Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/12

Ple

Ordinària

Tipus de convocatòria

Primera

Data

30 de setembre de 2021

Durada

Des de les 19.19 hores fins a les 23.59 hores

Lloc

Sala de Plens

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: 2021-0011 Data: 12/11/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Bartomeu Cifre Ochogavia (2 de 2)
Batle-President
Data Signatura: 14/11/2021
HASH: 9529c5901497ce535e6093b7f799adb3

FRANCISCA MARIA ADROVER CANAVES (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 12/11/2021
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.

A) PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior
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 de la sessió ordinària de dia 29 de juliol de 2021.
No se’n formula cap, d’observació.
Se sotmet a votació l’aprovació de les actes i n’esdevé el resultat següent: unanimitat (17)

2.- Expedient 4169/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de l'expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4-2021
Favorable

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

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

2
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Favorable

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Nom i Cognoms

ACTA DEL PLE

Càrrec

ACTA

«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA
Vist que en aquest exercici 2021, consten en la Intervenció Municipal factures relatives a
obres, serveis i subministraments 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 d’obres, serveis i
subministraments efectivament prestats a l’Ajuntament, cal reconèixer les obligacions
econòmiques i efectuar el seu pagament amb la major brevetat possible.

ACTA DEL PLE

Les factures les quals es proposen a aprovació, han estat conformades pels membres de
la Corporació.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquesta despesa al nivell de la
bossa de vinculació corresponent al pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, senyor David Alonso García,
vist l’informe d’objecció efectuat per part d’Intervenció dia 10 de setembre de 2021 formula
al Ple de l’Ajuntament la següent proposta d’acord:
Primer. Resoldre les discrepàncies formulada per part d’Intervenció dia 10 de setembre
de 2021 pel qual es formula nota d’objecció per un import total de 30.191,15 euros.
Segon. Aprovar la despesa derivada de la relació de factures adjunta, reconeixent
extrajudicialment el deute que de la mateixa es derivi per un import total pressupostari de
42.053,77 € amb càrrec a l’aplicació de l’estat de despeses del pressupost de l’exercici
2021 de l’Ajuntament de Pollença.
RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 4-2021
AJUNTAMENT
Factura D. Factura Doc. Acred.

21

29

29/12/2020

29/12/2020

B57347056

B57463416

Nom tercer

JARDINERIA
BISANYES,
S.L.

CRISTALERIA
LUSAGA, S.L.

C.
C.
Import (Eur)
Programa Econòmica

320

151

62241

62258

D.
Registre

D.
Conforme

Descripció

1.323,19

8
JARDINERES,
METROSIDER
29/12/2020 24/01/2021
O EXCELSA
CEIP JOAN
MAS

5.711,30

TANCAMENT
AMB
VIDRIERES
ESCALA
VESTUARIS
POLICIA

29/12/2020 22/03/2021

3

Codi Validació: 5DLXLYQSH7C4EEMKSPNNH7Z22 | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 70

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.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

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.

ACTA

143

145

155

155

155

155

24/12/2020

CONSTRUCC
IONES
B07893969
CAMPOMAR
SINA, S.L.

24/12/2020

SEGURIDAD
A07058084 Y LIMPIEZAS,
S.A.

CRISTALERIA
LUSAGA, S.L.

15/12/2020

B57463416

31/12/2020

ELECTRONIC
A
B07530926
CUADRADO,
S.L.

31/12/2020

ELECTRONIC
A
B07530926
CUADRADO,
S.L.

31/12/2020

ELECTRONIC
A
B07530926
CUADRADO,
S.L.

31/12/2020

ELECTRONIC
A
B07530926
CUADRADO,
S.L.

355

22/12/2020

44325505

BONNIN
CIFRE,
MIQUEL A.

356

29/12/2020

43132692

BOTA
ROTGER
JOAN
LLORENÇ

395

31/12/2020

419

22/12/2020

436

31/12/2020

GERMANS
E57974537
MEDINA, C.B.

44325505

BONNIN
CIFRE,
MIQUEL A.

36124133

VIDAL
BARREIRO
JESUS
ANGEL

340

151

340

340

2311

2311

337

431

62253

62258

62253

62253

21210

63310

2279932

22617

1.689,75

2.536,96

970,15

4.804,54

D.
Registre

D.
Conforme

Descripció

30/12/2020 09/02/2021

ARREGLAR
PARET CAN
VALLORI
PISTA
ATLETISME
POLIES.

30/12/2020 27/01/2021

TREBALLS
BANY I
VESTUARI
QUARTER
POLICIA.

CARREGADO
R MAQUINA
24/12/2020 31/12/2020
NETEJA
PAVELLÓ
POLLENÇA

15/12/2020 30/12/2020

PORTA
ENTRADA
PÀRQUING
PAVELLÓ,
CONTROL
D'ACCÉS

7,89

RADIADOR
BOSCH
RESIDENCIA,
05/01/2021 01/02/2021
PREMIS
CUINA
FAMILIAR.

275,00

RADIADOR
BOSCH
RESIDENCIA,
05/01/2021 01/02/2021
PREMIS
CUINA
FAMILIAR.

208,00

RADIADOR
BOSCH
RESIDENCIA,
05/01/2021 01/02/2021
PREMIS
CUINA
FAMILIAR.

41,97

RADIADOR
BOSCH
RESIDENCIA,
05/01/2021 01/02/2021
PREMIS
CUINA
FAMILIAR.

320

62241

1.412,07

CANVIAR
TAPES WC,
23/12/2020 11/01/2021
AIXETES
LAVABO CEIP
C. I LLOBERA

151

62528

1.128,45

29/12/2020 07/01/2021

TREBALLS
PINTURA
14/01/2021 18/01/2021 PORTES CEIP
PORT
POLLENÇA.

320

62241

3.267,00

320

62537

365,66

920

220000

23,43

SENYALETICA
COVID
ESCOLA DE
MÚSICA

23/12/2020 12/01/2021

CANVI
TERMO DE 50
L. ESCOLETA
LA GOLA.

14/01/2021 27/01/2021

3 BARRALS
AIGUA OAC
MOLL
DESEMBRE
20.

4

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

37

15/12/2020

CONSTRUCC
IONES
B07893969
CAMPOMAR
SINA, S.L.

C.
C.
Import (Eur)
Programa Econòmica
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36

Nom tercer

ACTA DEL PLE

Factura D. Factura Doc. Acred.

ACTA

771

773

1014

2496

2497

18/02/2020

78199449

CONSTRUCC
IONES
B07893969
CAMPOMAR
SINA, S.L.

VODAFONE
ESPAÑA, S.A.

151

151

62274

18/01/2021 20/01/2021

Descripció
PODADORA
D'ALTURA
ECHO PPF
236 ES A.
SERVEIS.

4.751,72

ARREGLAR
FAÇANA
21/01/2021 11/03/2021
SUBSI. PL.
MARTORELL,
8 EXP.890/19

196,02

TABLET
HUAWEI
MEDIAPAD
26/01/2021 16/03/2021
32GB
INSPECCIONS
URBANISME

A80907397

01/01/2021

DE
A07449218 SALABERT E
HIJOS, S.A.

320

62537

754,27

8 MIRALLS
MARC
ALUMINI
26/01/2021 22/02/2021
COLORS
ESCOLETA LA
GOLA.

27/01/2021

DISTRIBUCIO
NES
B07834534 UNIVERSAL
MALLORCA,
S.L.

151

220004

149,45

05/02/2021 16/03/2021

39,88

MEDICAMENT
S
FUNCIONARI
23/04/2021 12/05/2021
AINA SERRA
SET.17 A JL
19

54,25

MEDICAMENT
S
FUNCIONARIS
23/04/2021 12/05/2021
AINA SERRA
JL.19 A NOV.
20

23/04/2021

62604

658,00

D.
Conforme

27/10/2020

23/04/2021

151

62330

D.
Registre

MATERIAL
D'OFICINA
URBANISME
DES. 20.

43026623

PUJADAS
BALAGUER
MIGUEL
MARIANO

43026623

PUJADAS
BALAGUER
MIGUEL
MARIANO

320

21203

205,34

30/04/2021 13/05/2021

REPARACIÓ
MOTOR
BARRERA
CEIP PORT
POLLENÇA.

2311

63310

311,12

30/04/2021 07/06/2021

3 TELÈFONS
SIEMENS
GIGASET
RESIDENCIA.

211

211

16008

16008

2583

23/04/2021

B07124266

ELECTRICA
BAHIA, S.L.

2597

26/05/2020

B07843790

GRUPO
ROYAL
TELECOM,
S.L.

3301

22615

30,00

05/05/2021 12/05/2021

TIQUET
PREMI XV
CERTAMEN
LITERARI
ESCOLAR
RUTH

231

21504

19,35

05/05/2021 07/06/2021

1.300 BOSSES
LOCAL S.
SOCIALS

13/05/2021 25/05/2021

46 PANS I 13
BARRES
RESIDENCIA
NOVEMBRE
2020.

13/05/2021 25/05/2021

51 PANS I
COQUES
RESIDENCIA
DESEMBRE
2020.

2687

30/11/2020

78215344

CANAVES
VALLS,
JOANA

2688

30/11/2020

78215344

CANAVES
VALLS,
JOANA

43022609

AMENGUAL
CERDA,
LORENZO CAN
BISQUERRA

43022609

AMENGUAL
CERDA,
LORENZO CAN
BISQUERRA

2918

2919

25/01/2021

25/01/2021

2311

2311

22105

22105

197,00

268,30

5

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

615

21/12/2020

VIVES
CERDA,
JUAN

C.
C.
Import (Eur)
Programa Econòmica
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442

Nom tercer

ACTA DEL PLE

Factura D. Factura Doc. Acred.

ACTA

2954

3114

3187

25/01/2021

13/05/2021

06/10/2017

03/06/2021

43022609

43022609

AMENGUAL
CERDA,
LORENZO CAN
BISQUERRA

78212110

CIFRE
OCHOGAVIA
AINA

MALLORCA
A07164338
MOTOS, S.A.

A07210263

GALERIES
VICENS S.A.

47029550

AGUILAR
MORENO
FEDERICO

3516

31/12/2020

3677

ASSOCIACIO
14/09/2020 G57750440 CULTURAL
ORBITA

3678

ASSOCIACIO
30/11/2020 G57750440 CULTURAL
ORBITA

3706

B57984031

JANAVI
EDICIONES,
S.L.

39681424

RAMIREZ
ROCA, JUAN
CARLOS

B07717333

ANTONIO
REUS E
HIJOS, S.L.

42952471

COLOM
BAUZA
FRANCESCA

3714

3749

4387

4788

23/06/2021

22/06/2021

25/06/2021

04/07/2021

01/10/2020

KONE
A28791069 ELEVADORE
S, S.A.

2311

2311

333

132

3381

2311

330

330

330

920

2311

211

2311

22105

22105

226011

21400

20306

221100

226061

226061

226061

227993

213001

D.
Registre

D.
Conforme

Descripció

13/05/2021 25/05/2021

1 TARTA
ANIVERSARI
RESIDENT.

13/05/2021 25/05/2021

1 PASTIS
REGAL
RESIDENCIA
A PAC DIA
30/12/20.

532,40

17/05/2021 25/05/2021

TALLERS
ESCOLES
MUSEU DE
NOV.20 A
MARÇ 21.

188,00

REVISIÓ
CODIFICACIÓ
28/05/2021 29/07/2021 CLAUS MOTO
4725DSW
POLICIA

60,00

12,50

1 TAPETE
PUNT, 2
FUNDES
COIXINS
FESTIVAL
2020.

147,11

03/06/2021 01/07/2021

229,80

300
MASCARETES
15/06/2021 21/06/2021
I GUANTS
COVID19
RESIDENCIA.

2.072,73

REPRESENTA
CIÓ TEATRE
22/06/2021 24/06/2021
DE BARRA
CLAUSTRE
DIA 12/9/20

3.074,61

REPRESENTA
CIÓ TEATRE
22/06/2021 24/06/2021 "AMARG"AL
CLUB DIA
28/11/2020

423,50

REPRESENTA
CIÓ TEATRE
23/06/2021 25/08/2021
DE BARRA
DIA
24/05/2019.

2.619,76

70,29

25/06/2021 01/07/2021

ATENCIÓ
PÚBLIC,
MODIF.
OBJECTES
TRIBUTARIS
JUL. 20

25/06/2021 30/07/2021

PRODUCTES
CUINA I
MENJADOR
RESIDENCIA
DES. 20.

1.114,11

MEDICAMENT
S
03/08/2021 03/08/2021 FUNCIONARIS
NOV. 2020 A
JUNY 2021.

21210

108,90

QUOTA
MANTENIMEN
T
18/08/2021 04/09/2021
MUNTAPLATS
RESIDENCIA
4T TRIM.20

TOTAL

42.053,77

16008

6

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

2921

25/01/2021

AMENGUAL
CERDA,
LORENZO CAN
BISQUERRA

C.
C.
Import (Eur)
Programa Econòmica
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2920

Nom tercer

ACTA DEL PLE

Factura D. Factura Doc. Acred.

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
00:03:52 a 00:09:55).
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.

Tipus de votació: unanimitat

Seguidament 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
Vists els evidents i nefastos efectes que per a la salut està generant la COVID-19 i en les
innegables conseqüències que per a l'economia està tenint la crisi generada per aquesta
pandèmia. Així, particularment, com les distintes mesures establertes pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per contenir la propagació d'infeccions causades
pel SARS-CoV-2.
El 20 de juliol de 2021 el Consell de Govern va aprovar l'Acord pel qual s'estableixen
mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19, el qual
entre altres aspectes regula els criteris per determinar les condicions en què es poden dur
a terme les reunions i trobades familiars i socials en horari nocturn, prescriu la incidència
acumulada i la pressió hospitalària a les Illes Balears que determinen les condicions
concretes en què es poden dur a terme aquelles reunions i es prorroguen les mesures de
control a l'entrada de persones a les Illes Balears procedents de la resta de comunitats
autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.
En aquestes circumstàncies excepcionals, la política econòmica ha d'estar orientada a
protegir l'ocupació, ajudar els més vulnerables i mantenir el teixit productiu. S'ha de
fomentar una ràpida tornada a la normalitat un cop es restableixin les condicions de
mobilitat i s'aixequin les mesures de contenció.
Vist la necessitat de protegir i donar suport al teixit productiu del municipi, de minimitzar
l'impacte i de facilitar que l'activitat econòmica es recuperi quant comenci a remetre
7
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Favorable

ACTA DEL PLE

3.- Expedient 4126/2021. Dictamen per a l'aprovació provisional, si procedeix, de la
modificació (suspensió) de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la
instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o
d'esplai, situats a terrenys d'ús públic local

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

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

ACTA

aquesta situació d'emergència de salut pública.
Vista la Provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 3 de setembre
de 2021.
Vist l’informe tècnic-econòmic preceptiu a què es refereix l´article 25 del RD legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprovà el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (TRLRHL) emès pel tècnic d’administració general (TAG) de l’àrea d’Hisenda i
Contractació en data 13 de setembre de 2021.

ACTA DEL PLE

Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, senyor David Alonso García,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora
de la taxa per a la instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles,
atraccions o d’esplai, situats a terrenys d’ús públic local, així com indústries de carrer i
ambulats i filmacions cinematogràfiques en el següent sentit:
ADDICIÓ
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Amb caràcter excepcional i per un període d’1 any i de forma temporal, queda suspesa
l’aplicació d’aquesta ordenança fiscal, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el
termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa.
DISPOSICIÓ FINAL
La present modificació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2022 i
tindrà una vigència d’1 any natural.
Segon. Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 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, al BOIB, al tauler d’anuncis municipal i a un diari de l´illa, el present
acord provisional, per termini de 30 dies per tal que els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. En cas que no es
presentin reclamacions, l´Ordenança es considerarà aprovada definitivament i s´haurà de
publicar el text modificat al BOIB per a la seva entrada en vigor.
Tercer. Declarar indisponible crèdits per import de 147.041,60 euros a càrrec de
l’aplicació pressupostària 162 44900 del vigent pressupost prorrogat de l’exercici 2022 de
conformitat amb el que preveu l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
8
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Vist l’informe emès per part d'Intervenció en data 13 de setembre de 2021 i, així mateix,
vist l’informe emès per part de Secretaria en data 20 de setembre de 2021.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Vist que ha estat lliurat, pels serveis tècnics competents en matèria d’hisenda, el projecte
de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la instal·lació de llocs,
barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o d’esplai, situats a terrenys d’ús
públic local, així com indústries de carrer i ambulats i filmacions cinematogràfiques
consistent, fonamentalment, amb l’addició al text de la mateixa d’una disposició transitòria
i una disposició final.

ACTA

desenvolupa el capítol primer del títol sext de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressuposts.»
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
00:15:11 a 00:19:52).
Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen, i n’esdevé el
resultat següent: unanimitat (17)

Favorable

ACTA DEL PLE

4.- Expedient 4015/2021. Dictamen per a l'aprovació provisional, si procedeix, de la
modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida
domiciliària i tractament de fems i residus
Tipus de votació: ordinària
A favor: 10 En contra: 0 Abstencions: 7 Absents: 0

A continuació 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

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

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

Vista la Provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 3 de setembre
de 2021.
Vist l’informe tècnic-econòmic a què es refereix l´article 25 del RD legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprovà el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
emès pel tècnic d’administració general (TAG) de l’àrea d’Hisenda i Contractació en data 3
de setembre de 2021.
Vist que ha estat lliurat, pels serveis tècnics competents en matèria d’hisenda, el projecte
de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida
domiciliària i de tractament de fems i residus.
Vist l’informe emès per part d'Intervenció en data 7 de setembre de 2021 i, així mateix, vist
l’informe emès per part de Secretaria en data 20 de setembre de 2021.
Vist que la proposta de modificació de l’ordenança s´adequa a la vigent normativa fiscal.
El regidor delegat d’Hisenda i Contractació, senyor David Alonso García, proposa al Ple
de la Corporació l’adopció dels següent ACORD:
9
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Vista la necessitat de dur a terme la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus.

ACTA

Primer. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l´Ordenança fiscal reguladora
de la taxa pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus, de
conformitat amb el següent detall:
11 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,
restes de poda, 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.
d) Restes de Poda.
CAPÍTOL III
SUBJECTES PASSIUS
ARTICLE 3
10
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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: 2021-0011 Data: 12/11/2021

ARTICLE 1

ACTA

1. Són obligats tributaris i subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques
i les entitats a què es refereix l'article 35 i 36 de la Llei general tributària, que ocupin o
utilitzin les habitatges i locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques en els
quals es presti el servei, ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, habitacionista,
arrendatari o, fins i tot de precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges o locals, que podrà repercutir, en el seu cas, les quotes satisfetes sobre els
usuaris d'aquelles, beneficiaris del servei.
CAPÍTOL IV
RESPONSABLES

CAPÍTOL V
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 5
1. Gaudiran d’una bonificació del 100% els contribuents que hagin estat declarats pobres
per precepte legal o estiguin inscrits en el Padró Municipal de Beneficència com a pobres
de solemnitat.
2. Gaudiran 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.

TIPOLOGIA TRIBUTÀRIA

Descompte si Descompte si
estan als
estan als
circuits
circuits
selectius de selectius de
paper
vidre

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

ALTRES COMERÇOS ACTI.

60,69 €

-€

11,50 €

31,4%

APARTAMENTS TURÍSTICS

5,15 €

2,81 €

2,81 €

13,8%

CAFÈ BAR FINS 100M

63,14 €

21,05 €

36,08 €

24,0%

CAFÈ-BAR / M2. ADIC.

0,66 €

0,22 €

0,38 €

24,0%
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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.

ACTA DEL PLE

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 36 de la Llei general
tributària.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

ARTICLE 4

ACTA

100,12 €

-€

28,61 €

27,0%

GARATGES TALLERS

160,88 €

-€

18,80 €

51,6%

0,24 €

0,13 €

0,13 €

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 €

1,55 €

1,55 €

13,8%

OFICINES BANCARIES

348,53 €

-€

24,32 €

55,2%

OFICINES GENERALS

80,54 €

-€

5,62 €

55,2%

PENSIONS RESID. S/MENJ. PL.

1,35 €

0,74 €

0,74 €

13,8%

PERRUQUERIES

86,59 €

-€

10,12 €

51,6%

0,56 €

0,75 €

0,28 €

20,4%

50,28 €

67,04 €

25,14 €

20,4%

2,04 €

-€

0,61 €

15,6%

SUPER AUTOSERV > 200 Mts o >1
caixa

174,06 €

-€

52,22 €

15,6%

TENDES BOTIG QUEV.

42,34 €

-€

12,10 €

27,0%

HAMAQUES I GANDULES
SUPER AUTOSERV. > 120Mts o 1
caixa
HOTEL, PENSIONS I RESIDENCIES
INDUSTRIES FAB. FER. ELEC. FINS
100Mts
INDUSTRIES FAB. FER. ELEC. M2
ADIC.
LLOC AMARRAMENT

REST. CAFT. I SIMILARS M2
ADDICIONALS
RESTAURANTS CAFETERIES I SIM.
FINS 100M
SUPER AUTOSERV M2 ADIC.

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

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

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

ACTA DEL PLE

TIPOLOGIA TRIBUTÀRIA

Descompte si Descompte si
estan als
estan als
circuits
circuits
selectius de selectius de
paper
vidre

ACTA

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 175% 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 175 % del salari mínim interprofessional calculat anualment.
e) Els subjectes passius que acreditin que en la mateixa vivenda de les quals siguin
titulars hi hagi empadronat almenys un minusvàlid amb un grau de minusvalidesa igual o
superior al 33 %.

b) Certificació d'habilitat, caixer o pagador de l'Empresa o Entitat on presti els seus serveis
o a través de qui rebi la seva pensió, acreditativa de l'import total de les retribucions
meritades a l'exercici immediat anterior, excloent els que es concretin al plus o ajuda
familiar i beques d'estudi. Aquest requisit es farà extensiu als ingressos que rebin els
altres membres de la família que convisquin al mateixa habitatge.
c) Qualsevol altre document que pugui interessar a la Corporació municipal.
5. Per tal d'obtenir la bonificació establerta a l’apartat e) del paràgraf 3, la persona
interessada haurà d’aportar el certificat de la minusvalidesa atorgat per l’òrgan competent i
certificat d’empadronament.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

4. Per tal d'obtenir les bonificacions establertes als apartats a), b) i d) del paràgraf 2, la
persona interessada ho haurà de sol·licitar justificant el seu dret mitjançant els següents
documents:

Per poder gaudir d’aquesta bonificació,els interessats han de demanar-ne la concessió
abans de finalitzar el període de pagament voluntari del padró cobrador.
6. Si un cop comprovades les dades abans esmentades, es comprova la seva falsedat, es
perdrà automàticament la reducció obtinguda, sens perjudici de les sancions a les qual
tingués dret.
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.
A tal efecte s’aplicaran les següents TARIFES:

13
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Aquesta bonificació s’aplicarà sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies a la
data de meritació de la taxa.

Tractament

ALTRES COMERÇOS ACTI

147,58

151,31

APARTAMENTS TURÍSTICS

60,19

66,88

CAFÈ BAR / M2 ADIC

9,23

4,57

600,00

438,76

2.151,62

529,72

CARNISS PEIX

600,00

384,66

FARMÀCIES CLÍNIQUES I SANITARIS

184,47

229,90

GARATGES TALLERS

191,54

227,47

HABITATGE TURÍSTIC PL ADDICIONAL (SI>4 pl)

14,35

12,21

HAMAQUES I GANDULES

3,16

3,03

HOTEL, PENSIONS I RESIDENCIES

31,00

23,51

HOTEL/ APART FORMENTOR

106,31

26,20

INDUSTRIES FAB. FER. ELEC. FINS 100Mts

217,66

213,03

INDUSTRIES FAB. FER. ELEC. M2 ADIC.

1,45

1,93

LLOC AMARRAMENT FINS 12 METRES

25,40

15,17

LLOC D'AMARRAMENT > 12 metres

28,61

24,36

LLOC DE MERCAT

44,94

48,63

OFICINES BANCARIES

379,24

440,83

OFICINES GENERALS

77,97

88,58

PASSATGE I XÀRTERS

2.498,01

1.417,79

PENSIONS RESID. S/MENJ. PL.

21,00

18,12

PERRUQUERIES

110,68

66,99

3.091,19

651,63

REST. CAFT. I SIMILARS M2 ADDICIONALS

11,46

8,72

RESTAURANTS CAFETERIES I SIM. FINS 100M

860,00

741,61

SUPER AUTOSERV. M2 ADIC.

19,97

14,49

2.000,00

1.796,06

SUPERMERCAT FINS 120 M (1 CAIXA)

860,00

725,23

TENDES BOTIGUES I MINIMARKET

300,00

173,16

VIVENDA UNIFAMILIAR

76,20

49,23

VIVENDA UNIFAMILIAR FORMENTOR

766,61

49,22

CAFÈ BAR F 100
CAFÈ BAR FORMENTOR

REST CAFÈ FORMENTOR F 100

SUPER AUTOSERV. 200Mts

14
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Recollida
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TIPOLOGIA D'ESTABLIMENT

ACTA DEL PLE

ACTA

ACTA

TIPOLOGIA D'ESTABLIMENT
VIVENDA UNIFAMILIAR RÚSTEGA

Recollida

Tractament

91,80

56,62

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.
REDUCCIÓ 50 %
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.

2. Un cop establert i en funcionament l'esmentat servei, les quotes es meritaran el dia 1 de
gener de cada 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
ARTICLE 9

15
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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.

ACTA DEL PLE

ARTICLE 7

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

CAPÍTOL VII
MERITACIÓ

ACTA

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 191 i següents de la Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
La present Ordenança deroga l’ordenança aprovada en sessió plenària de 26 de
novembre de 2020 (BOIB núm. 203 de 3 de desembre de 2020).
DISPOSICIÓ FINAL

A continuació, 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 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.

5.- Expedient 3798/2021. Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a
les objeccions formulades de conformitat amb el que disposa l’article 218 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (LRSAL) i principals anomalies d’ingressos any 2021
Per part del batle-president, en compliment del que disposa l’article 218 del Reia decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL), d’acord amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
16
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
00:27:01 a 00:46:27).
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Segon. Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 TRLRHL, al BOIB, al
tauler d’anuncis municipal i a un diari de l´illa, el present acord provisional, per termini de
30 dies per tal que els interessats puguin examinar l´expedient i presentar les
reclamacions que creguin oportunes. En cas que no es presentin reclamacions,
l’Ordenança es considerarà aprovada definitivament i s´haurà de publicar el text íntegre al
BOIB per a la seva entrada en vigor.»

ACTA DEL PLE

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2022. El seu
període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació
expresses.

ACTA

(LRSAL), es dona compte de l’informe emès per l’interventor en data 09/08/2021
comprensiu de totes les resolucions adoptades per la Batlia contràries a les objeccions
efectuades per la Intervenció/Secretaria, resolucions que s’adjunten a la present acta com
annex, així com principals anomalies d’ingressos any 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
01:23:17 a 01:45:10).

7.- Expedient 3490/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del Conveni de
col·laboració entre l'Agència Tributària de les Illes Balears i l'Ajuntament de
Pollença per a la gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat
viària
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Tot seguit els reunits consideren el Dictamen formulat per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I DE LA REGIDORA DELEGADA
DE POLICIA LOCAL
Resultant que el 17 de març de 2006 es va signar amb la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears un conveni de col·laboració per a la gestió d’expedients en matèria de trànsit i
seguretat viària i vist que mitjançant Provisió de Batlia de data 18/07/2021 s’ha iniciat
l’expedient per a l’aprovació d’un nou conveni administratiu de col·laboració amb l’Agència
Tributària de les Illes Balears (ATIB) per a la gestió d’expedients en matèria de trànsit i
seguretat viària, tot tenint en compte que la gestió dels expedients sancionadors en
17
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A continuació el batle-president, d’acord amb l’article 36 del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control intern a les entitats del sector públic
local, posa en coneixement l’informe definitiu emès per part de l’interventor en data 6 de
setembre de 2021 de control financer, relatiu a les actuacions de control consistents en la
comprovació de la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament
de Pollença, informe que s’adjunta a la presenta acta com a annex.

ACTA DEL PLE

6.- Expedient 4145/2021. Presa en coneixement de l’informe definitiu emès per part
de la Intervenció en data 6 de setembre de 2021 de control financer relatiu a les
actuacions consistents en la comprovació de la carrera professional horitzontal dels
empleats públics de l’Ajuntament de Pollença
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Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que
s’annexa mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part
d’aquesta acta, degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de
00:48:34 a 01:17:00).

ACTA

Considerant que, per la seva banda, el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), disposa
en el seu article 7.1 la possibilitat de la delegació: «De conformitat amb el que es disposa
en l'article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local, les
entitats locals podran delegar en la comunitat autònoma o en altres entitats locals en el
territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació tributàries que aquesta llei els atribueix. Així mateix, les entitats locals podran
delegar en la comunitat autònoma o en altres entitats locals en el territori de les quals
estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels restants
ingressos de Dret públic que els corresponguin.»
I vist, així mateix, l'article 8 del TRLRHL, relatiu a la Col·laboració, disposa que «1. De
conformitat amb el que es disposa en l'article 106.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, les Administracions tributàries de l'Estat, de les
comunitats autònomes i de les entitats locals col·laboraran en tots els ordres de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs locals. D'igual manera, les Administracions a
què es refereix el paràgraf anterior col·laboraran en tots els ordres de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels restants ingressos de dret públic de les entitats locals.» El citat
article 8 del TRLRH, contempla també la possibilitat de col·laboració entre
administracions, disposant al seu apartat 4 que «Les entitats que, a l'empara del previst en
aquest article, hagin establert fórmules de col·laboració amb entitats locals per a la gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic propis
d'aquestes entitats locals, podran desenvolupar tal activitat col·laboradora en tot el seu
àmbit territorial fins i tot en el d'altres entitats locals amb les quals no hagin establert
18
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Resultant que conforme el previst a l’apartat 3 de l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), les entitats locals són titulars de
les competències de gestió, recaptació i inspecció de tributs propis i dites competències
poden ser objecte de delegació a favor de les entitats locals d’àmbit superior o de les
respectives Comunitats Autònomes i que, per a l’exercici de dites competències, també es
poden plantejar fórmules de col·laboració amb altres Entitats locals, amb les Comunitats
Autònomes o amb l’Estat.

ACTA DEL PLE

Vist allò establert en els articles 55 i 57 de la LRBRL i en els articles 67 i 68 de la LMRLIB,
respectivament, pels que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre
Administracions 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 per a la millor
prestació dels serveis públics, eliminar duplicitats administratives i complir amb la
legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i atès que l’article l’article
48.1 de la LRJSP preveu que les administracions públiques, els seus organismes públics i
entitats de dret públic vinculats o dependents i les universitats públiques, en l’àmbit de les
seves competències respectives, poden subscriure convenis amb subjectes de dret públic
i privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de la competència.
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matèria de trànsit i seguretat viària i la recaptació de les multes corresponents que els
òrgans competents de l’Ajuntament imposen en l’exercici de les seves competències,
comporta una problemàtica específica, que justifica l’articulació que faci possible un servei
de recaptació d’aquestes multes de més qualitat.

ACTA

fórmula de col·laboració alguna».
Vist que, després de l'aprovació i posterior entrada en vigor de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP) i especialment en el seu Capítol VI
dels convenis (articles 47 a 53), se sistematitza per a totes les Administracions Públiques
el seu marc legal i la tipologia, i s'estableixen els requisits per a la seva validesa,
desenvolupant un règim complet dels convenis, que fixa el seu contingut mínim, classes,
durada, extinció i assegura el seu control pel Tribunal de Comptes.

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Pollença per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i
seguretat viària
Segon. Facultar al batle-president per a l’execució del present acord i la subscripció del
Conveni de col·laboració, i per tal que pugui acordar la pròrroga del conveni fins al límit
màxim de quatre anys que preveu la clàusula onzena del Conveni.
Tercer. Trametre la certificació de l’acord d’aprovació del Conveni per part de l’Ajuntament
de Pollença a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), als efectes pertinents.
Quart. Donar trasllat del present acord a la Tresoreria Municipal; a l’Àrea d’Hisenda i a la
Policia Local, per a la gestió i per a quants actes i tràmits siguin necessaris per a dur a
terme l’objecte del Conveni, als efectes oportuns.
Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Pollença per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de
trànsit i seguretat viària
19
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Per tot l’exposat, d’acord amb els antecedents i les disposicions citades així com vist
l’esborrany del text definitiu de l’esborrany del conveni de col·laboració que acompanya la
present, 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 22.2 i 47.2 h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) aquestes Regidories proposa a
l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
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Vist l’informe jurídic emès per Secretaria en data 23/07/2021 de conformitat amb allò
disposat a l’article 3.3. c) i d) 7è. del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es
regula el règim de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i
l’informe de fiscalització prèvia emès per Intervenció en data 17/08/2021 de conformitat
amb l’article 214 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 (TRLRHL) i al Reial decret 424/2017,de
28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local.

ACTA DEL PLE

Resultant que, d’acord amb l’establert a l’article 50 de la LRJSP, s’ha realitzat per part del
subinspector Cap de la Policia Local la pertinent memòria justificativa preceptiva en data
19/07/2021 de la subscripció del conveni, on s'analitzen la seva necessitat i oportunitat, el
seu impacte econòmic, el caràcter no contractual de l'activitat en qüestió, així com el
compliment de la resta de previsions establertes a la Llei de règim jurídic del sector públic.

ACTA

Parts
Rosario Sánchez Grau i Crespí, presidenta de l’Agència Tributària de les Illes Balears,
amb competència per aquest acte en virtut de l’article 7.2 b de la Llei 3/2008, de 14 d’abril,
de creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
Bartomeu Cifre Ochogavía, batle de l’Ajuntament de Pollença, facultat per a aquest acte
per l’acord del Ple municipal de dia __ de ___________ de 2021.
Antecedents

En aquest sentit, atès el desenvolupament de noves eines de gestió del procediment
sancionador en matèria de trànsit per part de l’Agència Tributària de les Illes Balears, i la
regulació del procediment continguda en el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30
d’octubre, i normativa complementària d’aplicació), és convenient signar un nou conveni
que substitueixi el Conveni de 17 de març 2006 abans esmentat, i que inclogui, per una
banda, la possibilitat d’utilitzar per part dels agents de policia local de l’Ajuntament les
aplicacions desenvolupades en la seva tasca de control del trànsit i, si escau, formular
denúncies, mitjançant dispositius i instruments informàtics i telemàtics així com de
captació d’imatges (radars). I, per l’altra, que les persones denunciades pugin conèixer els
detalls de la infracció denunciada a través de les aplicacions del Portal web de l’Agència
Tributària de les Illes Balears (www.atib.es) així com fer el pagament telemàtic de la
sanció.
4. D’acord amb el que disposen els articles 3 i 140 i concordants de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les administracions públiques es regeixen, pel
que fa a les seves relacions, pel principi de cooperació i, pel que fa a la seva actuació, pel
principi d’eficàcia en el servei als ciutadans, i poden dur a terme convenis de col·laboració
que, en el cas que afectin corporacions locals, s’han de regir pel que estableix la legislació
reguladora del règim local.
5. L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
20
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3. La gestió dels expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària i la
recaptació de les multes corresponents que els òrgans competents de l’Ajuntament de
Pollença imposen en l’exercici de les seves competències, comporta una problemàtica
específica, que justifica l’articulació d’un conveni que faci possible un servei de recaptació
d’aquestes multes de més qualitat, tot tenint en compte que la finalitat de les sancions és
l’efecte d’exemplificació.
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2. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix les competències delegades per
mitjà de l’Agència Tributària de les Illes Balears, creada per la Llei 3/2008, de 14 d’abril, a
la qual li correspon, segons l’article 2.g), exercir les funcions de recaptació i, si s’escau, de
gestió, d’inspecció i de liquidació dels recursos de titularitat d’altres administracions
públiques que, mitjançant una llei, un conveni, una delegació de competències o un
encàrrec de gestió, siguin atribuïdes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

ACTA DEL PLE

1. L’Ajuntament de Pollença va signar el 17 de març 2006 amb la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears un Conveni de col·laboració per a la gestió d’expedients sancionadors en
matèria de trànsit i seguretat viària.

ACTA

estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i
les administracions de l’Estat i de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en
assumptes d’interès comú, s’ha de desenvolupar amb caràcter voluntari sota les formes i
en els termes que preveuen les lleis, i pot tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o
convenis administratius que se subscriguin.
El Ple de l’Ajuntament de Pollença en la sessió duta a terme el dia __ de __________ de
2021, ha adoptat, entre d’altres, l’acord d’aprovar el Conveni de col·laboració amb
l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la gestió d’expedients sancionadors en
matèria de trànsit i seguretat viària.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Conveni, d’acord amb les següents

L’objecte d’aquest Conveni és la realització, en règim de prestació de serveis, per part de
l’Agència Tributària de les Illes Balears (d’ara endavant, ATIB), de determinades tasques
relacionades amb la tramitació dels expedients sancionadors de l’Ajuntament de Pollença
(d’ara endavant, l’Ajuntament) en matèria de trànsit i seguretat viària, d’acord amb el que
estableixen les clàusules següents.
S’exclouen d’aquest Conveni els expedients sancionadors relatius a faltes en matèria de
trànsit i seguretat viària, i les sancions previsibles o certes de quantia inferior a 40 euros.
2. Competències en matèria sancionadora

ACTA DEL PLE

1. Objecte del Conveni
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Clàusules

D’acord amb això, l’ATIB, mitjançant el servei territorial de la recaptació de zona Mallorca
(d’ara endavant, recaptació de zona), únicament farà els treballs materials que siguin
necessaris per tramitar els expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària
i l’Ajuntament dictarà els actes administratius corresponents.
2. L’Ajuntament ha de mantenir actualitzat en tot moment el quadre d’infraccions i
d’imports en funció de les modificacions fetes en l’Ordenança corresponent i ha de
comunicar a l’ATIB qualsevol modificació o canvi que s’efectuï.
3. Aplicacions i eines informàtiques i telemàtiques
1. L’ATIB ha de desenvolupar les tasques a què es refereix aquest Conveni mitjançant les
seves aplicacions informàtiques i telemàtiques.
2. En el cas que l’Ajuntament ho sol·liciti, l’ATIB ha de posar a la seva disposició els
mitjans materials o dispositius necessaris per tal que els agents de policia puguin dur a
terme la seva tasca de control del trànsit i, si escau, formular denúncies, mitjançant eines i
instruments informàtics. En particular, a més de l’elaboració i el manteniment de les
aplicacions i els programaris informàtics, l’ATIB ha de subministrar, en funció de les
21
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1. En virtut d’aquest Conveni l’Ajuntament no delega cap competència sancionadora en
matèria de trànsit i seguretat viària.

ACTA

necessitats de l’Ajuntament i a sol·licitud d’aquest, els terminals (amb la targeta de
transferència de dades corresponent) i les impressores (amb lector de targeta bancària)
necessàries, com també el paper per a les impressores. Així mateix, en els termes que
s’acordin amb l’Ajuntament, l’ATIB pondrà la seva disposició un sistema de captació
d’imatges (radar) que permet dur a terme un control de velocitat en la circulació de
vehicles i, en el seu cas, iniciar el procediment sancionador.
En el cas que s’utilitzin aquests dispositius, la persona denunciada que tingui del
corresponent certificat digital admès per l’ATIB, pot consultar els detalls de la infracció
comesa mitjançant la «Carpeta fiscal» o el mòdul habilitat a l’efecte del Portal web de
l’ATIB (www.atib.es), en la que també podrà consultar els seus deutes pendents i pagats.

2. Els recursos contra els actes dictats per l’Ajuntament en el si dels expedients
sancionadors els ha de resoldre l’Ajuntament, sense perjudici de la possible col·laboració
de la recaptació de zona en el cas en què l’Ajuntament ho demani, i que pugui
correspondre a l’ATIB la tramitació i execució de les devolucions d’ingressos indeguts que
es puguin reconèixer.
5. Formes de pagament de les sancions
El pagament anticipat, en període voluntari i en període executiu del les multes es pot fer a
qualsevol oficina de les entitats de crèdit col·laboradores a aquest efecte de l’ATIB.
Així mateix, pel que fa al pagament anticipat i en període voluntari també es pot fer en les
entitats financeres autoritzades a l’efecte per l’Agència Tributaria i també per via
telemàtica mitjançant la passarel·la de pagaments telemàtics del Portal de l’ATIB
[www.atib.es > Tributs locals > Pagament de multes de trànsit (període voluntari)], que
possibilita l’emissió telemàtica del corresponent justificant del pagament realitzat.
Tanmateix, en el cas que es facin servir les eines informàtiques a què es refereix la
clàusula 3.2 d’aquest Conveni, els agents de policia podran cobrar les multes per mitjà de
terminals subministrats per l’ATIB mitjançant targeta de crèdit i/o dèbit.
Pel que fa al pagament en via executiva, en el cas disposar d’un certificat digital admès
22
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Així mateix, la recaptació de zona cada quinze dies ha de preparar les comunicacions
pertinents a l’Ajuntament de les sancions per la comissió d’infraccions greus i molt greus i
la detracció de punts en els permisos i les llicències de conducció, una vegada siguin
fermes en via administrativa, per tal que l’Ajuntament les tramiti a la Direcció Provincial de
Trànsit amb els mitjans que s’estableixin a aquest efecte. No obstant, en el cas que
l’Ajuntament així ho sol·liciti, aquesta comunicació a la Direcció Provincial de Trànsit la
podrà fer directament la recaptació de zona a través de les aplicacions i sistemes
d’interconnexió establerts a l’efecte.

ACTA DEL PLE

1. La recaptació de zona ha de dur a terme els treballs materials i el suport necessaris per
tramitar els expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària que li
encarreguin els òrgans competents de l’Ajuntament, com també la recaptació en via
voluntària i executiva de les multes corresponents. En tot cas, la recaptació de zona
notificarà els actes administratius dictats per aquests òrgans.
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4. Tasques que ha de dur a terme la recaptació de zona i resolució de recursos

ACTA

per l’ATIB, també es podrà fer per mitjà de la Carpeta fiscal del Portal de l’ATIB
[www.atib.es > Carpeta fiscal], que possibilita l’emissió telemàtica del justificant del
pagament realitzat.
6. Contraprestació econòmica
1. Per cada expedient sancionador en matèria de trànsit i seguretat viària en què, d’acord
amb el que preveu aquest Conveni, intervingui la recaptació de zona i s’aboni la sanció,
l’Ajuntament ha d’abonar a l’ATIB la quantitat de 52,29 euros amb independència que el
cobrament es faci en el termini de pagament de la resolució sancionadora o en període
executiu.

— En tot cas, com a cost per inici de gestió, 3 euros per cada infracció carregada
mitjançant els terminals subministrats per l’ATIB a l’Ajuntament.
— 25 euros en el cas que l’ingrés de la sanció es faci abans que, si escau, es dicti la
resolució sancionadora.
— 30 euros en el cas que l’ingrés de la sanció es faci en el termini voluntari de pagament
obert amb la notificació de la resolució sancionadora.
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Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior respecte a l’import a satisfer en els
casos d’anul·lació o baixa, si l’Ajuntament fa servir les eines informàtiques a què es
refereix la clàusula 3.2 d’aquest Conveni, l’Ajuntament ha d’abonar a l’ATIB les quantitats
següents:

ACTA DEL PLE

No obstant això, en el cas en què l’ingrés de la sanció es faci abans de l’acte resolutori o
si, una vegada iniciada la tramitació del procediment i emesa la notificació corresponent
per part de la recaptació de zona, es produeix l’anul·lació de la infracció o la baixa del
càrrec de la sanció, l’import a satisfer és de 30,28 euros.

Correspondrà a l’ATIB el manteniment i la reparació dels terminals i dispositius que es
subministrin a l’Ajuntament. No obstant, en cas de pèrdua del terminal o dispositiu o si
sofreixen desperfectes que determinen la impossibilitat de procedir a la seva reparació,
serà a càrrec de l’Ajuntament la seva reposició. En el seu cas, el cost de reposició es
descomptarà de la liquidació anual a què es refereix l’apartat 4 d’aquesta clàusula, prèvia
comunicació a l’Ajuntament
2. Les quanties indicades en l’apartat anterior s’han de revisar anualment de manera
automàtica per aplicació de la variació anual de l’índex de preus de consum per a les Illes
Balears entre els mesos de gener i desembre de l’any immediatament anterior publicat per
l’Institut Nacional d’Estadística.
3. El producte obtingut per la recaptació en període voluntari de les sanciones no formarà
part de la base de càlcul de les bestretes mensuals que estableix el Conveni signat per
ambdues parts el dia 2 de novembre de 2010 per la recaptació en període voluntari i
executiu de diversos tributs i d’altres ingressos de dret públic no tributaris.
Així mateix, la contraprestació meritada en virtut d’aquest Conveni serà incompatible amb
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— 37 euros en el cas que l’ingrés de la sanció es faci en el període executiu de pagament.

ACTA

la retribució prevista per a la recaptació de sancions en via executiva en l’esmentat
Conveni de recaptació de 2 de novembre de 2010.
4. Anualment, l’ATIB ha de liquidar el compte resultant de la recaptació de les sancions i
de la contraprestació econòmica meritada a favor de l’ATIB. Si la quantitat recaptada és
superior a aquesta contraprestació econòmica, s’ha d’ingressar la diferència a
l’Ajuntament, i, en cas contrari, no s’hi ha d’ingressar cap quantitat. En aquest darrer cas,
la diferència a favor de l’ATIB s’ha de compensar amb els ingressos derivats de la
recaptació dels anys posteriors.

8. Comissió de seguiment del Conveni
1. Es crea una Comissió de seguiment del Conveni integrat per quatre membres, dos
representants de l’ATIB, designats pel director o la directora de l’ATIB, i dos en
representació de l’Ajuntament designats pel Batle.
2. Les funcions de la Comissió, que es reunirà cada cop que ho sol·liciti qualsevol de les
dues parts signants, seran les següents:
a) Interpretar el Conveni.
b) Assessorar sobre les qüestions necessàries per desenvolupar aquest Conveni o que
tenguin relació amb la gestió recaptatòria en la mesura que puguin afectar el contingut
d’aquest Conveni.
c) Resoldre la millor forma de posar en pràctica els aspectes inclosos en aquest Conveni,
així com vigilar i controlar la seva execució.
9. Naturalesa i jurisdicció competent
1. El present conveni de col·laboració és de caràcter administratiu, i es considera inclòs en
els articles 4 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contactes del sector
públic.

24
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Quan, qualsevol de les parts, consideri que l’altra ha incomplert alguna de les obligacions i
compromisos assumits amb el present Conveni, en primer lloc requerirà la convocatòria de
la Comissió de seguiment prevista a la clàusula 8, amb la finalitat d’escoltar l’altra part,
aclarir els termes i l’abast de l’incompliment i intentar trobar solucions de futur. Si, un cop
reunida la Comissió, la part denunciant de l’incompliment considera que aquest és de tal
gravetat que no permet mantenir la vigència del Conveni, de forma motivada comunicarà a
l’altra part la resolució unilateral del Conveni, amb una antelació mínima de 3 mesos a la
data en què la resolució hagi de tenir efectes.

ACTA DEL PLE

7. Incompliment de les obligacions i dels compromisos assumits

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, s’ha de liquidar el compte resultant
de la recaptació de les sancions i de la contraprestació econòmica meritada a favor de
l’ATIB. Si la quantitat recaptada és superior a aquesta contraprestació econòmica, s’ha
d’ingressar a l’Ajuntament la diferència, i, en cas contrari, no s’ha d’ingressar cap
quantitat. En aquest darrer cas, la diferència a favor de l’ATIB no és exigible a
l’Ajuntament i el deute es considera extingit.

ACTA

2. Les controvèrsies sobre la interpretació i execució del Conveni seran resoltes per la
Comissió de seguiment prevista a la clàusula 8 del present Conveni. En cas contrari, les
parts es sotmeten als jutjats i tribunals competents de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
10. Condicions d’ús i protecció de dades

L’ATIB coneix que si destina les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitza
incomplint les estipulacions d’aquest Conveni, serà considerada també responsable del
tractament i respondrà de les infraccions en què hagués incorregut.
4. L’ATIB únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del responsable del
tractament i per al compliment de les tasques relacionades amb l’objecte d’aquest
Conveni.
5. Una vegada resolt definitivament aquest Conveni, l’ATIB procedirà a la destrucció de les
dades personals als quals hagi tingut accés així com qualsevol suport o documents en els
quals constin tals dades o les retornarà a l’Ajuntament.
6. S’adjunta com a annex al present Conveni les mesures de seguretat que l’encarregat
del tractament es troba obligat a implementar d’acord amb allò que preveu o pugui
preveure la normativa reguladora en matèria de protecció de dades.
11. Durada del Conveni
Aquest Conveni, que substitueix el Conveni de col·laboració signat per ambdues parts el
17 de març 2006 per a la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i
seguretat viària, té efectes a partir de la data de la seva signatura i té una vigència de 4
anys i s’ha de considerar com a primer any el 2021.
No obstant això, en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst anterior,
les parts poden acordar la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys naturals
addicionals llevat que qualsevol de les parts, amb una antelació mínima de 6 mesos,
25
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3. L’ATIB es compromet a no utilitzar aquestes dades amb altres finalitats distintes de les
que es descriuen en aquest Conveni i de les que corresponguin en exercici de les funcions
de gestió recaptatòria o de cobrament de deutes. Se’n prohibeix qualsevol tipus de cessió,
transferència o comunicació, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.

ACTA DEL PLE

2. L’ATIB es compromet a aplicar, respecte a les dades de caràcter personal que li
subministri l’Ajuntament, el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digital, el Reial decret 1720/2007 de 21
de desembre pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica
15/1999, i, en el que sigui d’aplicació, el Reglament general de protecció de dades
(Reglament UE 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades, i les disposicions de desplegament o complementàries
que es dictin en aquesta matèria.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

1. L’ús de les dades no comporta, en cap cas, que l’ATIB n’adquireixi la titularitat. A tots
els efectes, la titularitat correspon a l’Ajuntament.

ACTA

manifesti la seva denúncia.
Palma, ___ de __________ de 2021
Per l’Agència Tributària de les Illes Balears

Per I’Ajuntament de Pollença

Annex
1. Mesures de seguretat (nivell de seguretat)

L’encarregada del tractament es compromet a posar en coneixement del responsable
qualsevol modificació implantada sobre les mesures de seguretat que, en tot cas, mai no
representaran una vulneració de nivell de seguretat indicat.
2. Identificació i autenticació
Els usuaris únicament poden tenir accés autoritzat a les dades personals i als recursos
d’informació que siguin necessaris per dur a terme les seves funcions.
Tots els usuaris han de tenir un codi d’identificació, que és únic i que està associat a una
contrasenya, que només sap l’usuari i que és personal i intransferible.

ACTA DEL PLE

Per procurar a les dades tractades per compte del responsable el nivell mitjà de seguretat
legalment requerit, l’encarregada del tractament (ATIB – recaptació de zona) s’obliga a
adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzativa previstes a la normativa vigent en
matèria de protecció de dades.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

D’acord amb allò que estableixi la normativa vigent en matèria de protecció de dades, els
fitxers objectes de l’encàrrec de tractament han d’adoptar, per evitar l’alteració, la pèrdua,
el tractament o l’accés no autoritzat de les dades personals que conté, un nivell mitjà de
seguretat.

3. Caducitat de les contrasenyes
Tret que sigui necessari un canvi administratiu de la contrasenya perquè se sospita se
n’ha romput la confidencialitat o que part del personal autoritat la sap, la modificació
general de les contrasenyes es farà d’acord amb el procediment següent:
— Sistema operatiu: canvi de contrasenyes cada tres mesos.
— Aplicacions: canvi de contrasenyes cada tres mesos.
4. Limitació d’accessos
Per complir els principis del document de seguretat, les aplicacions permeten fins a tres
intents d’accés fallits. Quan això succeeix, l’aplicació es tanca i l’usuari ha d’intentar
connectar-se una altra vegada.
Una vegada superat el límit establert per als intents fallits, el sistema es bloqueja
automàticament i és necessari acudir a l’administrador de l’aplicació per desbloquejar-lo i
generar una clau nova.
5. Personal Els òrgans de recaptació de l’ATIB han de mantenir una relació d’usuaris
26
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No hi ha cap possibilitat que un mateix parell usuari-contrasenya sigui assignat a dos
usuaris diferents.

ACTA

assignats als diferents perfils, que estarà disponible per a l’Ajuntament, que podrà
sol·licitar-la en qualsevol moment.
6. Responsables de seguretat
L’ATIB ha designat els responsables de seguretat dels fitxers corresponents.
7. Control d’accés
No es permet l’accés de personal extern a l’ATIB a les dependències d’ubicació dels
fitxers.

Només el personal autoritzar de l’ATIB pot tenir accés físic als sistemes d’informació
ubicats a la sala i ha de seguir el procediment que consta en el document de seguretat
corresponent.

Les incidències es classifiquen en diferents nivells (lleus, intermèdies o de caràcter crític).
Les incidències es registren en el llibre de registre d’incidències corresponent, que és
coordinat i controlat pel responsable tècnic de seguretat.
L’ATIB comunicarà a l’Ajuntament totes les incidències relacionades amb les seves dades.
L’Ajuntament delega als òrgans de l’ATIB la tasca d’autoritzar la recuperació de les dades
de fitxers ubicats a les seves instal·lacions.
El registre d’incidències ha d’estar a disposició de l’Ajuntament, que pot sol·licitar-lo en
qualsevol moment a l’ATIB.

ACTA DEL PLE

8. Gestió d’incidències

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Els sistemes d’informació i també els fitxers automatitzats processats per aquests es
troben a la sala de servidors de la seu situada al carrer de carrer de Francesc de Borja
Moll, 22, 07003 Palma.

L’ATIB ha de mantenir un inventari amb els suports en què emmagatzema les dades de
l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-los en qualsevol moment.
L’entrada i la sortida de suports es registra en el llibre corresponent, entrades o sortides
que només poden ser autoritzades pel responsable tècnic de seguretat.
Els suports amb dades s’etiqueten seguint les pautes següents:
Els suports d’entrada i sortida de dades inclouen una etiqueta de visualització senzilla per
identificar-los fàcilment, que inclou les dades de nom del fitxer font de les dades i el nom
del fitxer de sortida inclòs en el suport, la data i l’hora d’enregistrament de les dades en el
suport.
La destrucció de suports haurà de disposar de l’autorització del responsable tècnic de
seguretat, i es farà de la manera següent: es destruirà el suport físicament, s’inscriurà la
baixa en l’inventari del magatzem de suports, i s’hi inclourà la data de destrucció i la
identificació del personal encarregat de destruir-lo. En cas que sigui possible, es reciclaran
els rebuigs.
L’Ajuntament delega als òrgans de l’ATIB la tasca d’autoritzar la sortida de suports amb
dades dels seus fitxers per exercir la tasca contractada.
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9. Gestió de suports

ACTA

10. Còpies de seguretat i recuperació de dades
L’ATIB farà una còpia de seguretat, almenys setmanalment, de les dades de l’Ajuntament.
Així mateix, farà un informe de verificació de les còpies de seguretat, almenys
semestralment, que posarà a disposició de l’Ajuntament, que podrà sol·licitar-la en
qualsevol moment sense avís previ.
L’ATIB no farà proves amb dades dels fitxers de l’Ajuntament.
S’emmagatzemarà una còpia de suport, i també dels procediments de recuperació en una
ubicació diferent de la del seu sistema d’informació de l’Ajuntament.

L’ATIB farà, almenys cada dos anys, una auditoria de les mesures de seguretat
implantades en el sistema d’informació en què es tracten les dades dels fitxers de
l’Ajuntament, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment.»
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
01:54:34 a 01:56:48).
Finalitzades les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat
següent: unanimitat (17)
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 h)
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.

8.- Expedient 3191/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de l'elecció del
càrrec de jutge/essa de pau substitut/a
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 DE BATLIA
Vist que la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant
28
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12. Auditories
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L’ATIB emmagatzemarà les dades dels fitxers de l’Ajuntament de manera que siguin
fàcilment localitzables i consultables. Per emmagatzemar documents amb dades de
l’Ajuntament, s’utilitzaran dispositius amb mecanismes que n’obstaculitzin l’obertura.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

11. Criteris d’arxivament, custòdia de documentació i emmagatzematge de suports no
automatitzats

ACTA

ofici de dia 16 de juny de 2021, va comunicar la finalització del període de quatre anys pel
que va ésser nomenat jutge de pau substitut d’aquest municipi el senyor Jaume Vives
Plomer (2021-E-RC-3934, de 22 de juny) i que, d’acord amb l’ordenat per la Batlia,
mitjançant Provisió de data 23 de juny de 2021, s’inicià el pertinent procediment per dur a
terme l’elecció de Jutge/essa de Pau substitut/a del municipi de Pollença.

Primer. Designar a Jaume Vives Plomer com a Jutge de Pau substitut 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, o directament 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, d’1 de juliol, del Poder Judicial i
article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau).»
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
02:00:34 a 02:06:32).
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 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, 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 articles 6 i 7
del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau), es declara aprovat íntegrament el
Dictamen precedent i els acords continguts en el mateix.
29

Codi Validació: 5DLXLYQSH7C4EEMKSPNNH7Z22 | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 70

Vist l’informe de Secretaria emès en data 19 de juliol de 2021 i quant antecedeix,
considerant que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació aplicable 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, aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:

ACTA DEL PLE

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es formalitzaren un total d’onze sol·licituds
per part de persones interessades en les quals manifestaren, sota la seva responsabilitat,
complir amb els requisits establerts en la normativa vigent per accedir al càrrec de
Jutge/sa de Pau substitut/a.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Considerant que es va remetre al Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit o Jutjat
Degà d’Inca, al propi Jutjat de pau, al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al punt d’accés
electrònic municipal, l’edicte del Batle-President d’aquest Ajuntament, pel qual s’obrí el
període de presentació de sol·licituds per cobrir el càrrec de Jutge/sa de Pau substitut/a
en el municipi, sent publicat i exposat l’esmentat edicte en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 105 de data 7 d’agost de 2021, 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 9 d’agost al 27 d’agost de 2021.

ACTA
9.- Expedient 4103/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la declaració
Any Costa (octubre 2021 - octubre 2022) en memòria de Miquel Costa i Llobera en el
100è aniversari de la seva mort
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 CULTURA

Considerant la memòria justificativa que acompanya la present Proposta i vista la
trajectòria i importància de Miquel Costa i Llobera, aquesta regidoria delegada de Cultura
proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del present acord institucional en memòria del 100è
aniversari de la seva mort amb la celebració de tota una sèrie d’activitats i actes
institucionals i culturals, que reconeguin, posin en valor i donin a conèixer la trajectòria i
personalitat de Costa i Llobera.
Pels motius abans exposats, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Declarar l’Any Costa (octubre 2021 – octubre 2022) en memòria de Miquel Costa
Costa i Llobera en el 100è aniversari de la seva mort .
Segon. Impulsar i donar a conèixer la figura i les obres de Miquel Costa i Llobera amb
l’objectiu de divulgar, promocionar i potenciar els actes de commemoració tant a través de
les diferents àrees delegades de l’Ajuntament de Pollença com amb altres institucions
polítiques, civils i religioses.
Tercer. Convidar totes les entitats i institucions públiques i privades que ho vulguin, a
participar coordinadament en aquesta commemoració.
Quart. Traslladar aquest acord al Govern de les Illes Balears, al Parlament de les Illes
Balears, al Consell Insular de Mallorca, a l’Ajuntament de Palma i a l’Ajuntament d’Alcúdia,
a la Universitat de les Illes Balears, a l’Institut d’Estudis Catalans, a la Reial Acadèmia
Espanyola, al Bisbat de Mallorca, com també als organismes o les institucions que s’hagin
30
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Costa i Llobera destacà igualment en els camp de la cultura, per la qual cosa és
considerat un dels prohoms de la fase final de la Renaixença i un dels grans poetes en
llengua catalana de tots els temps, amb obres de reconegut prestigi com El Pi de
Formentor (1875) o el recull titulat Horacianes (1906). Mèrits que li foren reconeguts amb
l’obtenció de tres englantines d’or en els jocs florals de Barcelona i el títol de Mestre en
Gai Saber el 1902; així com el seu nomenament com a membre de la Real Academia
Española de la Lengua i de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) el 1919. Per tot plegat és Fill
Il·lustre de Pollença el 1900 i de Palma el 1922.

ACTA DEL PLE

Sacerdot de vida modèlica i aspirant a la perfecció, amb una sòlida formació obtinguda
amb els estudis de teologia a Roma (1885-1888), fou un dels membres més destacats de
la Església Mallorquina de finals del segle XIX i principis del segle XX, coincidint amb el
bisbat de Pere Joan Campins (1908-1915).

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Vist que l’any 2022 és commemorarà el centenari de la mort de Miquel Costa i Llobera.

ACTA

volgut afegir a l’efemèride.
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
02:17:17 a 02:24:06).
Finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació el Dictamen i n’esdevé el resultat
següent: unanimitat (17)

Tipus de votació: unanimitat

A continuació els reunits consideren el Dictamen formulat per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA
Vist que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local (LRSAL) va modificar substancialment el règim competencial dels
municipis previst a la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local
(LRBRL) de forma que determinats serveis que venien prestant els Ajuntaments ja no eren
de la seva competència, passaven a dins el àmbit de les competències impròpies i sols es
podien complir si es complien uns determinats requisits de sostenibilitat financera i no
duplicitat.
Davant l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre (LRSAL), el Consell de
Govern va dictar el Decret Llei 2/2014 de 21 de novembre, amb la finalitat de conduir els
ajuntaments per un mateix règim transitori i també, en certa manera, desactivar
temporalment els efectes més trasbalsadors de la Llei, especialment en tot quant
concernia a les competències impròpies municipals.
Ara la Llei autonòmica 3/2017, de 7 de juliol de modificació de la Llei 26/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per introduir mesures de
transparència i participació, incorpora la disposició addicional segona del següent
contingut:
«Disposició addicional segona
Traspàs de centres i serveis municipals
1. Els municipis que hagin creat, hagin organitzat i gestionin centres o serveis públics
31
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Favorable
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10.- Expedient 3180/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la sol·licitud
al Consell Insular de Mallorca de l’inici del procediment per l’assumpció de la la
titularitat i gestió del servei de residència permanent de persones majors
(Residència Social Sant Domingo) de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de
la disposició addicional segona de la Llei 3/2017, de 7 de juliol

ACTA DEL PLE

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

ACTA
poden proposar al consell insular corresponent o al Govern de les Illes Balears
l’assumpció de la titularitat i la gestió del centre o servei de què es tracti, sempre
que considerin que l’abast d’aquests centres o serveis ultrapassen el seu sostre
competencial d’acord amb la normativa vigent, en aplicació dels criteris d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera o dels principis de no duplicitat de
competències.
2. Per traspassar aquests centres i serveis públics municipals, l’ajuntament ha de
proposar al consell insular corresponent o al Govern de les Illes Balears la creació
d’una comissió mixta, amb l’acord previ del ple en què es justifiquin els motius que
fixa l’apartat anterior.

6. Abans que s’elevi a la consideració del Govern o del ple del consell corresponent la
proposta de la comissió mixta esmentada en l’apartat anterior, aquesta ha de ser
tramesa a l’ajuntament afectat, perquè pugui pronunciar-se sobre si l’accepta o la
rebutja.
7. Si l’ajuntament en qüestió accepta la proposta de la comissió mixta de manera
expressa, quedarà expedita la via perquè el Govern de les Illes Balears, o el ple
del consell insular, segons pertoqui, pugui adoptar finalment l’acord que faci efectiu
el traspàs dels centres i serveis de què es tracta. Si correspon al Govern
pronunciar-s’hi, la proposta de la comissió mixta, que ha de determinar la data
d’efectivitat del traspàs, s’incorporarà a l’ordenament jurídic mitjançant un decret,
que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.»
Amb l’entrada en vigor d’aquesta disposició queda trastocat el règim del Decret Llei
2/2014, en quant a que per damunt de les seves previsions es permet sol·licitar al Consell
o el Govern l’assumpció de determinats serveis que superen les competències municipals,
baix les condicions que es disposen en el precepte.
Per la seva banda l’Ajuntament de Pollença ve prestant el servei de residència
permanents per a persones majors a través de la residència social de sant Domingo. Al
llarg d’aquests anys, la residència ha atès a persones majors amb un perfil
majoritàriament autònom. No obstant això, a causa dels canvis socials i l'augment
progressiu de l'esperança de vida, el centre s'ha anat convertint en un servei d'atenció
especialitzat per a persones majors dependents amb una forta càrrega assistencial.
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5. Una vegada que la comissió mixta hagi arribat a un acord sobre les condicions de
l’assumpció de personal, béns i recursos econòmics, entre d’altres, ha d’elevar
aquest acord, en forma de proposta, al Govern o al ple del consell corresponent
perquè el consideri. En cas que la comissió mixta no arribi a cap acord en el
termini establert en el moment de la creació, ha d’elevar a l’òrgan que correspongui
la finalització del procediment sense acord.

ACTA DEL PLE

4. La comissió mixta ha d’estar integrada paritàriament per vocals designats pel
Govern o el consell que correspongui i pel ple de l’ajuntament. Aquesta comissió
mixta ha d’establir les seves normes de funcionament.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

3. Atesa la proposta de l’ajuntament, el consell insular, mitjançant un acord del ple, o
el Govern de les Illes Balears, mitjançant un acord del Consell de Govern, pot
rebutjar la petició de l’ajuntament o prendre-la en consideració, cas en què ha
d’ordenar la constitució d’una comissió mixta amb la composició i les atribucions
que s’esmenten en els apartats següents.

ACTA

Actualment el centre compta amb una autorització per a la definitiva d'obertura (Resolució
d’autorització per a la modificació de les funcions i els objectius de la residència per a
persones grans de data 30/01/2018 (RGE núm. 2018/1142, de 9 de febrer)) com a
residència amb 32 places (18 places per a persones dependents i 14 places per a
persones autònomes).

Tercer. TRANSMETRE aquest acord, junt amb els informes tècnics, al Consell de
Mallorca.»
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
02:35:58 a 02:57:19).
Finalitzades totes 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.

Diligència.- Per fer constar que, abans de procedir al tractament del següent punt de l’ordre del dia, quan són
les 22.18 hores, per problemes tècnics, es produeix un recés en la sessió, iniciant-se novament aquesta a les
22.28 hores (minutatge 02:57:44 a 03:10:05)
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Segon. SOL·LICITAR al Consell Insular l’inici del procediment per a l’assumpció de la
titularitat i gestió del servei esmentat i, en conseqüència, SOL·LICITAR la creació d’una
comissió mixta de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de la disposició addicional
segona de la Llei 3/2017, de 7 de juliol.
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Primer. ACORDAR que el Servei de Residència permanent de persones majors que
presta directament l’Ajuntament de Pollença, mitjançant el centre Residència Social Sant
Domingo, reuneix els requisits de l'apartat 1 de la Disposició addicional segona de la Llei
3/2017, de 7 de juliol.

ACTA DEL PLE

Vist que, de conformitat amb l’informe emès per l’interventor municipal en data 10 de
setembre de 2021 i l’informe emès per la Secretària municipal en data 21 de setembre de
2021, la prestació d’aquest servei està dins l’àmbit de les competència impròpies i, per
tant, fora del sostre competencial i, per altra banda, també consta en els esmentats
informes tècnics la duplicitat de competències i la dificultat per sostenir financerament
aquest servei, per part d’aquest Batlia es considera que, estant dins el supòsit de la
disposició addicional segona de la Llei 3/2017, de 7 de juliol, esdevé adient als interessos
municipals sol·licitar al Consell insular l’assumpció de la titularitat i gestió del servei pel
que, en conseqüència, es sotmet a la consideració de l’Ajuntament Ple l’adopció del
següent ACORD:

ACTA
11.- Expedient 4186/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de la declaració
d'entitats d’interès públic municipal per fer ús gratuïtament de les instal·lacions
esportives municipals per a l’exercici 2021-2022, prèvia ratificació de la seva
inclusió a l'ordre del dia
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Seguidament se sotmet al Ple la consideració de la Proposta formulada que textualment
diu:
«PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D’ESPORTS
Vist les sol·licituds presentades per Registre d’entrada (GESTIONA EXP 4186/2021), per
distintes entitats esportives que fan us de les instal·lacions esportives municipals:
− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-3801 presentada pel senyor. Martí Llompart
Puig, en representació del Club de Voleibol de Pollença i amb NIF G57104986.
− Núm. de registre d’entrada 6720 de 25 de setembre de 2020 presentada pel
senyor Miquel Llompart Cànaves, en representació de la Secció de Muntanya del
Club Pollença i NIF G57032492.
− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-3659 presentada pel senyor Marc
Monzonils Quail, en representació del Club de Bàdminton Pollença i amb NIF
G577774648.
− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-3215 presentada per la senyora Maria Rosa
Bonnín Cifre, en representació del Club Basquet Colonya Pollença i amb NIF
G57368714.
− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-5223 presentada pel senyor Cosme
Cantarellas Reig, en representació de Panord – Rent a Car Formentor i amb NIF
G16828261.
− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-4754 presentada pel senyor Felipe Jorge
Cabezas Pieras, en representació de l’Associació pel Foment de l’Esport a
Pollença i amb identificació 311000006410.
34

ACTA DEL PLE

Atès el resultat de la votació es declara ratificada la inclusió d’aquest assumpte, que
acompanya la convocatòria, a l’ordre del dia.
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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: 2021-0011 Data: 12/11/2021

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).

ACTA

− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-5222 presentada pel senyor Carlos Duaso
Laguna, en representació de Corsaris Rugby Football Club i amb NIF G57498149.
− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-3552 presentada pel senyor Miguel Leslie
Sebastian Rulleman, en representació del Club tennis Pollença i amb NIF
G16597536.
− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-5743 presentada pel senyor Rubén
Sellenas Lella, en representació del Club Eu Moll-Rosario Judo i amb NIF
G57780538.

− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-2786 presentada pel senyor Guillem Ferrer
Jaume, en representació del Eu Moll Tennis Club i amb NIF G57217739.

− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-5029 presentada pel senyor Manolo Garcia
Farelo, en representació de Pollença i Port Futbol Club i amb NIF G07518061.
− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-4716 presentada pel senyor Martí Cerdà
Mesquida, en representació de Club Karate Kime i amb NIF G57637019.
− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-5906 presentada pel senyor Josep Luis
Pons Cifre, en representació de l’Associació Juan Palomo i amb NIF G59455677.

ACTA DEL PLE

− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-3654 presentada pel senyor Josep Miquel
Torres Torres, en representació de Club Pollença Futbol 7 i amb NIF G07230923.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-5807 presentada per la senyora Marina
Espejo González, en representació del Club de Patinatge de Pollença i amb NIF
G16644148.

− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-4993 presentada per la senyora Caterina
Cifre Albertí, en representació del Club Natació Bocchoris i amb NIF G57937153.
− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-4015 presentada per la senyora Patricia
Oliver Cano, en representació de Moto Club Grup Trial Pollença i amb 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 núm. 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.»
Vist l’article 30 del Reglament municipal de Participació Ciutadana, de Pollença, que fa
35
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− Núm. de registre d’entrada 2021-E-RE-2885 presentada per la senyora Maria
Teresa Benítez Reina, en representació del Club Atletisme Pollença i amb NIF
G07211428.

ACTA

referència a la declaració d’interès públic municipal.
Vist l’article 233 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que estableix:
«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.»

Primer. Estimar les sol·licituds presentades per la gratuïtat en la utilització de les
instal·lacions esportives acollint-se al punt 4D de l’article 3 de l’Ordenança reguladora
segons el següent detall:
NÚM.
ESPAI QUE HORARI ÚS REGULAR
CIF ENTITAT REGISTRE
SOL·LICITA QUE SE SOL·LICITA
ENTRADA
DE DILLUNS A
DIVENDRES DE 16.00 H
CLUB VOLEIBOL
2021-E-RE- 1 MÒDUL
MARTÍ LLOMPART PUIG G57104986
A 22.30 H DISSABTES I
POLLENÇA
3801
PAVELLÓ
DIUMENGES PER
PARTITS
DILLUNS I DIMECRES
CLUB BÀDMINTON
MARC MONZONILS
2021-E-RE- 1 MÒDUL
DE 15.30 H A 17.00 H
G57774648
POLLENÇA
QUAIL
3659
PAVELLÓ DIMARTS I DIJOUS DE
20.30 H A 22.30 H
2 MÒDULS
DE DILLUNS A
PAVELLÓ,
CLUB BÀSQUET
DIVENDRES DE 16.00 H
MARIA ROSA BONNIN
2021-E-RE- IES GUILLEM
COLONYA
G57368714
A 22.30 H DISSABTES I
CIFRE
3215
CIFRE, IES
POLLENÇA
DIUMENGES PER
CLARA
PARTITS
HAMMERL
CAMP DE
PANORD – RENT A COSME CANTARELLAS
2021-E-REDILLUNS I DIVENDRES
G16828261
FUTBOL 7
CAR FORMENTOR
REIG
5223
DE 20.00 H A 22.00 H
GRAN
ASSOCIACIÓ PEL
FOMENT DE
FELIPE JORGE
2021-E-RE- 1 MODUL DILLUNS DE 20.30 H A
311000006410
L’ESPORT A
CABEZAS PIERAS
4754
PAVELLÓ
22.00 H
POLLENÇA
DIMARTS I DIJOUS DE
CAMP DE
CORSARIS RUGBY
CARLOS DUASO
2021-E-RE17.00 H A 22.30 H
G57498149
FUTBOL DE
FOOTBALL CLUB
LAGUNAS
5222
DISSABTES PER
POLLENÇA
PARTITS
ENTITAT
ESPORTIVA

1

2

3

4

5

6

PERSONA QUE
REPRESENTA
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La senyora Bianca Aguilar Ryan, regidora delegada d’Esports i Igualtat, proposa al Ple de
la Corporació l’adopció dels següent acord:

ACTA DEL PLE

Vist l’informe sobre l’activitat dels clubs i associacions que presenten sol·licitud emès per
part del tècnic d’esports en data 22 de setembre de 2021.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Vist l’article 122 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears.

7

CLUB TENNIS
POLLENÇA

MIGUEL LESLIE
SEBASTIAN RULLEMAN

8

CLUB EU MOLL
ROSARIO JUDO

RUBEN SELLANES
LELLA

9

CLUB PATINATGE
POLLENÇA

MARINA ESPEJO
GONZÁLEZ

10

EU MOLL TENNIS
CLUB

GUILLEM FERRER
JAUME

11

CLUB POLLENÇA
FUTBOL 7
MCOLLINSMCUIXACH

JOSEP MIQUEL
TORRES TORRES

NÚM.
ESPAI QUE HORARI ÚS REGULAR
CIF ENTITAT REGISTRE
SOL·LICITA QUE SE SOL·LICITA
ENTRADA
DIMECRES I
DIVENDRES DE 16.00 H
2 PISTES DE
A 21.00 H
2021-E-RE- TENNIS I
DILLUNS DE 20.00 H A
G16597536
3552
PISTA
21.30 H
COBERTA DISSABTES DE 10.00 H
A 14.00 H I DE 17.00 H A
19.00 H
PISTES
2021-E-RE- ESQUAIX DIMARTS I DIJOUS DE
G57780538
5743
PORT DE
17.00 H A 21.00 H
POLLENÇA
PISTA
DILLUNS DE 17.00 H A
2021-E-RE- COBERTA
21.00 H
G16644148
5807
POLIESPOR DIMARTS I DIJOUS DE
TIU
17.00 H A 20.00 H
DILLUNS P1 DE 16.00 H
A 21.00 H I P2 DE 18.00
H A 21.00 H.
DIMARTS I DIJOUS 1 I 2
DE 16.00 H A 20.00 H
2 PISTES DE PISTA 3 DE 16.00 H A
2021-E-REG57217739
TENNIS
20.30 H.
2786
PORT
DIMECRES P1 16.00 H A
20.30 H I P2 DE 18.00 H
A 20.00H.
DIVENDRES P1 DE
16.00 H A 20.30 H I P2
DE 18.00 H A 20.30 H
G16650343

2021-E-RE3654

12

POLLENÇA I PORT
FUTBOL CLUB

MANUEL GARCIA
FARELO

G07518061

2021-E-RE5029

13

CLUB KARATE
KIME

MARTÍ CERDÀ
MESQUIDA

G57637019

2021-E-RE4716

14

ASSOCIACIÓ JOAN
JOSÉ LUIS PONS CIFRE
PALOMO

G57641052

2021-E-RE5906

15

CLUB ATLETISME MARIA TERESA BENÍTEZ
POLLENÇA
REINA

G07211428

2021-E-RE2885

G57937153

2021-E-RE4993

16

17

18

CLUB NATACIÓ
BOCCHORIS

CATERINA CIFRE
ALBERTÍ

MOTO CLUB TRIAL
PATRICIA OLIVER CANO
POLLENÇA
REIAL CLUB
NÀUTIC PORT DE
POLLENÇA
(SECCIÓ VELA PIRAGÜA)

MATEO ANTONIO
DUPUY LLINÀS

G57053969

G07127012

CAMP DE
FUTBOL 7
GRAN

DILLUNS I DIVENDRES
DE 20.00 H A 22.00 H

DIMARTS DIJOUS I
CAMP DE DIVENDRES DE 16.30 H
FUTBOL 11 A 18.30 H A POLLENÇA I
DE
DE 16.30 H A 21.30 H AL
POLLENÇA I
PORT
PORT DE
DILLUNS I DIMECRES
POLLENÇA DE 19.30 H A 21.30 H AL
PORT
SALA DE
DILLUNS I DIMECRES
ACTIVITATS DE 18.00 H A 21.00 H
COL·LECTIV DIVENDRES DE 17.00 H
ES
A 20.30 H
CAMP
DIMECRES DE 20.00 H
FUTBOL 7
A 21.00 H
POLLENÇA
DILLUNS, DIMECRES I
PISTA
DIVENDRES DE 17.30 H
ATLETISME
A 21.00 H
CAMP
CAMP DILLUNS I
FUTBOL 6 DIMECRES DE 17.30 H
A 19.00 H
PISCINA DISSABTES DE 8.00 H A
COBERTA
13.00 H

FINCA
DE DILLUNS A
2021-E-RE- ANNEXA DIUMENGE DE 9.00 H A
4015
POLIESPOR 13.00 H I DE 16.00 H A
TIU
21.00 H
UN DIA ENTRE
PISCINA SETMANA DE 16.00 H A
2021-E-RECOBERTA 1 17.00 H I DISSABTE
3603
CARRIL
MATÍ DE 10.30 H A
12.30 H

37
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PERSONA QUE
REPRESENTA

ACTA DEL PLE

ENTITAT
ESPORTIVA

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

ACTA

ACTA

19

ENTITAT
ESPORTIVA

PERSONA QUE
REPRESENTA

CLUB ESPORTIU
PADEL EU MOLL

ANDREU JOAN RAMON
GARCIA

NÚM.
ESPAI QUE HORARI ÚS REGULAR
CIF ENTITAT REGISTRE
SOL·LICITA QUE SE SOL·LICITA
ENTRADA
DILLUNS, DIMECRES I
DIVENDRES DE 16.00 H
2021-E-RE- 2 PISTES DE A 19.00 H DIMARTS I
G42882506
3531
PÀDEL
DIJOUS DE 16.00 H A
20.00 H I DISSABTES
DE 9.00 H A 11.00 H

Segon. 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
2021-22.

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

12.- Expedient 4370/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, de les bases
reguladores de subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de
competició i realització d'activitats esportives 2021, prèvia ratificació de la seva
inclusió a l'ordre del dia
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Prèviament se sotmet a ratificació del Ple la inclusió d’aquest assumpte en l’ordre del dia,
que acompanya a la convocatòria de la present sessió ordinària, d’acord amb el que
disposa l’article 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
Seguidament 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 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 inclusió d’aquest assumpte, que
acompanya la convocatòria, a l’ordre del dia.
A continuació se sotmet al Ple la consideració de la Proposta formulada que textualment
diu:
38
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Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Proposta 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
03:13:59 a 03:14:57).

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Tercer. Notificar a les persones interessats la resolució del present acord.»

ACTA

«PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D’ESPORTS
Vista la necessitat de promoure i facilitar l’accés a l’esport de competició i a la seva
pràctica individual i col·lectiva, així com, fomentar la realització d’activitats per part de les
entitats ubicades en el terme municipal de Pollença, que essent de la competència
municipal, redundin en benefici dels ciutadans de Pollença.
Vist que les bases que es pretenen aprovar ajudarà a fomentar l’esport dins el sector de
població d’aquest municipi.
Atès que el procediment que ordinàriament s’ha de seguir per atorgar subvencions és en
règim de concurrència competitiva, essent l’excepció les atorgades de forma directe.

Primer. Aprovar les Bases Reguladores per concedir subvencions per facilitar l’accés a
l’esport de competició i realització d’activitats esportives, que s’adjunten com annex.
Segon. Autoritzar una despesa per import de 10.120,48 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 340 48903 “ Subvencions esportives” del vigent pressupost de l’exercici
2021.
Tercer. Autoritzar una despesa per import de 28.589,58 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 340 48905 «Subvencions entitats esportives» del vigent pressupost de
l’exercici 2021.
Quart. Ordenar la publicació de les Bases Específiques en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, al tauler d’anuncis i al web de
l’Ajuntament.
BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I AJUDES
ECONÒMIQUES PER FACILITAR L’ACCÉS A L’ESPORT DE COMPETICIÓ I
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES 2021 DE L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
L’ Ajuntament de Pollença convoca la concessió de subvencions i ajudes econòmiques de
l’any 2021, d’acord amb les condicions següents:
1.- CONVOCATÒRIA
Es convoquen subvencions i ajudes econòmiques adreçades a l’atenció del sector de
població dins de l’àmbit de l’esport. Tenen caràcter voluntari i eventual i no poden invocar39

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Vist l’informe emès per part de l’interventor, la regidora delegada d’Esports i Igualtat, la
senyora Bianca M. Aguilar Ryan formula al Ple de l’Ajuntament la següent proposta
d’acord:
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Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 340 48903
«Subvencions esportives» per import de 10.120,48 euros i a l’aplicació pressupostària 340
48905 «Subvencions entitats esportives» per import de 28.589,58 euros del vigent
pressupost de l’exercici 2021.

ACTA DEL PLE

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.

ACTA

se com a precedent.
2.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objectiu d’aquesta Convocatòria és promoure i facilitar l’accés a l’esport de competició i
a la seva pràctica individual i col·lectiva. Així com, fomentar la realització d’activitats per
part de les entitats ubicades en el terme municipal de Pollença, que essent de la
competència municipal, redundin en benefici dels ciutadans de Pollença.
3.- BENEFICIARIS

4.- ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
A. Tots els Esports, Activitats i Programes Esportius; organitzats, desenvolupats
dintre del Municipi de Pollença i que es realitzin o s’hagin realitzat entre l’1 de
gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020. Període de que és objecte aquesta
subvenció.
B. Activitats, iniciatives i programes esportius extraordinaris, que potenciïn l’esport
base dins el termini abans esmentat.
C. Esportistes residents al nostre municipi i/o que pertanyen a clubs locals i que
surten a competir fora de l’illa, sempre i quan la competició sigui federada i vagi
per classificació (campionat d’Espanya, d’Europa...). Queden excloses totes
aquelles competicions o esdeveniments que tot i ser esportius tenen un caràcter de
participació voluntari, per sorteig, convidada, etc.)
Tots aquells grans esdeveniments esportius i/o competicions esportives puntuals de les
quals es pugui participar lliurament sense cap classificació prèvia o que necessitant
puntuar o classificar-se no formin part de campionats organitzats per federacions oficials
(campionats autonòmics, nacionals o internacionals) com poden ser les grans curses
d’ultra resistència (UMST, Titan Desert, Cavalls de Vent, Ironman...) en qualsevol de les
seves modalitats, sols puntuarà d’acord amb els criteris de la categoria B (si és local,
nacional o internacional) si es queda dins els tres primers llocs de la classificació general.
(En tots els casos quan la/es activitat/s només es poguessin realitzar fora del municipi,
presentar un currículum complet de l’activitat realitzada).
5.- REQUISITS PER ACCEDIR A LES SUBVENCIONS
•

Ser una entitat, club o associació esportiva sense finalitat de lucre domiciliada en
40
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B. Persones físiques amb llicència federativa vigent i amb residència al nostre
municipi (en data 1 de gener de l’any objecte de subvenció), que participi en
competicions esportives d’àmbit estatal, nacional o internacional.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Podran sol·licitar subvencions:

ACTA

•

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

•

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

•

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

•

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

•

No rebre durant l’exercici 2021 cap tipus d’aportació de l’Ajuntament mitjançant
subvenció o contracte de patrocini publicitari en matèria esportiva al marge de la
present convocatòria.

6.- TRAMITACIÓ, PRESENTACIÓ I TERMINI
Tramitació
L’ Ajuntament de Pollença facilita l’únic model de sol·licituds per aquesta Convocatòria.
(S’adjunta Annex)
Per qualsevol informació o suport per a la tramitació i seguiment de les sol·licituds es
poden dirigir a les dependències de l’Àrea d’Esports, Ctra. Port de Pollença s/n. Tel. 971533990.
Presentació
La presentació de les sol·licituds es farà de forma telemàtica a la seu electrònica de
l'Ajuntament de Pollença o de manera presencial al Registre General de l'Ajuntament
(OAC Ajuntament de Pollença, carrer del Calvari, 2 i/o OAC Port de Pollença, carrer del
Metge Llopis, 1) i han d'anar adreçades a la Batlia Presidència.
La presentació de la sol·licitud i de la documentació adjunta també es pot fer en les formes
previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Les empreses que estan obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a
través de mitjans electrònics han de presentar la sol·licitud de forma telemàtica a la seu
electrònica de l'Ajuntament de Pollença (https://ajpollenca.sedelectronica.es/info.0), en la
qual hi ha disponible la informació de la convocatòria i el model de sol·licitud, així com les
publicacions de la resolució de les ajudes.
41
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Estar inscrit al Registre d’Entitats Esportives de la Direcció General d’Esports del
Govern Balear i estar donat d’alta com a club o com esportista a la Federació
Esportiva Territorial o Nacional corresponent.
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•

ACTA DEL PLE

el municipi i estar inscrit al registre d’entitats locals de l’Ajuntament de Pollença.

ACTA

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, estan obligats a presentar la documentació a
través de mitjans electrònics els subjectes següents:
a. Les persones jurídiques.
b. Les entitats sense personalitat jurídica.
c. Les persones que exerceixen una activitat professional per a la qual es requereix
col·legiació obligatòria.
d. Qui representa una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se
electrònicament amb l'Administració.

7.- DOCUMENTACIÓ
Els clubs, associacions, fundacions i entitats esportives legalment constituïdes i
reconegudes només podran presentar UNA ÚNICA SOL·LICITUD de subvenció.
Igualment els esportistes individuals.
Per demanar subvenció o ajuda econòmica, l’ Ajuntament de Pollença facilita els següents
models normalitzats:

ACTA DEL PLE

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de deu (10) dies naturals,
comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la pàgina web de l’Ajuntament de
Pollença.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Termini

− Imprès 1. Sol·licitud de subvenció o ajuda econòmica per a activitat esportiva, que
contindrà les dades de la persona representant i de l’entitat sol·licitant i la petició
d’acolliment a la Convocatòria de subvencions o ajudes econòmiques.
− Imprès 2. Pressupost i projecte de l’activitat esportiva, detallant ingressos i
despeses de l’activitat objecte de la sol·licitud i declaració de les subvencions i dels
ajuts que hagi/n sol·licitat i concedit l’any 2019, per a la mateixa activitat. Fer breu
descripció de l’activitat indicant els objectius i continguts del programa que s’han
desenvolupat.
Imprès 2.1: Complimentar només en el cas dels clubs, associacions i/o
entitats esportives.
Imprès 2.2: Complimentar només en el cas d’esportistes individuals.
Per justificar la subvenció o ajuda econòmica a l’ Ajuntament de Pollença facilita el
següent model normalitzat:
− Imprès 3. Certificat Bancari, de la llibreta o compte corrent de l’entitat al qual
s’haurà de fer, si pertoca, el pagament de la subvenció o ajuda econòmica. En el
42
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A. IMPRESOS:

ACTA

cas que el beneficiari de la subvenció sigui una persona menor d’edat, es posarà
un compte corrent conjunt del pare o tutor i el nin.
− Imprès 4. Sol·licitud de certificació per a clubs i entitats esportives (veure imprès
4.1). Declaració jurada per a esportistes individuals (veure imprès 4.2).
B. DOCUMENTACIÓ ANNEXA:
A més, la documentació addicional a presentar serà:

Fotocòpia de la Targeta d’Identificació Fiscal de l’entitat.

I.

Fotocòpia DNI del representant de l’entitat que sol·licita la subvenció.

No serà necessària (a excepció que, el beneficiari en qüestió hagués
presentat la documentació i s’hagi produït qualque modificació respecte a
l’actualitat) la presentació dels tres (3) últims documents exigits, certificat
bancari fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal, fotocòpia compulsada
dels estatuts, si aquests s’han acreditat en anteriors Convocatòries de
Subvencions i Ajudes Econòmiques Esportives de l’ Ajuntament de Pollença
en els darrers 4 anys, en el qual cas s’haurà d’indicar l’any en que es varen
presentar dits documents, acompanyant de fotocòpia de l’escrit de
concessió o denegació enviat per l’Ajuntament en aquella ocasió.
Si qualsevol model facilitat de sol·licitud no reuneix alguna de les dades
d’identificació, tant de la subvenció o ajuda econòmica sol·licitada com de la
persona sol·licitant, o d’alguns dels requisits prevists a l’article 70 de la llei 30/92
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, es requerirà a l’entitat sol·licitant, d’acord amb el
que estableix l’apartat 1 de l’article 71 de l’esmentada llei, per a què en un termini
de deu (10) dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius
amb indicació que si així no ho fa, es tindrà per desistida la petició arxivant-se
sense més tràmit amb els efectes prevists a l’article 42, també de l’esmentada llei.
IV. Certificat d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament. (Veure
imprès 4.1)
V. Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) acreditatiu d’estar
al corrent de les obligacions tributàries d’acord amb el que disposa l’article 14.1.e
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
VI. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) acreditatiu d’estar
al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social d’acord amb el que disposa
l’article 14.1.e de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
VII. Llistat numerat indicant el nom complet del participant federat, jugador o inscrit al
43

ACTA DEL PLE

II. Fotocòpia compulsada dels estatuts inscrits en el registre oficial corresponent
degudament legalitzats, en els quals haurà de constar explícitament la inexistència
d’ànim de lucre de l’entitat.
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I.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

A. Per part de les entitats:

ACTA

club o entitat esportiva, indicant la seva edat i segellat per la federació pertinent.
B. Per part dels esportistes individuals:
I.

Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) del titular que rep la subvenció.
En cas de que sigui menor d’edat, també s’haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI del
pare/mare o tutor.

II. Fotocòpia llicència federativa o equivalent i que estigui en vigor.
III. Certificació (per part de l’entitat o federació pertinent) d’haver participat en les
diferents competicions per les quals és puntuat en aquesta subvenció.

8.1. L’import destinat a aquesta convocatòria és de 38.710,06 € totals, dels quals
28.589,58 € anirà destinat a clubs o entitats esportives i 10.120,48 € als esportistes
individuals.
8.2. Criteris de distribució:
1. La subvenció s’atorgarà en funció de la puntuació obtinguda per cada entitat o
persona concurrent. Per determinar el valor unitari del punt, es dividirà la quantitat
destinada a cada modalitat (entitats o esportistes individuals) per la totalitat de
punts obtinguts entre totes les associacions, clubs i entitats o persona que han
sol·licitat subvenció de la modalitat.
2. L’import de la subvenció serà la multiplicació del preu per punt pel total de punts
obtinguts per cada entitat o esportista individual.
3. Si de l’aplicació del segon punt resulta que l’import obtingut supera el 100 % de la
sol·licitud presentada, aquest romanent passarà a una borsa comuna. La quantia
d’aquesta borsa comuna es repartirà entre les entitats esportives i/o esportistes
individuals (segons el cas) que del resultat de la puntuació no puguin percebre el
100 % del que han sol·licitat. El repartiment es realitzarà seguint les mateixes
passes establertes des del punt primer, tot tenint en compte que en aquest cas la
dotació econòmica serà la quantia de la borsa comuna de romanent. Aquesta
fórmula es durà a terme fins que s’exhaureixi el pressupost de l'actual convocatòria
o que totes les entitats que compleixin els requisits i els terminis, rebin el 100 % de
la subvenció sol·licitada.
9.- CRITERIS GENERALS DE VALORACIÓ
Les activitats que rebin subvenció o ajuda econòmica s’hauran dut a terme dins el termini
44
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8.- CONVOCATÒRIA I QUANTIA

ACTA DEL PLE

V. Declaració jurada d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament.
(Veure imprès 4.2)

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

IV. Si és el cas, certificació pertinent d’haver format part de la selecció balear o
nacional com a promesa o fotocòpia del BOE on aparegui el nom com a esportista
d’alt nivell dins l’any natural 2020.

ACTA

següent: de l’1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020).
La concessió d’aquestes subvencions o ajudes econòmiques es farà mitjançant règim de
concurrència competitiva i participació esportiva.
A més, les subvencions o ajudes econòmiques s’atorgaran en funció del següent barem
de criteris:
S’estableixen tres categories:
− Categoria A: Entitats i Clubs Esportius
− Categoria B: Esportistes menors de 16 anys i veterans.

La promoció que l’entitat faci de Pollença fora de Mallorca (1 punt). S'entén la
promoció com la participació en competicions que es duguin a terme fora de l’illa,
utilitzant el nom de Pollença (que el terme «Pollença» figuri escrit al nom del club).

− Importància o interès de l’activitat a realitzar (20 punts).
− Trajectòria i continuïtat esportiva de l’entitat (1 punt per a cada 5 anys de
funcionament continuat fins a un màxim de 10 punts).
− La promoció de l’Esport Base. Nombre de llicències amb edat escolar fins a 16
anys (1 punt per a cada 5 participants fins a un màxim de 20 punts).
− La previsió o nombre de participants adults en relació a l’activitat. Nombre d’inscrits
a les activitats per les quals es demana la subvenció i que siguin majors de 16
anys (1 punt per a cada 5 participants fins a un màxim de 5 punts).
(es podrà compensar fins a 3 punts addicionals a aquells clubs o entitats que per causes
no atribuïbles a la pròpia entitat no puguin obtenir patrocinis privats derivats de publicitats
o altres. I també aquelles que per diferents motius no utilitzin cap instal·lació pròpia de
l’Ajuntament ja que considerem que la cessió d’espais amb la corresponent despesa
també és una forma de subvenció)
CATEGORIA B.: ESPORTISTES MENORS DE 16 ANYS I VETERANS
− Competició Interinsular: 2 punts.
− Competició Nacional: 4 punts.
− Competició Internacional: 5 punts.
(La puntuació de les diferents competicions en les que es participi es podran sumar entre
si. Però varies participacions en la mateixa categoria de competició no seran
acumulables).
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−

ACTA DEL PLE

CATEGORIA A: ENTITATS I CLUBS ESPORTIUS

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

− Categoria C: Esportistes majors de 16 anys que encara no prenguin part de les
competicions de categoria especial per edats (veterans, ...)

ACTA

CATEGORIA C.: ESPORTISTES MAJORS DE 16 ANYS
− Competició Interinsular: 2 punts.
− Competició Nacional: 5 punts.
− Competició Internacional: 6 punts.
− Campionat mundial o Jocs Olímpics (formant part de la selecció espanyola): 10
punts.

2. L’òrgan instructor del procediment de concessió correspon a la Regidoria d’Esports que
ha de dur a terme les actuacions a què es refereix l’article 24 de la Llei 38/2003 General
de Subvencions.
Una Comissió Avaluadora es reunirà per examinar si els beneficiaris compleixen tots els
requisits necessaris per accedir a les subvencions i avaluar les sol·licituds conforme als
criteris de valoració establerts en aquestes Bases. De tot l’actuat en aquesta reunió
s’aixecarà acta.
La Comissió Avaluadora estarà integrada pels següents membre:
− Presidència: El batlle de l’Ajuntament de Pollença o en el seu lloc, la persona en
qui delegui.
− Vicepresidència: El regidor d’Esports de l’ Ajuntament de Pollença o en el seu lloc,
la persona en qui delegui.
− Secretari/ària: Un/a funcionari/ària adscrit a Secretaria o Intervenció.
− Vocals: Regidor/a de la Corporació
Regidor/a d’Educació
Tècnic d’Esports
La Comissió Tècnica Avaluadora quedarà constituïda legalment amb l’assistència del
president, vicepresident i secretari/ària o els seus substituts si n’escau, i d’un dels tres
vocals esmentats en el paràgraf anterior.
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1. Les bases i l’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici i el
Ple de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de la seva aprovació. Les bases seran
publicades al BOIB, a la Base de Dades Nacional de Subvencions BDNS, al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i al web www.ajpollenca.net, per tal que es puguin presentar les
sol·licituds durant el termini establert a la base sisena.

ACTA DEL PLE

10.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ. INICI, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

(La puntuació de les diferents competicions en les que es participi es podran sumar entre
si. Però varies participacions en la mateixa categoria de competició no seran acumulables.
La participació en diferents curses i/o esdeveniments de caire esportiu fora de l’illa
puntuaran).

ACTA

L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta de la reunió de la Comissió,
formularà proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es publicarà a la
web de l’Ajuntament, obrint-se un termini de 10 dies per presentar al·legacions.
Si no es presenten al·legacions dins del termini concedit, la proposta de resolució
formulada tindrà el caràcter de definitiva. En altre cas, una vegada examinades
al·legacions presentades pels interessats, l’òrgan instructor formularà proposta de
resolució definitiva, que haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants pels
que es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, especificant la seva
avaluació i els criteris de valoració seguits per efectuar-la.

11.- ABONAMENT
El pagament de les subvencions o ajudes econòmiques es farà com a norma general,
prèvia la justificació per part del sol·licitant de la quantitat subvencionada segons la
proposta de resolució definitiva.
12.- JUSTIFICACIÓ DE DESPESES
Els beneficiaris/perceptors resten obligats a justificar les despeses efectuades amb càrrec
a subvenció o ajuda econòmica concedida dintre l’exercici econòmic al qual s’hagi
concedit i les despeses justificades han de ser de l’esmentat termini (1 de gener de 2020 i
31 de desembre de 2020) i presentades dins el termini corresponent.
Si la data de pagament o factura és anterior al període objecte de subvenció però l’activitat
SÍ s’ha dut a terme dins el termini establert (1 de gener de 2020 a 31 de desembre de
2020), s’entendrà com a subvencionable.
El termini per a justificar la subvenció finalitzarà dia 30 de novembre de 2021.
La documentació acreditativa per justificar les despeses serà:
A. En primer lloc, l’imprès normalitzat facilitat per l’Ajuntament de Pollença, de
certificació bancària pel cobrament de la subvenció, model 3, degudament formulat
en tots els seus extrems, i segellat per l’entitat bancària. En el cas de que aquest
document ja fos presentat per a cobrar la subvenció de l’any passat, i no hagi
canviat el número de compte, bastarà presentar una fotocopia de la llibreta, talonari
o extracte on figuri dita numeració.
B. Per justificar la subvenció atorgada s’ha de presentar un compte justificatiu integrat
per la documentació següent:
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ACTA DEL PLE

La resolució es notificarà a tots els sol·licitants i es publicarà a la web de l’Ajuntament.
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3. La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s’atribueix a la
Junta de Govern Local, que dictarà aquesta resolució un cop dictada la proposta de
resolució definitiva i emès informe de fiscalització per la Intervenció Municipal.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

La proposta de resolució definitiva es publicarà a la web de l’Ajuntament atorgant als
beneficiaris un termini de 10 dies perquè comuniquin la seva acceptació. S’entendrà
acceptada si dins d’aquest termini no s’expressa el contrari.

ACTA

a. Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en la concessió de la subvenció, amb les activitats que s’han fet i els
resultats obtinguts, la temporalització, mitjans de difusió utilitzats, l’avaluació i
qualsevol altre aspecte que pugui resultar adient.
b. Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats que s’han fet, que
contindrà:

• Declaració responsable que les factures presentades per justificar la
subvenció atorgada no superen el valor de mercat i que no es recuperarà ni
es compensarà l’IVA (Imprès 5)
• Una relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada assenyalant-ne l’import i la procedència.
Les despeses s’han de justificar amb factures i altres documents de valor probatori
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, en original i còpia per
compulsar. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a petició de l’entitat
subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de concessió de la subvenció així
com l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.
Les factures originals, acreditatives de la despesa subvencionada, expedides a nom de les
persones o entitats subvencionades i amb el seu NIF, han d’expressar clarament:
• Data d’emissió, que haurà de correspondre al període comprés entre 1 de
gener de 2020 i 31 de desembre de 2020
• Dades fiscals (Nom, domicili, NIF, etc.) de l’entitat emissora i de l’entitat
pagadora.
• Número de la factura.
• Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
• Import, desglossant la part que correspon a IVA, si procedeix. 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
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• Declaració responsable d’haver fet el projecte o activitat subvencionada, en
la qual s’han de detallar els ingressos i les despeses que se n’han derivat
assenyalant-ne l’import i la procedència (Imprès 5)

ACTA DEL PLE

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

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

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

ACTA

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 que 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 altre subvenció.
Es considerarà com a document justificatiu que acrediti la despesa per als clubs i entitats
esportives, els rebuts de pagament de les despeses efectuades (entrenadors,
arbitratges...), sempre i quan vinguin emparats per un contracte , els quals s’hauran
d’aportar juntament amb els rebuts.

L’import de les subvencions o ajudes econòmiques concedides en cap cas podrà ésser
de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes
econòmiques d’altres Administracions Públiques o d’entitats privades, superi el cost de
l’activitat a desenvolupar per l’entitat beneficiària.
Es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes en els següents casos:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles
circumstàncies que ho haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat.

ACTA DEL PLE

Si la despesa justificada és inferior a l’import de subvenció obtinguda a la proposta de
resolució definitiva, es procedirà a la reducció proporcional de la subvenció o ajuda
econòmica concedida.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

No es podrà realitzar cap pagament si no s’acredita fefaentment, fent-ho constar per
escrit amb la presentació dels justificants d’haver realitzat la totalitat de la despesa
de la quantitat subvencionada, una vegada acceptada la proposta de resolució
definitiva.

d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió
Europea o de organismes internacionals.
e) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i beneficiaris, així com dels compromisos per aquests assumits, amb
motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o se refereixin al mode en que
s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executat el projecte o adoptar el
comportament que fonament la concessió de la subvenció.
13.- PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’aprovació de la despesa s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a la convocatòria de la
subvenció.
La resolució de la concessió de la subvenció comportarà el compromís de despesa
corresponent.
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c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient.

ACTA

El pagament de la subvenció es realitzarà després que el beneficiari hagi justificat les
despeses subvencionades, i s’hagi certificat pels serveis tècnics de l’àrea d’Esports envers
la realització de l’activitat i compliment de la finalitat que va determinar la concessió de la
subvenció d’acord amb l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 88 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General
de Subvencions.
El pagament de les subvencions o ajudes econòmiques es farà, com a norma general,
després que el sol·licitant hagi justificat les despeses subvencionades.
14.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Seran obligacions mínimes dels beneficiaris de les subvencions:

c) Comunicar a l’Ajuntament de Pollença les modificacions que s’hagin produït i que
siguin causa de la concessió o compliment de la subvenció.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

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

ACTA DEL PLE

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

e) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas.
f)

Es farà constar que l’activitat està subvencionada o patrocinada per l’Ajuntament
de Pollença.

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

tant

h) Sotmetre’s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció de
l’Ajuntament de Pollença.
EXP. NÚM: _______________

IMPRÈS 1:
SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER A ACTIVITAT ESPORTIVA ANY 2020
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d) Comunicar a l’Ajuntament de Pollença, en qualsevol moment, l’obtenció de
subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en el sol·licitud.

ACTA

(01/01/2020 – 31/12/2020)
SOL·LICITANT: (marqueu el que calgui amb una creu)
C

LUB, ASSOCIACIÓ O ENTITAT ESPORTIVA
E

E

stic inscrit al registre d’entitats locals amb el número:...........................

SPORTISTA INDIVIDUAL

DADES DEL SOL·LICITANT:
Sr./Sra./Club/Associació/Entitat: ______________________________________________
menor d’edat): _____________________________________________________________

amb districte postal: _____________________, població: __________________________
amb CIF/NIF (DNI + lletra): _____________________ telèfon:_______________________
fax:_____________________
SOL·LICITA:
Un ajut econòmic per la quantitat de: ______________________________ €
per a l’activitat esportiva següent: _____________________________________________

ACTA DEL PLE

amb adreça / domicili social: _________________________________________________

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Nom del pare/ mare o representant legal (omplir en el cas de que l’esportista individual sigui

AL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA

EXP. NÚM: _______________

IMPRÈS 2:
PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA
Sr./Sra./Club/Associació/
Entitat:__________________________________________________ presenta el projecte
de pressupost que preveu:
INGRESSOS:

DESPESES:

Subvenció Consell de Mallorca:____________

Personal tècnic:__________________
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Signatura del sol·licitant

ACTA
Subvenció CAIB:_______________________
Patrocinadors privats:____________________
Aportació participants:___________________
Equipaments:__________________________
Altres:________________________________
Desplaçaments:___________________
________________________________
Allotjaments:_______________________
_____________________________________
Altres:________________________
Total ingressos ________________________

Drets d’inscripció:_________________
Material esportiu:_________________

Total Despeses _________________

DÈFICIT PREVIST: ____________________€

Activitat
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Institució
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Suma de les subvencions i patrocinis:

Quantitat
____________________
____________________
____________________
____________________

____________________€

Per a la formalització d’aquest imprès DECLARA que les dades anteriors són Autèntiques.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

QUANTITAT QUE SOL·LICITA A L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA:_____________€

(signatura de l’interessat/da, i en cas de club, associació o entitat, signatura del
representant i segell)
AL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA
EXP. NÚM: _______________

IMPRÈS 2.1: (Emplenar sols els clubs o entitats esportives)

PROJECTE DESCRIPTIU DE L’ACTIVITAT PER A ENTITATS ESPORTIVES

(Indiqueu els objectius a aconseguir i continguts del programa a desplegar, complimentant
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Pollença, dia____ de ______________ de 2021

ACTA

totes les graelles que teniu a continuació, i indiqueu el nombre de participants)
NOM/TÍTOL DE L’ACTIVITAT:
OBJECTIUS:

CONTINGUTS:

LLOC ON ES REALITZA L’ACTIVITAT: ____________________________________________

Sí

No

ACTA DEL PLE

PROMOCIÓ DE POLLENÇA FORA DE MALLORCA (Es competeix o participa d’activitats que
promocionin el municipi fora de Mallorca durant el període 01/01/2020 a 31/12/2020?)
En cas afirmatiu fes una breu explicació de l’activitat i com promociona el municipi.

ANY DE FUNDACIÓ DEL CLUB O ENTITAT:___________
ANYS CONSECUTIUS DE REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:______________
NÚM. DE LLICÈNCIES AMB EDAT ESCOLAR, FINS A 16 ANYS (Nascuts a partir del 2005):
_____________________________________________________________________________
NOMBRE DE LLICÈNCIES MAJORS DE 16 ANYS: ________________

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

NOMBRE TOTAL DE LLICÈNCIES:_________________

És obligatori adjuntar amb aquest imprès un llistat numerat indicant el nom complet
del participant, jugador o inscrit al club o entitat esportiva, indicant la seva edat.
Pollença, dia____ de ______________ de 2021
(signatura del representant i segell)
AL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA
EXP.: NÚM: _______________

IMPRÈS 2.2: (Emplenar sols els esportistes individuals)
PROJECTE DESCRIPTIU DE L’ACTIVITAT PER A ESPORTISTES INDIVIDUALS
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OBSERVACIONS:

ACTA

(Indiqueu els objectius a aconseguir i continguts del programa a desplegar, complimentant
totes les graelles que teniu a continuació)
NOM/TÍTOL DE L’ACTIVITAT O ESPORT QUE ES PRACTICA:
DATA DE NAIXEMENT: ____ / ____ / _____

B M

CATEGORIA A LA QUE PERTANY:

C M AJOR DE 16 ANYS (i que encara no
prenguin part de les competicions de categoria
especial per edats)

ENOR 16 ANYS I/O VETERANS

BREU DESCRIPCIÓ i/o CURRÍCULUM ESPORTIU, DE L’ACTIVITAT OBJECTE DE
SUBVENCIÓ (01/01/2020 a 31/12/2020). En el cas de competició Interinsular, demostrar

- COMPETICIÓ INTERINSULAR (Campionat Balears): S
- COMPETICIÓ NACIONAL (Campionat Espanya): S

Í N

Í N

- COMPETICIÓ INTERNACIONAL (campionat europeu): S
- CAMPIONAT MUNDIAL O JOCS OLÍMPICS: S

Í N

ACTA DEL PLE

CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ I RESULTATS:
O - CLASSIFICACIÓ: _____

O - CLASSIFICACIÓ: ________
Í N

O - CLASSIFICACIÓ:_____

O - CLASSIFICACIÓ: ____________
(formant part de la selecció espanyola)

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

que la competició s’ha realitzat fora de Mallorca:

Pollença, dia____ de ______________ de 2021
(signatura de l’interessat/da)
AL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA
EXP. NÚM: _______________

IMPRÈS 3:
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS
DADES DEL PERCEPTOR:
CIF / NIF:
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OBSERVACIONS:

ACTA

NOM / RAÓ SOCIAL:
ADREÇA:
CODI POSTAL:

LOCALITAT:

TELÈFON:

FAX:

E-MAIL:

DADES BANCÀRIES:
DÍGIT
CONTROL:

NÚMERO DE COMPTE:

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al c/c o a la
llibreta oberta a nom meu o, en cas d’una entitat jurídica, a nom d’aquesta.
(signatura de l’interessat/da, i en cas de club, associació o entitat, signatura del
representant i segell)
Pollença, dia____ de ______________ de 2021
CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT BANCÀRIA:_____________________
________________________________________________________________________

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

CODI
OFICINA:

ACTA DEL PLE

CODI
BANC:

EL DIRECTOR / DELEGAT:________________________________________________
(Firma i segell de l’Entitat BANCÀRIA)

AL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA

EXP. NÚM: _______________

IMPRÈS 4.1:
SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ PER A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES
El/La Sr./a:_______________________________________ amb DNI , ______________
amb domicili al carrer _____________________________, núm.______, Pis___________
població ________________CP. _______actuant en nom__________________________
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Aquestes dades coincideixen ambles que consten en aquesta oficina.

ACTA

DECLARO:
Que l’esmentada entitat sol·licitant no incorre en cap de les prohibicions establertes als
apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003) per a obtenir la condició de
beneficiària d’una subvenció.
SOL·LICITO:
Que s’emeti el corresponent certificat d’estar al corrent de les obligacions econòmiques
amb l’Ajuntament de Pollença, si n’és el cas, per adjuntar en el corresponent expedient.
I perquè així consti, ho signo.

EXP. NÚM: _______________

IMPRÈS 4.2:
DECLARACIÓ JURADA DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS
ESTABLERTES ALS APARTATS 2 I 3 DE L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE
NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS, PER A ESPORTISTES INDIVIDUALS
El/La Sr./a_______________________________________amb DNI , _______________

ACTA DEL PLE

EL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Pollença, _______ de ________________ de 2021

amb domicili al carrer _______________________________, núm._____, Pis _________
________________________________________________________________________
DECLARO:
− Estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l’Ajuntament de Pollença.
− I de no incorre en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276
de 18 de novembre de 2003) per a obtenir la condició de beneficiària d’una
subvenció.
I perquè així consti, ho signo.
Pollença, _______ de _______________ de 2021
EL BATLLE DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE POLLENÇA
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població __________________________CP. _______actuant en nom________________

ACTA

IMPRÈS 5
MODEL DE COMPTE JUSTIFICATIU
I. MEMÒRIA ECONÒMICA
1. RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES I PAGAMENTS EFECTUATS
RELACIONATS AMB L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA
[Cal adjuntar les factures originals o altres documents comptables acreditatius del
pagament, i també els certificats, càrrecs bancaris o detalls de moviments de compte que
acreditin la despesa]
IMPORT

DATA
EMISSIÓ

DOCUMENT
ACREDITATIU DE
LA DESPESA

DATA DE
PAGAMENT

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

PROCEDÈNCIA

3. ALTRES DOCUMENTS A APORTAR EN EL COMPTE JUSTIFICATIU
1. Quan l’import d’algunes despeses superi la quantia de 14.999,99 €, cal aportar relació
de pressuposts demanats i justificació escrita del pressupost escollit.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

DESCRIPCIÓ DE
LA DESPESA

ACTA DEL PLE

CREDITOR
(CIF)

DNI __________________ i domicili al carrer ___________________________________,
núm. _______, pis ______, població __________________________CP _____________,
que actua en nom _________________________________________________________
DECLARA sota la seva responsabilitat:
1.-Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certes.
2.-Que l’entitat beneficiària de la subvenció ha executat el projecte/activitat subvencionada
i que la subvenció atorgada s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir.
3.-Que de l’execució de l’esmentat projecte/activitat subvencionada s’han derivat els
ingressos especificats a l’apartat 2 i les despeses els justificants de les quals s’aporten en
una relació adjunta; se n’indica, si escau, la desviació.
4.- Que les factures presentades per justificar la subvenció atorgada no superen el valor

57

Codi Validació: 5DLXLYQSH7C4EEMKSPNNH7Z22 | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 57 de 70

Mitjançant la present, el/la Sr./a. __________________________________________amb

ACTA

de mercat i que no es recuperarà ni es compensarà l’IVA.
5.- Que totes les despeses presentades en aquest compte justificatiu s’han abonat en la
seva totalitat al proveïdor o subministrador.
Per tal de justificar l’adequada execució de la despesa realitzada i el fidel compliment de la
finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció davant l’Ajuntament de Pollença, com
a òrgan concedent, s’emet aquest certificat.
Pollença, _____ de/d’ _________ de 20__
Representant legal del beneficiari de la subvenció.

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
03:19:50 a 03:25:37).
Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el
resultat següent: unanimitat (17)

ACTA DEL PLE

Signatura: _________________»

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Sr./Sra. __________________________________

13.- Expedient 4274/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per al
futur espai municipal de COWORKING al polígon de Pollença
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Tot seguit els reunits consideren el Dictamen formulat per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
MOCIÓ PER AL FUTUR ESPAI MUNICIPAL DE COWORKING AL POLÍGON DE
POLLENÇA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La necessitat imperiosa de transformar l’economia local cap a un model que defugi de la
dependència total i absoluta del turisme passa per desenvolupar i obrir nous horitzons. El
futur tecnològic, informàtic i de l’energia renovable es troba davant nostre i l’Ajuntament de
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Proposta precedent i els acords
continguts en la mateixa.

ACTA

Pollença és un agent clau per atreure aquests sectors al Municipi.
Els 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l’Agenda 2030 parlen (2
d’ells) de treball decent i creixement econòmic i d’indústria, innovació i infraestructura per
assolir fites que millorin la situació global del nostre entorn. Pollença compta amb un espai
propi dedicat a la localització d’indústria i de serveis, el Polígon de Pollença.

S’estableixen dues possibilitats per adquirir sòl al polígon: compra directa per part de
l’Ajuntament de Pollença (amb Romanent de Tresoreria, de 31.300.000 € aproximat,
tenint en compte la suspensió de les regles fiscals de 2021, o amb una inversió
financerament sostenible fruit del superàvit pressupostari del 2021, 406.522,69€ ), o bé els
que es cedeixin solars destinats al 10 % de l’aprofitament mig per part de la Junta de
Compensació, a part dels terrenys destinats a vials, equipaments i zones verdes,
establerts segons execució de la norma 143 del PGOU, sector UP (urbanitzable
programat) 4B. La nau haurà de finançar-se amb recursos propis de la Corporació o amb
la recerca de finançament del Consell Insular de Mallorca i/o la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença presenta
al Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els següents
ACORDS
1. L’Ajuntament de Pollença es compromet a buscar la millora fórmula financera i d’agilitat
administrativa per adquirir i comptar amb sòl públic del Polígon de Pollença (UP4A o futur
UP4B) i/o un altre espai del municipi que es consideri adient (Romanent de Tresoreria /
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Una possibilitat passa per comptar amb sòl de titularitat pública on construir-hi una nau,
també de titularitat pública, que en un futur tengui situat un espai Municipal de coworking.
Ja es veuen exemples a altres indrets, com és el cas de Lloseta [1], que implementarà un
espai de coworking a una sala gran d’un espai Municipal i també un espai per acollir a
emprenedors/es de forma temporal. Un funcionament que es regularà via ordenança fiscal
i reglament intern. De fet, ja ha sortit a consulta pública la demanda d’opinions per
conformar ambdós normatives. En aquest sentit, l’ordenança fiscal hauria de preveure un
preu de lloguer que redueixi sensiblement (valorant amb un estudi de cost mitjà dels
lloguers comercials de Pollença) el preu mensual perquè noves empreses puguin créixer.
Els espais s’atorgarien a les empreses via procediment d’adjudicació respectant els
principis contractuals bàsics (no sent aquests els propis de la Llei de Contractes del Sector
Públic ja que els contractes amb bens patrimonials n’estan exclosos). En aquest
procediment s’establiran criteris subjectius que afavoreixin per puntuació les empreses de
caràcter tecnològic, informàtic i les que desenvolupin activitats relacionades amb la
implementació d’energies renovables. A més, també s’afavorirà a les empreses que siguin
de nova creació. El temps d’adjudicació serà d’un màxim a determinar, tot i que per
afavorir la rotació d’empreses i el foment d’oportunitats, aquest hauria de ser
preferiblement de 4 anys. En quant al reglament de funcionament, l’Ajuntament de
Pollença podria utilitzar part dels ingressos obtinguts a aportar personal propi en les
tasques de manteniment i neteja de les instal·lacions.

ACTA DEL PLE

El preu del sòl en aquest espai actualment és elevat (390€/m2, 370€/m2, ...), fet que
provoca que molts petits/es empresaris/es no puguin permetre’s ni el terreny ni després
construir-hi una nau sencera.

ACTA

Inversió Financerament Sostenible i/o aprofitant els solars destinats al 10% d’aprofitament
mig de la Junta de Compensació).
2. L’Ajuntament de Pollença es compromet a construir una nau industrial i/o espai de
titularitat pública per situar-hi, entre d’altres serveis, un espai de coworking (que inclogui
personal de manteniment i neteja) on, mitjançant procediments oberts d’adjudicació amb
criteris subjectius que donin més punts a empreses del sector tecnològic, informàtic i de
les energies renovables i a les de recent creació, s’adjudiquin durant un temps determinat
l’ús de l’espai. Aquest ús es regularà establint una ordenança fiscal amb una taxa ajustada
i que defugi els preus actuals dels locals comercials i una ordenança que reguli en reguli el
funcionament.

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 03:32:53 a 03:38:59).
Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el
resultat següent: unanimitat (17)
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció precedent i els acords continguts
en la mateixa.

14.- Expedient 4304/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam
sobre la situació actual de les dones i nines a l'Afganistan
Favorable

Tipus de votació: unanimitat

A continuació els reunits consideren el Dictamen formulat per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:
«MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL JUNT:S AVANÇAM SOBRE LA
SITUACIÓ ACTUAL DE LES DONES I LES NINES A L’AFGANISTAN
Exposició de motius
L’arribada al poder dels talibans a l’Afganistan ha provocat una gran inquietud en la
comunitat internacional per la situació dels drets humans del país, especialment de les
dones i les nines i per la repercussió que pot tenir en la resta del món.
Amb el govern en mans dels talibans les dones poden perdre els drets, no podrien sortir
de casa soles, ni tan sols per anar al metge, ni tampoc podrien estudiar o fer feina,
participar en la vida social o política. En aquesta situació les dones afganeses no tenen
60

ACTA DEL PLE

[1] https://economiademallorca.com/art/26238/lloseta-contara-con-un-centro-de-apoyo-a-las-empresas-locales »
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Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció precedent i els acords continguts
en la mateixa.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el
resultat següent: unanimitat (17)

ACTA

cap instrument per protegir-se de la violència de gènere a la que poden estar exposades
de manera permanent i quotidiana, les poden obligar a matrimonis indesitjats o a la
maternitat. La imposició del burca és el símbol de la desaparició de les dones de la vida
pública i la seva esclavitud.

Segons l´escriptor i analista internacional Lourival Sant´Ánna, que coneix en primera mà l
´univers talibà, afirma que l´home talibà ha estat adoctrinat segons uns preceptes que
ignoren completament a la dona reconeixent únicament el seu valor reproductiu. En el seu
article del passat 30 d’agost sobre l´Afganistan explica.«Las mujeres tienen tradicionalmente un papel secundario en la sociedad pastún, que es
el grupo étnico predominante entre los talibanes. Es algo cultural. Además, la primera
generación de talibanes creció separada de las mujeres. Eran huérfanos e hijos de
refugiados de la guerra contra la Unión Soviética entre 1979 y 1989 y crecieron en el lado
pakistaní de la frontera. Muchos se fueron a vivir a internados religiosos, donde se les
acogió, alojó y alimentó. Allí recibirían una profesión: la de mulá.
En estas escuelas –talibán significa estudiante– estaban separados de las mujeres, en un
ambiente dominado por las relaciones homosexuales entre profesores y alumnos, algo
que también es tradicional, especialmente en las regiones más aisladas del sur de
Afganistán, donde las relaciones íntimas suelen darse entre hombres adultos y chicos
adolescentes.
En este contexto, la mujer tiene un papel en la generación y crianza de los hijos. Pero no
hay mucha relación entre marido y mujer, no hay afinidad ni vínculo emocional alguno. La
afinidad es entre hombres. Y en estos internados religiosos –pasaban todo el tiempo allí–
crecían separados de las mujeres y recibían adoctrinamiento wahabí, de Arabia Saudita,
que financia algunas de estas escuelas.»
Arribar a l´extrem on s´hagin adoctrinat unes persones, uns homes, per viure
completament d’esquenes a la dona i on se la utilitza merament com un instrument
reproductiu i de servei, és haver tocat el límit de la depravació humana, una vegada més.
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I és especialment perillós degut a que els autors d’aquesta situació, o almenys els que
l’executen, són un «producte» creat i modelat per ments cruels i destructives. Podem dir
que és el resultat de mil·lennis de supremacia patriarcal i masclista, on el darrer que ha
importat ha estat precisament l´esser humà.

ACTA DEL PLE

Està clar que la situació actual de l´Afganistan és alarmantment dramàtica perquè l´actitud
de menyspreu i fins i tot odi cap a la dona s´està duent cap a un extrem intolerable per cap
esser humà.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

El que està passant a l´Afganistan no és casualitat, igualment tampoc ho és que amb el
que duim d’any s´hagin assassinat, només a l’estat espanyol, 34 dones per violència
masclista. No son fets aïllats si no una mostra més de la situació de la dona en el món en
que vivim. Perquè, siguem sincers/es, les nines i les dones es troben en una situació on hi
està amenaçada la supervivència emocional, mental i física degut a les creences de
prepotència i superioritat d’un vell i obsolet sistema patriarcal misogin i masclista. Estaran
amenaçades fins que la societat n’agafi consciència i decideixi canviar els patrons de
conducta.

ACTA

La situació de l´Afganistan ens toca a totes i tots de ben a prop.
La vida de les persones ens importa, tant de les dones, dels homes, joves, infants... i
consideram una responsabilitat i un deure treballar per revertir aquestes estructures que
perjudiquen a tothom. Això vol dir que hem de seguir treballant perquè així sigui. Amb una
educació que fomenti el respecte pels drets humans, per la integritat mental, emocional i
física de totes les persones, una educació que reconegui tots els gèneres i valori la
riquesa i el benefici que la diversitat aporta a tota la societat. Que se valorin i protegeixin
les diferències entre els gèneres cercant sempre l´equitat en tots els àmbits de la vida.
La prioritat actual és garantir la seguretat, la protecció i la dignitat de les ciutadanes i
ciutadans afganesos, ara, no podem oblidar que això mateix ha d´ocórrer aquí i a
qualsevol altre part del Món.

3. L’Ajuntament de Pollença insta el Govern de les Illes Balears i al Govern espanyol a
adoptar mesures de protecció adreçades a aquells homes i dones que es trobin en
situació de risc per ser defensors dels drets humans així com de dones activistes i
professionals que durant aquests anys han treballat per a la construcció de la llibertat i
democràcia a l’Afganistan.
4. L’Ajuntament de Pollença insta a la Unió Europea a seguir de prop la conducta dels
talibans, especialment pel que fa als drets de la dona, la seguretat de les minories i dels
infants. Afganistan no s’ha de tornar a convertir mai més en un refugi segur per als
terroristes.
5. Es proposa a l´Àrea d’Igualtat d’aquest Ajuntament la realització d’actes dedicats a la
conscienciació social del que està succeint a l´Afganistan. Concretament que dins els
actes del 25N Dia Contra la Violència de Gènere es doni visibilitat i es treballi al voltant
d’aquesta greu problemàtica.
6. Es proposa a l´Àrea d’Educació d’aquest Ajuntament la programació en totes les
escoles i instituts del municipi d’activitats educatives reforçant el respecte i la
sensibilització cap als drets humans, posant èmfasi en la Igualtat i Equitat de gènere i
treballant concretament propostes sobre com dissoldre i eliminar la situació actual de
l’Afganistan.
7. Es proposa a l´Ajuntament de Pollença la firma d’un conveni i/o l’atorgament d’ajuda
econòmica a l´ONG internacional MADRE (www.madre.org), una organització que fa 20
anys que ajuda a les dones i nines d’Afganistan i que recentment ha habilitat un fons per
ajudes econòmiques.»
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2. L’Ajuntament de Pollença dona suport el Govern de les Illes Balears en la proposta
d’acollir dones i nines afganeses en qualitat de refugiades o sol·licitants d'asil i poder
contribuir a garantir la seva vida i la seva integritat, dins l’estratègia nacional i europea.

ACTA DEL PLE

1. L’Ajuntament de Pollença mostra la seva responsabilitat davant la situació a
l’Afganistan, particularment per la situació de les dones i nines i es compromet a treballar
per evitar que es vulnerin els seus drets fonamentals.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Per tot l’abans exposat, presentam les següents propostes d’acord:

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 03:50:44 a 03:58:20).
Finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el resultat
següent: unanimitat (17)
Atès el resultat de la votació, es declara aprovada la Moció precedent i els acords continguts
en la mateixa.

15.- Expedient 4313/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam pels
aparcaments de Formentor

A favor: 5 En contra: 10 Abstencions: 2 Absents: 0

Abans d’entrar a considerar aquesta Moció relativa als aparcaments de Formentor, a la
vista de l’informe jurídic emès i que consta incorporat a l’expedient, el batle-president
demana la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia establint-se un debat al respecte amb
el portaveu del grup municipal de Junts Avançam, qui finalment la vol mantenir
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 03:58:34 a 04:07:32).
Seguidament es dona lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Tipus de votació: ordinària

ACTA DEL PLE

Desfavorable

FETS
El passat dia 15 de juny del 2021, mitjançant resolució de batlia, l’Ajuntament de Pollença
va procedir a la recepció dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta del sòl urbà de
Formentor, en motiu del seu destí com a vials, zones verdes, aparcament i passos
vianants en el vigent PGOU, en compliment de les condicions específiques de la llicència
de reforma de l’Hotel Formentor.
Entre aquestes propietats cedides hi ha l'aparcament gran, així com la zona verda de
l’alzinar, usat també com a aparcament de pagament. Això vol dir que l'Ajuntament de
Pollença, des de mitjan juny ja n'és el titular a tots els efectes. d’aquestes dues parcel·les
usades com a aparcament.
A pesar de ser de titularitat municipal, l’empresa propietària de l’Hotel i que fins dia 15 de
juny del 2021 era la propietària dels terrenys cedits a l’Ajuntament, ha seguit explotant
aquestes aparcaments, cobrant a les persones que usaven els esmentats terrenys per
aparcar. En aquest sentit no ens consta l’existència de cap concessió per a l’explotació
d’aquests espais ni cap conveni entre ambdues parts.
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«MOCIÓ APARCAMENTS DE FORMENTOR

ACTA

Aquests fets s’han anat posant en coneixement de l’Ajuntament en diverses ocasions,
sense resposta al dia d’avui i al passat dia 16 d’agost se va demanar a Secretària i a
Intervenció d’aquest Ajuntament l’elaboració d’un informe sobre legalitat d’aquestes
realitats descrites i denunciades, especialment pel fet que s’ha produït una minva en els
ingressos municipals.
FONAMENTS DE DRET

Per tant , des de Junts Avançam consideram que l’obligació del consistori és calcular i
reclamar via enriquiment injust o sense causa, si escau, els beneficis obtinguts per part de
l’empresa Immobiliària Formentor SA en l’explotació dels dos aparcaments explotats,
des de la seva cessió a l’Ajuntament en data i en la posterior recepció el dia 15 de juny del
2021 i que, per tant, s’emplacen en terrenys municipals. De no fer-ho perjudica l'interès
general dels veïns del municipi de Pollença ja què una empresa privada fa un ús lucratiu
d’aquests terrenys sense autorització , permís o instrument legal.
Una altre consideració, conforme l’art. 70.1 del Reglament de Bens de la Entitats locals
(RBEL), és que les corporacions locals gaudeixen de la prerrogativa de recuperar per elles
mateixes la possessió en qualsevol moment quan se tracti de bens de domini públic
( imprescriptibilitat del domini públic consagrat a l’art. 132.1 de la Constitució, un principi
també recollit a l’art. 80.1 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local (LRBRL), així com per l’art.5 del RBEL)
En conseqüència, no és necessari recórrer a la via jurisdiccional, ja que l’Ajuntament pot
recuperar per si mateix i d’ofici en via administrativa (interdictum propium, també
anomenat acció quasi interdictal o interdict administratiu) la possessió del bens públics
( demanials o patrimonials) amb un expedient tal com ve regulat als articles 46,70 i 71 del
RBEL sense invocar auxili judicial.
Per tot això
S’acorda
1.- L’Ajuntament , previ informe dels serveis tècnics corresponents, considerarà, si escau,
exercitar l’acció d’un presumpte enriquiment injust o sense causa, figura que té com
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L’objectiu de l’acció d’enriquiment injust o sense causa, té com a finalitat la de restaurar
l’equilibri alterat pel desplaçament sense justificació, la restitució del valor que resulti de la
confrontació de l’avantatge que ha lucrat a l’enriquit i la disminució que ha experimentat
l’empobrit.

ACTA DEL PLE

Això consisteix en qualsevol aprofitament o utilitat patrimonial o econòmica i pot tenir lloc
augmentant el patrimoni per la via de l’increment de l’actiu , com sembla és el cas en el
que ens trobam. L’empobriment correlatiu de l’altre, en aquest cas l’Ajuntament, pot ser
per la no obtenció d’un lucre que jurídicament li hagués correspost.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Vists els fets esmentats anteriorment, s’ha de considerar l’exercici de l’acció d’un
presumpte enriquiment injust o sense causa , figura que té com objecte reclamar el
benefici obtingut per una persona física o jurídica a costa de l’empobriment d’un altre
sense existir justificació jurídica, segons doctrina del Tribunal Suprem i considerat prohibit
com a principi general de dret.

ACTA

objecte reclamar el benefici obtingut per una persona física o jurídica a costa de
l’empobriment d’un altre sense existir justificació jurídica, segons doctrina del Tribunal
Suprem i considerat prohibit com a principi general de dret.
2.- L’Ajuntament calcularà, amb l’objecte de reclamar via enriquiment injust o sense causa,
si escau, els beneficis obtinguts per part de l’empresa Immobiliària Formentor SA en
l’explotació dels dos aparcaments des de la seva recepció de dia 15 de juny del 2021 en
tractar-se de terrenys municipals.
3.- L’Ajuntament iniciarà expedient de recuperació d’ofici en via administrativa, si escau,
de la possessió dels terrenys dels aparcaments per ser bens de l’entitat local, prèvia
inclusió, si escau, d’incorporació dels terrenys a l’Inventari Municipal de Béns.»

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

16.- Propostes / Mocions d'urgència

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Una vegada finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Moció i n’esdevé el
resultat següent: set (5) vots a favor dels membres del grup municipal Junts Avançam; 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; i 2 vots d'abstenció dels
membres dels grups municipals Unides Podem i Alternativa per Pollença.

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 04:12:25 a 04:25:24).

Favorable

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

Diligència.- Per fer constar que, quan són les 23.44 hores, s’absenta de la sessió la regidora Magdalena Seguí
Cerdà (Junts Avançam).

Per part de Batlia es presenta a tractament un assumpte no comprés a l’ordre del dia
relatiu a l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Pollença corresponent a
l’exercici 2020, una vegada finalitzat el tràmit d’exposició pública en data 28/09/2021
sense que s’hagin formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. El caràcter urgent
del present assumpte el justifica fonamentalment perquè l’exposició pública del compte
general ha finalitzat una vegada ha estat convocada la present sessió ordinària i just dos
dies abans de la seva celebració i, per això, es considera tan oportú com necessari
ratificar la urgència i procedir al tractament de l’assumpte.
En primer terme, i 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
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16.1.- URG. Expedient 4071/2021. Aprovació, si procedeix, del compte general de
l'Ajuntament de Pollença exercici 2020

ACTA

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.
Diligència.- Per fer constar que l’absència de la regidora Magdalena Seguí Cerdà (Junts Avançam), 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, es declara ratificada la urgència de l’assumpte per al seu
tractament.
Tot seguit 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:

Vist l’informe emès per part de l’interventor en relació amb el Compte General de
l’Ajuntament de Pollença dia 1 de setembre de 2021.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2020 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.
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.161 de
data 06 de setembre de 2021, 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 componen el Compte General corresponent a
l’exercici 2020 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 2020 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
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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.

ACTA DEL PLE

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2020, Intervenció ha d’elaborar el compte general de
l’Ajuntament de Pollença.

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

ACTA
de 20 de setembre, INTEGRATS PER:
− Compte General de l’Ajuntament de Pollença
− Comptes Anuals de la Societat Mercantil EMSER 2002 SLU
Segon. Conforme el 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 04:29:24 a 04:30:17).

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

17.- Expedient 4226/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de la renúncia al
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pollença presentada per Pere Josep Coll
Torrendell (Alternativa per Pollença)
Tipus de votació: unanimitat

Acte seguit se sotmet a consideració dels reunits el Dictamen formulat per la Comissió
Informativa Permanent General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA
Vist l'escrit de renúncia al càrrec de regidor presentat per Pere Josep Coll Torrendell
(2021-E-RE-4082, de 14 de setembre) mitjançant el qual posa de manifest i formalitza la
renúncia voluntària al càrrec del què va prendre possessió dia 24 de setembre de 2020
per la candidatura del partit Alternativa per Pollença (A).
Vist l’informe de Secretaria emès dia 14 de setembre de 2021 sobre la legislació aplicable
i el procediment a seguir per part de la Corporació davant la renúncia d’un/a regidor/a.
En compliment del disposat pels articles 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
regim electoral general (LOREG); 9.4 del Real decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel
qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
(ROF) i la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
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Favorable

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

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 23.47 hores, s’incorpora a la sessió la regidora Magdalena Seguí
Cerdà (Junts Avançam).

ACTA

substitució de càrrecs representatius locals (BOE núm. 171, de 18 de juliol de 2003)
aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia presentada per Pere Josep Coll Torrendell al
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pollença i de totes les demès atribucions derivades
d’aquesta condició (2021-E-RE-4082, de 14 de setembre).

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

I, essent les 23.59 hores, el 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.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Finalitzades totes 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 04:34:17 a 04:40:57).

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la Junta Electoral Central, juntament amb l’escrit
de renúncia presentat formalment per Pere Josep Coll Torrendell, per a què expedeixi la
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat següent que, segons les
dades que consten a l’Ajuntament, és ANTONINA AMER CIFRE a l’estar inclosa ocupant
el lloc número quatre (4) en la llista de la candidatura ALTERNATIVA PER POLLENÇA (A)
presentada a les Eleccions Locals de 26 de maig de 2019 (BOIB núm. 58/2019, de 30
d’abril), per tal que pugui prendre possessió del seu càrrec.»

ACTA
AJUNTAMENT PLE / Sessió ordinària núm. PL/2021/12
Índex del document d’enregistrament àudio de la sessió celebrada dia 30 de
setembre de 2021
Enllaç: https://dl.dropbox.com/s/ctdm7833bk3850w/21-09-30-PLEORDINARI.mp3
Ordre del dia

Situació de
minutatge

2.- Expedient 4169/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits núm. 4-2021

De: 00:01:11
A: 00:10:08

3.- Expedient 4126/2021. Dictamen per a l'aprovació
provisional, si procedeix, de la modificació (suspensió) de
l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la instal·lació
de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles,
atraccions o d'esplai, situats a terrenys d'ús públic local

De: 00:10:13
A: 00:20:16

4.- Expedient 4015/2021. Dictamen per a l'aprovació
provisional, si procedeix, de la modificació de l'Ordenança
fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida
domiciliària i tractament de fems i residus

De: 00:20:17
A: 00:46:51

5.- Expedient 3798/2021. Dació de compte de les
resolucions de Batlia contràries a les objeccions formulades
de conformitat amb el que disposa l’article 218 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLHL), en redacció donada per l’article 2 de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) i principals
anomalies d’ingressos any 2021

De: 00:46:54
A: 01:17:05

6.- Expedient 4145/2021. Presa en coneixement de
l’informe definitiu emès per part de la Intervenció en data 6
de setembre de 2021 de control financer relatiu a les
actuacions consistents en la comprovació de la carrera
professional horitzontal dels empleats públics de
l’Ajuntament de Pollença

De: 01:17:15
A: 01:45:17

7.- Expedient 3490/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, del Conveni de col·laboració entre l'Agència
Tributària de les Illes Balears i l'Ajuntament de Pollença per
a la gestió d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i
seguretat viària

De: 01:45:19
A: 01:57:11

69

Número: 2021-0011 Data: 12/11/2021

De: 00:01:00
A: 00:01:11
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1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior

ACTA DEL PLE

A) PART RESOLUTIVA

ACTA

Ordre del dia

Situació de
minutatge

9.- Expedient 4103/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, de la declaració Any Costa (octubre 2021 octubre 2022) en memòria de Miquel Costa i Llobera en el
100è aniversari de la seva mort

De: 02:10:21
A: 02:24:30

10.- Expedient 3180/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, de la sol·licitud al Consell Insular de Mallorca de
l’inici del procediment per l’assumpció de la la titularitat i
gestió del servei de residència permanent de persones
majors (Residència Social Sant Domingo) de conformitat
amb el que disposa l’apartat 2 de la disposició addicional
segona de la Llei 3/2017, de 7 de juliol

De: 02:24:31
A: 02:57:43

11.- Expedient 4186/2021. Proposta per a l'aprovació, si
procedeix, de la declaració d'entitats d’interès públic
municipal per fer ús gratuïtament de les instal·lacions
esportives municipals per a l’exercici 2021-2022, prèvia
ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia

De: 03:10:08
A: 03:15:28

12.- Expedient 4370/2021. Proposta per a l'aprovació, si
procedeix, de les bases reguladores de subvencions i
ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de
competició i realització d'activitats esportives 2021, prèvia
ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia

De: 03:15:28
A: 03:26:01

13.- Expedient 4274/2021. Moció presentada pel grup
municipal Unides Podem per al futur espai municipal de
COWORKING al polígon de Pollença

De: 03:26:14
A: 03:39:10

14.- Expedient 4304/2021. Moció presentada pel grup
municipal Junts Avançam sobre la situació actual de les
dones i nines a l'Afganistan

De: 03:39:11
A: 03:58:29

15.- Expedient 4313/2021. Moció presentada pel grup
municipal Junts Avançam pels aparcaments de Formentor

De: 03:58:30
A: 04:25:38

16.- Propostes / Mocions d'urgència

De: 04:25:39
A: --:--:-De: --:--:-A: 04:30:29

16.1.- Expedient 4071/2021. Aprovació, si procedeix, del
compte general de l'Ajuntament de Pollença exercici 2020
17.- Expedient 4226/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, de la renúncia al càrrec de regidor de
l'Ajuntament de Pollença presentada per Pere Josep Coll
Torrendell (Alternativa per Pollença)

De: 04:30:31
A: 04:40:57
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A: 02:10:19
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8.- Expedient 3191/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, de l'elecció del càrrec de jutge/essa de pau
substitut/a

ACTA DEL PLE

A) PART RESOLUTIVA

