle

Vist els informes d’Intervenció de data 24 d’agost de 2020 els quals conclouen que la present
modificació de crèdit provocarà un incompliment en l’objectiu d’estabilitat pressupostària al
tancament de l’exercici 2020.
Bartomeu Cifre Ochogavia, Batle de l’Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció
del següent:

Bartomeu Cifre Ochogavia

Primer.-: Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm.22/2020, sota la
modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit d’acord amb el següent detall:
PRESSUPOST DE DESPESES
CRÈDIT EXTRAORDINARI/SUPLEMENT CRÈDIT
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

153/61002

Asfaltat i
empedrat de
camins i carrers

1.300.000,00

153/61003

Rehabilitació i
millora paviment
diversos carrers
zona Plaça Major

1.800.000,00

342/62205
152/62201

Margarita Lacalle Pons-Estel
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ACORD

Instal·lacions
esportives
Pollença
Adquisició pisos
d'acollida

700.000,00
350.000,00
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APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

152/62202

Adquisició solar
habitatge
protecció oficial

400.000,00

333/62241

Rehabilitació
taverna

47.000,00

231/22614

Compra
d'aliments

50.000,00

TOTAL

4.647.000,00

PRESSUPOST D’INGRESSOS

87000

Romanent de
Tresoreria per a
despeses
Generals

IMPORT €

4.647.000,00

Bartomeu Cifre Ochogavia

No obstant això, el Ple acordarà.”

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
01:19:21 a 01:39:53).
Passats a votació, els reunits, per UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la
Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
13.- Modificació puntual, si procedeix, del PGOU local per a la seva adaptació al
PORN de la Serra de Tramuntana mitjançant la supressió de la servitud d’accés a
la mar i al Castell del Rei a través del camí de Ternelles (Pol.4, Pc.649), en
compliment de la interlocutòria (Auto) dictada en data 29.05.2020 per la Sala del
TSJ/IB (P.O. 122/2013) (Exp. Elec. ABS 2018/1767)
A continuació es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 25 d’agost que es transcriu
literalment tot seguit:

Margarita Lacalle Pons-Estel
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DENOMINACIÓ

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.

21/09/2020 Secretària Accidental
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CONCEPTE
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“PROPOSTA DE BATLIA

Bartomeu Cifre Ochogavia

Vist, així les coses, l’acord adoptat per l’Ajuntament en sessió de data 28.11.2019, en el sentit
de sol·licitar a l’Administració autonòmica ambiental competent, Conselleria de Medi Ambient
de la CAIB, la modificació del PORN amb la finalitat que l’esmentat instrument incorpori com
a autoritzats (amb les limitacions que consideri adients) en les zones d’exclusió els usos que
permeten l’article 22.a) i la D.T.ª Llei 5/2005, sense que tanmateix a data d’avui s’hagi rebut
resposta.
Considerant que, mentrestant, la representació processal de la mercantil propietària de la finca
presentà escrit formulant incident d’execució de sentència que fou resolt en virtut
d’interlocutòria (Auto) de la Sala de data 29.05.2020 (tramès per ofici de data 02.06.2020 –
RGE de data 09.06.2020-), que acordà, en el que ara importa, aixecar la suspensió adoptada
en data 09.01.2019 al temps que concedí a l’Ajuntament de Pollença un termini de 6 mesos per
a dur a termes les actuacions necessàries per a modificar el PGOU suprimint la servitud de pas
per a vianants d’accés a la mar i al Castell del Rei, havent estat ratificat en ambdós aspectes en
la darrera de les interlocutòries (Auto) dictades fins ara, concretament en data 07.07.2020.
Vista la documentació de modificació del PGOU local per a la seva adaptació al PORN de la
Serra de Tramuntana mitjançant la supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei
a través del camí de Ternelles (Pol.4, Pc.649), elaborada per l’arquitecta i el tècnic jurídic de
l’àrea municipal d’urbanisme competent, als efectes de donar degut compliment a la resolució
judicial abans dita, documentació conformada per la memòria informativa i justificativa i
plànol d’ordenació 1.1 de xarxa viària local modificat, a la que cal afegir la preceptiva
documentació ambiental, concretament el document ambiental estratègic elaborada en data
del mes d’Agost d’enguany per part dels consultors ambientals competents, Sr. Àngel Mª Pomar
i Gomà i Sra. Clara Fuertes Salom, en compliment de les determinacions de la Llei estatal
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i concordant autonòmica Llei 12/2016, de
17 d’agost, d’avaluació ambiental de les I.B.
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal en data 2.01.2020, tot posant de manifest
que la documentació integrant de la modificació que ens ocupa s’ajusta a l’exigida per la Llei
12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les I.B., per a la seva tramitació, a l’hora que
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Atès que mitjançant interlocutòria (Auto) de la Sala del TSJ/IB de data 16.03.2018 es va
acordar el inici de l’execució de la sentència núm. 701/2017 de data 24 d’abril de 2017 dictada
per la Sala de lo Contenciós Administratiu, Secció 5ª, del Tribunal Suprem, sentència que en
estimació parcial del recurs de cassació interposat per l’Ajuntament en front de la prescripció
6ª de les imposades en l’acord d’aprovació definitiva del P.G.O.U. adoptat per la antiga
Comissió Provincial d’Urbanisme en sessió de 14.09.1990, va ordenar el retorn de les
actuacions per tal de que respectant l’acord adoptat per l’Ajuntament de Pollença se li
addicionessin les determinacions precises per a assegurar l’ús públic dels accessos a la costa
nord, establint l’esmentada interlocutòria (Auto) de data 16.03.2018 –desprès dels nombrosos
avatars procedimentals- un pla d’etapes per a l’Ajuntament, atorgant-li un termini de tres
mesos per a obtenir tota la documentació precisa per a iniciar la modificació del planejament
per a la seva adaptació al PORN de la Serra de Tramuntana, la qual fou degudament
presentada per l’Ajuntament amb escrit de data 21.06.2018 (proveït el 28.06.2018), havent
acordat la Sala a la vista de la documentació aportada mitjançant altre interlocutòria (Auto) de
data 09.01.2019, la paralització del incident d’execució en espera que l’Administració
autonòmica ambiental autoritzés l’ús públic del camí de Ternelles al tractar-se dels usos
recollits en la D.Tª Tercera de la llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació d’espais de
rellevància ambiental (LECO), introduïda per llei 12/2016 de 17 d’agost, pronunciament que
fou íntegrament confirmat en altre interlocutòria (Auto) de data 04.09.2019.
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expressa també la necessitat d’instar de l’òrgan ambiental competent la sol·licitud d’inici
d’avaluació ambiental estratègica simplificada que disposa l’art.10.2 de la Llei autonòmica
12/2016, d’avaluació ambiental, en relació a l’article 29 de la concordant Llei estatal 21/2013.
Vist l’informe emès per l’interventor de la Corporació, i considerant així mateix l’informe
jurídic i de procediment -emès pel TAE (jur.) amb expressa nota de conformitat de la Secretària
acctal.-, que en la seva part bastant tot seguit es transcriu:
“.../... D’acord amb l’art.59.3 de la LUIB les propostes de modificació d’un
instrument de planejament urbanístic han de raonar i justificar el perquè de la
modificació pretesa. En el cas que ens ocupa cal fer per tant invocació expressa
de l’art.104 de la LJCA en quan obliga a executar i donar compliment a les
resolucions judicials en els seus estrictes termes, tota vegada que la
modificació que ens ocupa es justifica en el degut compliment del fallo de la
sentència núm. 701/2017 de data 24 d’abril de 2017 dictada per la Sala de lo
Contenciós Administratiu, Secció 5ª, del Tribunal Suprem, en interpretació feta
per l’Auto de data 29.05.2020 de la Sala del TSJ/IB (P.O. 122/2013), amb
l’objecte d’adaptar el PGOU local a les determinacions del PORN de la Serra de
Tramuntana aprovat pel Decret 19/2007 mitjançant la supressió de la servitud
d’accés a la mar i al Castell del Rei a través del camí de Ternelles.

Bartomeu Cifre Ochogavia
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21/09/2020 Batle

Així la modificació comporta que el camí privat de Ternelles deixi de formar
part dels camins integrants de la xarxa viària en la seva condició de “Camino
privado con servidumbre de paso peatonal” que reflecteix el plànol d’ordenació
1.1 de “xarxa viaria general i estructura orgànica del territori”, que en la
seva versió modificada es limita a reproduir el camí de Ternelles en la mateixa
trama (color vermell) i traçat que consta en el plànol 644-5 del PORN, i
igualment també en la mateixa trama i traçat (també color vermell) que consta la
documentació gràfica del Pla Territorial de Mallorca (PTM) com a integrant de la
“Rutes dels Castells” d’acord amb la norma 49 del mateix PTM (el camí fins el
Castell del Rei), concretament el Plànol núm.:
Rutes d’interès cultural i
naturalístic.
Es manté per tant en el PGOU el traçat del camí perquè així surt al PORN i al
PTM (fins al Castell), si bé amb trama diferent a les corresponents al sistema
general viari atesa la supressió de la servitud pública de pas”.

Atès, finalment, el que disposa l’article 54 de la LUIB pel que fa a la competència per a
l’aprovació de la modificació de planejament objecte de la present proposta, a aquest efecte, per
remissió de l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears (LMRLIB), l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local (LRBRL), el Ple de la Corporació és l’òrgan competent, exigint-se el quòrum de
majoria absoluta perquè prosperi la proposta (art. 47.2.ll) LRBRL.
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del PGOU local per a la seva adaptació al Decret
19/2007, de 16 de març, pel que s’aprova el Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de
la Serra de Tramuntana, mitjançant la supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del
Rei a través del camí de Ternelles (Pol.4, Pc.649), en compliment de la sentència núm.
701/2017 de data 24 d’abril de 2017 dictada per la Sala de lo Contenciós Administratiu, Secció
5ª, del Tribunal Suprem, en interpretació feta per l’Auto de data 29.05.2020 de la Sala del
TSJ/IB (P.O. 122/2013), tot de conformitat amb la documentació comprensiva de memòria
informativa justificativa i plànol d’ordenació, elaborada conjuntament per l’arquitecta i el
tècnic jurídic de l’àrea municipal d’urbanisme competent, informe econòmic del interventor de
la Corporació de data 25.08.2020, així com la documentació ambiental elaborada el present
mes d’agost per sengles consultors ambientals competents, Sr. Àngel Mª Pomar i Gomà i Sra.
Clara Fuertes Salom, comprensiva del Document Ambiental Estratègic preceptiu, el conjunt de
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Aquesta Batlia, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
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tot plegat objecte d’informe dels serveis tècnics i jurídics municipals després de ser contrastats
amb les normes i Plans d’aplicació i l’Auto de data 29.05.2020.
Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient administratiu de referència, al costat de tota
la documentació descriptiva, gràfica i mediambiental descrita en l’ordinal anterior, per termini
de trenta dies (30) al no comportar avaluació ambiental estratègica ordinària, en el BOIB, en
un dels diaris de major circulació de l’illa i en el taulell i la seu electrònica municipal
(www.ajpollenca.net), en la qual hi ha de constar la documentació completa que integra
l'instrument restant a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo. La publicació de
l'anunci d'informació pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears ha de fer constar de
manera clara el localitzador uniforme de recursos de la seu electrònica per accedir a la
documentació. Durant el mateix termini es podran formular les al·legacions pertinents.
Tercer.- Sol·licitar informe preceptiu a l’òrgan que exerceix les competències en matèria
d’urbanisme del Consell Insular de Mallorca.
Quart.- Donar trasllat del present acord a l’administració estatal competent en matèria de
Costes als efectes del seu degut coneixement i als que legalment pertoquin.

No obstant això, l’Ajuntament Ple acordarà.”

Bartomeu Cifre Ochogavia

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
01:45:39 a 02:10:37).
Demana el regidor del grup municipal d’Unides Podem que consti en acta que el seu vot
serà favorable per imperatiu exprés judicial, tot i no estar d’acord amb el contingut de la
proposta.
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
Balears i Unides Podem i quatre abstencions: Junts Avançam) -que representen el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a
l’adopció del present acord (article 47.2 ll) LRBRL)- acorden aprovar íntegrament la
Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
14.- Precs i preguntes
14.1.- Acte seguit 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. 3682 de 5 de juny de 2020) corresponent a la passada sessió
plenària ordinària, restant unides com ANNEX I a la present acta, respecte de les quals
es donen les respostes següents:
Preguntes:

Margarita Lacalle Pons-Estel
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Cinquè.- Donar trasllat del present acord a la Sala del TSJ/IB a través de la representació
processal de l’Ajuntament als efectes oportuns.
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R1.- Respon el Sr. Batle que realment no és fa a través d’aquesta plataforma, que
aquesta plataforma agafa informació i la publica i que, a vegades, s’han posat anuncis
publicitaris com han fet a altres mitjans de comunicació local, comarcal o autonòmic.

Bartomeu Cifre Ochogavia

Al respecte d’això afegeix la Sra. Buades que no és que vulguin retrocedir ni treure les
restriccions sinó que es va demanar que es fes des de baix, és a dir, que es donàs un
servei de llançadora cada mitja hora des de baix, però que no es varen poder seguir amb
les converses perquè no es va donar el cas.
R3.- Pel que fa a les festes del Port de Pollença, respon el Sr. Nevado que s’han complit
amb totes les mesures de seguretat, que aquestes s’han duit a terme amb personal de
l’Ajuntament, amb policia local i també amb personal de les empreses que han vengut a
fer les actuacions, que no hi hagut cap incident i que tot s’ha desenvolupat complint
amb les mesures de seguretat i higiene.
R4.- Abans de respondre a aquesta pregunta el Sr. March matisa que aquestes preguntes
són fetes de dia 5 de juny de 2020, per tant, fa dos mesos i mig i que, en aquest cas, el
sentit de la pregunta és més bé com han estat -en passat- enlloc de com seran en sentit
futur.
Dit això el Sr. Pons explica que les festes de la Patrona es varen dur a terme seguint tot
el protocol i prevenció segons la normativa que hi havia en aquell moment: neteja de
mans, mascaretes, distància i aforaments limitats, i que, a dia d’avui, no tenen
coneixement ni denúncia de cap cas de malaltia, en aquest sentit. Pel que fa a les festes
de la Cala Sant Vicenç comenta el Sr. Pons que, davant l’augment de casos de gent amb
covid-19, per precaució es va decidir suspendre-les.
R5.- La Sra. Aguilar contesta que no sap si aquesta pregunta fa referència a la mesa que
varen fer fa aproximadament dos mesos, des de l’Àrea de Participació i l’Àrea
d’Esports, on es varen reunir amb tots els clubs esportius de Pollença. Explica que, en
un principi, aquesta mesa era sobre com elaborar un pla d’instal·lacions però que varen
trobar més adient canviar-ho i que el sentit d’aquesta va ser més bé com afrontar la
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R2.- El Sr. Batle explica que realment estava previst que es tancàs aquest accés però
que no s’ha tancat perquè no hi va haver un acord entre l’empresa adjudicatària del
transport -que estaven en ERTO- per poder continuar amb aquest transport, a més que el
recompte del nombre d’afluència de vehicles, amb la situació de la crisi sanitària i
turística, havia baixat molt més. Altrament també comenta que allà on hi ha hagut un
problema puntual elevat ha estat a cala Figuera. Explica que a cala Figuera hi hagut un
problema de residus que s’ha solucionat, posant l’Ajuntament més contenidors del dos
que ja n’hi havia. Continua dient que aquí hi ha una qüestió que és que han insistit a la
Conselleria de Medi Ambient i a Carreteres perquè poguessin obrir el pàrquing o les
tanques de cala Murta on deixaven els cotxes, que lògicament la propietat de Cala
Murta estava disposada a obrir-les però amb un vistiplau de la Conselleria, ja que el que
no volien és que deixassin els cotxes allà i que després hi hagués una denúncia, per part
dels agents de Medi Ambient, pel fet que s’estava fent una activitat dins un espai natural
protegit, que realment s’ha insistit molt tant a la Direcció Insular de Carreteres com a la
Conselleria de Medi Ambient que han de resoldre aquest tema, no només per ara sinó de
cara a un futur perquè a Cala Murta hi ha un problema greu en aquest sentit.
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situació amb la covid-19. En aquest sentit, considera que la mesa va ser tot un èxit i que
es varen treure molt bones conclusions, que, de fet, aquesta mateixa setmana s’han
enviat als clubs, un resum de totes les aportacions i conclusions, si és això el que fa
referència la pregunta.
Intervé el Sr. Cànaves per matisar que el que es va aprovar a la Moció era la creació
d’una mesa o comissió, amb regidors, tècnics i amb tots els grups polítics, que li sembla
bé el que varen fer, que és una bona iniciativa, però que aquesta altra mesa o espai de
debat on s’havia de tractar les instal·lacions esportives no vendria a ser aquesta i que,
per tant, no s’ha convocat, que la pregunta era més bé un recordatori perquè es tengui en
compte i es convoqui quan es cregui convenient, responent-li la Sra. Aguilar que ho
tenen en compte però que amb tot el que ha passat esperaran un poc a convocar-la.

Bartomeu Cifre Ochogavia

R7.- Respon la Sra. Aguilar que ella sí que creu amb els processos de participació, que,
de fet, està en permanent contacte amb l’Associació Skate Nord Mallorca -que ahir i
avui mateix ha parlat amb ells-, que se’ls hi va passar el projecte que ja està fet, però
que la seva intenció és, si és possible, ampliar el parc de patinatge o skate park cap a la
part del darrere del pavelló. En aquest sentit comenta que estan mirant amb l’enginyer si
és possible fer-ho i si és així, lògicament, s’haurà de canviar tot el projecte, que està en
contacte permanent amb els skaters i que la seva intenció és fer-ho a principis del 2021.
R8.- El Sr. Batle explica que si tenen tancat el projecte -perquè no estava tancat i
miraran de tancar-ho enguany- ho faran durant aquest hivern, que no és molt car i que es
faria dins la zona verda de darrere el pati de Miquel Capllonch del Port de Pollença i
que també, de passada, ja farien la de Pollença amb un projecte d’eliminació de barreres
arquitectòniques, que s’havia demanat una subvenció que també anava aparellada amb
una compra de vehicles elèctrics.
R9.- Respon el Sr. Batle que ja es va explicar, que d’entrada es volia fer una prova pilot
per a la recollida selectiva del que és el vidre i el cartró, ja que hi ha bastants de
problemes amb aquestes recollides, però que enguany no s’ha pogut fer perquè no hi ha
hagut una activitat que pogués donar una possibilitat en aquest sentit. Comenta també
que s’ha tancat per deixar-ho condicionat i s’han posat fotografies antigues, que estan
pendents que arribin els aparcabicicletes per col·locar-los, i que de cara als propers
anys, una vegada acabada la pescateria i puguin tenir també la recollida selectiva
millorada, que pugui ser compatible amb la pròpia activitat de la zona, plantejaran
també un ús d’aquest solar.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

R6.- Explica el Sr. Marquet que aquí tenen un parell de fronts oberts. D’una banda
s’està mirant on i de quina manera fer una escoleta definitiva però que el tema de fer
una escoleta definitiva en un local propi o comprat és més complicat ja que duria
bastant de temps perquè, com se sap, les tramitacions a l’Administració no són ràpides.
Altrament, també comenta que no acaben de trobar el local més adient, sobretot perquè
estan pendents d’altres coses que se solucionin per poder-lo trobar. Mentrestant explica
que s’ha donat una situació sobrevinguda que és que hi ha una escoleta a Pollença, la
propietària de la qual es jubila, i que ha oferit a l’Ajuntament poder-la agafar, cosa que
podria ser una solució momentània per tenir una escoleta municipal a Pollença mentre
es fa l’escoleta definitiva.
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R10.- La Sra. Aguilar respon que, de moment, troba que el més prudent és que els bars
continuïn tancats ja que, d’aquesta manera, poden controlar, com han estat fent des del
primer moment, les entrades i les sortides del poliesportiu. Altrament també exposa que
han de venir amb cita prèvia, cosa que no és factible per a un bar com tots saben, que no
tenen entrada pròpia, per tant, han de passar sí o sí pel filtre que tenen, i que els
mateixos licitadors, en aquests moments, estan d’acord que no els hi convé obrir, que
tant en el cas que volguessin obrir com que volguessin deixar la concessió els hi ho
haurien de comunicar, cosa que, per ara, ningú ha fet.
R11.- Respon el Sr. Batle que aquesta pregunta ja s’ha contestat i debatut abans quan
s’ha tractat l’ordenança relativa al subministrament d’aigua.

Bartomeu Cifre Ochogavia

R13.- Respon el Sr. Batle que les obres s’han fet a altres solars d’una manera directa,
per mitjans propis coordinades per l’Àrea d’Infraestructures, i algunes per mitjans
contractats sense passar per qualsevol necessitat de contractació, i que aquest solar del
camp den Costa no estava tancat perquè es varen presentar unes al·legacions a la
proposta que se’ls hi va enviar, i que havia fet l’anterior equip de govern, i no hi estaven
d’acord i no es va tancar, que es va fer una despesa de fer-se net però sense tenir
contracte, sense tenir una disponibilitat dels terrenys en cap aspecte, que no va servir de
res.
R14.- i R15.- La Sra. Buades explica que, en aquests moments, el que han fet és
esbrinar qui és que tenia accés a publicar i qui no, cosa que els hi ha duit bastant de
temps perquè no tenien resposta de tothom, i que quan han tengut un llistat de les
persones que publiquen, com que han vist que no són moltes i hi ha àrees que tenen
necessitats, el que fan és que si és un tema de policia, ho penja la policia i ho
comparteixen a l’Ajuntament, si és un tema de Medi Ambient o de Turisme ho pengen
directament a l’Ajuntament i que les àrees que no en tenen demanen a qualcú si ho
poden penjar, que ara és així com funcionen, que quan, més endavant, tenguin la
possibilitat de fer-ho d’una altra manera, ordenaran qui és que publica i qui no i, en
aquest cas, ja diran qui és que firma però que, en aquests moments, els hi és impossible
dir-ho perquè hi ha molt poca gent que té permís per publicar i hi ha àrees que els hi
envien els comunicats, és a dir, no tot el que es puja ho firma la persona que ho penja.
Davant la insistència del Sr. March que es respongui la pregunta, la Sra. Buades li
contesta que ja en el mes de gener li va explicar el motiu pel qual no ho varen poder
esbrinar perquè no varen poder trobar ningú que els hi pogués dir qui és que firmava
abans, i que la llista que els hi varen passar no els va servir de res, per tant, la resposta
és que, en aquets moments, no es firmen, que quan sàpiguen qui és que firma, ja ho
diran.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

R12.- Explica el Sr. Batle que primer, durant l’hivern, sobretot abans del confinament,
es varen fer les intervencions de neteja: es va buidar, es varen treure tots els seients, tota
la brutor que hi havia, quedant un espai diàfan. Inicialment, comenta que hi volien fer
unes exposicions però que després, amb el confinament, es va deixar anar aquesta idea,
que aquestes exposicions no tenien accés a la platea perquè es va desaconsellar, sobretot
per matèria de seguretat de l’alçada de la barana, i que no es podia garantir la mobilitat
reduïda perquè, com és sabut, aquest edifici s’ha d’adaptar.
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
02:11:39 a 02:28:05).
14.2.- A continuació es dóna lectura al prec i a les preguntes presentades per escrit per
part del regidor Sr. Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del grup polític municipal
Unides Podem (RGE núm. 4920 de 21 de juliol de 2020) corresponent a la passada
sessió plenària ordinària, restant unides com ANNEX II a la present acta, respecte de les
quals es donen les respostes següents:
Prec

Preguntes:
R1.- Respon la Sra. Cerdà que no en fan comptes, que pensen seguir amb aquest
sistema, que si se’n fes un bon ús, tal vegada seria una solució, però que no és la
solució.

Bartomeu Cifre Ochogavia

R2.- La Sra. Cerdà contesta que la reunió amb les tècniques de Serveis Socials ja es va
fer.
R3.- Explica la Sra. Cerdà que les treballadores socials varen començar dia 15 de maig,
que dia 18 d’agost se’ls hi va renovar per tres mesos més, i que tenen contracte fins dia
17 de novembre.
R4.- Respon la Sra. Cerdà que aquest increment ja està en aplicació i que fa vint-i-set
hores i mitja.
R5.- Explica el Sr. Batle que en aquest emplaçament hi havia hagut el quiosc -que va
estar un any tancat sense treure’l-, que és veritat que hi havia aquesta proposta però que
es volia fer aquesta prova pilot que, com ha dit i ha explicat anteriorment, no s’ha fet
perquè s’han donat unes circumstàncies excepcionals. En aquest sentit també comenta
que estudiaran, primer, si duen a terme o no aquesta prova pilot, segons les possibilitats
de millorar el servei de recollida perquè, en aquets moments, tenen bastantes dificultats,
pel que fa a la recollida selectiva, amb el que pugin ser els generadors singulars dins un
centre històric, i d’altra banda també hauran de tenir en perspectiva com es modificarà
tot el funcionament del centre històric. Finalment exposa que, de moment, tot d’una que
arribin els aparcabicicletes, serà el primer que es posarà i que després ja veuran com
s’adequarà l’espai -que és una zona edificable-, que ja es varen dir també les propostes
que es volien fer inicialment i que després no varen anar bé, però que ho seguiran
estudiant.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Que, aprofitant els correus que s’envien a TIC Mallorca per actualitzar apartats de la
pàgina web de l’Ajuntament de Pollença, se’ns posi amb còpia als portaveus dels grups
de l’oposició quan les actualitzacions siguin referides a: tràmits d’exposició pública,
publicacions al perfil del contractant i convocatòries referides a provisions de
càrrecs/contractacions/borses de treball.
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Insisteix el Sr. Muller a demanar quin fou l’òrgan o càrrec polític que va prendre la
decisió de fer un tancament a la Plaça Major per tenir-hi contenidors de recollida
selectiva, responent-li el Sr. Batle que la decisió es va prendre tant des de la Regidoria
Delegada com de la Presidència com des de la Gerència.
R6.- Després del Consell Escolar Municipal, explica el Sr. Marquet que el primer que
varen fer fou demanar a tots els centres educatius que els passassin un llistat de les
necessitats i que, amb aquests llistats, ara n’estan fent feina, que saben que poden fer
més contractació de manera urgent, i que n’estan valorant si és necessari. Altrament
també explica que, des de la Conselleria, han sortit unes ajudes per a neteja de vuitcents mil euros per a tots els municipis, i que ara estan en aquesta fase de reunions i de
veure com al final acaba tot. Finalment també comenta que tenen previst, abans de
començar el curs escolar, -i que ja han demanat pressuposts-, fer una desinfecció de tots
els centres perquè així estigui tot a punt i net.

R8.- Respon el Sr. Batle que s’han fet dues modificacions i que creu que s’ha intentat,
dins un màxim, poder tenir inversions que puguin ser algunes obligades i algunes
consensuades.

Bartomeu Cifre Ochogavia

R9.- En primer lloc la Sra. Buades puntualitza que la partida de cent euros és una
partida d’inversió, que s’havia de fer una inversió perquè s’havia de tenir una
plataforma. En aquest sentit explica que es va fer una licitació, que ha guanyat
l’empresa Gestiona, que s’encarregarà de tot aquest tema de gestió d’expedients, de
registre d’entrada i de sortida, de la seu electrònica..., que ara, en aquests moments,
l’empresa té quinze dies per formalitzar el contracte, que el cost són uns cent trenta mil
euros i que la durada és de quatre anys: dos més un més un.
R10.- Respon el Sr. Batle que ja va dir que, tan aviat com puguin, iniciaran la subhasta
d’aquest pis situat a l’edifici Myabca del Port de Pollença, i del pis de Jaume III (edifici
Renard) a Palma, aquest darrer juntament amb el Consell que, a més, té una finalitat
expressa, que no es pot destinar a despeses generals sinó que s’ha de destinar dins
l’àmbit social.
R11.- Primerament el Sr. Marquet exposa que no entén molt bé que aquesta pregunta
s’adreci a l’Àrea de Cultura, que si es refereixen als grups de música que toquen a la
música desconfinada, contesta el Sr. Marquet que es va firmar un Conveni amb
l’Associació de Músics, que aquests grups facturaran directament a l’Associació, i que
després aquesta els hi haurà de justificar el que han gastat per poder-li pagar la
subvenció que es va aprovar. Altrament, i pel que fa a grups contractes fora d’aquesta
música desconfinada, –que no han anat a través del conveni amb l’Associació de
Músics-, comenta el Sr. Marquet que sí que se’ls hi ha dit, que si ho han demanat o no
sabien com fer-ho, s’han adreçat a Intervenció on se’ls hi han donat les pautes per poder
facturar.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

R7.- El Sr. Batle respon que ja es va debatre aquest tema, que no és un càrrec polític,
que es presenten candidats, que no hi ha una baremació sinó que hi ha uns requisits, i
aquests requisits, si un els presenta i els té, després el tria el plenari de la corporació,
que, per tant, aquest és el procediment que hi ha ara i que hi hagut sempre, i que no hi
ha altra procediment que no sigui aquest.
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R12.- Respon la Sra. Buades que pensaven recuperar l’estudi de Policia Local que es va
fer a finals de la legislatura 2011-2015, on es preveia la policia medi ambiental –que, de
fet, ja la tenien, hi havia un policia responsable, i que es va muntar pel tema de les
palmeres, pel becut-, i volien recuperar el protocol que ja tenien establert, el que passa,
continua dient, és que, com la majoria d’ajuntaments, la plantilla que disposen és minsa
i, en aquests moments, amb el tema de les normatives de la covid, estan saturats.
Malgrat això, la Sra. Buades explica que s’ha establert un sistema de control entre
EMSER, la policia local i l’Àrea de Medi Ambient, que consisteix en què, quan el
camió de recollida troba, en un punt, qualque abocament o un voluminós, es posen en
contacte amb la policia local que intenta esbrinar qui és que ha fet això –que, de fet,
aquest estiu s’han fet moltes actes d’aquest tipus-, i que si es troba el responsable, des
de Medi Ambient, se’ls hi obri un expedient.
R13.- Respon la Sra. Buades que no, que aquest estiu no ha estat com els altres estius, no hi ha hagut el que es donava altres vegades-, que si hi hagut actes d’aixecament, les
tramita Activitats, i que si n’ha arribada qualcuna, se’ls hi obrirà, que el procediment,
quant a les actes pel renou de música, passen a Activitats que és qui obri l’expedient
corresponent.

Bartomeu Cifre Ochogavia

R15.- Quant a la ubicació del mercat de Pollença, exposa el Sr. Llobeta que després de
l’Estat d’Alarma, quan es va passar a la nova normalitat, es varen reubicar a Via
Pollentia els agroalimentaris i a damunt la Plaça les paradetes dels artesans. Dit això i
pel que fa a la pregunta quant de temps es mantindrà la distribució actual del mercat, el
Sr. Llobeta respon que, malauradament, s’haurà de continuar així i que, molt
probablement, quan demà dematí surtin les noves normatives al BOIB, s’hauran de
reduir el que són les paradetes d’artesania i bijuteria, i que els agroalimentaris
continuaran talment allà on són, per garantir les distàncies de seguretat i per garantir que
totes les persones que vagin a comprar es puguin ubicar, que hi hagi el menor risc
possible.
R16.- Respecte a la subvenció que tenien pensada pels autònoms, explica el Sr. Llobeta
que es va passar a la CAIB i que ara, des de la CAIB, estan fent totes les tramitacions
per passar les subvencions directament. D’altra banda, quant si ho estan anunciant al

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

R14.- La Sra. Buades contesta que no, que la policia local no es queda vigilant
l’aforament, -que hi ha hagut dues vegades en què s’ha hagut de tancar Cala Molins i
una vegada Formentor-, que sí que hi ha un protocol establert que ha consensuat la
coordinadora de platges, juntament amb la policia local i els socorristes. En aquest
sentit, i pel que fa al protocol, explica la Sra. Buades que són els socorristes que avisen
la coordinadora quan hi ha, més o menys, un 60 %, restant aquesta pendent -aquí fa un
incís per dir que l’aforament es mira visualment, que no es compten persones perquè
sinó no es podria complir amb la normativa de distància-. D’altra banda i si l’aforament
arriba a un 90 %, la coordinadora avisa a l’112 i la policia local posa les barreres,
quedant-se una estona vigilant i controlant la situació juntament amb els socorristes que
també ho vigilen, i que finalment s’avisa a la Guàrdia Civil quan els problemes amb
l’aforament continuen i la presència de la policia local no és suficient. Amb tot, conclou
que problemes n’hi ha hagut molts pocs, que ella recordi i com ha comentat abans, dos
cops a Cala Molins i una vegada a Formentor.
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màxim, el Sr. Llobeta respon que sí que ho estan anunciant al màxim, tant la AODL
com també des de la CAIB, que, evidentment, es va fer la promoció pertinent, el que va
passar és que, tan aviat com va sortir la convocatòria, es va col·lapsar i que ara estan
fent la sol·licitud.
R17.- Explica el Sr. Soler que aquesta retallada, -que són el cap i a la fi set mil euros-,
és una reducció totalment pactada, des de bon principi, amb la banda de música. En
aquest sentit, comenta que aquesta retallada es deu al fet que han estat tres mesos
aturats, en què tampoc han efectuat moltes de les actuacions previstes dins l’anterior
conveni, i que, com bé sabran, les subvencions s’han de justificar, que moltes vegades
el que pot passar és que aquests quaranta-dos mil euros, a finals d’any, no es gastin del
tot i que si sobren doblers, després és més fàcil que no es pugui tornar a optar a aquesta
quantitat. Per tant, diu el Sr. Soler, que s’han estimat més que enguany cobrin trentacinc mil euros i que ja, a partir de l’any que ve, puguin tornar a la quantia pactada, que
no tendrà cap problema a tornar-los a donar aquests doblers. Finalment, i pel que fa a la
segona part de la pregunta, respon el Sr. Soler que no sap si és ell qui l’ha de contestar.
R18.- Respon la Sra. Aguilar que aquesta pregunta ja l’ha contestat abans.

Bartomeu Cifre Ochogavia

14.3.- Finalment es dóna lectura als precs i a les preguntes presentades per escrit per
part del regidor Sr. Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del grup polític municipal
Junts Avançam (RGE núm. 4960 de 22 de juliol de 2020) corresponent a la passada
sessió plenària ordinària, restant unides com ANNEX III a la present acta, respecte de
les quals es donen les respostes següents:
Prec
1.- Pregam tornin a la periodicitat mensual de les sessions plenàries, a fi de garantir el
dret d’exercir el control per part de l’oposició i no haver de fer plens carregats de punts.
2.- Que hem vist que a determinats actes de les festes del Moll i segurament a les de
Pollença, alguns actes són benèfics amb un donatiu del “Rebost de Serveis Socials”.
Consideram que aquests donatius no s’han de destinar al propi Ajuntament (que té
recursos econòmics suficients) sinó a les associacions, entitats socials i o fundacions
que fan una tasca voluntària, en aquets moments molt transcendental, i que sí que
necessiten recursos. Per això demanam que els donatius d’aquests actes benèfics es
destinin a entitats socials del municipi.
Preguntes:
R1.- El Sr. Nevado respon que, pel que fa al tema de drogues, s’han fet diverses
actuacions que han donat bon resultat, que no depenen de l’Ajuntament sinó de la
Guàrdia Civil. Pel que fa a la degradació perquè hi ha hagut agressions amb arma

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental

Signatura 2 de 2

21/09/2020 Batle

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
02:28:09 a 02:45:53).
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blanca, contesta el Sr. Nevado que ha estat una agressió, -que no és culpa de
l’Ajuntament ni de l’Equip de Govern-, que s’està treballant per poder intentar donar
seguretat al poble, que hi ha hagut anys que han estat pitjors, i que, per tant, creu que no
van per mal camí conjuntament amb la policia local.

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia
Margarita Lacalle Pons-Estel

R2.- Respon el Sr. Batle que no, que no tenien temps i que s’ha repartit en diverses
empreses, que no s’ha fet només amb una de sola, sinó que s’ha repartit en diferents
empreses.
R3.- Des de Serveis Socials, respon la Sr. Cerdà que no s’ha fet cap actuació, que són
persones majors d’edat i que no han acudit a Serveis Socials a demanar ajuda de cap
tipus. Des de Joventut, el Sr. Soler explica que el que fan és una línia molt continuista
amb l’altra legislatura, simplement és fomentar unes activitats joves, més dedicades al
que vendria a ser la cultura sana i els àmbits un poc més educats, que es mantenen un
poc al marge d’aquests actes, que espera que siguin aïllats i que es donin molt poc. Des
de l’Àrea d’Educació exposa el Sr. Marquet que, abans de la crisis sanitària de la covid19 i del confinament, s’havien començat una sèrie de cicles de conferències -que no les
podien contractar directament perquè eren gratuïtes-, que les havien de fer les APIMAS
i que els hi varen facilitar poder-les contractar, que anaven un poc encaminades en
aquest sentit, que n’hi havia dues programes al Port de Pollença però que es varen haver
de suspendre pel confinament. Altrament també explica que havien tengut una reunió
amb Projecte Home -que la tornaran a reprendre per setembre, que ja han parlat amb
ells-, i que, amb coordinació amb l’Àrea de Joventut i amb Serveis socials, perquè
aquest és un tema transversal, sí que es volia fer un estudi de la situació en el municipi i
un pla d’acció de prevenció de drogues, i no només de drogues, sinó també d’altres
tipus d’adicions com pugui ser la ludopatia, adicions a les noves tecnologies, etc., que
com ha dit abans, pel setembre s’hi tornaran a posar i aniran fent feina en aquest sentit.

21/09/2020 Secretària Accidental
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Al respecte d’això i per la part que li correspon, intervé la regidora de policia, la Sra.
Buades, per explicar que, pel que fa a les actuacions que s’han fet, en primer lloc, es
varen reforçar els torns de vespre i també durant els caps de setmana, que es va demanar
ajuda a la Conselleria perquè venguessin inspectors a ajudar a controlar l’estat de
diferents locals del Port de Pollença, quant a Pollença, explica que varen venir per
iniciativa pròpia, el vespre de dia 31 de juliol, que varen visitar locals acompanyats per
la policia local, i que durant les primeres setmanes d’agost vengueren a fer el mateix als
locals del Port de Pollença: a revisar mascaretes, a revisar seguretat i totes les normes
necessàries que hi ha actualment. Pel que fa a l’actuació de la guàrdia civil durant
aquest mes passat, la Sra. Buades comenta que ha estat molt rigorosa, ha estat una
actuació de molt de temps de vigilància, de molt de temps d’estudi, que ha donat els
seus fruits, i que la policia local, simplement els va donar suport, el dia que es varen fer
les batudes. Quant al botellón, la Sra. Buades explica que els ha ajudat molt que
vengués ja regulat per una entitat supramunicipal perquè la policia local ha pogut actuar
davant els botellons que s’han fet aquest estiu, sobretot a zones del Port de Pollença.
Finalment, i pel que fa a la imatge, conclou la Sra. Buades que aquesta s’ha d’intentar
que, entre tots, es vagi restablint.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
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d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
02:45:58 a 02:53:39).
Abans de concloure la sessió Plenària pren la paraula el Sr. March que, en nom del grup
municipal Junts Avançam, manifesta una queixa perquè, en la situació de rebrots de
covid-19, el Ple de l’Ajuntament hauria de donar exemple i, com a minin, dur
mascaretes, -ja que una sèrie de regidors no s’han posat la mascareta durant tot el Ple-, i
que l’Ajuntament, en aquest sentit, ha de donar exemple, especialment estant dins un
espai tancat, i, com ha dit abans, en un moment de rebrot molt perillós de covid-19. Per
tant demanaria que ho fessin perquè ho creuen i perquè l’Ajuntament ha de ser
exemplar, en aquest sentit, a part que és una mesura que estan cansats de sentir i que és
fonamental: mans, metres i mascaretes.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.

Signatura 2 de 2

Bartomeu Cifre Ochogavia
Margarita Lacalle Pons-Estel

La Secretària
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Vist i plau,
El Batle
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AJUNTAMENT PLE / Sessió Extraordinària i Urgent núm. 9/2020
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 27 d’agost de 2020
Enllaç:
https://dl.dropbox.com/s/d6lel51wfb9r4bd/20-08-29ple%20extraordinari.mp3

Situació de
minutatge

Bartomeu Cifre Ochogavia
Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

21/09/2020 Secretària Accidental
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21/09/2020 Batle

Ordre del dia

1.- Ratificació de la urgència de la sessió

De: 00:00:25
A: 00:04:11

2.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de
subvencions de l'Ajuntament de Pollença a les associacions de
caire social -any 2020 (Exp. Elec.- ABS 2020/2068)

De: 00:06:16
A: 00:15:03

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
(Exp. Elec. ABS 2020/2142)

De: 00:15:04
A: ---:---:---

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal regulador de l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica (Exp. Elec. ABS 2020/2143)

De: ---:---:--A: ---:---:---

5.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
(Exp. Elec. ABS 2020/2144)

De: ---:---:--A: ---:---:---

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida
domiciliària i tractament de fems i residus. (Exp. Elec. ABS
2020/2146)

De: ---:---:--A: ---:---:---

7.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l'atorgament de
llicències urbanístiques (Exp. Elec. ABS 2020/2150)

De: ---:---:--A: ---:---:---

8.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del
servei de celebració de matrimonis civils. (Exp. Elec. ABS
2020/2151)

De: ---:---:--A: ---:---:---

9.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
instal·lacions i obres (Exp. Elec. ABS 2020/2161)

De: ---:---:--A: 00:41:14
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De: 00:41:16
A: 01:05:46

11.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores de
subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l’accés a l'esport
de competició i realització d'activitats esportives 2020 (Exp. Elec.
ABS 2020/2182)

De: 01:05:48
A: 01:15:22

12.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’expedient de
Modificació de crèdits núm.22/2020, sota la modalitat de crèdit
extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de
Tresoreria per a despeses Generals (Exp. Elec. ABS 2020/2273)

De: 01:15:23
A: 01:40:01

13.- Modificació puntual, si procedeix, del PGOU local per a la
seva adaptació al PORN de la Serra de Tramuntana mitjançant la
supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei a
través del camí de Ternelles (Pol.4, Pc.649), en compliment de la
interlocutòria (Auto) dictada en data 29.05.2020 per la Sala del
TSJ/IB (P.O. 122/2013) (Exp. Elec. ABS 2018/1767)

De: 01:40:03
A: 02:11:04

14.- Precs i preguntes:

De: 02:11:05
A: ---:---:---

14.1.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr.
Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del grup municipal Junts
Avançam (RGE núm. 3682 de 5 de juny de 2020)

De: 02:11:39
A: 02:28:05

14.2.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr.
Michael L. Muller Flury, portaveu del grup municipal Unides
Podem (RGE núm. 4920 de 21 de juliol de 2020)

De: 02:28:09
A: 02:45:53

14.3.- Preguntes presentades per escrit per part del regidor Sr.
Miquel Àngel March Cerdà, portaveu del grup municipal Junts
Avançam (RGE núm. 4960 de 22 de juliol de 2020)

De: 02:45:58
A: 02:53:39

Margarita Lacalle Pons-Estel

Signatura 1 de 2

10.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’establiment de nova
ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial no
tributària pel servei de subministrament d’aigua a través de la
xarxa domiciliària (Exp. Elec. ABS 2019/982)
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