Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/11

Ple

Ordinària

Tipus de convocatòria

Primera

Data

26 / de novembre / 2020

Durada

Des de les 18.38 hores fins a les 23.10 hores

Lloc

Sala de Plens

Forma d’assistència i celebració

Presencial
LRBRL)

Presidida per

Bartomeu Cifre Ochogavia

Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

i

parcialment

telemàtica

(article

46.3

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Càrrec

Nom i Cognoms

Assisteix

Batle-President

Bartomeu Cifre Ochogavia

SÍ

Regidora

Francisca Cerdà Nadal

SÍ

Regidora

Maria P. Buades Cifre

SÍ

Regidor

Mateu Soler Estrany

SÍ

Regidor

Miquel Llobeta Vives

SÍ

Regidor

José Luis Pons Cifre

SÍ

Regidor

Andrés Nevado Rodríguez

SÍ

Regidora

Bianca Maria Aguilar Ryan

SÍ

Regidor

David Alonso García

SÍ

Regidor

Josep Marquet Cerdà

SÍ

Regidor

Miquel Àngel March Cerdà

SÍ

Regidor

Antoni Cànaves Capllonch

SÍ
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Caràcter de la sessió

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Bartomeu Cifre Ochogavia (2 de 2)
Batle-President
Data Signatura: 04/02/2021
HASH: 9529c5901497ce535e6093b7f799adb3

FRANCISCA MARIA ADROVER CANAVES (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 03/02/2021
HASH: 1579a812fef842c4daf210389bffd31e

ACTA

ACTA

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Assisteix

Regidor

Miquel Àngel Sureda Massanet

SÍ (telemàtica)

Regidora

Joana Aina Campomar Orell

SÍ (telemàtica)

Regidora

Magdalena Seguí Cerdà

SÍ (telemàtica)

Regidor

Michael L. Muller Flury

SÍ

Regidor

Pere Josep Coll Torrendell

SÍ

Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

SÍ

Interventor

Alberto Valicourt Genzor

SÍ

Abans de començar la deliberació sobre els assumptes inclosos a l’ordre del dia, tot recordant
els darrers fets que han tengut lloc a la nostra comunitat autònoma pel que fa a la mort per
violència de gènere que hi va haver, i en compliment de l'acord plenari adoptat, es procedeix a
fer un minut de silenci.
Tot seguit el batle-president, i una vegada verificat per la secretària que hi ha el quòrum
legalment exigit per l’article 90 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF) per a la
constitució vàlida de l’òrgan, declara oberta la sessió.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Nom i Cognoms

ACTA DEL PLE

Càrrec

1.-

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable

Tipus de votació: unanimitat/assentiment

El batle-president demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia 24 de setembre
de 2020.
No se’n formula cap, d’observació.
Se sotmet a votació l’aprovació de l’acta i n’esdevé el resultat següent: unanimitat (17)

2.-

Aprovació, si procedeix, del Compte General de l'Ajuntament exercici 2019

Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 15 En contra: 2 Abstencions: 0 Absents: 0
2
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A) PART RESOLUTIVA

ACTA

Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2019, Intervenció ha d’elaborar el compte general de
l’Ajuntament de Pollença.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en relació al Compte General de l’Ajuntament de
Pollença dia 12 d’agost de 2020.

ACTA DEL PLE

Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.161 de data
17 de setembre de 2020, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut.
Per tot l’anterior, David Alonso García, regidor delegat d’Hisenda i Contractació, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els comptes i estats que composen el Compte General corresponent a
l’exercici 2019 així com els seus annexos i justificants que comprenen la totalitat de les
operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de Tresoreria portades a
terme durant l'exercici de 2019 donant amb això compliment al previst en el Títol VI, Capítol
III, Secció 2ª, del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com al previngut en la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre,
INTEGRATS PER:
˗
˗

Compte General de l’Ajuntament de Pollença
Comptes Anuals de la Societat Mercantil E.M.S.E.R. 2002 S.L.U.

Segon.- Conforme al que disposa l'article 212.5 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals l’esmentat
Compte General es rendirà a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.»
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 00:09:33 a 00:18:58).
A continuació, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat següent: quinze (15)
vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina,
3
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Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2019 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes en data 10 de setembre de 2020, la qual n’ha emès un
dictamen.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Vist l’informe emès per part de l’Interventor en relació als Comptes Anuals de la societat
mercantil EMSER 2002 S.L.U. dia 12 d’agost de 2020.

ACTA

Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears i Junts Avançam; i dos (2) vots en contra
dels membres dels grups municipals Unides Podem i Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

Les intervencions del punt 3 al punt 8 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 00:19:16 a 01:13:24).

Favorable

ACTA DEL PLE

Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació
de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI)

3.-

Tipus de votació: ordinària
A favor: 10 En contra: 7 Abstencions: 0 Absents: 0

Se sotmet a consideració dels reunits el Dictamen formulat per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:
«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 9 de novembre de 2017).

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Pren la paraula el batle-president que explica que des del punt 3 al 8 (ambdós inclosos) de
l’ordre del dia, al tractar-se de les modificacions de les ordenances fiscals, com a conseqüència
del requeriment emès pel Tribunal de Comptes, de les resolucions de les reclamacions i
aprovacions definitives d’aquestes ordenances, es farà un sol debat més extens, passant,
posteriorment, a la votació individualitzada de cada punt.

Vists que en data 23 de març de 2020 i en data 28 de juliol de 2020 amb RGE 2340 i RGE
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.
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.
Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança
fiscal abans esmentada en sessió plenària de data 27 d’agost de 2020.
Vist que durant el termini d’exposició al públic en el BOIB núm. 151 d’1 de setembre de 2020
s’han presentat les següents reclamacions, en temps i forma :
˗

Reclamació primera presentada per part de Michael Lorenzo Muller Flury, regidor del
grup Municipal Unides Podem en data 13 d’octubre de 2020 amb RGE 7243.

4
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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.

ACTA

˗

Reclamació segona presentada per part de Pere Josep Torrendell, regidor del grup
municipal Alternativa per Pollença en data 14 d’octubre de 2020 amb RGE 7281.

Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 04 de novembre de 2020 en relació a les
reclamacions presentades.
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.- Estimar parcialment la reclamació presentada per part de Michael Lorenzo Muller
Flury , regidor del grup Municipal Unides Podem en data 13 d’octubre de 2020 amb RGE
7243 en el següent sentit:
Modificació article 15.2

Segon.- Desestimar la reclamació presentada per part per part de Pere Josep Torrendell,
regidor del grup municipal Alternativa per Pollença en data 14 d’octubre de 2020 amb RGE
núm. 7281.

ACTA DEL PLE

Tercer.- Aprovar definitivament, la modificació puntual de l´Ordenança Fiscal Reguladora de
l’impost sobre béns immobles.
Quart.- Publicar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.4 TRLRHL, al BOIB el
present acord definitiu i el text íntegre de l’ordenança per a la seva entrada en vigor.
Nou text ordenança fiscal
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
CAPÍTOL I
DISPOSICIÓ GENERAL

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

2. Tindran dret a una bonificació del 60 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

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.
CAPÍTOL II
FET IMPOSABLE
ARTICLE 2
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.

d. D’un dret de propietat.
5
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ARTICLE 1

ACTA

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.

˗

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.

ACTA DEL PLE

b. Els següents béns immobles propietat de l’Ajuntament de Pollença:

CAPÍTOL III
EXEMPCIONS
ARTICLE 5
1. Estaran exempts els següents immobles:
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.
b. Els béns comunals i els monts veïnals en mà comú.
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.
f. 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.
g. 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

6
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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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

ARTICLE 4
No estaran subjectes a aquest impost:

ACTA

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

ACTA DEL PLE

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.
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.

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.
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

7
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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:

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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.

ACTA

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
que no en reuneixin la condició de subjectes passius, en facin ús mitjançant la
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.

ACTA DEL PLE

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.
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.
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.
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.

8
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CAPÍTOL IV
RESPONSABLES

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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.

ACTA

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
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.

1. Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
2. Procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial.
3. Procediment simplificat de valoració col·lectiva.

ACTA DEL PLE

4. 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.
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.
4. En cap cas no serà aplicable aquesta reducció a béns immobles classificats com de
característiques especials.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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:

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.
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.
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
9
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ARTICLE 11

ACTA

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.

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
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.
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.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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.

CAPÍTOL VII
QUOTA TRIBUTÀRIA I TIPUS IMPOSITIUS

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
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ARTICLE 14

ACTA

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
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.

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 €.
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.
11
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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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2. Tindran dret a una bonificació del 60 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.

ACTA DEL PLE

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.

ACTA

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
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.

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 (núm. 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.
La sol·licitud d’aquesta bonificació s’haurà de realitzar dins els dos mesos següents a la
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A la sol·licitud, degudament emplenada, haurà d'acompanyar-se la següent documentació:
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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. 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.

ACTA DEL PLE

La bonificació, que tindrà caràcter pregat, 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.

ACTA

finalització de 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

Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

4.-

Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació
de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram

Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 10 En contra: 7 Abstencions: 0 Absents: 0

ACTA DEL PLE

Sotmès directament a votació el Dictamen, n’esdevé el resultat següent: deu (10) vots a favor
dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit
Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears; i set (7) vots en contra dels membres dels
grups municipals Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears i s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2021. El seu període de vigència es
mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.»

Se sotmet a consideració dels reunits el Dictamen formulat per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:
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 RGE 2340 i RGE
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.
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.
Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança
fiscal abans esmentada en sessió plenària de data 27 d’agost de 2020.
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«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

ACTA

Vist que durant el termini d’exposició al públic en el BOIB núm 151 de 01 de setembre de
2020 s’han presentat les següents reclamacions, en temps i forma :
˗

Reclamació primera presentada per part de Michael Lorenzo Muller Flury, regidor del
grup Municipal Unides Podem en data 13 d’octubre de 2020 amb RGE 7243.

˗

Reclamació segona presentada per part de Pere Josep Torrendell, regidor del grup
municipal Alternativa per Pollença en data 14 d’octubre de 2020 amb RGE 7280.

Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 4 de novembre de 2020 en relació amb
les reclamacions presentades:
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.- Estimar parcialment la reclamació presentada per part de Michael Lorenzo Muller
Flury , regidor del grup Municipal Unides Podem en data 13 d’octubre de 2020 amb RGE
7243 en el següent sentit:

Segon.- Desestimar la reclamació presentada per part de de Pere Josep Torrendell, regidor
del grup municipal Alternativa per Pollença en data 14 d’octubre de 2020 amb RGE 7280.
Tercer.- Aprovar definitivament, la modificació puntual de l´Ordenança Fiscal Reguladora de
la taxa pel servei de clavegueram.
Quart.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.4 TRLRHL, al BOIB el
present acord definitiu i el text íntegre de l’ordenança per a la seva entrada en vigor.
Nou text ordenança fiscal
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Supressió article 6.1

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el
que disposen els articles 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
1. Constitueix el fet imposable de la taxa:
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 depurarla.
2. No estaran subjectes a la taxa les finques esbucades, declarades ruïnoses o que tinguin la
14
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ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA

ACTA

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 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

21,50

Tendes i oficines

21,50

Fàbriques i tallers

21,50

Bars

Pollença

Port i Cala de Sant Vicenç

De 4ª i 3ª categoria

43,00

48,40

De 2ª categoria

48,40

58,00

De 1ª categoria

58,00

69,00

Cafeteries

Pollença

Port i Cala de Sant Vicenç

D’1 i 2 tasses

48,40

58,00

De 3 tasses

57,00

59,00

15
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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.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

ARTICLE 4. RESPONSABLES

ACTA

Restaurants

Pollença

Port i Cala de Sant Vicenç

D’1 i 2 forquetes

48,40

50,50

De 3 forquetes

56,00

64,50

De 4 forquetes

58,00

69,00

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

4,30

Resta

3,20

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.
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.

2. Per tal d'obtenir les bonificacions establertes a l’apartat a) del paràgraf 1, la persona
interessada les haurà de sol·licitar justificant el seu dret mitjançant els següents documents:

ACTA DEL PLE

1. Gaudiran d'una bonificació subjectiva del 25%:

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

ARTICLE 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

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.

3. 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.
4. 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.
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:
a. En la data de presentació de l'oportuna sol·licitud de la llicència de presa, si el
16
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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.

ACTA

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.

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.
2. Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran i recaptaran anualment un cop format
el pertinent padró.
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.

ACTA DEL PLE

La inclusió inicial en el cens es farà d'ofici un cop concedida la llicència de presa a la xarxa.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

ARTICLE 8. - DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS

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 expressa.»
Sotmès directament a votació el Dictamen, n’esdevé el següent resultat: deu (10) vots a favor
dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit
Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears; i set (7) vots en contra dels membres dels
grups municipals Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

5.-

Resolució de les reclamacions, i aprovació definitiva, si procedeix de la
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions,
17
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DISPOSICIÓ FINAL

ACTA

instal·lacions i obres
Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 11 En contra: 0 Abstencions: 6 Absents: 0

Se sotmet a consideració dels reunits el Dictamen formulat per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
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)

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.
Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança
fiscal en sessió plenària de data 27 d’agost de 2020.
Vist que durant el termini d’exposició al públic en el BOIB núm 151 de 01 de setembre de
2020 s’ha presentat la següent reclamació, en temps i forma:
˗

Reclamació presentada per part de Pere Josep Torrendell, regidor del grup municipal
Alternativa per Pollença en data 14 d’octubre de 2020 amb RGE 7283.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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.

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.- Estimar parcialment la reclamació presentada per part de Pere Josep Torrendell,
regidor del grup municipal Alternativa per Pollença en data 14 d’octubre de 2020 amb RGE
7283 en el següent sentit:
ES MODIFICA la següent bonificació
A l’article 4.2
S'estableix una bonificació del 60% 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,
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.
Segon.- Aprovar definitivament, la modificació puntual de l´Ordenança Fiscal Reguladora de
18
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Vist l’informe emès per part de l’Interventor dia 04 de novembre de 2020 sobre les
reclamacions presentades.

ACTA

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Tercer.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.4 TRLRHL, al BOIB el
present acord definitiu i el text íntegre de l’ordenança per a la seva entrada en vigor.
Nou text ordenança fiscal
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES
CAPÍTOL I
FONAMENT LEGAL

ARTICLE 2
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.
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.

CAPÍTOL III
SUBJECTES PASSIUS
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.
19
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CAPÍTOL II
FET IMPOSABLE

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

ARTICLE 1

ACTA

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.
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

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.
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 60 % a favor de les construccions, les instal·lacions i les obres
que afavoreixin les condicions d'accés i d’habitabilitat de les persones discapacitades.
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2. S'estableixen bonificacions sobre la quota en els supòsits i amb els percentatges
següents:

ACTA DEL PLE

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 ia 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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

ARTICLE 4

ACTA

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 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)

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.
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.
3. El tipus general de gravamen serà el dos coma vuitanta per cent (2,80 %).

ACTA DEL PLE

ARTICLE 5

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

CAPÍTOL V
BASE IMPOSABLE, QUOTA I MERITACIÓ

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.

CAPÍTOL VI
NORMES DE GESTIÓ
ARTICLE 6
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 constitueixi un requisit preceptiu. En altre cas, la base imposable serà determinada pels
21
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5. La quota d'aquest impost quedarà limitada al pagament mínim de 60,00 €

ACTA

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

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.

ARTICLE 8
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 desembre
de 2014 i publicada en el BOIB núm. 178 de 30 de desembre de 2014.

ACTA DEL PLE

CAPÍTOL VIII
INFRACCIONS I SANCIONS

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

ARTICLE 7

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.»
De les intervencions anteriorment referides, i pel que fa a aquest punt, el regidor del grup
municipal Unides Podem, Michael L. Muller Flury, sol·licita expressament que consti en acta
que el seu vot serà favorable per imperatiu legal, tot i no estar-hi d’acord amb el contingut de
la modificació d’aquest ordenança fiscal.
Sotmès directament a votació el Dictamen, n’esdevé el resultat següent: onze (11) vots a
favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit
Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears i Unides Podem; i sis (6) vots d’abstenció dels
membres dels grups municipals Junts Avançam i Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.
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DISPOSICIÓ FINAL

ACTA

Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida
domiciliària i tractament de fems i residus

6.-

Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 10 En contra: 7 Abstencions: 0 Absents: 0

Se sotmet a consideració dels reunits el Dictamen formulat per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:
«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 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.
Vist que el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança
fiscal abans esmentada en sessió plenària de data 27 d’agost de 2020.
Vist que durant el termini d’exposició al públic en el BOIB núm 151 de 01 de setembre de
2020 s’han presentat les següents reclamacions, en temps i forma :
˗

Reclamació primera presentada per part de Michael Lorenzo Muller Flury, regidor del
grup Municipal Unides Podem en data 13 d’octubre de 2020 amb RGE 7243.

˗

Reclamació segona presentada per part de Pere Josep Torrendell, regidor del grup
municipal Alternativa per Pollença en data 14 d’octubre de 2020 amb RGE 7282.

Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 05 de novembre de 2020 en relació a les
reclamacions presentades.
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.- Estimar parcialment la reclamació efectuada per part de Michael Lorenzo Muller
Flury, regidor del grup Municipal Unides Podem en data 13 d’octubre de 2020 amb RGE
7243 en el següent sentit:
Supressió 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.
Segon.- Desestimar la reclamació presentada per part de Pere Josep Torrendell, regidor del
grup municipal Alternativa per Pollença en data 14 d’octubre de 2020 amb RGE 7282.
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Vista la provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 10 d’agost de
2020.

ACTA DEL PLE

Vists que en data 23 de març de 2020 i en data 28 de juliol de 2020 amb RGE 2340 i RGE
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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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.

ACTA

Tercer.- Aprovar definitivament, la modificació puntual de l´Ordenança Fiscal Reguladora de
la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus.
Quart.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.4 TRLRHL, al BOIB el
present acord definitiu i el text íntegre de l’ordenança per a la seva entrada en vigor.
Nou text ordenança fiscal
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA
DOMICILIÀRIA I DE TRACTAMENT DE FEMS I RESIDUS
CAPÍTOL I
FONAMENT I NATURALESA

ARTICLE 2
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.
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.
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.

CAPÍTOL III
SUBJECTES PASSIUS
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
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CAPÍTOL II
FET IMPOSABLE

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

ARTICLE 1

ACTA

habitatges o locals, que podrà repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes sobre els
usuaris d'aquelles, beneficiaris del servei.
CAPÍTOL 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.
CAPÍTOL V
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

ALTRES COMERÇOS ACTI.
APARTAMENTS TURÍSTICS
CAFÈ BAR FINS 100M
CAFÈ-BAR / M2. ADIC.
CARNISS PEIX.
GARATGES TALLERS
HAMAQUES I GANDULES
SUPER AUTOSERV. > 120Mts o 1
caixa
HOTEL, PENSIONS I RESIDENCIES
INDÚSTRIES FAB.FER.ELEC. FINS
100Mts
INDUSTRIES FAB.FER.ELEC. M2
ADIC.
LLOC AMARRAMENT
OFICINES BANCARIES
OFICINES GENERALS
PENSIONS RESID. S/MENJ. PL.
PERRUQUERIES
REST. CAFT. I SIMILARS M2
ADDICIONALS

60,69 €
5,15 €
63,14 €
0,66 €
100,12 €
160,88 €
0,24 €

-€
2,81 €
21,05 €
0,22 €
-€
-€
0,13 €

11,50 €
2,81 €
36,08 €
0,38 €
28,61 €
18,80 €
0,13 €

31,4%
13,8%
24,0%
24,0%
27,0%
51,6%
13,8%

166,27 €

32,18 €

21,45 €

24,6%

1,69 €

0,92 €

0,92 €

13,8%

1,02 €

-€

0,12 €

51,6%

148,11 €

-€

17,31 €

51,6%

2,85 €
348,53 €
80,54 €
1,35 €
86,59 €

1,55 €
-€
-€
0,74 €
-€

1,55 €
24,32 €
5,62 €
0,74 €
10,12 €

13,8%
55,2%
55,2%
13,8%
51,6%

0,56 €

0,75 €

0,28 €

20,4%
25
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TIPOLOGIA TRIBUTÀRIA

Descompte
Descompte Descompte si Descompte
màxim
si estan als
estan als
si estan als
possible (%)
circuits
circuits
circuits
amb
selectius de selectius de selectius
increment
paper
vidre
d'envasos
tolerat

Codi Validació: 6TG42AYQWAR2XKARQJ759RJGA | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 78

1. 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:

ACTA DEL PLE

ARTICLE 5

ACTA

TIPOLOGIA TRIBUTÀRIA

RESTAURANTS CAFETERIES I SIM.
FINS 100M
SUPER AUTOSERV M2 ADIC.
SUPER AUTOSERV > 200 Mts o >1
caixa
TENDES BOTIG QUEV.

Descompte
Descompte Descompte si Descompte
màxim
si estan als
estan als
si estan als
possible (%)
circuits
circuits
circuits
amb
selectius de selectius de selectius
increment
paper
vidre
d'envasos
tolerat

50,28 €

67,04 €

25,14 €

20,4%

2,04 €

-€

0,61 €

15,6%

174,06 €

-€

52,22 €

15,6%

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.

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.

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.
3. 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.

4. 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.
5. 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.
6. En les quotes domiciliàries, s’aplicarà un descompte general, segons la taula annexa,
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b. Els jubilats i pensionistes que visquin sols i que la seva pensió no superi el salari
mínim interprofessional.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

2. Gaudiran de bonificació subjectiva del 25%:

ACTA

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.

CAPÍTOL 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.

Recollida

501,08 €
25,57 €
698,37 €
229,90 €
78,00 €
501,08 €
5,27 €
476,76 €
348,22 €
3,56 €
893,93 €
25,57 €
320,58 €
2,20 €
43,16 €
675,45 €
156,08 €
20,46 €
187,42 €
7,82 €
698,37 €
16,97 €
1.450,53 €
201,62 €

2.151,62 €
106,31 €
3.091,19 €
184,47 €
60,19 €
558,65 €
9,23 €
561,07 €
239,42 €
3,16 €
1.052,00 €
30,10 €
217,66 €
1,45 €
50,79 €
446,16 €
97,46 €
19,56 €
127,69 €
8,56 €
821,86 €
19,97 €
1.744,96 €
237,27 €

CAFÈ BAR FORMENTOR
HOTEL/APARTAMENTS PL. FORMENTOR
REST. CAF. F-100MTS FORMENTOR
ALTRES COMERÇOS ACTI.
APARTAMENTS TURÍSTICS
CAFÈ BAR FINS 100M
CAFÈ-BAR / M2. ADIC.
CARNISS PEIX.
GARATGES TALLERS
HAMAQUES I GANDULES
SUPER AUTOSERV. < 120Mts o 1 caixa
HOTEL, PENSIONS I RESIDENCIES
INDUSTRIES FAB.FER.ELEC. FINS 100Mts
INDUSTRIES FAB.FER.ELEC. M2 AD
LLOC AMARRAMENT
OFICINES BANCARIES
OFICINES GENERALS
PENSIONS RESID. S/MENJ. PL.
PERRUQUERIES
REST. CAFT. I SIMILARS M2 ADDICIONALS
RESTAURANTS CAFETERIES I SIM. FINS 100M
SUPER AUTOSERV M2 ADIC.
SUPER AUTOSERV < 200 Mts o >1 caixa
TENDES BOTIG QUEV.

Tractament

Recollida

Cost
deixalleria

Bonificació quota
recollida selectiva

VIVENDA UNIFAMILIAR

58,68 €

76,20 €

11,90 €

-6,85 €

VIVENDA UNIFAMILIAR
RUSTEGA

67,48 €

91,80 €

13,68 €

-7,88 €
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Tractament
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TIPOLOGIA ESTABLIMENT

ACTA DEL PLE

A tal efecte, s'aplicaran les següents TARIFES:

ACTA

VIVENDA UNIFAMILIAR
FORMENTOR

58,68 €

766,61 €

11,90 €

-6,85 €

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 d’una vegada a la setmana amb promig anual.

CAPÍTOL VII
MERITACIÓ
ARTICLE 7
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.
CAPÍTOL 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.
CAPÍTOL IX
INFRACCIONS I SANCIONS
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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.

ACTA DEL PLE

REDUCCIÓ 50%

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

ALTRES COMERÇOS ACTI
GARATGES TALLERS:
FAB. FER.ELEC. M2 ADIC. INDUSTRIES

ACTA

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.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
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

Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords els acords continguts en el mateix.

7.-

Resolució de les reclamacions, i aprovació definitiva, si procedeix de la
modificació de l'ordenança fiscal reguladora prestació servei matrimonis civils

Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 11 En contra: 0 Abstencions: 6 Absents: 0

ACTA DEL PLE

Sotmès directament a votació el Dictamen, n’esdevé el resultat següent: deu (10) vots a favor
dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit
Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears; i set (7) vots en contra dels membres dels
grups municipals Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

La present ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la publicació de l’aprovació definitiva
en el BOIB i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2021. Romandrà en vigor
fins a la seva modificació o derogació expresses.»

«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.
Vists que en data 23 de març de 2020 i en data 28 de juliol de 2020 amb RGE 2340 i RGE
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, 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
29
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Se sotmet a consideració dels reunits el Dictamen formulat per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:

ACTA

economicofinancera sobre el cost o valor del recurs o activitat de que es tracti i sobre la
justificació de la quantia de la taxa proposada.
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.
Vist l’informe emès per part de la Secretària accidental dia 11 d’agost de 2020.
Vist que el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança
fiscal abans esmentada en sessió plenària de data 27 d’agost de 2020.
Vist que durant el termini d’exposició al públic en el BOIB núm 151 de 01 de setembre de
2020 s’ha presentat la següent reclamació, en temps i forma :
Reclamació presentada per part de Pere Josep Torrendell, regidor del grup municipal
Alternativa per Pollença en data 14 d’octubre de 2020 amb RGE 7284.

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.- Desestimar la reclamació presentada per part de Pere Josep Torrendell, regidor del
grup municipal Alternativa per Pollença en data 14 d’octubre de 2020 amb RGE 7284.
Segon.- Aprovar definitivament, la modificació puntual de l´Ordenança Fiscal Reguladora de
la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils.
Tercer.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.4 TRLRHL, al BOIB el
present acord definitiu i el text íntegre de l’ordenança per a la seva entrada en vigor.
Nou text ordenança fiscal:

ACTA DEL PLE

Vist l’informe emès per part de l’Interventor dia 05 de novembre de 2020 en relació a les
reclamacions presentades.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

˗

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.
ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA.
La quota serà la següent per matrimoni:
30

Codi Validació: 6TG42AYQWAR2XKARQJ759RJGA | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 78

ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA

ACTA

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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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 €

ACTA DEL PLE

Lloc i horari

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
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.»
De les intervencions anteriorment referides, i pel que fa a aquest punt, el regidor del grup
municipal Unides Podem, Michael L. Muller Flury, sol·licita expressament que consti en acta
que el seu vot serà favorable per imperatiu legal, tot i no estar-hi d’acord amb el contingut de
la modificació d’aquest ordenança fiscal.

31

Codi Validació: 6TG42AYQWAR2XKARQJ759RJGA | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 78

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.

ACTA

Sotmès directament a votació el Dictamen, n’esdevé el resultat següent: onze (11) vots a
favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit
Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears i Unides Podem; i sis (6) vots d’abstenció dels
membres dels grups municipals Junts Avançam i Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació
de l'ordenança fiscal regulador de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 12 En contra: 0 Abstencions: 5 Absents: 0

«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.

ACTA DEL PLE

Se sotmet a consideració dels reunits el Dictamen formulat per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

8.-

Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 10 d’agost de 2020.
Vist que el Ple de l’Ajuntament va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança
fiscal abans esmentada en sessió plenària de data 27 d’agost de 2020.
Vist que durant el termini d’exposició al públic en el BOIB núm 151 de 01 de setembre de
2020 s’ha presentat la següent reclamació, en temps i forma:
˗

Reclamació presentada per part de Michael Lorenzo Muller Flury, regidor del grup
Municipal Unides Podem en data 13 d’octubre de 2020 amb RGE 7243.

Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 05 de novembre de 2020 en relació a les
reclamacions presentades.
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.- Estimar la reclamació efectuada per part de Michael Lorenzo Muller Flury , regidor
del grup Municipal Unides Podem en data 13 d’octubre de 2020 amb RGE 7243, en el
següent sentit:
Modificació article 3.1 apartat e) i 3.2
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Vist l’informe emès per part de la Secretària accidental dia 11 d’agost de 2020.

ACTA

ARTICLE 3
1. Estan exempts de l’impost:
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 amb grau de
discapacitat reconegut 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 un grau de discapacitat les
que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

Segon.- Aprovar definitivament, la modificació puntual de l´Ordenança Fiscal Reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Tercer.- Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.4 TRLRHL, al BOIB el
present acord definitiu i el text íntegre de l’ordenança per a la seva entrada en vigor.
Nou text ordenança fiscal
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
CAPÍTOL I
DISPOSICIÓ GENERAL

ACTA DEL PLE

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 amb grau de discapacitat reconegut, la persona
interessada haurà d’aportar el certificat del grau de discapacitat atorgat emès per l’òrgan
competent i declarar que el vehicle és per al seu ús exclusiu.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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.

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 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.
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ARTICLE 1

ACTA

3. No estan subjectes a aquest impost:
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
ARTICLE 3
1. Estan exempts de l’impost:

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 amb grau de discapacitat reconegut 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 un grau de discapacitat les que tinguin aquesta
condició legal en grau igual o superior al 33%.
f.

Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport
públic urbà, sempre que tinguin 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 amb grau de discapacitat reconegut, la persona
interessada haurà d’aportar el certificat del grau de discapacitat atorgat emès per l’òrgan
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c.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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

ACTA

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.
CAPÍTOL IV
SUBJECTES PASSIUS
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.

ARTICLE 8
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:
˗

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.

2. Per a ciclomotors, el deute tributari vendrà determinat per una quantitat fixa.
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
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CAPÍTOL V
BASE IMPOSABLE

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

ARTICLE 7

ACTA

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:
a. Com a turismes, si la càrrega útil autoritzada és inferior o igual a 525 kg.
b. Com a camions, si el vehicle està autoritzat a transportar més de 525 kg de càrrega
útil.
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.

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.
CAPÍTOL VII
PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ

ACTA DEL PLE

5. Els vehicles híbrids (motor elèctric-benzina, elèctric-gasoil o elèctric-gas) gaudiran d’una
bonificació del 50 % de la quota de l’impost.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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.

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.
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ARTICLE 10

ACTA

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.
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.

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.
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
37
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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.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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.

ACTA

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)
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 2021. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació
expresses.
ANNEX
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Potència i classe de vehicle

COEFICIENT

QUOTA

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 €

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 €

ACTA DEL PLE

A) Turismes:

B) Autobusos:

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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:

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 €

F) Altres vehicles:
38
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C) Camions:

ACTA

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 €

Sotmès directament a votació el Dictamen, n’esdevé el resultat següent: dotze (12) vots a
favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit
Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears, Alternativa per Pollença i Unides Podem; i cinc
(5) vots d’abstenció dels membres del grup municipal Junts Avançam.

Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 10 En contra: 0 Abstencions: 7 Absents: 0

A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Vist que en aquest exercici 2020, consta en la Intervenció Municipal una factura relativa a
serveis corresponents a exercicis anteriors essent impossible la seva imputació
pressupostària a l’exercici d’origen com a conseqüència de rebre i/o conformar la factura en
aquest exercici; en qualsevol cas, al tractar-se de serveis efectivament prestats a
l’Ajuntament, cal reconèixer les obligacions econòmiques i efectuar el seu pagament amb la
major brevetat possible.
L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 18 d’abril, que desenvolupa la llei 39/1988, de 28
de desembre, en matèria pressupostària, estableix que es competència del Ple de
l’Ajuntament el reconeixement extrajudicial d’aquests deutes per a la seva aplicació a
aplicacions del pressupost corrent.
El pagament de les mateixes es realitzarà d’acord amb les disponibilitats de Tresoreria, tenint
en tot cas preferència al tractar-se de serveis prestats en exercicis anteriors a l’any en curs.
La factura la qual es proposa a aprovació, ha estat conformada pel membre de la Corporació.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquesta despesa al nivell de la bossa
de vinculació corresponent al pressupost de l’exercici 2020 de l’Ajuntament.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García, vist
l’informe d’objecció efectuat per part d’Intervenció dia 09 de novembre de 2020 formula al
PLE DE L’AJUNTAMENT la següent proposta d’acord:
Primer.- Resoldre les discrepàncies formulada per part d’Intervenció dia 09 de novembre de
39
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Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
núm. 5-2020
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9.-

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

ACTA

2020 pel qual es formula nota d’objecció per un import total de 360 euros.
Segon.- Aprovar la despesa derivada de la relació de factura adjunta, reconeixent
extrajudicialment el deute que de la mateixa es derivi per un import total pressupostari de 360
€ amb càrrec a l’aplicació de l’estat de despeses del pressupost de l’exercici 2020 de
l’Ajuntament de Pollença.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 5-2020

4877

D.
Factura

25/09/202
0

Doc.
Acred.

Nom
tercer

B9628105
0

AMBULA
NCIAS LA
PEÑA,
S.L.

C.
Programa

132

C.
Econòmica

227014

Import
(Eur)

360

D.
Regis
tre
28/09
/2020

D.
Confor
me

Descripció

14/10/2
020

AMBULÀNC
IA FOCS
ARTIFICIAL
S PLATJA
LA GOLA
2019

Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat següent:
deu (10) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera
Pollencina, Partit Popular i El Pi – Proposta per les Illes Balears; i set (7) vots d’abstenció
dels membres dels grups municipals Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per
Pollença.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

10.-

Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 342020 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de
Tresoreria per a Despeses Generals

Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 11 En contra: 0 Abstencions: 6 Absents: 0

Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General,
que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ
Vista la factura núm. 310 de data 29 de setembre de 2020 emesa per part de l’entitat
adjudicatària de l’obra de rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi
de Pollença per import de 25.525,89 euros en concepte de certificat final d’obra.
Vist l’informe emès per part del director de l’obra, l’enginyer municipal en data 29 de
setembre de 2020 que indica:
“Una vegada fets els amidaments de les obres realment executades, s’ha d’informar que hi
ha hagut un increment de 21.095,77€. Tal i com es pot comprovar amb el llistat annex dels

40

ACTA DEL PLE

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 01:16:04 a 01:19:56).
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Factura

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

AJUNTAMENT

ACTA

amidaments de les partides d’obra, aquest increment correspon a la variació del nombre de
les unitats realment executades i inicialment previstes en el projecte. Aquest increment
suposa una pujada del 9.23% respecte del pressupost adjudicat inicialment.”
Atenent que no existeix crèdit adequat i suficient al pressupost de l’exercici 2020 per fer front
a aquesta factura.
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.

Romanent líquid de Tresoreria per a despeses Generals

31.309.641,56

INCORPORACIONS REALITZADES MC 1 I MC 2

1.958.542,64

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10, 17, 22 I 26

8.713.572,09

ROMANENT DISPONIBLE

20.637.526,83

Vista la Memòria de Batlia de data 09 de novembre de 2020.
Vist els informes favorables a la present modificació emesos per part de l’Interventor dia 09
de novembre de 2020.

ACTA DEL PLE

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, 17, 22 i 26 per
import total de 8.713.572,83 euros, és suficient per afrontar el finançament de la modificació
proposada.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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.

El regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció del següent
Primer.- Aprovar inicialment l’Expedient de Modificació de crèdits núm.34/2020, sota la
modalitat de crèdit extraordinari d’acord amb el següent detall:
PRESSUPOST DE DESPESES
CRÈDIT EXTRAORDINARI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

153/61001

Asfaltat i
empedrat de
carrers

25.525,89

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT €

87000

Romanent de
Tresoreria per a
despeses

25.525,89

INGRESSOS
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ACORD:

ACTA

Generals
Segon.- Exposar el present expedient al públic mitjançant anunci en el tauler 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.»
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 01:22:51 a 01:25:55).

11.-

Acord favorable a la presentació de la candidatura del projecte d’organització
veïnal COVID-19, Pollença voluntària

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat següent:
onze (11) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera
Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears i Unides Podem; i sis (6) vots
d’abstenció dels membres dels grups municipals de Junts Avançam i Alternativa per
Pollença.

Vista la resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització per la qual es
convoquen els premis emmarcats dins el programa Premis Autonòmics Voluntarietat IB 2020,
d’acord amb les bases establertes a l’annex 1 de l’esmentada resolució (BOIB núm.
2020/173, de 8 d’octubre).
Vist que aquest Ajuntament de Pollença ha optat al premi d’organització veïnal al haver
desenvolupat una actuació d’organització veïnal arran de l’estat d’alarma declarat el passat
14 de març de 2020, amb la participació del seu veïnat, d’entitats de voluntarietat,
d’empreses privades, d’altres entitats formals o de grups informals mitjançant la presentació
del projecte COVID-19, Pollença voluntària juntament amb la sol·licitud i altra documentació
pertinent de participació en la convocatòria (RGS núm. 2020/3869, de 26 d’octubre),
consistent en una acció d’ajuda i reconeixement públic que té per objecte honorar i fomentar
les fórmules de col·laboració ciutadana, dirigides i coordinades per les entitats locals, que
tenen la finalitat d’aglutinar l’acció veïnal voluntària dels seus ciutadans en una acció de
benefici comunitari relacionada amb mancances socials i/o sanitàries.
Resultant que, per part de la Secció de Participació i Voluntarietat de la Direcció General de
Participació i Voluntarietat, s’ha tramés requeriment de documentació amb la finalitat de
aportar la documentació indicada en l’apartat a del punt 7.3 de les bases de l’esmentada
convocatòria pública consistent en l’acord del Ple de l’Ajuntament favorable a la presentació
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«PROPOSTA DE BATLIA

ACTA

de la candidatura del projecte COVID-19, Pollença voluntària (2020 – E-RC 7768).
Pels motius abans exposats, aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Adoptar acord favorable davant la presentació de la candidatura del projecte
d’organització veïnal COVID -19, Pollença Voluntària.
Segon.- Donar trasllat del present acord Secció de Participació i Voluntarietat de la Direcció
General de Participació i Voluntarietat, als efectes d’aportar la documentació requerida i
continuar amb la tramitació oportuna.»
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 01:30:35 a 01:36:19).

12.-

Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca del Govern les Illes Balears i l’Ajuntament de
Pollença en matèria d’educació de persones adultes per al curs escolar 20202021

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat següent:
unanimitat (17)

Acte seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:

Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca del Govern les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença en matèria d’educació de
persones adultes per al curs escolar 2020-2021 que té per objecte establir els termes de
col·laboració entre ambdues administracions públiques per poder executar un programa
conjunt d’actuació en matèria d’educació de persones adultes a l’àmbit territorial del municipi,
el qual consisteix en la impartició dels ensenyaments formals i no formals que s’especifiquen
en l’oferta normativa pertinent aprovada per la Conselleria per al curs 2020 – 2021.
Vista la memòria tècnica justificativa emesa per la tècnic de l’àrea d’Educació en data 15
d’octubre de 2020, respecte la necessitat i l’oportunitat d’aprovació i subscripció de
l’esmentat conveni, complint amb les previsions de l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del règim jurídic del sector públic (LRJSP) i la Provisió de Batlia d’inici de
procediment dictada en data 22/10/2020.
De conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local -LRSAL-, la cooperació econòmica,
tècnica i administrativa entre l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les
43
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ACTA

Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis,
podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els convenis administratius que subscriguin, i la
subscripció del conveni haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats
administratives i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
i vist el disposat als articles 67 i 68 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears envers els principis de col·laboració, cooperació i coordinació i
la subscripció de convenis interadministratius amb altres administracions per a la millor
prestació dels serveis públics.

D’acord amb els antecedents i disposicions citades, de conformitat amb l’establert al capítol
VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP) i dins el marc de col·laboració i cooperació que l'article 140 de la citada Llei
40/2015, d’1 d’octubre, reconeix a les Administracions Públiques; i d’acord amb els articles
7.4; 22.2 f) i 47.2 k) i ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) i l’apartat 4 de l’article 3 del Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures
urgents per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (BOIB núm. 160/2014, de 22 de novembre), aquesta
Batlia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca del Govern les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença en matèria d’educació de
persones adultes per al curs escolar 2020-2021 adjunt a la present proposta.
Segon.- Trametre la certificació de l’acord d’aprovació del conveni per part de l’Ajuntament de
44

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Vist l’informe de la Secretaria de procediment emès en data 22/10/2020; l’informe emès per
la Direcció general de Formació Professional i Ensenyament de la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca, de data 21/10/2020, sobre la inexistència de duplicitats en l’oferta dels
ensenyaments per a adults sobre uns mateixos beneficiaris en què assenyala que, amb la
subscripció del present conveni, no s’incorre en un supòsit d’execució simultània del mateix
servei públic amb altra administració (RGE núm. 2020/7555, de 22 d’octubre) i l’informe de la
Intervenció sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera en motiu de la subscripció del conveni emès en data 11/11/2020.
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No obstant això, d’acord amb l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (LRBRL), en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local -LRSAL-, l’Ajuntament
exercirà una competència distinta de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, com és
ara, la contractació administrativa externa dels serveis de professorat per a la formació de
persones adultes, competència subjecte al compliment dels requisits de no incórrer en
duplicitat amb altres administracions en la prestació del servei públic i garantir la sostenibilitat
financera si bé, d’acord amb el que preveu l’article 3.4 del Decret llei 2/2014, de 21 de
novembre, de mesures urgents per a l’aplicació de la LRSAL i atenent al fet que l’Ajuntament
ja venia exercint aquesta competència amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta darrera
(concretament, des del 23 de maig de 2001), li correspon vetllar pels requisits de no duplicitat
i sostenibilitat financera.

ACTA DEL PLE

Considerant que l’Ajuntament de Pollença aportarà els locals de la seva titularitat on es duran
a terme les actuacions que resultin de la signatura d’aquest conveni i, per tant en aquest cas,
exerceix una competència pròpia en matèria d’infraestructura viària i altres equipaments de la
seva titularitat (article 25.2 d) LRBRL en concordança amb l’article 29.2 d) LMRLIB respecte
la gestió del patrimoni municipal, regulació del seu ús o destinació, conservació i
manteniment).

ACTA

Pollença a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
(Secció d’Educació de Persones Adultes), als efectes pertinents.
Tercer.- Facultar al Batle per a l’execució del present acord i per a la subscripció del conveni, als
efectes oportuns.
Quart.- En relació amb el que disposa la clàusula 5ª del conveni, designar el Regidor delegat
d’Educació, Josep Marquet Cerdà, i la tècnic de l’àrea d’Educació, Maria Magdalena Mateu
Gelabert, en representació de l’Ajuntament de Pollença a la comissió de seguiment del
conveni prevista en l’esmentada clàusula.

Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat següent:
unanimitat (17)
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

Aprovació, si procedeix, de l'exercici de competència distinta de les pròpies i de
les atribuïdes per delegació (article 7.4 LRBRL): concessió línia de subvencions
i/o ajudes econòmiques per a adquisició llibres i material escolar curs 2020-2021

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA
Vist que, des de la perspectiva administrativa, les subvencions són una tècnica de foment de
determinats programes d’interès general i, fins i tot, un procediment de col·laboració entre
l’Administració pública i els particulars per a la gestió d’activitats d’interès públic.
Atès que, en aquest sentit, l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Pollença, mitjançant
l’elaboració d’unes bases reguladores de subvencions i ajudes per a l'adquisició de llibres de
text, material escolar obligatori i/o quota de material, vol establir el procediment que ha de
regular l’atorgament d’aquests ajuts per al curs 2020 – 2021. Aquests ajusts aniran adreçats
a les famílies amb fills que cursen algun dels cursos dels distints nivells d'educació Infantil,
Primària, Secundària i Batxillerat i tenen la finalitat de donar suport econòmic a les famílies
del municipi de Pollença per la despesa que suposa l’adquisició de llibres de text i/o material
escolar substitutiu de caràcter obligatori per l’alumne/a.
Resultant que en l’atorgament de la subvenció s’haurà de justificar l’activitat que es
subvenciona i que aquesta forma part de l’àmbit competencial de l’Ajuntament.
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13.-

ACTA DEL PLE

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 01:43:12 a 01:48:02).

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Cinquè.- Donar trasllat del present acord a l’Àrea d’Educació, per a la gestió i per a quants
actes i tràmits siguin necessaris per a dur a terme l’ objecte del conveni, als efectes
pertinents, i a l’àrea d’Intervenció, als efectes oportuns.»

ACTA

Vist que en matèria d’educació, l’Ajuntament no té competències, més enllà del que l’article
25.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL)
disposa respecte la participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i
cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars
necessaris per a la construcció de nous centres docents, així com la conservació,
manteniment i vigilància dels edificis de titularitat municipal local destinats a centres públics
d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial. En la legislació de règim local
o sectorial de la Comunitat Autònoma, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears (LMRLIB), tampoc atribueix expressament competència a les
Entitats Locals sobre la matèria plantejada.

Vists els informes preceptius i vinculants, de caràcter favorable, emesos per l’Administració
competent por raó de matèria de la Direcció general de Primera Infància, Innovació i
Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació, de data 30/10/2020, en el que s’assenyala
la inexistència de duplicitats de competències entre la convocatòria de concessió de
subvencions que l’Ajuntament atorgarà per a l’adquisició de llibres de text, material escolar
obligatori i/o quota per al curs 2020-2021 i la convocatòria del programa per al finançament
de llibres de text i material didàctic que gestiona el Servei d’Innovació Educativa (2020-E-RC8187), i de la Administració que té atribuïda la tutela financera de la Subdirecció General de
Gestió Pressupostària i Financera de les Entitats Locals del Ministeri d’Hisenda, respecte la
sostenibilitat financera de les noves competències, de data 14/10/2020, en el que conclou
que l’Entitat local compleix amb els requisits de sostenibilitat financera prevists en l’article 7.4
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) per a l’exercici
de la competència de concessió d’una línia de subvencions i/o ajudes econòmiques per a
l’adquisició de llibres i material escolar per al curs 2020-2021 dirigida a famílies amb fills que
cursin distints nivells educatius en els centres del municipi (RGE núm. 2020/7527, de
22/10/2020).
D’acord amb els antecedents i disposicions citades, de conformitat amb l’establert en els
articles 7.4 i 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL) i en l’article 3 del Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per
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Vist l’article 7.4 de la LRBRL – en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) – que disposa
que les Entitats Locals sols podran exercir competències distintes de les pròpies i de les
atribuïdes per delegació quan no es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la
Hisenda municipal, d’acord amb els requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i no s’incorri en un supòsit d’execució simultània del mateix servei
públic amb altra Administració Pública. A aquests efectes, seran necessaris i vinculants els
informes previs de l’Administració competent per raó de matèria (Comunitat Autònoma), en el
que s’assenyali la inexistència de duplicitats (RGS núm. 2020/3576, de 30/09/2020), i de
l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera (Estat, en el cas de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears) sobre la sostenibilitat financera de les noves competències
(RGS núm. 2020/3582, de 30/09/2020). En tot cas, l’exercici d’aquestes competències
s’haurà de realitzar en els termes prevists en la legislació de l’Estat i de les Comunitats
Autònomes.

ACTA DEL PLE

Vista la memòria tècnica justificativa emesa en data 24/09/2020; els informes emesos per la
Intervenció i la Secretaria municipals de dates 10/09/2020 i de data 28/09/2020,
respectivament.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

En conseqüència, no resultant la concessió d’ajudes econòmiques per a l’adquisició de
material escolar una competència pròpia de l’Ajuntament, procedeix tractar-se com una
competència de les denominades impròpies i aplicar el disposat en l’article 7.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

ACTA

aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (BOIB núm. 160/2014, de 22 de novembre), aquesta
Batlia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Exercir l’activitat o servei de concessió d’una línia de subvencions i/o ajudes
econòmiques per a l’adquisició de llibres, material escolar obligatori i/o quota material per al
curs 2020-2021 dirigida a famílies amb fills que cursin algun dels cursos dels distints nivells
educatius, a través de l’àrea d’Educació, gestionant-se directament per aquesta Entitat local
com competència distinta de les pròpies i de les atribuïdes per delegació, resultant acreditat
que no es posa en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda municipal, d’acord
amb els requeriments de la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i
que no s’incorre en un supòsit d’execució simultània del mateix servei públic amb altra
Administració Pública, realitzant el seu exercici en tot cas en els termes previstos en la
legislació de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.

Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

14.-

Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l'annex de personal del
Pressupost General per a l'exercici 2020

Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 16 En contra: 0 Abstencions: 1 Absents: 0

Acte seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA
En data de 4 de juny de 2020 es va aprovar definitivament el pressupost i la plantilla de
personal de l’Ajuntament de Pollença, publicat al BOIB núm.101/2020, després de la
corresponent tramitació.
Vista la sentència 00168/2020, de dia 26 de juny, aclarida mitjançant Auto de dia 31 de juliol
de 2020 (RLN de 2/9/2020), dictats pel Jutjat Social núm. 3 en el procediment corresponent
als autos de judici sobre demanda de reconeixement de dret (0001068/2018, a instàncies del
Sr. Juan Carlos Ramírez Roca); sentència que estima la demanda interposada contra
l’Ajuntament de Pollença, declarant que el demandant es troba vinculat amb l’entitat
demandada en virtut d’una relació laboral, amb una antiguitat fixada a 1 d’octubre de 1993.
Atès que a dit treballador li ha estat reconeguda, mitjançant l’esmentada sentència judicial,
una nova relació jurídica, en aquest cas, de personal laboral indefinit no fix, essent obligació
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Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat següent:
unanimitat (17)

ACTA DEL PLE

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 01:54:23 a 01:58:44).

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Segon.- Donar trasllat del present acord als serveis tècnics de l’Àrea d’Educació, als efectes
oportuns.»

ACTA

de l’Ajuntament regularitzar la situació mitjançant la inclusió/creació de la plaça
d’administratiu objecte de dita declaració judicial en la plantilla pressupostària, així com en
l’annex de personal del vigent pressupost general de l’Ajuntament de Pollença.
En data de 13 de novembre de 2020, per la TAG del departament de personal s’ha emès
informe jurídic que, entre d’altres, assenyala:
«Vista la Resolució de Batlia núm. 717/2020, d’1 d’octubre de 2020, mitjançant la qual
s’acata l’esmentada sentència i es resol:

I vista la resolució de Batlia núm. 761/2020, de 22 d’octubre de 2020, de rectificació d’error
material detectat a l’anterior resolució en el sentit de fixar que el nivell de la plaça és el III
enlloc del II.
S’ha de procedir a la corresponent modificació pressupostària incorporant a la plantilla
orgànica i econòmica la plaça amb el següent detall a la plantilla orgànica:
«B.2) Personal laboral per temps INDEFINIT
L2-12

Administratiu

III

Contracte indefinit (4)

(4) L2-12: Contracte laboral indefinit no fix per sentència jutjat de lo social »»
Bartomeu Cifre Ochogavía, Batle, Proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
acord:

ACTA DEL PLE

Com a Tècnica d’Administració General del Departament de Personal Informo que:

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

«Segon.- Procedir a regularitzar la situació sorgida d’aquesta nova relació jurídica, a
conseqüència de la seva declaració mitjançant sentència judicial, amb la creació de la plaça
d’administratiu en la plantilla/annex de personal (plantilla orgànica i econòmica) del
pressupost general de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2020 mitjançant la oportuna
modificació pressupostària a la qual estarà vinculada: Personal Laboral: Denominació:
Administratiu (codi L); Nivell II; naturalesa jurídica: laboral indefinit assignat-li les funcions, les
retribucions i el règim jurídic establert per a aquest nou lloc de treball»

B.2) Personal laboral per temps INDEFINIT
L2-12

Administratiu SSTT

III

Contracte indefinit (4)

(4) L2-12: Contracte laboral indefinit no fix per sentència jutjat de lo social »»
Segon.- Exposar al públic l’esmentada modificació de la plantilla de personal, durant el
termini de quinze dies hàbils, tant en el Tauler d’Anuncis com en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, a efecte de reclamacions, en compliment del que disposa l’article 169.1. 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.
Tercer.- Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública i entrarà en vigor dins l’exercici a
què es refereix, una vegada que s’hagi complit el que disposa l’article 112.3. de la Llei 7/85
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 169 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.
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Primer.- Modificar l’annex de la plantilla orgànica i econòmica incorporant la plaça
d’administratiu amb el següent tenor:

ACTA

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 02:03:03 a 02:07:51).
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat següent:
setze (16) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera
Pollencina, Partit Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears, Junts Avançam i Unides
Podem; i un (1) vot d’abstenció del membre del grup municipal Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 10 En contra: 0 Abstencions: 7 Absents: 0

Abans de tot, a iniciativa de la Batlia, se sotmet a ratificació del Ple la inclusió d’aquest
assumpte a l’ordre del dia que acompanya a la convocatòria de la present sessió ordinària,
d’acord amb el que disposa l’article 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
Se sotmet a votació la seva inclusió i n’esdevé el resultat següent: deu (10) vots a favor dels
membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El
Pi – Proposta per les Illes Balears; i set (7) vots en contra dels membres dels grups
municipals Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Aprovació, si procedeix, de la designació del Jutge de Pau titular

ACTA DEL PLE

15.-

Atès el resultat de la votació es declara ratificada la inclusió d’aquest assumpte, que
acompanya la convocatòria, a l’ordre del dia.
«PROPOSTA DE BATLIA
Vist que en el mes d’abril de 2020 quedà vacant el càrrec de Jutgessa de Pau titular de
conformitat amb la comunicació tramesa per la Presidència del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears de data 25/05/2020 (RGE núm. 3529/2020, d’1 de juny) i d’acord amb
l’ordenat per la Batlia, mitjançant Provisió de data 8 de juny de 2020, s’inicià el pertinent
procediment per dur a terme l’elecció de Jutge/sa de Pau titular del municipi de Pollença.
Considerant que es va remetre al Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit o Jutjat
Degà d’Inca, al propi Jutjat de pau i al Butlletí Oficial de les Illes Balears, l’edicte del BatlePresident d’aquest Ajuntament, pel qual s’obrí el període de presentació d’instàncies per
cobrir el càrrec de Jutge/essa de Pau titular en el municipi, sent publicat i exposat l’esmentat
edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 113 de data 23 de juny de 2020, en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit o
Jutjat Degà i en el propi Jutjat de pau des del 24 de juny al 14 de juliol de 2020.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es formalitzaren un total de catorze
sol·licituds per part de persones interessades en les quals manifestaren, sota la seva
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Seguidament se sotmet al Ple la consideració de la Proposta formulada que textualment diu:

ACTA

responsabilitat, complir amb els requisits establerts en la normativa vigent per accedir al
càrrec de Jutge/essa de Pau.

Atès que, no obstant això, existeix una dualitat de procediment per al nomenament dels
jutges de pau en el sentit de què el Reglament 3/1995 de 7 de juny, dels Jutges de Pau i els
articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial estableixen un
sistema de designació ordinària i altre extraordinària, segons que el jutge de pau titular i
substitut seran elegits pel Ple de l’Ajuntament corresponent i proposats pel seu nomenament
a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, o bé que aquells siguin nomenats
directament per aquesta darrera.
Considerant que la comprovació d’ofici de la incompatibilitat del candidat que es pretén elegir
constatada en data 27 de juliol de 2020 originaria, en qualsevol cas, l’aplicació de l’article 15
del Reglament 3/1995 de 7 de juny, dels Jutges de Pau, que estableix que si en la persona
escollida per l’Ajuntament concorre alguna causa d’incompatibilitat, la Sala de Govern podrà
procedir al seu nomenament si el proposat reuneix els requisits legals de capacitat, concedint
el termini de vuit dies per a que acrediti el cessament en l’exercici de l’activitat incompatible si
bé cal assenyalar que, a dia d’avui, el senyor Ochogavia Mayol no consta inscrit en el
registre de partits polítics com representant de cap partit atesa l’anotació de la cancel·lació
de la inscripció en l’esmentat registre a conseqüència de la declaració judicial d’extinció de
partit polític en virtut de la sentència dictada pel Jutjat Central Contenciós Administratiu N. 11
en data 19 d’agost de 2020.
Pels motius abans exposats, que recullen les circumstàncies i els extrems assenyalats en els
antecedents i fonaments indicats, i de conformitat amb l’article 22.2 p) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, així com amb els articles 6 i 7 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, el Ple, aquesta Batlia proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Designar a Martí Ochogavia Mayol, amb NIF 41400018 H, domiciliat en carrer Pare
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Vist que, per altra banda, el senyor Martí Ochogavia Mayol ha presentat davant aquest
Ajuntament escrit en el que recull, entre d’altres manifestacions, la sentència n. 49/2020
dictada pel Jutjat Central Contenciós Administratiu N. 11 en data 19 d’agost de 2020 que
declara extingit dit partit polític conforme el procediment corresponent (PA 0000045/2020) per
a la declaració judicial d’extinció de partits polítics que es trobin en situació d’inactivitat.

ACTA DEL PLE

Vist que durant el mandat, els Jutges de Pau estaran subjectes al règim d'incompatibilitats i
prohibicions regulades en els articles 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del
Poder Judicial, en el que els sigui aplicable conforme estableix l’article 14 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, i comprovada d’ofici en data 27 de juliol de 2020 la presumpta
incompatibilitat manifestada resultà que el candidat que es pretén elegir consta inscrit en el
registre de partits polítics com representant del partit polític Unió Pollencina Independent en
l’esmentada data.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

De conformitat amb l’article 22.2 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, així com amb l’article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Pau, el Ple, a proposta de la Comissió Informativa Permanent General de data 20 de juliol de
2020, adoptà, per unanimitat dels seus membres, l’acord de retirar l’esmentada proposta de
designació del senyor Martí Ochogavia Mayol de l’ordre del dia (article 92.1 del reglament
d’organització i funcionament de les Corporacions Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre), a efecte de que s’incorporés a l’expedient, entre d’altres, la
comprovació de que la persona proposada constava com a “president” del partit polític Unió
Pollencina Independent (UNPI) en el registre de partits polítics depenent del Ministeri
d’Interior, incomplint-se la prohibició establerta en l’article 23 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny.

ACTA

Vives, 51 de Pollença (07460), com a Jutge de Pau titular d’aquest municipi.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Jutge Degà d’Inca, que ho elevarà a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per al seu posterior nomenament
(article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).
Tercer.- Si la Sala de Govern del Tribunal de Justícia considera que la persona triada per
l'Ajuntament reuneix les condicions de capacitat i d'elegibilitat exigides per la Llei, expedirà el
corresponent nomenament i ordenarà la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, adonant d'aquest al Consell General del Poder Judicial i al Jutge Degà d’Inca (article
8 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).»

Atès el resultat de la votació, que representa el vot favorable de la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació per a l’adopció del present acord (article 22.2 p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i article 6 del Reglament
3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau), es declara aprovada íntegrament la Proposta
precedent i els acords continguts en la mateixa.
Diligència.- Per fer constar que l’absència dels regidors i regidores del grup municipal de Junts Avançam (Miquel Àngel
March Cerdà, Antoni Cànaves Capllonch, Joana Aina Campomar Orell, Magdalena Seguí Cànaves i Miquel Àngel
Sureda Massanet); del regidor del grup municipal d’Unides Podem (Michael L. Muller Flury) i del regidor del grup
municipal d’Alternativa per Pollença (Pere Josep Coll Torrendel), 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 21.27 hores, s’incorporen a la sessió els regidors i regidores Miquel
Àngel March Cerdà, Antoni Cànaves Caplloch, Joana Aina Campomar Orell, Magdalena Seguí Cànaves i Miquel Àngel
Sureda Massanet (Junts Avançam); el regidor Michael L. Muller Flury (Unides Podem) i el regidor Pere Josep Coll
Torrendell (Alternativa per Pollença)

16.-

Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per adherir-se a la "Xarxa
d'Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030” de la FEMP

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

El Sr. Batle-President, abans d’entrar en el debat d’aquesta Moció, demana la retirada
d’aquest punt de l’ordre del dia conforme el que disposa l’article 92.1 del ROF, aprovat pel
RD 2568/1986, de 28 de novembre, atès que aquesta fa referència a un Pla d’Acció per a
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Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el
resultat següent: deu (10) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença,
Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi-Proposta per les Illes Balears; i set (7) vots
d’abstenció dels membres dels grups municipals Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per
Pollença.

ACTA DEL PLE

Diligència.- Per fer constar que quan són les 21.25 hores s’absenten de la sessió els regidors i regidores del grup
municipal de Junts Avançam (Miquel Àngel March Cerdà, Antoni Cànaves Capllonch, Joana Aina Campomar Orell,
Magdalena Seguí Cànaves i Miquel Àngel Sureda Massanet); el regidor del grup municipal Unides Podem (Michael L.
Muller Flury) i el regidor del grup municipal Alternativa per Pollença (Pere Josep Coll Torrendel).

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

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 02:17:51 a 02:48:12).

ACTA
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que tenen en tramitació i que la idea és que es pugui
aprovar en el plenari de gener. A més, el Sr. Batle-President exposa que, en cap moment, la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), s’ha manifestat al respecte, i
aprofitant que hi ha un Consell Executiu, com a membres integrants d’aquest, la idea és
presentar aquesta moció per poder-la estudiar i que hi pugui haver una manifestació
expressa de la FELIB al respecte.
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 02:48:50 a 02:54:22).
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació la petició de retirada de la present Moció
inclosa a l’ordre del dia i n’esdevé el resultat següent: unanimitat (17).

Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per a un Pla d'Inversions i
Transformació del municipi de Pollença

Desfavorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 7 En contra: 10 Abstencions: 0 Absents: 0

A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«MOCIÓ PER A UN PLA D’INVERSIONS I TRANSFORMACIÓ DEL MUNICIPI DE
POLLENÇA

ACTA DEL PLE

17.-

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Atès el resultat de la votació es declara retirada la Moció de l’ordre del dia.

Les inversions són a nivell local una eina imprescindible per a la millora dels serveis públics,
dels equipaments, de les infraestructures , l’entorn ambiental així com per a la dinamització
econòmica del municipi. La seva planificació hauria de ser un sistema habitual per a millorar
la seva eficiència, la seva execució i la necessària transparència cap als residents.
Les inversions van més enllà de la reurbanització, un pla municipal suposaria inversions en
zones necessitades de transformació social, rehabilitació de patrimoni, reurbanització
d’espais lliures amb criteris de sostenibilitat, nous equipaments públics, millores en
infraestructures esportives, parcs infantils i remodelacions integrals d’edificis públics,
diagnòstic i estudi de problemàtiques, construcció i renovació de xarxes d’aigua
d’abastiment, sanejament i pluvials, obres per millorar la recollida de residus,
telecomunicacions, millores d’edificis municipals, enllumenament públic, millora de camins i
carrers. A més ha de contemplar l’equilibri i les prioritats dels diferents nuclis urbans i de la
seva població.
Un bon pla d’inversions a executar els propers anys, per poder planificar la seva execució
amb la millor eficiència econòmica i logística, és una eina útil per a la millora del municipi i la
seva sostenibilitat.
Cal esmentar que si abans ja era aconsellable treballar en base a un pla d'inversions locals
pel municipi de Pollença, adaptant-se als canvis polítics, essent un instrument de feina real i
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

ACTA

quantificable en base a objectius i resultats per millorar el poble, actualment s’han incorporat
dos elements nous que fan necessari i prioritari la visió global i de futur que permetria aquest
pla.
En primer lloc la pandèmia de la Covid-19 ens ha plantejat una situació on les polítiques
públiques i els serveis públics han demostrat ser més necessaris que mai i, a nivell local,
imprescindibles.

Un Pla d’inversions i transformació del municipi de Pollença ha d’incloure projectes
encaminats a la millora dels diferents nuclis poblacionals, per a la modernització municipal i
per donar solució als problemes històrics manifestament urgents. Ha d’incloure els projectes
propis, els cofinançats amb altres administracions i els que siguin gestionats al 100% per part
d’altres administracions.
El municipi de Pollença se mereix un pla d’inversions amb projectes estratègics per impulsar
els propers quatre anys amb un balanç i un rendiment de comptes periòdic davant el Ple i a
la pàgina de transparència de l’Ajuntament.
Un Pla d’inversions i transformació per Pollença ha de suposar un programa innovador del
municipi per la inversió pública, l’impuls econòmic, la generació d’ocupació, la dinamització
econòmica i comercial i la reactivació del municipi, aprofitant al màxim tots els recursos
disponibles interpel·lant al màxim els agents socials i econòmics locals. S’ha d’aprofitar per
avaluar i marcar una ruta de les petites i mitjanes obres pendents, donar resposta també a
les peticions i als projectes nascuts de la participació pública, transformar i millorar les
dotacions de les àrees del municipi que més ho necessiten i impulsar polítiques decidides i
transformadores, afavorir la comunitat i potenciar rehabilitacions sostenibles .
El pla d’inversions i transformació del municipi de Pollença :
Ha definir els objectius, els terminis i els resultats esperats, les actuacions previstes han
d’incloure, sempre que sigui possible, la modernització de les infraestructures municipals,
sistemes d’estalvi energètic, utilització de materials reciclats i altres qüestions relacionades
amb un model de municipi intel·ligent i la incorporació d’avanços tecnològics.
Ha d’identificar les possibles actuacions, considerant la informació ja disponible a
l’Ajuntament, les necessitats d’infraestructures i equipaments públiques i de serveis públics o
de la seva millora, accessibilitat, seguretat vial, mobilitat i els processos participatius ja
realitzats.
Ha de prioritzar les obres després de l’anàlisi de la primera fase tenint en compte sempre que
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Moltes són les necessitats que demanda el nostre municipi, a Pollença, al Moll i a la cala de
Sant Vicenç, petites actuacions d’interès i assequibles per les empreses locals possibilitant
que puguin optar-hi amb els requisits de solvència necessaris complint amb la normativa de
contractació pública.

ACTA DEL PLE

Per tots aquests motius és important que l’Ajuntament planifiqui les seves inversions i reculli
en un pla d’inversions per Pollença les que encara no han finalitzat, les licitades i les
previstes en un futur i contempli les actuacions urgents i extraordinàries davant la covid19.
Posar en marxa un pla d’inversió local per a la contractació de petites obres i serveis a
autònoms i empreses locals. El cert és que els sectors de l’obra i rehabilitació provoquen un
important efecte multiplicador a altres sectors diversos com subministraments de materials,
fusteria, ferreria, transports, pintura, llanterneria, electricitat, entre d’altres.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

En segon lloc els canvis en la situació de la utilització dels romanents i superàvits a nivell
municipal, encara que pugui ser de forma temporal i després de massa anys de prohibició,
els ajuntaments poden fer ús dels seus recursos per fer millores al municipi i que fins ara
estaven segrestats als bancs.

ACTA

sigui possible els llocs de feina que pot generar i impulsar la tramitació d’execució i/o licitació
més àgil.
Els objectius han de tenir en compte la cultura, l’oci, l’esport, l’educació, la salut, la
digitalització del municipi, la dinamització juvenil, l‘oci alternatiu, el suport social als més
vulnerables. La covid19 ha fet més palès que mai que s’han d’invertir els estalvis municipals
en millorar la vida dels pollencins i pollencines.

1. L’Ajuntament de Pollença se compromet, en el termini de tres mesos, a redactar i a
consensuar un pla d’inversions i transformació per Pollença a quatre anys que ha
d’incloure projectes encaminats a la millora dels diferents nuclis poblacionals, per a
la modernització municipal i per donar solució als problemes històrics manifestament
urgents. Ha d’incloure els projectes propis, els cofinançats amb altres
administracions i els que siguin gestionats al 100% per part d’altres administracions.
2. El pla d’inversions i transformació dels municipi de Pollença ha de preveure un
balanç i un rendiment de comptes periòdic davant el Ple i a la pàgina de
transparència de l’Ajuntament.»
Diligència.- Per fer constar que quan són les 21.43 hores, abans de procedir amb les intervencions corresponents a
aquest punt de l’ordre del dia, es produeix un recés en la sessió, iniciant-se novament a les 21.51 hores.

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 03:03:33 a 03:13:12).
Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el
resultat següent: set (7) vots a favor dels membres dels grups municipals Junts Avançam,
Unides Podem i Alternativa per Pollença; i deu (10) vots en contra dels membres dels grups
municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El - PI Proposta per les
Illes Balears.
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Per l’abans esmentat es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
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Les inversions van des de solucionar la problemàtica dels abocaments d’aigües brutes a la
badia de Pollença, prioritzar inversions com la plaça Miquel Capllonch i el carrer Formentor,
la nova Oficina d’Informació Turística del Port de Pollença, la millora de la Unitat Bàsica de
Salut del Moll, la remodelació d’urbanitzacions com Can Singala, l’adequació del mirador i
del nucli de Cala Barques, la zona verda de Balaixa i del carrer Cala Clara a sant Vicenç,
continuar amb la millora de l’enllumenat públic amb LEDs de baix consum, l’impuls en la
construcció urgent del nou PAC a Pollença, la construcció d’un nou quarter de la policia
municipal, habitatge públic, la millora de les zones verdes del Pont Romà i Can Febus, la
reconstrucció de la Pescateria, la rehabilitació del Capitol, la disposició d’una escoleta
pública de 0-3 anys al nucli de població de Pollença, la compra i expropiació de solars per a
usos diversos, la rehabilitació del primer pis del Claustre de Pollença, per a la climatització i
ampliació del Museu i per a noves dependències municipals, entre d’altres inversions i
millores que d’una manera o altra ja s’hi ha treballat.

ACTA DEL PLE

Al municipi de Pollença i als diferents nuclis de població ja hi ha moltes necessitats
detectades, avaluades, diagnosticades, pressupostades i posades en marxa. No partim de
zero, hi ha molta feina feta i hem d’accelerar i tenir una visió global dels recursos disponibles,
les prioritats, els objectius i els terminis. Però també les noves situacions han plantejat altres
necessitats que s’han d’incorporar i estudiar.

ACTA

Atès el resultat de la votació, es declara no aprovada la Moció precedent i els acords continguts
en la mateixa.

18.-

Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per a la millora de
l'ajuda alimentària dels serveis socials en l'actual context de crisi

Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 7 En contra: 0 Abstencions: 10 Absents: 0

Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General,
que transcrit literalment diu:

En aquest context, les fórmules, els plantejaments i els criteris utilitzats no poden ser els
habituals i és necessari que des de Serveis Socials es comenci a concedir ajudes
econòmiques de manera flexible i suficient, ja que la situació que estam vivint és excepcional
i aquells que no tenen feina (ni ingressos suficients) és pràcticament impossible que en
trobin. Aquest Ajuntament, amb un superàvit realment elevat, no ha de permetre el sofriment
d'aquestes famílies ni les pot deixar abandonades a la seva sort.
Des dels primers mesos de la crisi sanitària hem vist com bàsicament s'han concedit ajudes
alimentàries i el sistema utilitzat ha anat variant: del sistema de repartiment de bosses, a les
targetes de compra Eroski, a finalment un sistema d'ajuda en espècie però per punts.
Aquest sistema mostra mancances, perquè no discrimina entre aquelles famílies que tenen
alguns ingressos però necessiten una ajuda i aquelles que tenen ingressos molt baixos o
directament no en tenen i necessiten que es cobreixi la necessitat d'alimentació completa o
gairebé completa. Entenem que en aquests últims casos és necessari concedir ajudes
econòmiques per a aliments, perquè l'actual ajuda alimentària només es reparteix un pic al
mes, amb una quantitat insuficient i sense productes frescos.
Si ens fixam per un moment en el col·lectiu més vulnerable i exposat a la pobresa com són
els infants, hem de recordar que el nivell de renda familiar està directament relacionat amb el
sobrepès i l'obesitat infantil, i l'Ajuntament, des de les seves possibilitats hauria de promoure
polítiques per tal d'impedir que el sobrepès sigui una qüestió de classe social. L'informe
ALADINO 2019 (Estudio de Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad en
España) ha mostrat recentment que un 40% dels escolars té sobrepès i la diferència que es
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Aquest fet s'ha vist reflectit en l'increment de famílies usuàries dels Serveis Socials
municipals que, en un poble dedicat principalment al monocultiu turístic, han vist com es
quedaven sense feina i s'esfumava la possibilitat de poder-ne trobar com a mínim fins a la
propera temporada turística, si és que aquesta acaba sent possible. Si a la falta d'ingressos,
li afegim els elevats preus dels lloguers (amb els impagaments que ja acumulen moltes
famílies) i que el fred ja està a punt d'arribar amb l'increment de despesa elèctrica que
suposa, és fàcil imaginar com de desesperada pot arribar a ser la situació de molts veïns de
Pollença.
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D'ençà de la declaració de la pandèmia per COVID-19, l'estat d'alarma i les conseqüents
restriccions que han suposat una paralització de l'activitat econòmica, la crisi ha tengut un
enorme impacte a Pollença i les conseqüències socials són devastadores per moltes
famílies.

ACTA DEL PLE

«MOCIÓ PER A LA MILLORA DE L'AJUDA ALIMENTÀRIA DELS SERVEIS SOCIALS EN
L'ACTUAL CONTEXT DE CRISI

ACTA

dóna depenent del nivell de renda és tan gran que en l'estrat més baix d'ingressos (menys de
18.000€ any) l'obesitat es duplica respecte les famílies amb major ingressos (més de
30.000€): d'un 12% a un 23%.

Per altra banda, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, en el seu article
5.1 estableix que “La perspectiva de gènere s’ha d’incorporar en totes les polítiques dels
poders públics de les Illes Balears” entenent per perspectiva de gènere la presa en
consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit per a l’anàlisi, la planificació,
el disseny i l’execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses
actuacions, situacions i necessitats afecten les dones.
És evident que aquesta perspectiva de gènere no s'ha aplicat a l'hora d'elaborar el llistat de
productes i la seva assignació de punts, ja que les dones resulten penalitzades pel fet de ser
dones ja que han de gastar punts per adquirir compreses si estan en edat menstrual o
adquirir el complement de llet necessari en cas de dones embarassades, lactants o peri
menopàusiques, mentre que els homes poden dedicar aquests punts a menjar. Aquesta
discriminació, segurament no intencionada, ha de ser corregida per un Ajuntament que ha fet
públic el seu compromís amb la igualtat de gènere en repetides ocasions.

ACTA DEL PLE

La mateixa guia explica també la importància dels lactis, ja que aporten proteïnes d'excel·lent
qualitat i són la principal font de calci de fàcil assimilació per la dieta, a més d'aportar
vitamines A, B2, B9, B12 i D. Per això en recomana el consum diari, especialment (entre 2 i 4
racions) pels infants i adolescents, a més de a dones embarassades, lactants i
perimenopàusiques. Duit al sistema de punts, que un infant prengués dos tassons de llet
diaris suposaria gastar 15 punts, dels 20 mensuals que s'assignen per cada membre familiar.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Si consultam la piràmide d'alimentació saludable de la guia Alvac (d'Alimentació saludable i
vida activa), publicada per la Direcció General de Salut i Consum, s'hi exposa que les fruites i
verdures es troben en el llistat d'aliments de consum diari. La seva aportació d'aigua,
vitamines, minerals i altres substàncies, les fa imprescindibles pel manteniment d'un bon
estat de salut i la prevenció d'algunes malalties cròniques. A més, tenen menys calories que
altres aliments, no tenen colesterol i assacien més que altres aliments de major valor
energètic. Per tant, es recomana esforçar-se en consumir-ne com a mínim 5 al dia: tres
racions o més de fruita i dues de verdures. Aquest consum és impossible per una família que
no té ingressos i rep l'actual ajuda alimentària en espècie.

1.- Concedir ajudes econòmiques per aliments i, no ajudes en espècie, per aquelles famílies
que necessiten ajuda per cobrir l'alimentació completa o gairebé completa; i si no, com a
mínim, complementar l'actual ajuda en espècie amb vals de compra per carn i peix, però
sobre tot per a productes de fruita i verdures.
2.- Protegir el creixement dels infants assignant per sistema mig litre de llet (o de llet de
fórmula per nadons que no fan lactància materna) diari per cada infant i adolescent, la família
del qual rebi l'ajuda alimentària, sense que comptabilitzi en la despesa de punts.
3.- Aplicar la perspectiva de gènere al llistat de productes de l'actual ajuda alimentària,
eliminant allò que penalitza la dona pel fet de ser-ho i per tant, assignar per sistema a cada
dona compreses suficients per cada cicle menstrual i mig litre de llet diari per a dones
embarassades, lactants i perimenopàusiques, sense que comptabilitzi en la despesa de
punts.»
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 03:18:58 a 03:29:37).
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Pels motius exposats, es proposen els següents ACORDS:

ACTA

Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el
resultat següent: set (7) vots a favor dels membres dels grups municipals Junts Avançam,
Unides Podem i Alternativa per Pollença; i deu (10) vots d’abstenció dels membres dels grups
municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El - PI Proposta per les
Illes Balears.

Propostes / Mocions d’Urgència

19.1.-

Expedient 3551/2020. Cessió gratuïta als clubs de les instal·lacions esportives

Favorable

Tipus de votació: ordinària
A favor: 15 En contra: 0 Abstencions: 2 Absents: 0

Per part de Batlia es presenta a tractament un assumpte no comprés a l’ordre del dia relatiu
a la Proposta d’Acord de declaració de les entitats, que es detallen en el primer punt de la
mateixa, com a entitats d’Interès Públic Municipal en la finalitat de poder signar un conveni
amb l’Ajuntament de Pollença per fer ús de manera gratuïta de les instal·lacions esportives
municipals per a l’exercici 2021, proposta que no convé ajornar fins a la propera sessió
plenària.
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 03:30:12 a 03:30:44).
En primer terme, de conformitat amb l’establert a l’article 82.2 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (LMRLIB) i a l’article 83 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), cal sotmetre a votació la ratificació del
caràcter urgent de la Proposta i n’esdevé el resultat següent: deu (10) vots a favor dels
membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El-PI
Proposta per les Illes Balears; i set (7) vots d’abstenció dels membres dels grups municipals
Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació, es declara ratificada la urgència de l’assumpte per al seu
tractament.
Seguidament i una vegada ratificada la urgència de l’assumpte per al seu tractament, se sotmet
al Ple la consideració de la Proposta formulada que transcrita literalment diu:
«PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D’ESPORTS I IGUALTAT
Vist les sol·licituds presentades per Registre d’entrada (GESTIONA EXP. 3551/2020), per
distintes entitats esportives que fan us de les instal·lacions esportives municipals:
˗

Núm. de registre d’entrada 6717 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sr.
Melcior Bosch Vicens, en representació del club de Voleibol de Pollença i en NIF
G57104986.
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19.-

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció precedent i els acords continguts en
la mateixa.

˗

Núm. de registre d’entrada 6721 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sr. Marc
Monzones Quaiz, en representació del Club de Bàdminton Pollença i en NIF
G577774648.

˗

Núm. de registre d’entrada 6444 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sr.
Maria Rosa Bonnin Cifre, en representació del Club Basquet Colonya Pollença i en
NIF G57368714.

˗

Núm. de registre d’entrada 6699 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sr. Martí
Amengual Caldés, en representació de Panord – Rent a Car Formentor i en Procés
de formació de Club.

˗

Núm. de registre d’entrada 6700 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sr.
Daniel Cabezas Luis, en representació de l’Associació pel Foment de l’Esport a
Pollença i en identificació 311000006410.

˗

Núm. de registre d’entrada 6705 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sra.
Núria Vallejo Bermúdez, en representació de Corsaris Rugby Football Club i en NIF
G57498149.

˗

Núm. de registre d’entrada 6715 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sr.
Antonio Fuster Lipps, en representació del Club tennis Pollença i en NIF G16597536.

˗

Núm. de registre d’entrada 6702 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sr.
Rubén Sellenas Lella, en representació del Club Eu Moll-Rosario Judo i en NIF
G57780538.

˗

Núm. de registre d’entrada 6716 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sra.
Marina Espejo Gonzalez, en representació del Club de Patinatge de Pollença i en
NIF G16644148.

˗

Núm. de registre d’entrada 6429 de 17 de setembre de 2020 presentada pel Sr.
Cèsar Lorente Ibarra, en representació del Eu Moll Tennis Club i en NIF G57217739.

˗

Núm. de registre d’entrada 6701 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sr.
Josep Perelló Vives, en representació de Club Pollença Futbol 7 i en NIF
G07230923.

˗

Núm. de registre d’entrada 6450 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sr.
Manolo Garcia Farelo, en representació de Pollença i Port Futbol Club i en NIF
G07518061.

˗

Núm. de registre d’entrada 6736 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sr. Marti
Cerda Mesquida, en representació de Club Karate Kime i en NIF G57637019.

˗

Núm. de registre d’entrada 6657de 23 de setembre de 2020 presentada pel Sr. Ariant
Villar Estivill, en representació de La Bodeguita i en NIF que no presenta, en procés
de formació de club.

˗

Núm. de registre d’entrada 6698 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sr.
Josep Luis Pons Cifre, en representació de l’Associació Juan Palomo i en NIF
G59455677.

˗

Núm. de registre d’entrada 6326 del 15 de setembre de 2020 presentada pel Sr.
Gustavo Angel Torrens Pericàs, en representació del Club Atletisme Pollença i en NIF
G07211428.

˗

Núm. de registre d’entrada 6798 del 29 de setembre de 2020 presentada pel Sr.
Josep Bosch Alberti, en representació del Club Natació Bocchoris i en NIF
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Núm. de registre d’entrada 6720 de 25 de setembre de 2020 presentada pel Sr.
Miquel Llompart Cànaves, en representació de la Secció de Muntanya del Club
Pollença i en NIF G57032492.
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˗

ACTA DEL PLE

ACTA

ACTA

G57937153.
˗

Núm. de registre d’entrada 9659 del 23 de novembre de 2020 presentada pel Sr.
Tomàs Oliver Ramón, en representació de Moto Club Grup Trial Pollença i en NIF
G57053969.

Vist el punt 4D de l’article 3 de l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per la Utilització de
Piscines, Instal·lacions Esportives i altres serveis anàlegs (BOIB 91 de 6 de juliol de 2019),
en endavant Ordenança Reguladora, que estableix: “Els clubs d’esports federats i
associacions esportives federades podran fer ús de les instal·lacions, prèvia autorització
mitjançant tarifa; en aquest grup es podrà aplicar un descompte de fins a un 95%, o com a
segona opció mitjançant un conveni amb el propi Ajuntament. En el cas d’un conveni es
podrà eximir del pagament de la tarifa per ús d’espai, sempre atenent a criteris d’interès
general, eficiència i equitat. Tots els convenis seguiran la seva tramitació segons les lleis
aplicables.”

“Las asociaciones a que se refiere el artículo anterior podrán acceder al uso de medios
públicos municipales, especialmente los locales y los medios de comunicación, con las
limitaciones que imponga la coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio
Ayuntamiento, y serán responsables del trato dado a las instalaciones.
El uso de medios públicos municipales deberá ser solicitado por escrito al Ayuntamiento, con
la antelación que se establezca por los servicios correspondientes.”
Vist l’article 122 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears.
Vist l’informe sobre l’activitat dels clubs i associacions que presenten sol·licitud emès per part
del tècnic d’esports en data 23 de desembre de 2020.

ACTA DEL PLE

Vist l’article 233 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, que
estableix:

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Vist l’article 30 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, de Pollença, que fa
referència a la declaració d’interès públic municipal.

Primer .- Estimar parcialment les sol·licituds presentades per la gratuïtat en la utilització de
les instal·lacions esportives acollint-se al punt punt 4D de l’article 3 de l’Ordenança
Reguladora segons el següent detall:
ENTITAT
ESPORTIVA

PERSONA QUE
REPRESENTA

NÚM.
REGISTRE
ENTRADA

ESPAI QUE
SOL·LICITA

CLUB VOLEIBOL
MELCIOR BOSCH
1 POLLENÇA
6717 / 25-09-20
VICENÇ
(G57104986)

1 MÒDUL PAVELLÓ

SECCIÓ DE
MUNT. CLUB
2
POLLENÇA
(G57032492)

SALA D’ACTIVITATS
COL·LECTIVES /
ROCÒDROM

MIQUEL
LLOMPART
CÀNAVES

6720 / 25-09-20

HORARI ÚS
REGULAR QUE ES
SOL·LICITA
DE DILLUNS A
DIVENDRES DE 17:15
A 22:00 HORES
DISSABTES I
DIUMENGES PER
PARTITS
DIMARTS I DIJOUS DE
20:00 A
21:30/DIMECRES DE
17:30 A 20:30
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La Sra. Bianca Aguilar Ryan, regidora delegada d’Esports i Igualtat, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següent acord:

ACTA

ASSOCIACIÓ
PEL FOMENT DE
DANIEL CABEZAS
6 L’ESPORT A
6700 / 25-09-20
LUIS
POLLENÇA
(311000006410)
CORSARIS
RUGBY
7 FOOTBALL
CLUB
(G57498149)

NÚRIA VALLEJO
BERMÚDEZ

CLUB TENNIS
8 POLLENÇA
(G16597536)

MIGUEL LESLIE
SEBASTIAN
RULLEMAN

CLUB EU MOLL
9 ROSARIO JUDO
(G57780538)
CLUB
PATINATGE
10
POLLENÇA
(G16644148)

EU MOLL
11 TENNIS CLUB
(G57217739)

12

13

1 MÒDUL PAVELLÓ

DILLUNS DE 20:30 A
22:00

DIMARTS I DIJOUS DE
16:30 A 22:00 HORES
CAMP DE FUTBOL DE CAMP 1 I 18:30 A 22
6705 / 25-09-20
POLLENÇA
HORES CAMP 2
DISSABTES PER
PARTITS
DIMECRES I
DIVENDRES DE 16:00
A 21:00
2 PISTES DE TENNIS I
6715 / 25-09-20
DILLUNS DE 20:00 A
PISTA COBERTA
21:30
DISSABTES DE 10:00
A 14:00

RUBEN
PISTES ESQUAIX PORT DIMARTS I DIJOUS DE
6702 / 25-09-20
SELLANES LELLA
DE POLLENÇA
17 A 20 HORES
MARINA ESPEJO
GONZÁLEZ

6716 / 25-09-20

CESAR LORENTE
6429 / 17-09-20
IBARRA

DILLUNS DE 17:00 A
20:30
DIMARTS I DIJOUS DE
17:00 A 20:00
DILLUNS I
DIVENDRES: PISTA 1
DE 16 A 20:30 I PISTA
2 DE 18 A 20:30.
DIMARTS I DIJOUS:
2 PISTES DE TENNIS
PISTES 1 I 2 DE 16 A
PORT
20. Pista 3 de 16 a
20:30.
DIMECRES PISTA 1 DE
16 A 20:30 I PISTA 2
DE 18 A 20.
PISTA COBERTA
POLIESPORTIU

CLUB
POLLENÇA
FUTBOL 7
(G07230923)

JOSEP A.
PERELLÓ VIVES

POLLENÇA I
PORT FUTBOL
CLUB
(G07518061)

DIMARTS DIJOUS I
DIVENDRES DE 16:30
A 18:00 A POLLENÇA I
CAMP DE FUTBOL 11
MANOLO GARCIA
DE 16:30 A 21:30 AL
6450 / 17-09-20 DE POLLENÇA I PORT
FARELO
PORT
DE POLLENÇA
DILLUNS I DIMECRES
DE 29:30 A 21:30 AL
PORT

6701 /25-09-20

CAMP DE FUTBOL 7
GRAN

DILLUNS I
DIVENDRES DE 20:00
A 22:00 HORES
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CLUB BÀSQUET
COLONYA
MARIA ROSA
POLLENÇA
BONNIN CIFRE
(G57368714)

DILLUNS, DIMECRES I
DIVENDRES DE 15:30
6721/25-09-20
1 MÒDUL PAVELLÓ A 17:00. DIMARTS I
DIJOUS DE 20:30 A
22:00.
DE DILLUNS A
DIVENDRES DE 16 A
2 MÒDULS PAVELLÓ,
22:30 HORES
6444 / 17-09-20 IES GUILLEM CIFRE,
DISSABTES I
IES CLARA HAMMERL
DIUMENGES PER
PARTITS.
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4

MARC
MONZONILS
QUAIL

ACTA DEL PLE

CLUB
BÀDMINTON
3
POLLENÇA
(G57774648)

6736 / 25-09-20

SALA D’ACTIVITATS
COL·LECTIVES

DILLUNS, DIMECRES
18:15 A 21:15 I
DIVENDRES DE 17:30
a 20:30

ASSOCIACIÓ
15 JOAN PALOMO
(G57641052)

JOSÉ LUIS PONS
CIFRE

6698 / 25-09-20

CAMP FUTBOL 7
POLLENÇA

DIMECRES DE 19:00 A
21:00 HORES

GUSTAVO ANGEL
TORRENS
6326 / 15-09-20
PERICÀS

PISTA ATLETISME
CAMP FUTBOL 6

PISTA AT. DE DILLUNS,
DIMECRES I
DIVENDRES DE 17:30
A 20:30
CAMP DILLUNS
DIMECRES I
DIVENDRES DE 17:30
A 19:00

JOSEP BOSCH
ALBERTÍ

6798 / 29-09-20

PISCINA COBERTA

DISSABTES DE 8:00 A
13:00

TOMAS OLIVER
RAMON

2020-E-RE-231
de 23-11-20

FINCA ANNEXA
POLIESPORTIU

DE DILLUNS A
DIUMENGE DE 9 A 13 I
DE 16 A 21 HORES

CLUB
ATLETISME
16
POLLENÇA
(G07211428)

CLUB NATACIÓ
17 BOCCHORIS
(G57937153)
MOTO CLUB
TRIAL
18
POLLENÇA
(G57053969)

Segon.- No estimar la sol·licitud presentada amb núm. de registre d’entrada 6699 de 25 de
setembre de 2020 presentada pel Sr. Marti Amengual Caldès, en representació de PANORD
– RENTA CAR FORMENTOR i les sol·licitud presentada pel Sr. Ariant Villar Estivill, en
representació de LA BODEGUITA atès que no compleix el requisits del punt 4D de l’article 3
de l’Ordenança Reguladora del Preu Públic per la Utilització de Piscines, Instal·lacions
Esportives i altres serveis anàlegs (BOIB 91 de 6 de juliol de 2019).
Tercer.- Declarar les entitats que es detallen en el primer punt com a entitats d’Interès Públic
Municipal en la finalitat de poder signar un conveni amb l’Ajuntament de Pollença per fer ús
de manera gratuïta de les instal·lacions esportives municipals per a l’exercici 2021.»
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 03:34:13 a 03:36:30).
Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el
resultat següent: quinze (15) vots a favor dels membres dels grups municipals Tots per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El - PI Proposta per les Illes Balears i Junts
Avançam; i dos (2) vots d’abstenció dels membres dels grups municipals Unides Podem i
Alternativa per Pollença.
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta precedent i els acords continguts
en la mateixa.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

1.- Informació de Batlia / 2.- Dació de compte de resolucions de Batlia
A continuació per part del Sr. Batle-President es dóna compte de les resolucions següents:
61
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MARTI CERDA
MESQUIDA
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CLUB KARATE
14 KIME
(G57637019)

ACTA DEL PLE

ACTA

ACTA

˗

Resolució de Batlia núm. 2020/543 de 30 de juliol per la qual s’aprova la modificació
núm. 20/2020 del vigent pressupost de 2020 per ampliació de crèdit de conformitat
amb el detall següent:
AMPLIACIÓ DE CRÈDIT
PRESSUPOST DE
DESPESES
APLICACIÓ
920 226990

DENOMINACIÓ
Despeses sanitàries Pac

IMPORT
23.927,82

IMPORT

4105

De la CAIB, IB Salut, despeses
sanitàries PAC

23.927,82

Resolució de Batlia núm. 2020/544 de 30 de juliol per la qual s’aprova la modificació
núm. 19/2020 del pressupost de l‘exercici 2020 per transferència de crèdit, quedant
fixades les aplicacions afectades de la forma següent:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa
170

227011

340

21306

DENOMINACIÓ
Servei
Salvament
platges
Reparacions
maquinària i utillatge
esport
TOTAL

IMPORT

ACTA DEL PLE

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1.475,28
9.898,46
11.373,74

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

˗

170

6223

340

62253

DENOMINACIÓ
Inversió/adequació
elements platges
Obres adequació i
reparació
Poliesportiu
TOTAL

IMPORT
1.47,28
9.898,46
11.373,74

Resolució de Batlia núm. 2020/754 de 19 d’octubre per la qual s’aprova la
modificació núm. 31/2020 del pressupost de l’exercici 2020 per transferències de
crèdit, quedant fixades les aplicacions afectades de la forma següent:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
151

61915

340

21306

920

22500

DENOMINACIÓ
Adequació camins
senderistes
Reparacions
maquinària i utillatge
esport
Prefectura
de
Costes
TOTAL

IMPORT
7.00,00
235,84
3.00,00
10.235,84

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
160
21305

DENOMINACIÓ
Reparacions

IMPORT
7.000,00
62
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DENOMINACIÓ

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

PRESSUPOST D’INGRESSOS
CONCEPTE

ACTA

9201

221100

235,84
3.000,00
10.235,84

˗

Resolució de Batlia núm. 2020/564 de 13 d’agost per la qual s’aprova el pagament a
justificar a favor del director de la Residència Social Sant Domingo, per un import de
300 euros en concepte de despeses habituals de la residència pel funcionament
ordinari del dia a dia.

˗

Resolució de Batlia núm. 2020/574 de 17 d’agost per la qual s’aprova la modificació
núm. 21/2020 del pressupost de l’exercici 2020 per transferències de crèdit, quedant
fixades les aplicacions afectades de la forma següent:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa

340

21306

DENOMINACIÓ
Reparacions
maquinària i utillatge
esport

IMPORT

ACTA DEL PLE

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

4.568,47

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
340

˗

62253

DENOMINACIÓ
Obres adequació i
reparació
Poliesportiu

IMPORT
4.568,47

Resolució de Batlia núm. 2020/599 de 27 d’agost per la qual s’aprova la modificació
núm. 23/2020 del vigent pressupost de 2020 per generació de crèdit, quedant fixades
les aplicacions d’ingressos i de despesa de la forma següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
DENOMINACIÓ
Instal·lació bucles magnètics
Turisme

IMPORT
2.889,48

PRESSUPOST D'INGRESSOS
DENOMINACIÓ
CIM. Turisme. Bucles

˗

IMPORT
2.889,48

Resolució de Batlia núm. 2020/657 de 15 de setembre per la qual s’aprova la
modificació núm. 25 del vigent pressupost de 2020 per generació de crèdit, quedant
fixades les aplicacions d’ingressos i de despesa de la forma següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ

DENOMINACIÓ

IMPORT
63
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340

maquinària
sanejament
Obres adequació i
reparació
poliesportiu
Productes neteja
Administració
general
TOTAL

ACTA

3381 20306

Despeses
concert

diverses

8.006

PRESSUPOST D’INGRESSOS
APLICACIÓ
47001

˗

DENOMINACIÓ
Aportació Inmobiliaria
Formentor-Festival

IMPORT
8.006

Resolució de Batlia núm. 2020/658 de 15 de setembre per la qual s’aprova la
modificació núm. 24/2020 del pressupost de l’exercici 2020 per transferències de
crèdit, quedant fixades les aplicacions afectades de la forma següent:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa

320

226060

11.000,00
7.700,00
18.700,00

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

˗

320

62241

320

62537

DENOMINACIÓ
Inversió/adequació
centres escolars
Mobiliari/instal·lacions
Escoleta la Gola
TOTAL

IMPORT
11.800,00
6.900,00
18.700,00

Resolució de Batlia núm. 2020/714 de 30 de setembre per la qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 29/2020 del pressupost de l’exercici 2020, quedant
fixades les aplicacions afectades de la forma següent:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
151

61944

DENOMINACIÓ

IMPORT

Projecte
Rehabilitació Capitol

15.000

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
151

13000

151

13002

DENOMINACIÓ
Retribucions
bàsiques personal
laboral
Altres
remuneracions
personal laboral
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21203

IMPORT

IMPORT
6.815,42
2.909,9
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320

DENOMINACIÓ
Reparacions
i
manteniment
centres escolars
Activitats de caràcter
docent i escoles
d’estiu
TOTAL

ACTA DEL PLE

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

ACTA

˗

151

15002

151

15102

151

16000

Incentiu
productivitat laboral
Urbanisme
Gratificació
Residència Laboral
Urbanisme
Quotes socials
TOTAL

766,30
338,33
4.170,00
15.000

Resolució de Batlia núm. 2020/719 de 5 d’octubre per la qual s’aprova la modificació
pressupostària núm. 30/2020 del pressupost de l’exercici 2020 per transferències de
crèdit, quedant fixades les aplicacions afectades de la forma següent:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa

340

221036

12.700,00
7.290,27
19.990,27

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

˗

320

62241

340

62253

DENOMINACIÓ
Inversions/Adequació
centres escolars
Obres adequació i
reparació poliesportiu
TOTAL

IMPORT
12.700,00
7.290,27
19.990,27

Resolució de Batlia núm. 2020/774 de 26 d’octubre per la qual s’aprova la
modificació núm. 32/2020 del pressupost de l’exercici 2020 per transferències de
crèdit, quedant fixades les aplicacions afectades de la forma següent:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
430

2260210

320

48039

DENOMINACIÓ
Promoció i publicitat
turística
Subvenció
conciliació escoletes
i guarderia
TOTAL

IMPORT
9.100,00
17.800,00
26.900,00

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
491
62604
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226060

IMPORT

DENOMINACIÓ

IMPORT

Adquisició
sistema
d’alimentació

9.100,00
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320

DENOMINACIÓ
Activitats de caràcter
docent i escoles
d’estiu
Combustibles
i
carburants
Àrea
d’Esports
TOTAL

ACTA DEL PLE

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

ACTA

320

˗

62241

ininterrompuda
Inversió/adequació
centres escolars
TOTAL

17.800,00
26.900,00

Resolució de Batlia núm. 2020/686 de 20 de setembre per la qual s’aprova la
modificació núm. 28 del vigent pressupost de 2020 per generació de crèdit, quedant
fixades les aplicacions d’ingressos i de despeses de la forma següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
APLICACIÓ
340 48942

DENOMINACIÓ
Subvenció CIM
inscripció activitats
esportives

IMPORT
20.000

PRESSUPOST D'INGRESSOS

20.000

Resolució de Batlia núm. 2020/688 de 24 de setembre per la qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 27/2020 del pressupost de l’exercici 2020 per
transferències de crèdit que afecten a aplicacions pressupostàries de despeses de la
mateixa àrea de despesa, quedant fixades les aplicacions afectades de la forma
següent:
Consignació de Despesa amb crèdit en baixa
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
132

20800

132

2270613

132

2279925

132

21000

132

221040

DESCRIPCIÓ
Renting
vehicles
policia
Pla mobilitat
Serveis
pintura
viària
Senyalització
vertical via pública
Estuari Policia local
TOTAL

IMPORT
79.000,00
19.500,00
7.500,00
8.000,00
4.000,00
118.000,00

Consignació de Despesa amb alta de crèdit
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
132

62406

DESCRIPCIÓ
Adquisició
policia

vehicles
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˗

IMPORT

IMPORT
118.000,00

3.- Precs i Preguntes
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46130

DENOMINACIÓ
CIM inscripció
activitats
esportives

ACTA DEL PLE

CONCEPTE

ACTA

3.1.-

Precs i preguntes presentats per part del regidor Sr. Miquel Àngel March Cerdà,
portaveu del grup polític municipal Junts Avançam (RGE núm. 2020-E-RPLN-4 ,
23 de novembre de 2020) corresponents a la present sessió plenària ordinària

Precs:
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. Pregam el compliment de l’acord aprovat per aquest ple fa uns mesos, de fer un minut
de silenci cada vegada que es produeixi una assassinat d’una.

2. Quan aprovaran i posaran en exposició pública el projecte de remodelació de la Plaça
Miquel Capllonch i del carrer Carretera Formentor?
R2.- El Sr. Batle-President comenta que com ja ho ha explicat abans un poc per sobre, el
projecte està fet i es va remetre a supervisió per l’òrgan competent que, en aquest cas, és
l’Agència d’Estratègia Turística, la qual els hi va fer un requeriment, la documentació del qual
està llesta i que tan aviat com l’Agència emeti informe al respecte, sortirà a licitació.
3. Aviat es complirà un any de l´aprovació de la moció que ha de convocar una mesa entre
tècnics, representants dels grups polítics i representants dels clubs esportius i esportistes
locals per tal de dissenyar un pla de infraestructures esportives municipals. Quan convocaran
aquesta mesa?
R3.- La regidora d’Esports, la Sra. Aguilar, contesta el mateix que ha respost en altres plenaris
quan se li ha plantejat la mateixa pregunta, que és que, ara mateix, les circumstàncies i les
preocupacions del clubs són distintes de quan es va aprovar la moció, no hi havia COVID, no
hi havia les despeses que ara mateix tenen els clubs quant a higiene, desinfecció, etc., que ho
tenen present i ho faran tan aviat quan es pugui, però que, ara per ara, les prioritats no són
aquestes.
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R1.- Respon el regidor d’Educació, Sr. Marquet, que pretendre que una escoleta de 0-3 anys
estigui feta amb un any i mig és complicat, que és veritat que hi ha altres opcions, però que
una cosa és la moció que es va aprovar per fer una escoleta de 0-3 anys a Pollença i l’altra és
que després s’hagin cercat solucions per poder disposar d’aquest servei al més aviat possible,
ja que semblava que Pollença en quedaria manco. D’altra banda també comenta que, en
aquets moments, l’escoleta municipal del poble de Pollença, l’escoleta de la Gola, està mitja
buida, que si hi hagués una escoleta a Pollença, tal vegada la Gola s’hauria de tancar, ja que
hi ha més gent de Pollença que va allà que no pas gent del Moll, que aquesta és la realitat
que hi ha en aquests moments, i que, llavors, tampoc aquesta necessitat tan urgent no hi és. A
part d’això, el Sr. Marquet conclou que s’hi està fent feina, que ara s’ha fet un estudi econòmic
i que en els pressuposts de l’any que ve miraran de posar-hi una partida pressupostària, però
com va dir el portaveu del grup municipal Junts Avançam quan es parlava del Centre de Salut,
l’administració, per desgràcia, és lenta.

ACTA DEL PLE

1. El més de setembre de l´any passat aquest plenari va aprovar una moció per iniciar de
forma prioritària el procediment per a l’habilitació d’un espai i la posada en funcionament del
servei per a la creació d´una escoleta pública d’educació infantil de 0-3 al poble de Pollença
per tal de poder oferir el servei aquest curs escolar. Un any i 3 mesos després i amb el curs
iniciat no tenim aquest servei. Quina explicació ens pot donar el regidor d’educació?

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Preguntes:

ACTA
4. En quin punt està el projecte de senyalització d’elements turístics i patrimonials el qual es
va deixar el plec tècnic fet l’anterior legislatura? No creuen que es necessari tenir-lo implantat
de cara a la propera temporada turística?
R4.- Respon la Sra. Buades que no l’han tornat a mirar, que, de fet, hi ha altres projectes que
s’han presentat i que en faran una valoració de tot en conjunt, però que, en aquests moments,
no ho contemplen, estan fent altres tasques per preparar la propera temporada turística.
5. En quina situació és troben les associacions de persones grans del municipi? Han donat
qualque ajuda extraordinària per evitar que tanquin els locals definitivament?

R6.- Quant a la prevenció, que és la part que des de l’Àrea d’Igualtat és fa, la Sr. Aguilar
explica que, des de fa molts de mesos i durant també l’estat d’alarma, s’ha fet una gran feina
al respecte, sobretot se n’ha fet difusió del Consell Insular i de l’Institut Balear de la Dona de
totes les mesures que s’han pres i de totes les eines què disposen les dones que pateixen
violència de gènere. Altrament, com a projecte a destacar, comenta la Sra. Aguilar que han
col·laborat amb l’Institut Balear de la Dona a cercar un pis d’acollida per a dones víctimes de
violència de gènere, això quant a les actuacions que s’han fet des de l’Àrea d’Igual. Pel que fa
al tema d’intervenció, la Sra. Cerdà explica que des de Serveis Socials s’ha seguit amb la
mateixa gestió que s’ha fet fins ara, que si hi hagut una víctima de violència de gènere, se li ha
posat a l’abast tots els mitjans que disposa l’Ajuntament, psicòloga, etc., és a dir, amb tot el
que s’ha pogut se l’ha ajudada, no s’ha fet ni més ni manco que abans.

ACTA DEL PLE

6. Quines accions o mesures ha pres l’ajuntament amb les dones que han patit o pateixen
situacions de violència de gènere durant la pandèmia de la covid19?

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

R5.- Pel que fa a les ajudes nominatives, respon el Sr. Batle-President que el que han fet és
modificar el que és el Conveni perquè puguin ser justificables altres tipus d’accions, ja que
l’objecte que hi havia en el Conveni era per fer unes activitats que, com a conseqüència de la
COVID-19, no s’han pogut fer, i, en aquest sentit, perquè hi pogués haver una orientació més
àmplia perquè aquestes ajudes es poguessin justificar, s’han destinat bàsicament als locals,
que és allà on aquestes associacions poden tenir una despesa.

7. Quines inversions pensa fer l’àrea de Benestar Social per atendre les víctimes?

8. El mes de novembre de 2018 aquest plenari fa aprovar el Pla de desenvolupament turístic
2018-2022. Aquest document recull un llistat d'accions que han de ser executades i avaluades
any a any, amb el fi de fomentar un sector turístic dinàmic i viu que s'adapti i actualitzi.
Aquesta actualització és més important, si escau, enguany que el sector s'ha vist greument
afectat per la crisi derivada de la covid19. Quan es convocarà una reunió per revisar i
actualitzar el pla amb la participació dels partits polítics, tècnics i els agents econòmics i
socials del municipi?
R8.- La regidora delegada de Turisme, la Sr. Buades comenta que, una vegada acabada la
Comissió Informativa, ja va explicar que el Pla de Desenvolupament Turístic s’estava
actualitzant i que es duria en el proper plenari de gener, que com ja els hi va dir, una vegada
que totes les àrees els hi passin la informació sol·licitada necessària per adaptar-lo,
s’incorporarà al més aviat possible i se’ls hi farà arribar una còpia perquè el puguin revisar i
estudiar-lo, i que després es convocarà la reunió.
9. Fan comptes executar el projecte de remodelació de l´Skate Park de Pollença aprovat als
pressuposts participatius de 2018?
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R7.- Respon el Sr. Batle-President que, en aquest sentit, aquesta pregunta es dóna ja per
contestada.

ACTA
R9.- Respon el Sr. Batle-President que sí que en fan comptes, el que succeeix, però, és que
tenen un problema d’ubicació ja que allà on està ubicat s’havia de moure i s’havien de fer
unes obres molt complicades per ampliar-lo, perquè hi ha tota una sèrie de canalitzacions que
ho fan complicat. Altrament també comenta que ara la idea és que, tot d’una que plantegin els
usos de can Escarrinxo, plantejar-lo que es pugui fer allà, que n’han parlat perquè ja tenen
bastant clar els pressuposts i el que són les peces que s’han de posar, però, de moment, s’ha
de trobar un lloc que sigui més adient d’allà on està.

R11.- Quant a si estan pagant el cànon que els correspon, el Sr. Batle-President respon que
no l’estan pagant, que els bars no estan oberts, que hi ha una situació extraordinària, que els
contractes estan per acabar i que s’haurà de negociar per una qüestió que hi ha uns deutes
per un costat, i unes obligacions per l’altre, que sobretot es negociarà en base a les inversions
que hagin pogut fer -que estaven dins l’amortització- i que, lògicament, així com ara es troben
les instal·lacions esportives és impossible que aquests bars puguin funcionar, perquè no hi ha
possibilitat d’accedir-hi, perquè hi ha un control molt més estricte d’accés a les instal·lacions i
que és incongruent amb la política sanitària que hi ha de l’ús de les instal·lacions amb l’ús del
bar, que creu que ja havien entrat uns escrits en què renunciaven a la pròrroga que hi podia
haver, i que, finalment, s’haurà de fer un plantejament del que es fa amb aquestes
infraestructures.
12. Sabem de famílies amb greus problemes econòmics, que no poden pagar els lloguers.
D’altres que han ocupat habitatges al Port de Pollença, que estaven desocupats. En té
coneixement l´àrea de benestar social i el delegat del Moll d’aquesta situació? S´ha fet
qualque intervenció amb aquestes famílies?
R12.- Respon el regidor delegat del Port de Pollença, Sr. Nevado, que sí, que s’ha abordat la
situació que estaven passant i que s’està fent un seguiment des de Serveis Socials. D’altra
banda, des de Serveis Social, la Sra. Cerdà explica que es duen aquests casos molts
controlats, que si necessiten ajuda se’ls hi ofereix, que el cas a què fan referència ja està en
mans de la Guàrdia Civil –en aquests moments, creu que està en mans del Jutjat-, però que
davant una persona que ocupa un habitatge, poca cosa es pot fer a nivell de Serveis Socials
13. Quan posarà l'Ajuntament al dia la pàgina de transparència amb tota la informació que
correspon i les que s'han acordat a diverses mocions per facilitar la informació que necessiten
els pollencins i pollencines ara més que mai en temps de la covid19 i evitar desplaçaments i
temps estades innecessàries a les oficines de l'Ajuntament?
R13.- Abans de tot, la regidora de Noves Tecnologies, la Sra. Buades, comenta que creu que
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11. En quina situació es troben els bars dels poliesportius del Moll i de Pollença? Ni el bar del
poliesportiu del Moll ni el de Pollença havien acabat contracte per tant entenem que haurien
d’estar oberts, sinó és així s´ha arribat a qualque acord? Estan pagant el cànon que els
correspon?

ACTA DEL PLE

R10.- El Sr. Batle-President comenta que ja se n’han parlat abans. Dit això, intervé el regidor
d’Hisenda, Sr. Alonso, per explicar que el primer esborrany es va passar a la resta de grups al
mes d’agost, que al mes setembre es va fer la provisió d’inici però, tot i això, també creu que
és l’any que més interessa que no s’aprovin en temps i forma amb la situació actual de la
COVID i sense saber les partides que es puguin necessitar compensar, que cóm es pot
elaborar un pressupost 2021 sense saber les liquidacions com aniran, que no és un any
normal, i que justament aquest any ell es compromet a no aprovar-lo en temps i forma.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

10. Quan fa comptes el regidor d´hisenda dur a aprovació els Pressuposts de 2021 d´aquest
Ajuntament, quan es va comprometre a l´inici de legislatura a aprovar-los en temps i forma i
no ho ha estat capaç?

ACTA
hi ha una confusió quant a conceptes, que el que és la pàgina de transparència es deuen
referir al portal de transparència i el que evitarà els desplaçaments, temps i estades
innecessàries dels pollencins i pollencines a les oficines de l’Ajuntament, és la seu electrònica.
Dit això, la Sra. Buades explica que, en aquests moments, la seu electrònica està habilitada i
que ja hi ha molta gent que en fa ús d’ella, que hi ha molts de tràmits que es poden fer i que
no cal desplaçar-se a l’Ajuntament, que amb aquest nou gestor, s’han introduint més
procediments, es va millorant i ampliant, i que tot el que està amb exposició pública ho tenen a
l’abast a la seu.

R15.- La regidora d’Igualtat, la Sra. Aguilar, exposa que ja està entregat i que s’està revisant
per part de Secretaria, que li sap greu que hagi tardat tant però que té el ferm compromís de
la secretària que anirà a la propera sessió plenària.
16. Hem fet una petició per escrit perquè ens facilitin el peritatge o informe de valoració de la
parcel·la de Can Escarrintxo, passa prèvia per a la seva compra, a fi de pagar un preu avalat
per informes tècnics. Per quina raó no ens han facilitat els informes que hem sol·licitat?
R16.- Al respecte d’això, comenta el Sr. Batle-President que no en tenia coneixement i que
que ja dirà que els hi passin el que tenen.
17. Fa un any varen aprovar adquirir una part de la planta baixa del Capitol i acordaren pagar
una compensació per un temps determinat per tal de poder disposar de tota la planta baixa
per a la realització de les obres. Poden informar del cost final de l’operació? De quin termini de
temps es disposa de la totalitat de la planta baixa? En quin punt està la redacció del projecte?
Poden garantir que en aquest termini de temps les obres ja estaran finalitzades?
R17.- Explica el Sr. Batle-President que, si no recorda malament, eren de l’orde de devers
setanta o vuitanta mil euros, que, en aquest moments, tenen les bases tècniques fetes per fer
un concurs per poder fer el projecte, similar al que es va fer amb el PAC, que els hi hagués
agradat ja haver-ho iniciat, si no hi hagués hagut tot aquest temps de la COVID, que ja ho té el
tècnic de Contractació, en aquest cas, les bases, i que espera que pugui sortir al més aviat
possible i que es pugui licitar tot d’una, ara que poden disposar de romanent.
18. Perquè l’informe que fa l’Ajuntament per a la Demarcació de Costes, no és el mateix, en el
cas de la Nona i de Can Pescador, essent dos casos iguals, d’ocupació d’una zona de platja
de domini públic maritimoterrestre?
R18.- En primer lloc, intervé el Sr. Batle-President per exposar que, realment, no són les
mateixes casuístiques, que a un hi ha tota una sèrie de sentències, pel que fa a aquesta
ocupació, que s’han de tenir en compte a l’hora de gestionar-la, que a un hi ha trànsit rodat i
l’altre no n’hi ha, entre d’altres, que, en definitiva, no són dos casos iguals, i que, a més, hi ha
70

ACTA DEL PLE

15. Fa un any, la regidora d’Igualtat, es va comprometre a presentar al ple de forma ràpida, el
Pla d’Igualtat i el Protocol assajament sexual. Encara esperam. Quan fan comptes presentarlo i aprovar-lo?
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R14.- Respon la Sra. Buades que la memòria justificativa de les necessitats es va entregar,
per part de l’Àrea de Medi Ambient, dia 11 de juny del 2020, que el plec tècnic està redactat i
entregat dia 2 de juliol, i que s’està a l’espera que pugui sortir la contractació. Al respecte
d’això, el regidor de Contractació, el Sr. Alonso, afegeix que actualment ho té el tècnic
preparant el plec administratiu, que s’està fent el procés final del que és el plec.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

14. L’any passat, va caducar el contracte de serveis del Centre de Turisme Ornitològic de la
Gola. Ha passat temps més que a bastament per regularitzar aquest contracte. Ja ho han fet?
En cas contrari, quan ho pensen fer?

ACTA
un punt que ha de decidir Demarcació de Costes, en base a les sentències que se li varen
reproduir amb la nota que se li va remetre.

Dit això, puntualitza el Sr. Batle-President que els que són d’hisenda, com va comentar
l’interventor, no era obligatori ja que es publica al BOIB, però que, tot i això, miraran de poder
esmenar informàticament aquesta part, perquè també era una petició que el Sr. BatlePresident feia a l’anterior legislatura, ja que s’ha d’estar pendent del BOIB, dels còmputs de
dies, etc., i miraran de millorar aquest tema.
20. Com estan les ajudes derivades del temporal d’octubre del 2018?
R20.- Explica el Sr. Batle-President que ha estat una convocatòria complicada, que, a dia
d’avui, tenien fins a final de mes per poder justificar el pagament però que, gràcies a les bones
gestions de l’interventor, els hi han concedit una pròrroga de quinze dies més, que ara creu
que hi ha pendents un o dos expedients per firmar i que després s’han de fer els pagaments
-n’hi haurà que tal vegada presentaran recurs o no-, que, en definitiva, com ha comentat
abans, ha estat una convocatòria molt complicada i que de tots els doblers que hi havia, no
creu que es gasti una tercera part, com a molt, segons paraules de l’interventor, es podran
justificar 58-60 mil euros, que el problema és que havien posat una quantificació -la part que
se’ls hi donava i la resta ho suplementaren amb recursos propis-, però és que no s’arribarà a
la quantitat que se’ls hi va concedir.
21. Fa temps es va considerar que no era necessari posar novament en funcionament el
semàfor del Port de Pollença al carrer Joan XXIII i al carrer Vicenç Buades. Fan comptes
retirar-lo?
R21.- Respon el regidor delegat del Port de Pollença, Sr. Nevado, que, de moment, el
mantendran perquè és una despesa absurda haver-lo de desmuntar i per si en un futur s’ha
de tornar a emprar.
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R19.- El Sr. Batle-President comenta que ja ha explicat abans com estava. Afegeix la Sra.
Buades, que els que estan sotmesos a tràmit d’exposició pública tenen tota la informació a
dins.

ACTA DEL PLE

19. Fan comptes complir la moció aprovada el mes de juny del 2020, en el sentit de penjar
tota la documentació al web municipal dels expedients que s’exposen públicament? La major
part d’expedients d’aquestes característiques, ja s’ha incomplit .

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

D’altra banda i pel que fa a aquesta pregunta, la regidora de Medi Ambient, la Sra. Buades,
explica que, com li va traslladar el tècnic de Medi Ambient, en els darrers paràgrafs de cada
informe es pot veure perfectament quines són les diferències de cada un i que les
característiques són significament diferents. En el cas de la tarima sobre el Passeig Voramar,
la Sra. Buades comenta que el propi Ajuntament havia sol·licitat per a sí mateix elements la
tipologia, quantitat i distribució dels quals és compatible amb els sol·licitats, no hi ha motiu
tècnic d’informe desfavorable dels mateixos, mentrestant va arribar la sentència que el propi
tècnic va voler incorporar a l’informe perquè en quedàs constància i Demarcació de Costes
pogués dictaminar si l’autorització era favorable o desfavorable. D’altra banda, en el cas de la
Nona, explica la Sra. Buades que els elements que va sol·licitar per quatre anys no eren
compatibles amb el projecte municipal degut que allà, on col·locava la tarima, hi havia un lot
d’hamaques i para-sols, que era incompatible amb el seu projecte, i continua sent
incompatible amb el que tenen autoritzat 2021-2023, i que per això, el tècnic de Medi Ambient
ho va deixar reflectit a l’ informe.

ACTA

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 03:39:00 a 04:03:41).

3.2.-

Precs i preguntes presentats per part del regidor Sr. Michael L. Muller Flury,
portaveu del grup polític municipal Unides Podem (RGE núm. 2020-E-RPLN-6 i
2020-E-RPLN-5, de 23 de novembre de 2020) corresponents a la present sessió
plenària ordinària

3. Que es pengin al portal d’exposició pública els tràmits relatius a modificacions
d’Ordenances fiscals i també els expedients successius de Pressupost General de
l’Ajuntament de Pollença.
Preguntes:
SERVEIS SOCIALS
1. S’ha observat a la JGL del 01/09/2020, a les pàg. 182-183 la pròrroga del contracte de
servei a favor d’INTRESS (per la gestió del SAD, Servei d’Ajuda a Domicili), sense una
proposta d’ampliació de pressupost ni proposta d’ampliació de funcions. Atès que vostè
estava d’acord en ampliar les funcions del SAD (no només higienes a persones dependents)
sinó també oferir el servei de compres, passeig, cuinar i altres, quines passes pensa fer per
complir aquesta ampliació de funcions? [Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada de
l’Àrea de Benestar Social]
R1.- La Sra. Cerdà respon que és veritat, que no es va demanar la pròrroga però no es va
demanar per un motiu, perquè l’Àrea de Serveis Socials, en aquest moments, amb tot el que
està succeint, sense saber quan s’acabarà aquest malson, no es pot comprometre a ampliar
cap servei, que hi ha feina per poder mantenir els serveis que s’estan donant a dia d’avui,
que l’any que ve, si tenen l’oportunitat i no hi ha aquest desastre dins Serveis Socials,
segurament que sí que ho faran, ja que, com abans ha dit, està d’acord que s’hauria
d’ampliar però que ara per ara no és el moment d’ampliar serveis.
2. Quines passes està realitzant per ampliar la Plantilla orgànica de l’Ajuntament i incorporarhi, almenys, 2 places d’educador/a social? [Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada de
l’Àrea de Benestar Social]
R2.- Comenta la regidora de Serveis Socials, la Sra. Cerdà, que la veritat és que no s’ha
tornar a fer res més des que en van parlar, per la mateixa situació que ha explicat abans, que
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2. Que es torni a la periodicitat de sessions plenàries ordinàries mensuals. No és
pràctic, àgil ni dona una bona imatge a la ciutadania (ni facilita que escolti/participi en
els plens) tenir sessions de 5 hores on a més el batle no compleix la seva funció de
moderador, sinó que exerceix de portaveu de tots els grups polítics de l’equip de
Govern.

ACTA DEL PLE

1. Que, com ja es va demanar al Ple de juliol (24/07/2020), si es pot avisar als
portaveus dels grups de l’oposició quan es posi a la pàgina web de transparència
novetats referides a tràmits d’exposició pública, publicacions al perfil del contractant i
convocatòries referides a provisions de càrrecs / contractacions / borses de treball.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Precs:

ACTA
els hi agradaria poder ampliar la plantilla a més de ser una necessitat, que es compromet a
posar-ho en marxa, però que ara són temps difícils dins Serveis Socials, que no es poden
comprometre a dir volem fer ja que només per poder cobrir el que tenen ja s’hi veuen amb
prou feines, i que no hi ha cap motiu al darrere per no posar-ho en marxa perquè considera
que és un bé pels pollencins i pollencines. Finalment, la Sra. Cerdà demana que es doni un
poc de treva pel que fa a aquests assumptes, perquè Serveis Socials es troba desbordat.

4. Vist que al resultat dels Pressupostos Participatius de l’any 2018 va sortir com una de les
opcions guanyadores la instal·lació de bicicleters, l’adequació de la pavimentació i la
instal·lació de bancs a un espai de la Plaça Major (on abans hi havia el quiosc de gelats), i
que en plens anteriors se’ns ha respost per part de la Batlia que els bicicleters no havien
arribat, en quin estat d’execució es troba aquesta proposta de participació ciutadana? Han
arribat els bicicleters? Si és així, quan s’instal·laran i es des instal·larà el punt de recollida
selectiva que no ha estat escollit en cap procés de participació ciutadana i que impedeix
l’assoliment de l’aprovat per la ciutadania a l’any 2018? [Dirigida al Sr. Mateu Soler, Delegat
de l’Àrea de Participació Ciutadana]
R4.- Respon el Sr. Batle-President que els aparcaments de bicicletes s’instal·laran abans que
s’iniciï la temporada turística, que estaven pendents ja de l’Àrea de Serveis, que si no han
arribat ja, n’han arribat uns quants però que estaven tots comanats. Pel que als processos
participatius, el Sr. Batle-President comenta que hi ha coses que s’han fet i d’altres que no
però que més prest o més tard s’aniran fent.
TRANSPARÈNCIA
5. A l’anterior plenari se li va demanar si s’enviaria als partits de l’oposició les notes de
premsa que es fessin per part del servei de comunicació de l’Ajuntament, i si es comptaria
amb els partits de l’oposició perquè es recollís la nostra opinió sobre assumptes transversals
que afectaven al Municipi. En relació a la primera, no la va respondre. En quant a la segona,
va dir que ho havien de xerrar amb l’empresa per posar un espai “com a la ràdio, un espai
per l’oposició”, i que no hi veia un impediment. Com ha avançat la proposta? [Dirigida al Sr.
Mateu Soler, Delegat de Participació Ciutadana].
R5.- Al respecte d’això el Sr. Batle-President exposa que la intenció tant de l’empresa com la
seva pròpia és dur-ho tot com les xarxes institucionals, i que, per tant, les notes de premsa
s’enviaran als mitjans, que no es donarà entrada ja ni d’opinions, que, segurament, si no s’ha
fet, es trauran també tot el puguin ser els comentaris que hi pugui haver, ni per bé ni per mal,
del que són les xarxes institucionals ja que, realment, són per difondre informació, en
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ACTA DEL PLE

R3.- El Sr. Batle-President explica que s’hi ha fet feina, que la persona que ho duia està de
baixa maternal però que, tot i això, col·labora amb aquest tema, que s’han fet una sèrie de
propostes, que els serveis socials de la zona Nord que són els que tenen més relació i es
reuneixen mensualment per tractar tota una sèrie de temes de coordinació en aquest sentit,
també proposaren que els reglaments es poguessin fer en un àmbit molt més ampli, que no
només fossin municipals. Amb tot, conclou el Sr. Batle-President que hi aniran fent feina i que
els hi agradaria abans de final d’any, com a mínim, poder-lo elevar a consultes prèvies quan
estigui tot tancat, que una vegada que la treballadora social que duu el tema el pugui acabar
revisar, la regidora de Serveis Socials els hi exposarà un poc les propostes que es varen fer.

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

3. En quin estat de tràmit es troba la proposta de modificació del Reglament regulador
d’ajudes (prestacions econòmiques) dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença, que
Unides Podem va fer arribar a l’equip de Govern el dia 06/09/2020? [Dirigida a la Sra.
Francisca Cerdà, Delegada de l’Àrea de Benestar Social]

ACTA
definitiva, que les xarxes que són de l’Ajuntament són per donar la informació municipal,
sense més dilacions en aquest sentit.
Intervé el Sr. Soler per dir que és veritat que ell no hi veia cap inconvenient però que després
d’haver-se reunit per decidir una mica les línies a seguir, es va decidir que a partir d’ara
només es penjaria la informació institucional. En aquest sentit, continua dient que va parlar
amb l’empresa que li va traslladar que tot el que vulguin exposar els hi ho poden fer arribar, i
que si ho veuen convenient s’hi posaran en contacte. Finalment, a part d’això, el Sr. Soler
comenta que a la nova plataforma de participació que es posarà en marxa i que se’ls hi
presentarà, allà sí que es podrà disposar d’un espai de debat i que es podrà emprar aquest
espai en aquest sentit.

R6.- Respon el Sr. Batle-President que no és perdonar, que el que es va fer es deixar sense
aplicació perquè hi havia una situació clara que impedia, en un moment determinat, exercir
aquesta activitat i que s’ha de tenir en compte que la quotes de servei són per places i són
molt més importants que la quota de consum, en aquest cas, pels hotels, que després veuran
l’any que ve com es farà perquè sembla que aquest assumpte podrà anar millor. Pel que fa a
les famílies apartades per ERTO o sense ingressos, explica el Sr. Batle-President que es fa
via subvenció, que, de fet, la majoria de subvencions que es donen per part de Serveis
Socials són o per aigua o per llum o per lloguer i són per aquests tipus de despeses, i que
després hi ha la majoria de negocis que tenen una quota de servei igual que un habitatge.
EDUCACIÓ

ACTA DEL PLE

6. Té intenció l’equip de Govern d’iniciar la modificació de l’Ordenança que regula la
prestació patrimonial no tributaria pel servei de l’aigua, per “perdonar” / suspendre la quota
de servei de l’aigua als establiments hotelers? Si ho arriba a fer, també suspendria les quotes
de servei a altres tipologies de negocis? I a famílies afectades per ERTO o sense ingressos?
[Dirigida a la Sra. Francisca Cerdà, Delegada Especial de Coordinació entre l’Ajuntament i
EMSER 2002 SLU]

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

EMSER I RESIDUS

R7.- El regidor d’Educació, Sr. Marquet, respon que la valoració que fa del servei de reforç de

neteja és positiva, que els centres escolars amb qui ha parlat estan contents igual que el
personal de neteja de l’Ajuntament que els hi va molt bé, ja que aquest personal de reforç
quan acaba l’escola comencen a netejar aules, departaments, etc., i quan les treballadores
de l’Ajuntament l’endemà dematí hi van, tenen menys càrrega de feina i es pot fer més
neteja. D’altra banda també comenta que les empreses es varen contractar directament
perquè el procediment obert i simplificat està a punt de sortir i després s’ha de licitar, i és
licitarà pel curs escolar, és a dir, funcionarà fins a final de de curs
8. Respecte a l’alumnat de Monti-Sion i el transport escolar des de la Cala Sant Vicenç, ens
va respondre que el 08/10/2020 tenia una reunió amb el conseller d’Educació. Quins temes
varen tractar? I sobre l’inici de la pregunta, quines novetats hi ha? [Dirigida al Sr. Josep
Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació]
R8.- El Sr. Marquet explica que dels temes que tractaren amb el conseller, un va ser acordar la
visita que tingué lloc ahir, sobretot se li va plantejar totes aquelles necessitats que hi ha a
l’escola de primària i posar fil a l’agulla per solucionar-les perquè moltes d’elles són temes de
l’ibsec. Quant a l’alumnat de Monti-Sion i el transport escolar des de la Cal Sant Vicenç, el Sr.
Marquet respon que un dels comentaris que el conseller li va fer és que Podemos no vol donar
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7. Com està funcionant el servei de neteges a les escoles? Quina valoració fa del servei de
reforç contractat via procediment obert, simplificat i urgent? Fins quan es tindrà el servei?
[Dirigida al Sr. Josep Marquet, Delegat de l’Àrea d’Educació]

ACTA

doblers a les escoles concertades. Dit això, el Sr. Marquet continua dient que aquí hi ha un
problema, que sempre han dit el mateix, que no volen crear un precedent amb el tema de
donar el transport escolar a les concertades, però tot i això, el conseller li va comentar - i ahir li
va torna a dir- que ha demanat un informe jurídic per poder mirar de quina manera es pot
conveniar perquè, assumint l’Ajuntament el cost d’aquest alumnat, es pugui emprar aquest
servei, tant per l’escola pública com per la concertada.

MEDI AMBIENT

Pel que fa a les actuacions que es fan des de l’Àrea de Serveis comenta el Sr. Nevado que
es fa un seguiment setmana, que hi ha un treballador encarregat del clavegueram que va
revisant cada setmana els punts més delicats, allà on sol haver-hi embossaments o possibles
vessaments i que, una vegada que troba qualque deficiència, avisa a l’encarregat i aquest a
a l’enginyer, i s’avisa a colis o a qui sigui necessari per a reparar-ho.
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 04:03:51 a 04:21:08).
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R9.- La regidora de Medi Ambient, la Sra. Buades explica que, com ja ha comentat altres
vegades, és una tema que afecta a diferents àrees i que l’Àrea de Medi Ambient al final és la
que ha vetllar per la qualitat de les aigües de la badia. Dit això, la Sra. Buades continua dient
que, en aquests moments, estan preparant un contracte per fer una bateria d’analítiques,
-que es faran cada ics temps-, per vetllar per la qualitat de les aigües, que també s’està fent
cada setmana, - i això el regidor de l’Àrea de Serveis ho pot explicar millor-, actuacions dins
la part del que és el clavegueram. Altrament també comenta que amb l’enginyer s’està fent
feina per veure les canonades que creuen que els hi poden donar problemes, com a
conseqüència que allà, puntualment, qualque analítica ha sortir malament aquest estiu, en
definitiva que no s’han aturat de fer actuacions, que, com ja va explicar una vegada
l’enginyer, el 80 % del sanejament està bé el 20 % restant, com es diu a la pregunta són
vessaments puntuals d’aigües fecals. Finalment la Sra. Buades comenta que també s’està
preparant una carta o una circular/requeriment per fer una sèrie d’actuacions a dins
establiments, urbanitzacions, etc., perquè revisin tot el que són les seves conduccions de
clavegueram, però així, com ja se’ls hi varen dir de paraula que ho revisassin, ara se’ls hi
requerirà per escrit per poder tenir-ne una resposta i per poder saber quines actuacions s’han
fetes, els resultats, etc., per així, a través de l’enginyer, se’ls hi pugui dir on han d’anar a
mirar i el que poden fer, en aquest sentit, contactaran amb comunitats de veïnats, amb
restaurants, amb establiments hotelers, amb locals comercials, etc. D’altra banda, la Sra.
Buades explica que la setmana que ve, començaran amb la campanya que ja es va explicar,
on hi ha una pintada en els embornals perquè la gent es comenci a acostumar a no tirar
l’aigua residual dels poals de fregar a dins el clavegueram, no només perquè això va a la mar
sinó també perquè tot el municipi de Pollença és un lloc on hi ha molta proliferació de
moscards tigre, i a dins aquests embornals s’han fet moltes actuacions enguany per pal·liar
aquesta molèstia, anat molt bé i, per això, es continuarà fent.

ACTA DEL PLE

9. Vista la reunió mantinguda entre diversos actors del teixit social i empresarial del Municipi i
alguns/es membres representants polítics del Consistori, celebrada el dia 16/11/2020, quines
exclusions n’extreu i quines línies d’actuació es duran a terme respecte a la problemàtica
dels vessaments puntuals d’aigües fecals dins la badia, així com les altres problemàtiques
existents que afecten la qualitat de l’aigua de la Badia de Pollença? (fondejos il·legals, per
exemple...) [Dirigida a la Sra. Maria Buades, Delegada de l’Àrea de Medi Ambient].

ACTA
I, essent les 23:10 h, el Sr. Batle-President aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc
aquesta acta; els assumptes no debatuts en la present sessió s’hauran d’incloure en l’ordre del
dia de la següent sessió, de conformitat amb l’article 87 ROF.
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ACTA DEL PLE

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

ACTA

AJUNTAMENT PLE / Sessió Ordinària núm. PL/2020/11
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 26 de novembre
de 2020
Enllaç: https://dl.dropbox.com/s/5tbmhkn7rlyak05/20-11-26-ple
%20ordinari%20novembre.mp3
Situació de
minutatge

Ordre del dia
A) PART RESOLUTIVA

De: 00:05:19
A: 00:05:32

Compte

General

de

De: 00:09:33
A: 00:18:58

3.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si
procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora
de l'impost sobre béns immobles (IBI)

De: 00:19:16
A: --:--:--

4.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si
procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora
de la taxa pel servei de clavegueram

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

5.- Resolució de les reclamacions, i aprovació definitiva, si
procedeix de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

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

6.- Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva, si
procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora
de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de
fems i residus

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

7.- Resolució de les reclamacions, i aprovació definitiva, si
procedeix de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora
prestació servei matrimonis civils

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

8.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si
procedeix, de la modificació de l'ordenança fiscal regulador de
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

De: --:--:-A: 01:13:24

9.- Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 5-2020

De: 01:13:29
A: 01:20:10

10.- Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de
modificació de crèdits núm. 34-2020 sota la modalitat de crèdit
extraordinari finançat amb Romanent de Tresoreria per a
Despeses Generals

De: 01:20:11
A: 01:26:23

11.- Acord favorable a la presentació de la candidatura del
projecte d’organització veïnal COVID-19, Pollença voluntària

De: 01:26:28
A: 01:36:38
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2.- Aprovació, si procedeix,
l'Ajuntament exercici 2019

ACTA DEL PLE

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA

12.- Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració
entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del
Govern les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença en matèria
d’educació de persones adultes per al curs escolar 2020-2021

De: 01:36:40
A: 01:48:17

13.- Aprovació, si procedeix, de l'exercici de competència
distinta de les pròpies i de les atribuïdes per delegació (article
7.4 LRBRL): concessió línia de subvencions i/o ajudes
econòmiques per a adquisició llibres i material escolar curs
2020-2021

De: 01:48:18
A: 01:59:05

14.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l'annex
de personal del Pressupost General per a l'exercici 2020

De: 01:59:06
A: 02:08:15

15.- Aprovació, si procedeix, de la designació del Jutge de Pau
titular

De: 02:08:16
A: 02:48:21

16.- Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per
adherir-se a la "Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els
ODS de l'Agenda 2030” de la FEMP

De: 02:48:22
A: 02:54:36

17.- Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per
a un Pla d'Inversions i Transformació del municipi de Pollença

De: 02:54:37
A: 03:13:31

18.- Moció presentada pel grup municipal Alternativa per
Pollença per a la millora de l'ajuda alimentària dels serveis
socials en l'actual context de crisi

De: 03:13:32
A: 03:29:53

19.- Propostes / Mocions d’Urgència

De: 03:29:54
A: --:--:--

19.1.- Expedient 3551/2020. Cessió gratuïta als clubs de les
instal·lacions esportives

De: --:--:-A: 03:37:27

Número: 2020-0011 Data: 03/02/2021

Situació de
minutatge

ACTA DEL PLE

Ordre del dia

1.- Informació de Batlia

De: 03:37:37
A: --:--:--

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

De: --:--:-A: 03:38:28

3.- Precs i Preguntes

De: 03:38:31
A: 04:21:08
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B) ACTIVITAT DE CONTROL

