Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/4

Ple

Extraordinària

Tipus de convocatòria

Primera

Data

25 de febrer de 2021

Durada

Des de les 12.10 hores fins a les 14.01 hores

Lloc

Sala de Plens

Forma d’assistència i celebració

Presencial

Presidida per

Bartomeu Cifre Ochogavia

Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

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

Regidor

Miquel Àngel Sureda Massanet

SÍ
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Caràcter de la sessió

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Bartomeu Cifre Ochogavia (2 de 2)
Batle-President
Data Signatura: 31/03/2021
HASH: 9529c5901497ce535e6093b7f799adb3

FRANCISCA MARIA ADROVER CANAVES (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 31/03/2021
HASH: 1579a812fef842c4daf210389bffd31e

ACTA

ACTA
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Assisteix

Regidora

Joana Aina Campomar Orell

SÍ

Regidora

Magdalena Seguí Cerdà

SÍ

Regidor

Michael L. Muller Flury

SÍ

Regidor

Pere Josep Coll Torrendell

SÍ

Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

SÍ

Interventor

Alberto Valicourt Genzor

SÍ

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.
Expedient 24/2021. Dictamen per a l'aprovació de la resolució de reclamacions i
aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació de crèdit núm. 1-2021

1.-

Favorable

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

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

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

Nom i Cognoms

ACTA DEL PLE

Càrrec

En sessió celebrada el dia 14 de gener de 2021 el Ple de la Corporació va aprovar
inicialment la modificació de crèdit 1-2021 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat
amb romanent de Tresoreria per a Despeses generals.
Vist que dins el termini d’exposició pública de 15 dies (BOIB núm. 8 de 19 de gener de 2021)
s’ha presentat la següent reclamació:
˗

Reclamació presentada pel Sr. Miquel Àngel March Cerdà, en nom i representació
del Grup Municipal Junts Avançam en data 09 de febrer de 2021 amb R.G.E. 2021E-RE-480

Vist l’article 170 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL) regula els interessats que poden interposar reclamacions i les
causes.
Vistes les causes objecte de reclamació establertes a l’article 170.2 del RDL 2/2004, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:

2
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«PROPOSTA DE BATLIA

ACTA

«2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta
ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad
local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados
o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.»
Vist l’informe emès per part de l’Interventor en data 12 de febrer de 2021.

ACORD

ACTA DEL PLE

Primer. No admetre a tràmit la reclamació presentada pel Sr. Miquel Àngel March Cerdà, en
nom i representació del Grup Municipal Junts Avançam en data 09 de febrer de 2021 amb
R.G.E. 2021-E-RE-480 atès que no es troba en cap causa de les establertes a l’article 170.2
del Real Decret Legislatiu 2/20074, de 05 de març, pel que s’aprova el text Refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
Segon. Aprovar definitivament l’Expedient de Modificació de crèdits núm. 1-2021, sota la
modalitat de crèdit extraordinari finançat amb romanent de Tresoreria per a Despeses
generals d’acord amb el següent detall:
PRESSUPOST DE DESPESES
CRÈDIT EXTRAORDINARI
APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

153 61003

151 61944
152 62201
152 62202

DENOMINACIÓ

Rehabilitació i millora
paviment diversos
carrers zona Plaça
Major
Projecte Rehabilitació
Capitol
Adquisició pisos
d’acollida
Adquisició solar
habitatge protecció
oficial

IMPORT
Despeses
generals €

1.800.000

100.000
350.000
400.000

333 62241

Rehabilitació taverna

47.000

933 62258

Reforma Carrer
Formentor i plaça
Miquel Capllonch

608.000
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Per tot l’anterior, Bartomeu Cifre Ochogavia, Batle de l’Ajuntament de Pollença, proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent:

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

Atès que la reclamació s’ha interposat per interessat legitimat, dins el termini legalment
establert però no afecta a cap causa de les enumerades a l’article 170.2 del TRLRHL.

ACTA

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIÓ

IMPORT
Despeses
generals €

333 68903

Adquisició obra
Santiago Rusiñol ·el
castell del Rei”

65.000

151 62273

Adequació aturada taxis

46.000

TOTAL

3.416.000

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

IMPORT €

87000

Romanent de
Tresoreria per a
despeses Generals

3.416.000

ACTA DEL PLE

Tercer. Ordenar la publicació de l’acord en Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d’acord
amb allò que preveu l’article 169.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.»
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 00:12:16 a 00:25:46).
A continuació, se sotmet a votació el Dictamen i 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, Unides Podem i Alternativa per Pollença; i
cinc (5) vots d’abstenció dels membres del grup municipal Junts Avançam.

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

PRESSUPOST D’INGRESSOS

2.-

Expedient 570/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de les bases
reguladores per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català com a
llengua habitual

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Vista la necessitat de continuar amb l’impuls de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit
econòmic, ja que aquest constitueix una part molt important de la vida quotidiana.
Vist que les bases que es pretenen aprovar ajudaran a que les empreses fomentin la
normalitat lingüística alhora que cobriran una mancança sobre la qual la societat en segueix
exigint actuacions.
4
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Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament el Dictamen precedent i els
acords continguts en el mateix.

ACTA

Atès que el procediment que ordinàriament s’ha de seguir per atorgar subvencions és en
règim de concurrència competitiva, essent l’excepció les atorgades de forma directe.
Atesa la necessitat d’aprovació plenària amb caràcter previ a l’atorgament de la subvenció de
les bases reguladores de la concessió de conformitat amb els articles 9 i 17 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès que les regles que han de regir la convocatòria s’han de contenir en unes Bases
Específiques, que s’han d’aprovar prèviament a la convocatòria.
Vist l’informe emès per part de la Normalitzadora lingüística dia 25 de gener de 2021 indicant
que els elements objecte de subvenció són una part fonamental del comerç o empresa que
sol·licita la subvenció, i la seva obtenció servirà per contribuir en les despeses dels diferents
establiments comercials ateses les necessitats de poder obtenir qualsevol tipus d'ajuda que
els pugui servir per reactivar la seva economia.

ACTA DEL PLE

Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 3301 48931
«Subvencions normalització Lingüística» per import de 5.000 euros en el pressupost
prorrogat de l’exercici 2020.
Per tot l’anterior, el Sr. Mateu Soler Estrany, regidor delegat de Joventut, Normalització
Lingüística, Escola de Música, Biblioteca Municipal i Participació Ciutadana formula al Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord:
Primer. Aprovar les Bases Reguladores per concedir subvencions a les empreses que
utilitzin el català com a llengua habitual, que a continuació s’exposen:
BASES REGULADORES PER CONCEDIR SUBVENCIONS A LES EMPRESES QUE UTILITZIN EL
CATALÀ COM A LLENGUA HABITUAL

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

Vist l’informe emès per part de l’Interventor dia 26 de gener de 2021.

Normalitzar l’ús d’una llengua consisteix a fer-la servir en qualsevol àmbit; mentre en
determinades circumstàncies aquest ús no sigui possible, aquesta llengua estarà en una
situació de anormalitat. Per tant, l’objectiu primordial és el d’aconseguir un increment en l’ús
de la llengua catalana dins l’àmbit econòmic, ja que aquest constitueix una part molt
important -atesa la seva influència sobre els tipus de relacions que s’estableixen- de la vida
quotidiana.
És dins aquest context que l’Ajuntament de Pollença, per tal de donar un nou impuls a l’ús de
la llengua catalana, estableix amb aquestes bases els criteris que se seguiran per a la
concessió de subvencions a les entitats que ho sol·licitin; d’aquesta manera les empreses
que s’acullin a aquest pla de subvencions ajudaran a fomentar la normalitat lingüística alhora
que cobriran una mancança sobre la qual la societat en segueix exigint actuacions.
La quantia de la subvenció no podrà ser superior, aïlladament o en concurrència amb altres
ajudes o subvencions de qualsevol procedència, al cost de l’activitat subvencionable.
Article 2.- DESTINATARIS DE LA SUBVENCIÓ
Podran acollir-se a aquest pla de subvencions totes aquelles persones físiques i jurídiques
del terme municipal de Pollença, després d’haver normalitzat un determinat document, rètol,
5
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Article 1.- OBJECTIU

ACTA

etiqueta, etc.
Article 3.- OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ
3.1.- S’atorgaran subvencions per a l’elaboració d’impresos, rètols, etiquetes, bosses, paper
d’embolicar, cartes de restaurant, etc. que siguin d’ús habitual i que estiguin només en
llengua catalana.
3.2.- En el cas de l’edició d’impresos adreçats a un públic molt heterogeni es podrà utilitzar la
versió catalana acompanyada d’altres llengües, amb la condició que el text en català estigui
en primer lloc.
Article 4.- CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

4.1.1.- Tots els elements objecte de subvenció hauran de ser revisats pel Servei Lingüístic de
l’Ajuntament de Pollença per tal d’assegurar-ne la correcció ortogràfica i la subjecció a les
normes que aquí s’estableixen.

ACTA DEL PLE

4.1.2.- Per obtenir aquest ajut econòmic s’haurà de lliurar la factura corresponent -després
que l’empresa l’hagi pagada- i un exemplar d’allò que hagi estat objecte de subvenció, llevat
que la subvenció sigui per a retolació, cas en què s’haurà de lliurar una fotografia del lloc on
s’ha instal·lat el rètol; en el cas que es col·loqui un rètol en català en substitució d’un anterior
en una altra llengua, es presentarà, a més, una fotografia del rètol que es retira.
4.1.3.- En general la subvenció consistirà en un 50% del total de la factura; els criteris poden
canviar segons quin sigui l’objecte de la subvenció, tal i com es pot comprovar a diferents
apartats d’aquest article.
4.1.4.- Es recomanarà que el material que s’empri per a l’elaboració dels diferents productes
objecte de subvenció sigui respectuós amb el medi ambient i, si pot ser, que sigui reciclat.

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

4.1.- Criteris generals

4.1.6.- En el cas que no es pugui concedir una subvenció a totes les persones que la
sol·licitin es donarà prioritat a aquelles que encara no n’hagin rebut cap. Les peticions
s’atendran per estricte ordre d’entrada al Registre de l’Ajuntament; la quantitat que estipulen
els pressuposts municipals per a aquest concepte és de 5.000€ a càrrec de l’aplicació
pressupostària 3301 48931. Una vegada esgotat el crèdit no es podran concedir més
subvencions.
4.2.- Retolació comercial
4.2.1.- S’entén per rètol comercial aquell que, construït amb materials duradors i instal·lat a
l’interior, a l’exterior o als vehicles de l’empresa, n’assenyali la identitat i/o en doni informació.
4.2.2.- El nom del local que ha de portar el rètol objecte de subvenció ha de ser traduïble al
català; no s’atorgaran subvencions per a rètols que utilitzin onomatopeies o qualssevol altres
paraules no traduïbles o que tenguin la mateixa grafia en català que en una altra llengua.
4.2.3.- Tots els rètols informatius que siguin accessoris al principal hauran de ser també en
català.

6
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4.1.5.- No es podrà rebre la subvenció si ja s’ha atorgada anteriorment per a la normalització
del mateix producte.

ACTA

4.2.4.- Per obtenir la subvenció per un rètol, les seves característiques i col·locació s’hauran
d’avenir amb les exigències municipals i amb les dels organismes competents en la matèria.
4.2.5.- La subvenció consistirà en un 50% de la factura i mai no serà superior a 450,00€.
4.3.- Cartes de bar i de restaurant
4.3.1.- S’entén per carta de bar o de restaurant qualsevol imprès en el qual es fa constar la
llista i els preus dels menjars i begudes que l’establiment (restaurant, bar, cafeteria...) ofereix
als clients.
4.3.2.- L’Ajuntament de Pollença es farà càrrec de pagar el que costi l’edició de la versió
catalana, sempre que aquest cost no sobrepassi els 250.00€.

4.3.4.- A la factura s’ha de desglossar el cost de l’edició de cada un dels idiomes en què es
presenta la carta.

ACTA DEL PLE

4.3.5.- En el cas que la carta es faci únicament en català, l’Ajuntament es farà càrrec del cost
total fins a un màxim de 350.00€.
4.4.- Documents administratius
4.4.1.- Són documents administratius aquells que serveixen per dur la gestió de l’empresa
(p.e. albarans, factures, contractes, rebuts, etc.).
4.4.2.- Tot i no ser documents, els segells s’inclouen en aquest apartat.
4.4.3.- L’Ajuntament de Pollença atorgarà una subvenció d’un 50%, i no es podrà
sobrepassar la quantitat de 150.00€ per document.

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

4.3.3.- La versió catalana ha d’ocupar un lloc preferent, i si hi ha una part de la carta que
sigui d’informació general i vagi en un sol idioma, aquest ha de ser el català.

4.5.- Activitats publicitàries
4.5.1.- Es consideren activitats publicitàries aquelles que les empreses fan servir per donarse a conèixer o per informar d’actuacions puntuals (p.e. llocs web, catàlegs, fulls d’ofertes,
anuncis, targetes, bosses, paper d’embolicar, etiquetes de productes, calendaris, etc.).
Aquestes activitats es poden dur a terme mitjançant paper imprès o a través del lloc web de
la pròpia empresa o comerç.
4.5.2.- L’Ajuntament atorgarà una subvenció del total de la factura sempre que el seu import
no sobrepassi la quantitat de 350.00€ per activitat publicitària.
4.5.3.- Per poder optar a la subvenció tant aquests impresos com la versió catalana del web
hauran d’anar únicament en català, i el lloc web s’haurà de mantenir, com a mínim, durant
dotze mesos.
Article 5.- TRAMITACIÓ, PRESENTACIÓ I TERMINI
Tramitació
7

Codi Validació: 4DS3ZXKMAL6F4J92WQM2YRRCM | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 18

4.4.4.- Per tal de poder sol·licitar la subvenció, aquests documents hauran d’estar únicament
en català.

ACTA

L'Ajuntament de Pollença facilita l'únic model de sol·licitud per a aquesta convocatòria
(Annex I).
Presentació
Les instàncies es dirigiran al batle de l'Ajuntament de Pollença i es poden presentar en el
Registre General del dit Ajuntament, carrer del Calvari, 2, o a través de la seu electrònica
sempre que tingueu obligació de comunicar-vos electrònicament en virtut de l’article 14.2 de
la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
accedint a l’adreça web següent:

ACTA DEL PLE

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al web de l'Ajuntament
de Pollença.
Article 6.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ. INICI, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ
6.1.- Les bases i l’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici. El
Ple de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de la seva aprovació. Aquestes bases seran
publicades al BOIB, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i al web www.ajpollenca.net, per tal que es puguin presentar les
sol·licituds.
6.2.- La persona sol·licitant presentarà una instància (Annex I) al Registre d’Entrada de
l’Ajuntament amb la qual haurà d’adjuntar la llicència d’obertura de l’establiment, si escau, o
acreditar la presentació de la pertinent declaració responsable i documentació preceptiva per
a l’inici i exercici de l’activitat, de conformitat amb la normativa vigent.
6.3.- L’òrgan instructor del procediment de concessió serà l’Àrea de Normalització
Lingüística.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient, efectuarà un informe en el qual avaluarà la
incidència del document, producte o rètol que es pretén normalitzar i formularà la proposta de
resolució la qual haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es
proposa la concessió de la subvenció i la seva quantia, tot especificant la seva avaluació.
6.4.- La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s’atribueix a la
Junta de Govern Local, que dictarà aquesta resolució un cop formulada la proposta de
resolució per part de l’òrgan instructor i fiscalitzada per la intervenció.
Article 7.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
7.1.- El termini per justificar les despeses subvencionades acaba dia 3 de desembre de 2021.
7.2.- L’import de la subvenció s’abonarà després que l’entitat beneficiària hagi justificat la
realització de l’activitat subvencionada i hagi complert la seva finalitat i el 100% de la
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Termini

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

https://ajpollenca.sedelectronica.es/?x=mn9-E0LYjQLQLNcezQ3bogHCGWtuPTcSxFIX3txLRbq1KHyNvmgKtcoOmKyOhUvSszMLgbf28sONe6Ai8WHDpQt2QZ2o
vhCSJDwRD0Id8vJQO33lvw4IdLC8b4wF1YY9ZEuzHq3vEQBCTcdBFeXiOnr6h3krCx6IYyT23ByK*aVoyhotrv0T5
TtbARQhi5yfItkO*D0YZU3cyk0tlf-A

ACTA

despesa.
7.3.- Per justificar la subvenció atorgada s’han de presentar:
˗

Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o
amb eficàcia administrativa, en original i/o còpia compulsada i la documentació
acreditativa del pagament. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a
petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de
concessió de la subvenció així com l’import del justificant que s’imputa a la
subvenció.

˗

Model de compte justificatiu (Annex II).

˗

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments (Annex III).

˗

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

˗

Número de la factura.

˗

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

˗

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

Si l’entitat beneficiària únicament disposa de la factura o document justificatiu que acredita la
despesa rebuda per correu electrònic, s’admetrà sempre que a la impressió de la factura
s’adjunti un certificat signat pel representant legal de l’entitat en què manifesti la impossibilitat
o dificultat greu per obtenir el document original i declari que la factura ni s’ha utilitzat ni
s’utilitzarà per justificar cap altra subvenció.
7.5.- No obstant això, l’Ajuntament de Pollença podrà demanar qualsevol altra documentació
que consideri adient, ateses les circumstàncies i característiques del cas.
Article 8.- RÈGIM JURÍDIC
En el que no preveuen aquestes bases reguladores serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i el Reglament general de subvencions 887/2006,
aprovat el 21 de juliol, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, el Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, les Bases d’execució del pressupost municipal així com la resta de
normativa que sigui d’aplicació.
Article 9.- RECURSOS
Contra l’acord de resolució de la convocatòria es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu o bé recurs potestatiu de reposició
davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució.

9
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˗

ACTA DEL PLE

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

ACTA

No obstant això, s’hi pot presentar, si escau, qualsevol altre recurs que hi sigui pertinent. Tot
d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Pollença,

de

de 2021

El batle,
Bartomeu Cifre Ochogavia
ANNEX I
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LES EMPRESES QUE UTILITZIN EL CATALÀ COM A
LLENGUA HABITUAL

DENOMINACIÓ SOCIAL _____________________________________________________

ACTA DEL PLE

CIF__________________DOMICILI_____________________________________________
CP_______________ POBLACIÓ______________________________________________
NÚM. REGISTRE _____________________ TELÈFON_____________________________
FAX ________________ ADREÇA ELECTRÒNICA ________________________________
REPRESENTANT LEGAL DE L’ENTITAT
NOM I LLINATGES __________________________________________________________

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

DADES DE L’ENTITAT

NIF o CIF ___________________________TELÈFON ______________________________

CP______________________POBLACIÓ ________________________________________
DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE
NOM I LLINATGES __________________________________________________________
CÀRREC A L’ENTITAT ______________________________TELÈFON_________________
ADREÇA ELECTRÒNICA DE LA PERSONA DE CONTACTE _________________________
__________________________________________________________________________
SOL·LICITA:
Que se li atorgui una subvenció en el marc de la convocatòria de les subvencions a les
empreses que utilitzin el català com a llengua habitual per a l’any 2021, atès que compleix
els requisits per ser-ne beneficiari/ària, per la qual cosa la persona sol·licitant

10
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DOMICILI __________________________________________________________________

ACTA

DECLARA RESPONSABLEMENT:
˗

Que assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista en
aquestes bases.

˗

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

˗

Que està al corrent de les obligacions econòmiques amb l'Ajuntament de Pollença.

˗

Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i a la documentació que
s'annexa són certes i que accepta les normes de la convocatòria, a més de facilitar la
informació i documentació que sigui necessària.

Signatura del representant legal

Segell de l’entitat

ACTA DEL PLE

Sr./Sra._____________________________
ANNEX II
MODEL DE COMPTE JUSTIFICATIU
COMPTE

JUSTIFICATIU

DE

LA

SUBVENCIÓ

a

favor

de

_____________________________________________________________________,
amb CIF ______________________________________

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

Data

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

DESCRIPCIÓ DE
LA DESPESA

IMPORT

DATA
EMISSIÓ

DOCUMENT
ACREDITATIU DE
LA DESPESA

DATA DE
PAGAMENT

Aquest punt 1 es considerarà complit si es presenta la memòria justificativa amb la
11
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A. MEMÒRIA ECONÒMICA

ACTA

classificació de totes les factures originals o còpies compulsades (amb les originals
segellades) per apartats, tot adjuntant els certificats, càrrecs bancaris o detalls de moviments
de compte que acreditin la despesa.
2. RELACIÓ D’ALTRES INGRESSOS O SUBVENCIONS QUE HAN FINANÇAT
L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
IMPORT

PROCEDÈNCIA

Mitjançant la present, (nom) ___________________________________________________,
amb DNI_________________, com a representant de _______________________________
______________________ (beneficiari), amb CIF ______________________ i seu a (carrer,
plaça, avinguda, passeig...) ___________________________________________________
CP _____________, beneficiari de la subvenció, declar sota la meva responsabilitat:

ACTA DEL PLE

1. Quan l’import d’algunes despeses iguali o superi la quantia de 15.000 €, cal aportar relació
de pressuposts demanats i justificació escrita del pressupost escollit.

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

3. ALTRES DOCUMENTS A APORTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU

2.- Que l’entitat beneficiària de la subvenció ha executat la totalitat de la despesa relacionada
i que la subvenció atorgada s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir.
3.- Que de l’activitat subvencionada se n’han derivat els ingressos especificats a l’apartat 2.
4.- Que les factures presentades per justificar la subvenció atorgada no superen el valor de
mercat i que no es recuperarà ni es compensarà l’IVA.
5.- Que totes les despeses presentades en aquest compte justificatiu s’han abonat en la seva
totalitat al proveïdor o subministrador.
A fi de justificar l’adequada execució de la despesa realitzada i el fidel compliment de la
finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció davant l’Ajuntament de Pollença, com a
òrgan concedent, s’emet aquest certificat.
Pollença, _____ de/d’ _________ de 2021
Representant legal del beneficiari/ària de la subvenció.
Signatura: _________________

12
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1.- Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certes.

ACTA

ANNEX III
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS (es podrà
substituir per un certificat de titularitat bancària)
DADES DEL PERCEPTOR
CIF / NIF:

NOM / RAÓ SOCIAL:
ADREÇA:
LOCALITAT:

TELÈFON:

FAX:

ACTA DEL PLE

ADREÇA ELECTRÒNICA:

DADES BANCÀRIES:
CODI BANC:

CODI OFICINA:

DÍGIT DE CONTROL:

NÚMERO DE COMPTE:

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

CODI POSTAL:

Sota la meva responsabilitat declar que aquestes dades corresponen al compte o a la
llibreta oberta a nom meu, o en cas d'una entitat jurídica, a nom d’aquesta.

Pollença, dia____ de ______________ de 2021
CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE L'ENTITAT BANCÀRIA
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Aquestes dades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina.
EL DIRECTOR/A DELEGAT: ____________________________________________
(Signatura i segell de l'entitat bancària)
Segon. Autoritzar una despesa per import de 5.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3301 48931 «subvencions normalització lingüística» del vigent pressupost
prorrogat de l’exercici 2020.
Tercer. Ordenar la publicació de les Bases Específiques en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), al tauler d’anuncis de
13
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(Signatura representant legal persona sol·licitant i segell)

ACTA

l’Ajuntament i al web www.ajpollenca.net.»
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 00:31:09 a 00:40:07).
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat següent:
unanimitat (17)

Tipus de votació: ordinària
A favor: 10 En contra: 1 Abstencions: 6 Absents: 0

Tot seguit es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General,
que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA
Vists els antecedents de fet que consten reproduïts en l’informe jurídic i de procediment
emès en data 25.08.2020 i que precedir l’acord adoptat per l’AJP en sessió extraordinària i
urgent de data 27.08.2020, relatiu a l’aprovació inicial, la submissió a informació pública
(BOIB núm: 158 de 12.09.2020) juntament amb la documentació ambiental, i la sol·licitud del
tràmit d’informes sectorials de la documentació corresponent a la modificació puntual del
PGOU local per a la seva adaptació al PORN de la Serra de Tramuntana mitjançant la
supressió de la servitud d'accés a la mar i al Castell del Rei a través del camí de Ternelles
(polígon 4 parcel·la 649), en compliment de la interlocutòria dictada en data 29/05/2020 per la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el
Procediment Ordinari núm.:122/2013, havent emès la Secretària de la Corporació en data
10.12.2020 el corresponent certificat del resultat del tràmit d’informació pública, en què
consten degudament identificats els escrits d’al·legacions presentats dins el termini legalment
habilitat a l’efecte, amb succinta resum del manifestat per cadascun dels compareixents,
objecte el conjunt de les mateixes del degut anàlisi i contrast que consta en l’informe jurídic
emès en data 07.01.2021 per la direcció lletrada de l’Ajuntament de Pollença en les
esmentades actuacions judicials, l’advocat Sr. Miquel Ripoll Torres, proposant
l’estimació/desestimació de les mateixes en base als fets i consideracions de dret que
exposa.
Atès l’acord adoptat per la comissió insular d’ordenació del territori i urbanisme (CIOTU) del
CIM en sessió de data 29.01.2021, en què es reprodueix l’informe de conformitat emès en el
tràmit de l’art. 55.3 de la Llei 12/2017 d’urbanisme de les Illes Balears, amb les
14
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3.-

Expedient 4104/2020. Dictamen per a l'aprovació de la resolució d’al·legacions i
aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual del PGOU local per
a la seva adaptació al PORN de la Serra de Tramuntana mitjançant la supressió de
la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei a través del camí de Ternelles
(polígon 4, parcel·la 649), en compliment de la interlocutòria dictada en data
29.05.2020 per la sala del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (PO
122/2013)

ACTA DEL PLE

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

ACTA

consideracions i observacions que duu a terme l’informe emès en data 15.01.2021 pel Servei
Tècnic d’Urbanisme del Departament de Territori insular.

«.../... la modificació que ens ocupa es cenyeix a eliminar la servitud d’ús públic del camí de
Ternelles d’acord amb la interpretació de la Sala del TSJ/IB sobre els usos incompatibles de
les zones d’exclusió determinades al PORN de la Serra de Tramuntana, sense que fins i tot
necessari introduir planimetria modificada, tota vegada que com tal raona l’informe de
viabilitat econòmica de l’interventor de data 25.08.2020 i bé reitera l’informe emès en data
15.01.2021 pel Servei Tècnic d’Urbanisme del Departament de Territori insular reproduït en
l’acord de CIOTU del CIM de data 29.01.2021, no cal modificar el plànol d’ordenació 1.1 del
vigent PGOU en la seva versió refosa de 1991, ja que no recull cap previsió en relació a la
servitud de pas per a vianants de l’accés al mar (Cala Castell) i a punts significatius del
Territori (Castell del Rei) per Ternelles, tota vegada que les previsions que sí recollia el plànol
d’ordenació 1.1 del PGOU aprovat per la Corporació en sessió de data 23.05.1990,
precisament foren suprimides per a poder donar degut compliment a la prescripció 6ª de
l’acord d’aprovació definitiva de la C.P.U de data 14.09.1990, malgrat dita prescripció fou
finalment anul·lada pel T.S. en la seva sentència de data 18.10.2001.
Pel que fa a la competència per a l’aprovació definitiva, esdevenen a col·lació els articles 54 i
38 de la LUIB, en relació amb el concordant article 153 Competències en l’aprovació i
tramitació del planejament del RLOUSM, en quan aquesta darrer en el seu ap.2.b.1r. disposa
que en els municipis de més de 10.000 habitants, com és el cas de Pollença (INE:
16.658,375 a gener de 2020), l’ajuntament aprova definitivament «a modificació de les
determinacions no estructurals del planejament general», essent aquesta condició
d’estructural precisament la que ostenta l’objecte de la modificació que ens ocupa ja que
afecta a la xarxa viària general, determinació d’ordenació estructural d’acord amb l’art.37.f de
15
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Vist l’informe tècnic emès en data 17.02.2021 per l’arquitecte de la Corporació i el correlatiu
informe jurídic emès en data 18.02.2021 per part del tècnic de l’àrea municipal competent, el
qual disposa d’expressa nota de conformitat de la Secretària de la Corporació, que en la
seva part bastant tot seguit es transcriu:
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Considerant la complimentació en data 17.02.2021 per part dels ss.tt.mm., d’allò que disposa
l’article 55.4 de la LUIB, en el sentit d’introduir les modificacions que procedeixin en la
documentació tècnica objecte de la modificació puntual inicialment aprovada, amb la finalitat
d’adaptar la mateixa al resultat de la informació pública, tramitació ambiental i prescripcions,
condicions i suggeriments reproduïts en els informes sectorials preceptius abans esmentats,
resultant d’aquesta manera que la documentació tècnica integrant de la modificació és la
següent: (i) memòria informativa i justificativa –que inclou succint resum executiu i sengles
annexes informatius- elaborada pels ss.tt.mm en data 17.02.2021; (ii) informe de viabilitat
econòmica emès per l’interventor de la Corporació en data 25.08.2020; i (iii) document
ambiental estratègic (elaborat en data del mes d’agost de 2020 per part de sengles llicenciats
ambientals competents, Sr. A. Pomar i Gomà i Sra. C. Fuertes Salom), sense que sigui
menester alterar planimetria tota vegada que el traçat del camí ja apareix grafiat en el plànol
d’ordenació 1.1 de «xarxa viària general i estructura orgànica del territori» del vigent Text
Refós del PGOU aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió de data 26.09.1991 (TRPGOU/91)
en compliment de les prescripcions ordenades per la CPU en data 14.09.1990 (aprovades
les prescripcions per la CIU en sessió de data 29.11.1991).

ACTA DEL PLE

Atès, així mateix, la resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears de data 10.02.2021 (BOIB núm: 23 de 16.02.2021) per la qual es formula l’informe
ambiental estratègic sobre la present modificació puntual, en quan disposa no subjectar la
mateixa a avaluació ambiental estratègica ordinària amb subjecció si més no a les
prescripcions que transcriu.

ACTA

la LUIB, del conjunt de tot plegat es dedueix l’atribució de la competència per a l’aprovació
definitiva a l’òrgan amb competències urbanístiques del Consell insular de Mallorca, essent
preceptiu per tant el tràmit d’aprovació provisional a càrrec de l’Ajuntament de Pollença (...),
qüestió aquesta de l’assignació de les relatives competències envers la que ha pogut
manifestar la seva discrepància la mercantil Menani, S.A. propietària de la finca de Ternelles,
recentment resolta per la Sala Contenciosa/admva. del TSJ/IB en el darrer Auto de data
02.02.2021, que desestima el recurs de reposició interposat per la propietat contra la
providència de 09.10.2020 i confirma la mateixa pel que fa a la competència del CIM per a
l’aprovació definitiva (...).»

Segon. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU local per a la seva
adaptació al PORN de la Serra de Tramuntana mitjançant la supressió de la servitud d’accés
a la mar i al Castell del Rei a través del camí de Ternelles (polígon 4, parcel·la 649), en
compliment de la interlocutòria (Auto) dictat en data 29.05.2020 per la Sala del TSJ/IB (P.O.
122/2013), sobre la base de la documentació tècnica següent: (i) memòria informativa i
justificativa –que inclou succint resum executiu i sengles annexes informatius- elaborada pels
ss.tt.mm en data 17.02.2021; (ii) informe de viabilitat econòmica emès per l’interventor de la
Corporació en data 25.08.2020; i (iii) document ambiental estratègic (elaborat en data del
mes d’agost de 2020 per part de sengles llicenciats ambientals competents, Sr. A. Pomar i
Gomà i Sra. C. Fuertes Salom), tot de conformitat amb la resolució del president de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de data 10.02.2021 (BOIB núm: 23 de
16.02.2021) per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la present modificació
puntual, en quan disposa no subjectar la mateixa a avaluació ambiental estratègica ordinària
amb subjecció si més no a les prescripcions que transcriu, el conjunt de tot plegat integrant
de la modificació provisional acordada que, cal remarcar-ho, no precisa d’alterar planimetria
tota vegada que el traçat del camí ja apareix grafiat en el plànol d’ordenació 1.1 de «xarxa
viària general i estructura orgànica del territori» del vigent Text Refós del PGOU aprovat per
l’Ajuntament Ple en sessió de data 26.09.1991 (TRPGOU/91) en compliment de les
prescripcions ordenades per la CPU en data 14.09.1990 (aprovades les prescripcions per la
CIU en sessió de data 29.11.1991).
Tercer. Elevar l’acord d’adoptat, juntament amb l’expedient complet i diligenciat, a l’òrgan
amb competències urbanístiques del Consell Insular de Mallorca, CIOTUPH del Departament
de Territori, per a la seva tramitació subsegüent i aprovació definitiva, si pertoca.
16
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Primer. Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública derivada de
l’aprovació inicial de data 27.08.2020, en el sentit d’estimar/desestimar (en tot o en part)
cadascuna de les al·legacions presentades segons pertoqui a la vista de la proposta
formulada per part de la direcció lletrada de l’Ajuntament de Pollença en les actuacions
judicials (Procediment Ordinari núm: 122/2013 dels tramitats davant la Sala
contenciosa/admva. del TSJ/IB) de les que deriva i porta causa la present modificació del
PGOU, l’advocat Sr. Miquel Ripoll Torres, en informe jurídic emès a l’efecte en data
07.01.2021, que com a part integrant i fonament del present acord, haurà de ser degudament
traslladat i notificat als interessats compareixents –en la part que individualment els
correspongui- als efectes del seu degut coneixement i als que legalment procedeixin.

ACTA DEL PLE

Aquesta Batlia, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

Atès, finalment, el que disposa l’article 54 de la LUIB pel que fa a la competència per a
l’aprovació de la modificació de planejament objecte de la present proposta, a aquest efecte, per
remissió de l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears (LMRLIB), l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local (LRBRL), el Ple de la Corporació és l’òrgan competent, exigint-se el quòrum de
majoria absoluta perquè prosperi la proposta (art. 47.2.ll) LRBRL.

ACTA

Quart. Notificar l’acord d’aprovació provisional als interessats a efectes del seu degut
coneixement, tot significant-los que no hi cap recurs ordinari contra el mateix atès que es
tracte d’un acte de tràmit.»
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 00:55:45 a 01:49:57).

Diligència.- Per fer constar que l’absència 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).

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 47.2 ll) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)), es declara aprovat
íntegrament el Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
I sense més assumptes per tractar, el batle-president aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el
resultat següent: deu (10) vots a favor dels membres dels grups municipals de Tots per
Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i El Pi-Proposta per les Illes Balears; un (1) vot
en contra del portaveu del grup municipal Junts Avançam (Miquel Àngel March Cerdà); i sis (6)
vots d’abstenció del membres del grups municipals Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa
per Pollença.

ACTA DEL PLE

Diligència.- Per fer constar que quan són les 13.58 hores s’absenta de la sessió el regidor del grup municipal Alternativa
per Pollença (Pere Josep Coll Torrendel)

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

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 d’abstenció per imperatiu exprés judicial i el regidor del grup municipal
Alternativa per Pollença, Pere Josep Coll Torrendell, manifesta que s’absentarà de la sala de
sessions en el moment de la votació pels motius exposats en la seva intervenció i deliberació
d’aquest assumpte.

ACTA

AJUNTAMENT PLE / Sessió Ordinària núm. PL/2021/4
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 25 de febrer de
2021
Enllaç: https://dl.dropbox.com/s/q178jkv7zsrd5p2/21-02-25-pleestraord-febrer.mp3

De: 00:01:19
A: 00:26:11

2.- Expedient 570/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, de les bases reguladores per concedir subvencions
a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual

De: 00:26:12
A: 00:40:41

3.- Expedient 4104/2020. Dictamen per a l'aprovació de la
resolució d’al·legacions i aprovació provisional, si procedeix,
de la modificació puntual del PGOU local per a la seva
adaptació al PORN de la Serra de Tramuntana mitjançant la
supressió de la servitud d’accés a la mar i al Castell del Rei a
través del camí de Ternelles (polígon 4, parcel·la 649), en
compliment de la interlocutòria dictada en data 29.05.2020 per
la sala del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
(PO 122/2013)

De: 00:40:42
A: 01:52:03
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1.- Expedient 24/2021. Dictamen per a l'aprovació de la
resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix,
de la modificació de crèdit núm. 1-2021

Número: 2021-0003 Data: 31/03/2021

Situació de
minutatge

ACTA DEL PLE

Ordre del dia

