Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/2

Ple

Ordinària

Tipus de convocatòria

Primera

Data

28 de gener de 2021

Durada

Des de les 17.11 hores fins a les 20.55 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 Petra Buades Cifre

SÍ

Regidor

Mateu Soler Estrany

SÍ

Regidor

José Luis Pons Cifre

SÍ

Regidor

Miquel Llobeta Vives

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 (telemàtica)
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Caràcter de la sessió

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Bartomeu Cifre Ochogavia (2 de 2)
Batle-President
Data Signatura: 30/03/2021
HASH: 9529c5901497ce535e6093b7f799adb3

FRANCISCA MARIA ADROVER CANAVES (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 30/03/2021
HASH: 1579a812fef842c4daf210389bffd31e

ACTA

ACTA
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Regidora

Joana Aina Campomar Orell

SÍ (telemàtica)

Regidora

Magdalena Seguí Cerdà

SÍ (telemàtica)

Regidor

Michael L. Muller Flury

SÍ

Regidor

Pere Josep Coll Torrendell

SÍ

Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

SÍ

Interventor

Alberto Valicourt Genzor

SÍ

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

Favorable

Tipus de votació: unanimitat/assentiment

El batle-president demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia 26 de novembre
de 2020.
No se’n formula cap, d’observació.
Se sotmet a votació l’aprovació de l’acta i n’esdevé el resultat següent: unanimitat (17).

2.-

Expedient 434/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del reconeixement
extrajudicial de crèdits núm. 1-2021

Favorable

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

Seguidament es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

2

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

Assisteix
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Nom i Cognoms

ACTA DEL PLE

Càrrec

ACTA

Vist que en aquest exercici 2021, consten en la Intervenció Municipal factures relatives a
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 de serveis i subministraments
efectivament prestats subministrats a l’Ajuntament, cal reconèixer les obligacions
econòmiques i efectuar el seu pagament amb la major brevetat possible.
L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 18 d’abril, que desenvolupa la llei 39/1988, de 28
de desembre, en matèria pressupostària, estableix que es competència del Ple de
l’Ajuntament el reconeixement extrajudicial d’aquests deutes per a la seva aplicació a
aplicacions del pressupost corrent.

Les factures les quals es proposen a aprovació, han estat conformades pels membres de la
Corporació.

ACTA DEL PLE

Vist que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a aquesta despesa al nivell de la bossa
de vinculació corresponent al pressupost prorrogat de l’exercici 2020 de l’Ajuntament.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García, vist
l’informe d’objecció efectuat per part d’Intervenció dia 19 de gener de 2021 formula al PLE
DE L’AJUNTAMENT la següent proposta d’acord:
Primer.- Resoldre les discrepàncies formulada per part d’Intervenció dia 19 de gener de 2021
pel qual es formula nota d’objecció per un import total de 70.807,29 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
74.486,14 € amb càrrec a l’aplicació de l’estat de despeses del pressupost prorrogat de
l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Pollença.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

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.

AJUNTAMENT
Factura D. Factura

Doc. Acred. Nom tercer

C.
C.
D.
Import (Eur) D. Registre
Programa Econòmica
Conforme

38

23/04/2019

UNIDAD
A79102331 EDITORIAL,
S.A.

332

2200014

155,60

01/01/2021

39

16/01/2019

UNIDAD
A79102331 EDITORIAL,
S.A.

920

220010

147,69

01/01/2021

40

16/01/2019

UNIDAD
A79102331 EDITORIAL,
S.A.

332

2200014

155,60

01/01/2021

41

29/10/2018

UNIDAD
A79102331 EDITORIAL,
S.A.

920

220010

147,69

01/01/2021

Descripció

SUBS.DIARI
EL MUNDO
18/12/2020 BIBLIOTECA
DEL 6/4/19 A
5/7/19
SUBS.DIARI
EL MUNDO
10/12/2020 AJUNTAMENT
3/01/19 A
2/04/19
SUBS.DIARI
EL MUNDO
18/12/2020 BIBLIOTECA
DEL 6/1/19 A
5/4/19
SUBS. DIARI
EL MUNDO
14/12/2020 AJUNTAMENT
3/10/18 A
2/01/19

3
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RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 1-2021

ACTA

45

09/12/2020

46

09/12/2020

47

18/12/2020

48

02/12/2020

UNIDAD
A79102331 EDITORIAL,
S.A.
PASTOR
SOFTWARE
A07408743
Y
HARDWAR
E, S.A.
PASTOR
SOFTWARE
A07408743
Y
HARDWAR
E, S.A.
B07124266

E57968265

49

23/12/2020

B57299554

51

31/12/2018

B07577349

52

53

54

55

56

58

31/07/2019

31/12/2019

31/08/2018

30/03/2019

30/04/2018

18/12/2020

B07577349

B07577349

B07577349

B07577349

B07577349

B57111528

ELECTRICA
BAHIA, S.L.
FARMACIA
MIGUEL
OLIVER AINA
OLIVER,
C.B.
TALLER DE
PROJECTE
SI
ENGINYERI
A, S.L.
AGENCIA
DE
TRANSPOR
TES
PARRUS
UNION,S.L.
AGENCIA
DE
TRANSPOR
TES
PARRUS
UNION,S.L.
AGENCIA
DE
TRANSPOR
TES
PARRUS
UNION,S.L.
AGENCIA
DE
TRANSPOR
TES
PARRUS
UNION,S.L.
AGENCIA
DE
TRANSPOR
TES
PARRUS
UNION,S.L.
AGENCIA
DE
TRANSPOR
TES
PARRUS
UNION,S.L.
FEIM
ESPORT,
SL

920

220010

147,69

920

220005

14,05

920

21300

10,36

340

226093

45,38

211

16008

1.324,45

151

2279921

5.504,29

332

2200014

37,75

332

332

332

332

332

340

2200014

2200014

2200014

2200014

2200014

21910

Descripció

SUBS. DIARI
EL MUNDO
01/01/2021 14/12/2020 AJUNTAMENT
3/04/19 A
2/07/19
759 COPIES
MP2000SP
01/01/2021 30/12/2020 JUTJAT DE
PAU
NOVEMBRE
42 NEG i 109
COL
01/01/2021 30/12/2020 MPC3002AD
BATLIA
NOVEMBRE
MUNTATGE
ENLLUMENAT
01/01/2021 30/12/2020
CAMPIONAT
TRIAL
MEDICAMENT
S
01/01/2021 14/12/2020 FUNCIONARIS
JUL. 2019 A
NOV. 2020
PROJECTE
CONDICIONA.
01/01/2021 30/12/2020 I REFORÇ DEL
CAMI PUIG
MARIA
SERVEI
1TRANSPORT
LLIBRES
01/01/2021 26/11/2020
BIBLIOTECA
DESEMBRE
2018

78,41

SERVEI 2
TRANSPORTS
01/01/2021 26/11/2020 LLIBRES
BIBLIOTECA
JULIOL 2019

130,68

SERVEI 3
TRANSPORTS
01/01/2021 15/11/2020 LLIBRES
BIBLIOTECA
DES. 2019

65,34

SERVEI
TRANSPORT
01/01/2021 26/11/2020 LLIBRES
BIBLIOTECA
AGOST 2018

98,01

SERVEI 1
TRANSPORT
01/01/2021 26/11/2020 LLIBRES
BIBLIOTECA
MARÇ 2019

103,58

SERVEI 2
TRANSPORTS
01/01/2021 15/12/2020 LLIBRES
BIBLIOTECA
ABRIL 2018

312,66

JOC XARXES
BASQUET,
01/01/2021 30/12/2020 TENNIS I
VOLEI A.
ESPORTS

4
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D.
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42

Doc. Acred. Nom tercer

ACTA DEL PLE

Factura D. Factura

ACTA
C.
C.
D.
Import (Eur) D. Registre
Programa Econòmica
Conforme

59

22/12/2020

44325505

BONNIN
CIFRE,
MIQUEL A.

340

21306

26,62

60

17/12/2020

F57078644

INFORAIGU
ER, S.C.

912

226010

1.210,00

62

18/12/2020

B57714040

UNIVERS
DINAMIC,
S.L.

920

21300

115,34

10/12/2020

SAVIA
PROYECTO
SY
B57283814
MANTENIMI
ENTOS,
S.L.

64

06/12/2020

FONAESPO
B57663106
RT, S.L.

340

226094

4.984,26

65

28/12/2020

B57663106

FONAESPO
RT, S.L.

340

226094

10.345,44 01/01/2021

66

28/12/2020

B57663106

FONAESPO
RT, S.L.

340

226096

7.036,90

01/01/2021

67

28/12/2020

B57663106

FONAESPO
RT, S.L.

340

226093

898,43

01/01/2021

68

28/12/2020

B57663106

FONAESPO
RT, S.L.

340

227013

2.613,60

01/01/2021

69

25/09/2020

B96281050

AMBULANC
IAS
LAPEÑA,
S.L.

340

226093

2.167,50

01/01/2021

70

18/12/2020

B57690182

AGENCIAC
OM S.L.

340

226021

471,90

01/01/2021

71

18/12/2020

B57690182

AGENCIAC
OM S.L.

340

226021

217,80

01/01/2021

72

16/12/2020

43051185

PASCUAL
SALINAS
FERRAN

9242

22706

1.410,86

01/01/2021

74

30/09/2019

CAN
B07920762 TORRANDE
LL, S.L.

9201

221100

29,23

01/01/2021

75

31/10/2019

CAN
B07920762 TORRANDE
LL, S.L.

340

21306

2,32

01/01/2021

340

21207

330,51

REPARACIÓ A
DOS PUNTS
01/01/2021 30/12/2020 PAVIMENT
PARQUET
PAVELLÓ

01/01/2021

COORDINACI
O,SOCORRIS
30/12/2020 ME I
MONITORATG
E 2N Q. NOV.
COORDINACI
Ó,
SOCORRISME
31/12/2020
I
MONITORATG
E DESEMBRE.
SERVEI
D'ACTIVITATS
31/12/2020
ESPORTIVES
DESEMBRE
EXTRA
31/12/2020 PISCINA
DESEMBRE
PERSONAL
RECEPCIÓ
31/12/2020 PISCINA
CAPVESPRE
DESEMBRE.
SERVEI
AMBULÀNCIA
03/12/2020 COPA
MALLORCA
2019 FUTBOL
DISSENY
31/12/2020 LOGOTIP A.
ESPORTS
DISSENY I
PRODUCCIÓ
31/12/2020 TARGETES
VISITA A.
ESPORTS
PRODUCCIÓ I
ASSISTÈNCIA
30/12/2020 TÈCNICA
RADIO 1R Q.
DESEM.
MÀNEC
TELESCÒPIC
19/11/2020 PER NETEJA
EDIFICIS SET.
2019
JUNTES
MITJANES
23/11/2020
POLIESPORTI
U OCT. 2019

5
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63

Descripció

REVISAR
CALDERA I
01/01/2021 30/12/2020 CIRCUIT
PRIMARI
PISCINA MOLL
PROMOCIO
POLLENÇA A
REVISTA SA
01/01/2021 30/12/2020
PLAÇA
CALENDARI
21
2 TONER
IMPRESSORA
01/01/2021 30/12/2020
BROTHER HLL2370DN TRL.
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Doc. Acred. Nom tercer

ACTA DEL PLE

Factura D. Factura

ACTA

Descripció

3
BANYADORS
VIDRES
23/11/2020
LLANA
POLIESPORTI
U OCT. 2019
1 CASC
FORESTAL A.
19/11/2020
SERVEIS NOV.
2019
1 ASPIRADOR
KARCHER
19/11/2020 NETEJA
EDIFICIS DES.
2019
2 U. RASTELL
AVENDI AMB
19/11/2020 MÀNEC A.
SERVEIS OCT.
2019
RECANVIS I
UTILLATGE
30/12/2020 SERVEIS I
ESPORTS,
NOVEMBRE
RECANVIS I
UTILLATGE
30/12/2020 SERVEIS I
ESPORTS,
NOVEMBRE
RECANVIS I
UTILLATGE
30/12/2020 SERVEIS I
ESPORTS,
NOVEMBRE
RECANVIS
I
UTILLATGE
30/12/2020 SERVEIS
I
ESPORTS,
NOVEMBRE.
RECANVIS I
UTILLATGE
30/12/2020 SERVEIS I
ESPORTS,
NOVEMBRE
RECANVIS
I
UTILLATGE
30/12/2020 SERVEIS
I
ESPORTS,
NOVEMBRE.

76

31/10/2019

CAN
B07920762 TORRANDE
LL, S.L.

340

2211086

46,80

01/01/2021

77

30/11/2019

CAN
B07920762 TORRANDE
LL, S.L.

150

221042

34,94

01/01/2021

78

31/12/2019

CAN
B07920762 TORRANDE
LL, S.L.

9201

221100

79,94

01/01/2021

79

31/10/2019

CAN
B07920762 TORRANDE
LL, S.L.

150

220021

31,63

01/01/2021

80

30/11/2020

43039333

CERDA
CERDA,
JAUME
MIQUEL

320

21203

8,51

01/01/2021

80

30/11/2020

43039333

CERDA
CERDA,
JAUME
MIQUEL

150

21204

149,86

01/01/2021

80

30/11/2020

43039333

CERDA
CERDA,
JAUME
MIQUEL

340

21306

291,80

01/01/2021

80

30/11/2020

43039333

CERDA
CERDA,
JAUME
MIQUEL

231

220008

3,36

01/01/2021

80

30/11/2020

43039333

CERDA
CERDA,
JAUME
MIQUEL

150

220021

8,93

01/01/2021

80

30/11/2020

43039333

CERDA
CERDA,
JAUME
MIQUEL

4311

226092

29,90

01/01/2021

83,99

ALTA +
INSTAL·LACIÓ
01/01/2021 23/12/2020 I ROUTER
INTERNET
OFICINA POLI

66,50

SERVEI
INTERNET
01/01/2021 23/12/2020 POLÍGON A.
SERVEIS
AGOST 19

66,50

SERVEI
INTERNET
01/01/2021 23/12/2020 POLÍGON
A.
SERVEIS
SETEMBRE 19

81

82

83

16/12/2019

RED
DIGITAL DE
TELECOM.
B57481517
DE LAS
ISLAS
BALEARES,
S.L.

01/09/2019

RED DIGITAL
DE
TELECOM.
B57481517 DE LAS ISLAS
BALEARES,
S.L.

01/10/2019

RED
DIGITAL DE
TELECOM.
B57481517
DE LAS
ISLAS
BALEARES,
S.L.

491

491

491

22207

22207

22207

6
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Doc. Acred. Nom tercer

ACTA DEL PLE

Factura D. Factura

ACTA

86

02/12/2019

01/01/2020

B57481517

B57481517

B57481517

87

01/06/2020

B57481517

88

28/12/2020

B57663106

89

14/12/2020

71651374

146

280

491

491

491

22207

22207

22207

83,01

SERVEI
INTERNET:
CALVARI,C/JE
01/01/2021 23/12/2020
SÚS I
POLÍGON
OCT.19

827,39

INTERNET:
CALVARI,
01/01/2021 29/12/2020 C/JESÚS, NAU
POLÍGON
JUNY A NOV19

66,50

SERVEI
INTERNET
01/01/2021 23/12/2020 POLÍGON A.
SERVEIS
DESEMBRE 19
SERVEI
INTERNET
CALVARI
01/01/2021 29/12/2020
2+NAU
POLÍGON+RA
DIO POLICI

491

22207

869,37

FONAESPO
RT, S.L.

340

227003

2.178,00

01/01/2021 31/12/2020

BARO
RODRIGUE
Z, LUIS
ENRIQUE

330

226061

2.300,00

01/01/2021

11/12/2020

XIMENEZ
B65848889 CATALUNY
A, S.L.

912

226010

4.543,55

11/12/2020

09/06/2017

B07005507

CARTONAJ
ES
MALLORCA
.S.A.

332

2200016

99,90

01/01/2021

132

21310

8,75

11/01/2021

231

21307

9,44

11/01/2021

151

20005

517,12

12/01/2021

151

20005

1.206,61

12/01/2021

PASTOR
SOFTWARE
A07408743
Y
HARDWAR
E, S.A.
PASTOR
SOFTWARE
A07408743
Y
HARDWAR
E, S.A.
MORRO
CIFRE
42988923
MARIA
MAGDALEN
A
MORRO
CIFRE
43036509
PEDRO
JOSE

Descripció

334

08/01/2021

340

08/01/2021

345

01/12/2020

346

01/12/2020

347

31/12/2020

78212089

FONT
COMPANY,
JOSE

459

227991

609,84

12/01/2021

348

19/10/2020

42964799

PASCUAL
FIOL, JUAN
J.

231

20206

302,50

12/01/2021

SERVEI
NETEJA
PISCINA MOLL
DESEMBRE
REPRESENTA
CIÓ OBRA
21/12/2020 TEATRAL
PARADÍS DIA
13/12 CLUB
LLOGUER
ADORNAMEN
05/01/2021
TS NADAL
ESTRELLES
86 CAPSES
GROSSES
07/01/2021 ARXIVADORS
CAN LLOBERA
2017.
136 NEG i 112
COLOR
13/01/2021 MPC3003ZSP
POLICIA PORT
DESEMB
307 NEG i 61
COLOR
13/01/2021 MPC3002AD
SERV. SOC
DESEMBRE
LLOGUER
CAN
12/01/2021 ESCARRINXO
DESEMBRE
20.
LLOGUER
CAN
12/01/2021
ESCARRINXO
DESEMBRE 20
MANTENIMEN
T
JARDINS
14/01/2021
MOLL
DESEMBRE 20
LLOGUER
LOCAL
PER
13/01/2021 ALIMENTS
MOLL16-10-20
A 15-11-20
7
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85

01/11/2019

RED
DIGITAL DE
TELECOM.
DE LAS
ISLAS
BALEARES,
S.L.
RED
DIGITAL DE
TELECOM.
DE LAS
ISLAS
BALEARES,
S.L.
RED
DIGITAL DE
TELECOM.
DE LAS
ISLAS
BALEARES,
S.L.
RED
DIGITAL DE
TELECOM.
DE LAS
ISLAS
BALEARES,
S.L.

C.
C.
D.
Import (Eur) D. Registre
Programa Econòmica
Conforme
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84

Doc. Acred. Nom tercer

ACTA DEL PLE

Factura D. Factura

ACTA

ESTUDI 6
GESTIO
B07526007 SOCIOEDU
CATIVA,
S.L.

320

2279917

353

22/12/2020

13.883,96 22/12/2020

360

01/01/2021

43096743

NADAL
VILA, JOAN

920

227993

510,00

12/01/2021

361

30/09/2020

41347958

OCHOGAVI
A CERDA,
JUANA ANA

132

20007

2.051,43

12/01/2021

362

31/12/2020

41347958

OCHOGAVI
A CERDA,
JUANA ANA

132

20007

2.051,43

12/01/2021

388

31/12/2020

43014153

GALINDO
BOTELLO
JUAN

132

21200

362,42

14/01/2021

393

08/01/2021

78210583

CIFRE
MAYOL
ANTONIA

320

227006

751,41

14/01/2021

398

31/12/2020

36124133

VIDAL
BARREIRO
JESUS
ANGEL

430

2200015

-28,13

14/01/2021

399

31/12/2020

36124133

VIDAL
BARREIRO
JESUS
ANGEL

132

220001

39,04

14/01/2021

TOTAL

74.486,14

Descripció

SERVEI
ESCOLETA
MUNICIPAL LA
11/01/2021
GOLA 4
AULES
DESEMBRE
REPARTIR
PUBLICITAT
12/01/2021
AJUNTAMENT
DESEMBRE 20
LLOGUER
SOLAR "CAMP
12/01/2021 DEN BRULL"
3R. TRIM.
2020.
LLOGUER
SOLAR "CAMP
12/01/2021 DEN BRULL"
4T. TRIM.
2020.
REPARACIÓ
BANY
15/01/2021
QUARTER
POLICIA.
SERVEI
NETEJA CEIP
15/01/2021 JOAN MAS
DEL 7/12 A
20/12/20
ABONO 3
BARRALS
15/01/2021
AIGUA OF.
TURISME.
5 BARRALS
AIGUA
15/01/2021 POLICIA
POLLENÇA
DESEMBRE 20

»
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que s’annexa
mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part d’aquesta acta,
degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de 00:07:06 a 00:18:48).
A continuació, 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.

3.-

Expedient 299/2021. 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 de tractament de fems i residus

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Tot seguit, i abans d’entrar en el debat i deliberació del Dictamen emès per la Comissió
8

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

C.
C.
D.
Import (Eur) D. Registre
Programa Econòmica
Conforme
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Doc. Acred. Nom tercer

ACTA DEL PLE

Factura D. Factura

ACTA
Informativa Permanent General, es procedeix a formular una esmena al mateix, en el sentit
de donar una nova redacció a la Disposició Final, sent aquesta:
ESMENA al Dictamen:
Es proposa modificar:
«DISPOSICIÓ FINAL
La present modificació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació i començarà a
aplicar-se el dia següent de la seva publicació en el BOIB i tindrà una vigència temporal
limitada de 6 mesos.»
Per la següent redacció:

La present modificació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOIB i
començarà a aplicar-se l'1 de juliol de 2021 i tindrà una vigència temporal limitada fins al 31
de desembre de 2021.»

ACTA DEL PLE

Per part de la Intervenció s’exposa detalladament que la proposta d’esmena en la redacció
de la Disposició Final es formula per coherència amb l’article 7.2 de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus en
concordança amb l’article 26.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) respecte la
meritació de la taxa a partir del dia primer del semestre natural següent.
Després de diversos aclariments, se sotmet a votació l’esmena formulada de conformitat
amb el que disposa l’article 91.3 LMRLIB i a l’article 97.5 ROF, amb 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.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

«DISPOSICIÓ FINAL

«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, a la vista que el Govern de l’Estat, a l'empara del que
disposen l'article 116 de la Constitució i les lletres b) i d) de l'article 4 de la Llei orgànica
4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge, ha declarat novament l'estat
d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, en tot el territori
espanyol, mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat
d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
Durant el període de vigència de l'estat d'alarma activat i les pròrrogues successives, en
cada comunitat autònoma i ciutat amb estatut d'autonomia, l'autoritat competent delegada és
qui tengui la presidència de la comunitat autònoma o ciutat amb estatut d'autonomia, en els
termes que estableix el reial decret esmentat, i les autoritats competents delegades queden
habilitades per dictar, per delegació del Govern de l'Estat, les ordres, les resolucions i les
disposicions per a l'aplicació del que preveuen els articles 5 a 11.
La situació epidemiològica a les illes de Mallorca i d'Eivissa ha fet que el Govern de les Illes
Balears adopti mesures especials de contenció de l'activitat econòmica, laboral i social en
9
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Seguidament es transcriu el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General
que, amb l’esmena introduïda, esdevé del següent tenor literal:

ACTA

matèria de salut pública per frenar la transmissió del SARS-CoV-2 i protegir la salut de la
població d'aquest àmbit territorial i també de la resta del territori de les Illes Balears, a
l'empara del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per
contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
Vist el Decret 2/2021, d’11 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten
mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19
a les illes de Mallorca i d’Eivissa, resulta innegable que a mitjà i llarg termini aquesta
mesures tindran un efecte a nivell econòmic i, particularment, en el nostre terme municipal,
on el teixit econòmic se sustenta en gran manera en el turisme, sector aquest per
descomptat fundat en la mobilitat de les persones, el que constitueix un autèntic taló
d’Aquil·les.

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 aquesta
situació d'emergència de salut pública.
Vista la provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 18 de gener de
2021.
Vist l’informe favorable emès per part de l’Interventor en data 18 de gener de 2021.

ACTA DEL PLE

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.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

L'impacte que acabi tenint la situació d'emergència actual dependrà, en gran manera, de la
mobilització de recursos i de la coordinació entre les diferents polítiques involucrades.

Vist l’informe favorable emès per part de la Secretària en data 20 de gener de 2021.

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 en el següent
sentit:
ADDICIÓ
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Amb caràcter excepcional i per un període de 6 mesos i de forma temporal, queda suspesa
parcialment l’aplicació d’aquesta ordenança fiscal, pel qual es refereix a les següents
tipologies tributàries:
TIPOLOGIA ESTABLIMENT

Tractament

Recollida

ALTRES COMERÇOS ACTI.

229,90 €

184,47 €

CAFÈ BAR FORMENTOR

501,08 €

2.151,62 €

HOTEL/APARTAMENTS PL. FORMENTOR

25,57 €

106,31 €
10
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Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Tractament

Recollida

REST. CAF. F-100MTS FORMENTOR

698,37 €

3.091,19 €

APARTAMENTS TURÍSTICS

78,00 €

60,19 €

CAFÈ BAR FINS 100M

501,08 €

558,65 €

CAFÈ-BAR / M2. ADIC.

5,27 €

9,23 €

HOTEL, PENSIONS I RESIDÈNCIES

25,57 €

30,10 €

PENSIONS RESID. S/MENJ. PL.

20,46 €

19,56 €

REST. CAFT. I SIMILARS M2 ADDICIONALS

7,82 €

8,56 €

698,37 €

821,86 €

RESTAURANTS CAFETERIES I SIM. FINS 100M

La resta de tarifes i bonificacions es consideren vigents i d’aplicació.
DISPOSICIÓ FINAL
La present modificació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOIB i
començarà a aplicar-se l'1 de juliol de 2021 i tindrà una vigència temporal limitada fins al 31
de desembre de 2021.
Segon. Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, al BOIB, al tauler d’anuncis municipal i a un diari de l´illa, el present acord provisional,
per termini de 30 dies per tal que els interessats puguin examinar l´expedient i presentar les
reclamacions que creguin oportunes. En cas que no es presentin reclamacions, l’ordenança
es considerarà aprovada definitivament i s´haurà de publicar el text modificat al BOIB per a la
seva entrada en vigor.
Tercer. Declarar indisponible crèdits per import de 361.880,15 euros a càrrec de l’aplicació
pressupostària 162 44900 del vigent pressupost prorrogat de l’exercici 2020 de conformitat
amb el que preveu l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 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 00:39:07 a 00:54:48).
Una vegada 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.

11

ACTA DEL PLE

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.
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TIPOLOGIA ESTABLIMENT

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

ACTA

ACTA

4.-

Expedient 290/2021. Dictamen per a l'aprovació provisional, si procedeix, de la
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de
terrenys d’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i altres elements
similars amb finalitat lucrativa

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

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

La situació epidemiològica a les illes de Mallorca i d'Eivissa ha fet que el Govern de les Illes
Balears adopti mesures especials de contenció de l'activitat econòmica, laboral i social en
matèria de salut pública per frenar la transmissió del SARS-CoV-2 i protegir la salut de la
població d'aquest àmbit territorial i també de la resta del territori de les Illes Balears, a
l'empara del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per
contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
Vist el Decret 2/2021, d’11 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten
mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19
a les illes de Mallorca i d’Eivissa, resulta innegable que a mitjà i llarg termini aquesta
mesures tindran un efecte a nivell econòmic i, particularment, en el nostre terme municipal,
on el teixit econòmic se sustenta en gran manera en el turisme, sector aquest per
descomptat fundat en la mobilitat de les persones, el que constitueix un autèntic taló
d’Aquil·les.
L'impacte que acabi tenint la situació d'emergència actual dependrà, en gran manera, de la
mobilització de recursos i de la coordinació entre les diferents polítiques involucrades.
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 aquesta

12
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Durant el període de vigència de l'estat d'alarma activat i les pròrrogues successives, en
cada comunitat autònoma i ciutat amb estatut d'autonomia, l'autoritat competent delegada és
qui tengui la presidència de la comunitat autònoma o ciutat amb estatut d'autonomia, en els
termes que estableix el reial decret esmentat, i les autoritats competents delegades queden
habilitades per dictar, per delegació del Govern de l'Estat, les ordres, les resolucions i les
disposicions per a l'aplicació del que preveuen els articles 5 a 11.

ACTA DEL PLE

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, a la vista que el Govern de l’Estat, a l'empara del que
disposen l'article 116 de la Constitució i les lletres b) i d) de l'article 4 de la Llei orgànica
4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge, ha declarat novament l'estat
d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, en tot el territori
espanyol, mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat
d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

ACTA

situació d'emergència de salut pública.
Vista la provisió d’inici del regidor delegat d’Hisenda i Contractació de data 18 de gener de
2021.
Vist l’informe favorable emès per part de l’Interventor en data 18 de gener de 2021.
Vist l’informe favorable emès per part de la Secretària en data 20 de gener de 2021.
Per tot l’anterior, el regidor delegat d’Hisenda i Contractació, el Sr. David Alonso García,
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Amb caràcter excepcional fins el dia 30 de juny de 2021 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 i començarà a
aplicar-se el dia següent de la seva publicació en el BOIB i tindrà una vigència temporal
limitada fins al 30 de juny de 2021.
Segon. Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 17.1 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 05 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, al BOIB, al tauler d’anuncis municipal i a un diari de l’illa, el present acord
provisional , per termini de 30 dies per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que creguin oportunes.
En cas que no es presentin reclamacions, l’ordenança es considerarà aprovada
definitivament i s´haurà de publicar el text modificat al BOIB per a la seva entrada en vigor.
Tercer. Declarar indisponible crèdits per import de 204.000 euros a càrrec de l’aplicació
pressupostària 162 44900 del vigent pressupost prorrogat de l’exercici 2020 de conformitat
amb el que preveu l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 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 01:03:00 a 01:12:07).
Una vegada 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.
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ACTA DEL PLE

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
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ADDICIÓ

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

Primer. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de
la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i
altres elements similars amb finalitat lucrativa en el següent sentit:

ACTA

5.-

Expedient 82/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial, si procedeix, de la
modificació de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de
serveis a l'Escola Municipal de Música i Dansa

Favorable

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

Acte seguit els reunits consideren el Dictamen formulat per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

Vists l’informe de secretaria relatiu a la proposta de modificació de l´ordenança reguladora
del preu públic per la prestació del servei de l’escola municipal d’educació infantil de
Pollença, de data 18 de gener de 2021.
David Alonso Garcia, Regidor delegat d’Hisenda i Contractació, proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següent acord:
Primer. Aprovar inicialment, les següents modificacions de l’ordenança reguladora del preu
públic per la prestació de serveis i realització d’activitats de l’Escola Municipal de Música i
Dansa de Pollença.

ACTA DEL PLE

Vists l’informe d’Intervenció relatiu a la proposta de modificació de l´ordenança reguladora
del preu públic per la prestació del serveis i realització d’activitats de l’Escola Municipal de
Música i Dansa de Pollença, de data 07 de gener de 2021.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

Vista la proposta d’aprovació de la modificació de l´ordenança reguladora del preu públic per
la prestació de serveis i realització d’activitats de l’Escola Municipal de Música i Dansa de
Pollença.

L’Ajuntament de Pollença, fent ús de les facultats que a aquest efecte li confereix el RDL
2/2004 que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i de
conformitat amb el que estipula l’art. 41 i 47 i 127 del TRLRHL, estableix el preu públic per la
Prestació de Serveis i realització d'activitats de l'Escola Municipal de Música de Pollença,
que es regirà per la present ordenança.
ARTICLE 2. Fet imposable
1. El Fet Imposable està determinat per la realització dels serveis i activitats de l'Escola
Municipal de Música i Dansa de Pollença.
ARTICLE 3. Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat a la present ordenança les persones
que es beneficiïn dels serveis o activitats, o, en el seu cas, els pares o tutors legals si el
beneficiari és menor.
ARTICLE 4. Tarifes
1. Les tarifes a abonar pels particulars, recollides a l’annex, vendran determinades per les
característiques i cost dels serveis o activitats que en cada cas es prestin.
2. La quantia del preu públic regulat a aquesta ordenança son mensuals, segons el
14
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ARTICLE 1. Establiment

ACTA
conceptes detallats a l’annex, excepte la quantia de la matrícula que es de caràcter anual,
pel curs escolar i serà irreductible.
3. La quantia del preu públic, en el cas de cursos anuals, s’ha d’acreditar a l’inici del curs
escolar. En el cas de cursos temporals, aquesta quantia s’ha d’acreditar en el moment
d’iniciar el curs.
ARTICLE 5. Bonificacions

Els menors de 18 anys tindran l’obligació també de formar part de l’orquestra de l’escola.
3. Tindran la bonificació d’un 30% de la tarifa els alumnes amb una discapacitat igual o
superior al 33%, pensionistes per incapacitat total, permanent o absoluta i gran invalidesa i
pensionistes per orfandat. Prèvia acreditació en el moment de formalitzar la matrícula i es
mantindrà la bonificació durant l’any escolar.
4. Els descomptes no seran acumulables en cap cas. Serà aplicable la bonificació màxima
d’acord en la seva condició subjectiva. En cas d’acollir-se a una bonificació no serà aplicable
el descompte del 20% de la pràctica dels instruments de vent.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

2. Els alumnes que pertanyen a la Banda de Música a l’inici de l’any natural, gaudiran d'una
bonificació del 25% corresponent a les classes individuals d'instrument i col·lectives, segons
les tarifes que es detallen a l’Annex, excepte les especificats dels instruments de vent.
Aquesta condició s’acreditarà en el moment de formalitzar la inscripció, mitjançant un
certificat expedit per un representant de la Banda de Música de Pollença. A més caldrà que la
pertinença a la banda de música sigui des del inici de l’any natural per tal de poder accedir a
la bonificació.

ACTA DEL PLE

1. Tindran la bonificació d'un 10% de la tarifa per a totes les assignatures, aquelles famílies
amb més d'un membre matriculat a l'escola i els membres de família nombrosa. Prèvia
acreditació adient on es documenti aquesta situació, que es presentarà en el moment de
formalitzar la matrícula i serà d’aplicació durant el curs escolar. Caldrà la seva acreditació a
cada moment que es formalitzi la matrícula per curs escolar.

1. Les mensualitats corresponents a les classes se satisfaran mensualment mitjançant
domiciliació bancària.
2. Si el nombre de sol·licituds de matriculacions a un curs supera les places disponibles es
donarà preferència en primer lloc als matriculats en anys anteriors i en segon lloc per ordre
de sol·licitud.
3. El pagament de la matrícula, en el cas dels antics alumnes, s’ha d’efectuar en el període
establert per a la inscripció, i en el cas dels nous alumnes, en haver estat admesos. La
matrícula, que grava l’activitat administrativa d’inscripció, s’ha de pagar per alumne.
4. En quant a les baixes:


Les baixes dels cursos les han de formalitzar per escrit, mitjançant registre d’entrada
o altres òrgans de les administracions públiques que es detallen a l’article 16 de la
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, els usuaris o responsables abans del dia 20 del mes
anterior en que hagin de produir efecte.



En cap cas es tornarà la matrícula.

5. Assistència a classe:


Es obligatori estar al corrent de pagament de matrícula i quotes per l’assistència a
15
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ARTICLE 6. Normes de gestió

ACTA
classe.


El incompliment de l’obligació de pagament suposarà la baixa automàtica i la
prohibició de l’assistència.

ARTICLE 7. Delegació en la Junta de Govern
De conformitat amb el que preveu l’article 47.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en relació amb l’article 23.2.b) de la Llei Reguladora de les Bases de
Règim Local, es delega en la Junta de Govern la fixació o modificació de la quantia dels
preus públics per usuari.
ARTICLE 8. Infraccions i sancions

ANNEX

TARIFES ESCOLA DE MÚSICA I DANSA (de 4 a 7 anys)

EMPADRONATS

NO
EMPADRONATS

40,00 €

52,00 €

60,00 €

72,00 €

30,00 €

36,00 €

35,00 €

42,00 €

30,00 €

39,00 €

ACTA DEL PLE

QUADRE DE TARIFES

MATRÍCULA
Matrícula per curs anual
Lloguers
Preu del lloguer per curs del instrument
Sensibilització musical **
Sensibilització musical I i II (mensual)

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei General
Tributària i la seva normativa.

Assignatures
Instrument sessió de 30 minuts (mensual)
Dansa I i II

TARIFES ESCOLA DE MÚSICA I DANSA (de 8 a 11 anys) EMPADRONATS

NO
EMPADRONATS

MATRÍCULA
Matrícula per curs anual

40,00 €

52,00 €

60,00 €

72,00 €

Estudis no reglats (de 8 a 11 anys)

70,00 €

84,00 €

Estudis reglats

100,00 €

120,00 €

35,00 €

42,00 €

Lloguers
Preu del lloguer per curs del instrument (anual)
Estudis

Assignatures/Instruments (Individual) **
Sessió de 30 minuts (mensual)

16
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Dansa

ACTA
Sessió de 45 minuts (mensual)

55,00 €

66,00 €

Sessió de 30 minuts (mensual)

10,50 €

12,60 €

Sessió de 60 minuts (mensual)

16,50 €

19,80 €

Sessió de 120 minuts (mensual)

21,00 €

25,20 €

40,00 €

52,00 €

EMPADRONATS

NO
EMPADRONATS

40,00 €

52,00 €

60,00 €

72,00 €

100,00 €

120,00 €

20,00 €

24,00 €

Sessió de 30 minuts (mensual)

35,00 €

42,00 €

Sessió de 45 minuts (mensual)

55,00 €

66,00 €

Sessió de 60 minuts (mensual)

70,00 €

84,00 €

Sessió de 30 minuts (mensual)

10,50 €

12,60 €

Sessió de 60 minuts (mensual)

16,50 €

19,80 €

Sessió de 120 minuts (mensual)

21,00 €

25,20 €

40,00 €

52,00 €

Assignatures/Instruments* (Col·lectiva) **

Dansa
Dansa III
TARIFES ESCOLA DE MÚSICA I DANSA (a partir de 12
anys)

Matrícula per curs anual
Lloguers
Preu del lloguer per curs del instrument (anual)
Estudis reglats

ACTA DEL PLE

Estudis*
Llenguatge musical i cant coral **
Sessió de 60 minuts
Assignatures/Instruments* (Individual) **

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

MATRÍCULA

Dansa
Dansa III
*Aquestes TARIFES poden ser acumulatives.
** Descompte del 20 % sobre la tarifa en el cas dels alumnes de flauta, clarinet, saxòfon,
trompeta, trompa, trombó, bombardí i tuba. Aquest descompte únicament es aplicable en el
cas que l’alumnat no sigui beneficiari d’una bonificació.
Nota: En el cas que es declarés l’estat d’alarma les tarifes es reduiran un 50 %.
Segon. Anunciar, de conformitat amb el que disposa l´article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 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
17
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Assignatures/Instruments* (Col·lectiva) **

ACTA

definitivament i s´haurà de publicar el text íntegre al BOIB per a la seva entrada en vigor.»
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que s’annexa
mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part d’aquesta acta,
degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de 01:16:14 a 01:29:18).
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; un (1)
vot en contra del membre de grup municipal Unides Podem; i sis (6) vots d’abstenció dels
membres dels grups municipals Junts Avançam i Alternativa per Pollença.

Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que s’annexa
mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part d’aquesta acta,
degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de 01:30:58 a 02:00:55).

7.-

Expedient 245/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del pla d'acció per
a l'energia sostenible i el clima (PAESC)

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Seguidament els reunits consideren el Dictamen formulat per la Comissió Informativa
Permanent General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE BATLIA
El municipi de Pollença es va adherir al Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i Energia
Sostenible a través del Ple d’aquest Ajuntament.
Els municipis adherits al nou “Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia Sostenible” es
18

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

Per part del Sr. Batle-President, en compliment del que disposa l’article 218 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), d’acord 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 (LRSAL), es dóna compte
de l’informe emès pel Sr. Interventor en data 08/01/2021 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.
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6.-

Expedient 106/2021. 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)

ACTA DEL PLE

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

ACTA

comprometen a executar accions per assolir reducció d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle de com a mínim del 40%, augmentar l’eficiència energètica un 27% i l’ús
d’energies renovables un 27 % a l’any 2030. Tot i això conjuntament amb l’adopció d’una
estratègia d’adaptació al canvi climàtic, que han de quedar recollits en els nous Plans
d’Acció, anomenats “Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).
Per això, ara es presenta aquest document estratègic de planificació energètica i climàtica
local que conté les accions que s’han de dur a terme per complir amb els objectius de
l’esmentat Pacte de Batles i Batlesses pel Clima.

Vist l'informe tècnic, de caràcter favorable, emès per l'enginyer municipal i gestor energètic
de l'Ajuntament, en data 21/01/2021.
Pels motius exposats, aquesta Batlia proposa a l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent

Primer. Aprovar, si escau, el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima del municipi de
Pollença.
Segon. Donar trasllat del present acord al departament de Cooperació Local de Consell de
Mallorca, als efectes oportuns.»
Les intervencions en el present punt es troben enregistrades en el suport digital que s’annexa
mitjançant enllaç adjunt a l’índex del document d’enregistrament i forma part d’aquesta acta,
degudament diligenciat per la secretària de la corporació (minutatge de 02:11:21 a 02:29:00).

ACTA DEL PLE

Acord

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

Atès que aquest document es troba en el marc d’una subvenció del Consell de Mallorca
relatives al Pacte de Batles i que el període per justificar aquesta subvenció acaba el proper
18 de febrer.

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

8.-

Expedient 374/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de les bases
reguladores per a la convocatòria de subvencions als titulars de llicències
d’auto-taxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat, per a l’adquisició de nous
vehicles adaptats

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

A continuació es dóna lectura al Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General, que transcrit literalment diu:
«PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE POLICIA LOCAL
Vista la necessitat de promoure i afavorir el compliment de l’article 8 del RD 1544/2007, de
23 de novembre pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació
19

Codi Validació: AH4FT2G4Y2N26GDSE4W4SGQ5F | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 50

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

ACTA

per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat que
disposa que “els ajuntaments els Ajuntaments promouran que almenys un cinc per cent o
fracció de les llicències de taxis, corresponguin a vehicles adaptats”
Atenent que la llei 4/2014, de 20 de juny , de transports terrestres i mobilitat sostenible de les
Illes Balears, atorga als ajuntaments amb caràcter general l’exercici de les competències
administratives amb relació al servei d’autotaxi.
Atesa la necessitat de compensar l’esforç econòmic que suposa dur a terme l’adaptació de
vehicles d’autotaxi pel transport de persones amb mobilitat reduïda, mitjançant una quantitat
pecuniària en concepte de subvenció.

Vist l’informe emès per part de l’Interventor dia 19 de gener de 2021.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 132 48921 per import
de 6.000 euros en el pressupost prorrogat de l’exercici 2020 ampliables mitjançant l’oportuna
modificació de crèdit.
Per tot l’anterior, la Sra. Maria Buades Cifre, regidora delegada de Medi Ambient,
Administració Electrònica i Comunicacions, Turisme i Policia Local, formula al Ple de
l’Ajuntament la següent proposta d’acord:
Primer. Aprovar les Bases Reguladores per a la convocatòria de subvencions als titulars de
llicències d’auto-taxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat, per a l’adquisició de nous vehicles
adaptats que a continuació s’exposen:
BASES PER LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS TITULARS DE LLICÈNCIES
D'AUTO-TAXI QUE TINGUIN ADSCRIT UN VEHICLE ADAPTAT, PER A L'ADQUISICIÓ DE
NOUS VEHICLES ADAPTATS
L'Ajuntament de Pollença, en compliment dels principis de publicitat, concurrència i
objectivitat en la concessió de subvencions, convoca ajudes econòmiques destinades al fet
que els titulars de les llicències d'auto-taxi que tinguin adscrit un vehicle adaptat a persones
de mobilitat reduïda (euro-taxis) puguin adquirir un nou vehicle d'acord amb les següents,
BASES
Primera.- Necessitat de la convocatòria
Les presents bases corresponen a una necessitat d'interès social, per a fer front, per part de
l'Ajuntament de Pollença, a una mesura per a promoure i afavorir el compliment de l’article 8
del RD 1544/2007, de 23 de novembre pel qual es regulen les condicions bàsiques
d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a
20
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Atès que les regles que han de regir la convocatòria s’han de contenir en unes Bases
Específiques, que s’han d’aprovar prèviament a la convocatòria.

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.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

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.

ACTA

persones amb discapacitat. Aquest precepte disposa que “els Ajuntaments promouran que
almenys un cinc per cent o fracció de les llicències de taxi, corresponguin a vehicles
adaptats” (art.8).
Segona.- Objecte i finalitat
La present convocatòria té per objecte la concessió de subvencions a les persones titulars de
llicències d'autotaxi de l'Ajuntament de Pollença que tinguin adscrits un vehicle adaptat a
persones amb mobilitat reduïda (euro-taxi), per a l'adquisició de nous vehicles adaptats.

La subvenció municipal consistirà en la concessió a la persona titular de la llicència d'autotaxi
en una quantitat pecuniària en concepte de subvenció.

Les ajudes s'atorgaran dins de les previsions pressupostàries previstes en l’aplicació
pressupostària 132 48921 del pressupost prorrogat per a l'any 2020. L'import màxim
compromès per a aquesta convocatòria és de 6.000 euros ampliables segons disponibilitat
pressupostària mitjançant modificació de crèdit pertinent.
La quantitat a subvencionar serà com a màxim de 2.000 €. No s'inclourà en cap cas l'import
de l'IVA.
Tercera.- Requisits

ACTA DEL PLE

La concessió de les subvencions s'efectuarà mitjançant el règim de concurrència no
competitiva entre els titulars de les llicències municipals d'autotaxi que tinguin adscrits
vehicles adaptats.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

La finalitat de la subvenció és compensar l'esforç econòmic que ha de realitzar el titular de la
llicència d’autotaxi que tenen adscrit un vehicle adaptat a persones amb mobilitat reduïda
(euro-taxi), a l’haver d'adscriure a la mateixa un automòbil accessible.

1.- Ser titular d'una llicència d'auto-taxi de l'Ajuntament de Pollença i tenir adscrit un vehicle
adaptat a persones amb mobilitat reduïda (euro-taxi) de conformitat amb el Reglament
Municipal.
2.- Estar al corrent d'obligacions fiscals, socials i laborals.
3.- No tenir sancions pecuniàries pendents de pagament, per infraccions previstes en el
Reglament Municipal de Servei Públic de Transports de Viatgers en Automòbils de Turisme.
4.- Formular la corresponent sol·licitud voluntària d'ajuda i acceptar expressament les
obligacions contemplades per als beneficiaris.
5.- La subvenció s'atorgarà per a aquelles adquisicions de vehicles que s'hagin realitzat a
partir de l'1 de gener de 2020.
6.- No estar culpable en qualsevol de les causes de prohibició per a rebre subvencions
determinades en l'article 13 de la Llei 38 /2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
7.- No haver rebut una altra subvenció anterior pel mateix concepte.

21
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Per a ser beneficiari d'aquestes ajudes caldrà reunir els següents requisits:

ACTA

Aquests requisits s'hauran de reunir en el moment de presentació de les sol·licituds
d'aquesta convocatòria.
Quarta.- Sol·licitud d'ajudes
Els titulars de les llicències municipals d'auto-taxi que tinguin adscrits vehicles adaptats a
persones amb mobilitat reduïda (euro-taxi) interessats a obtenir ajudes hauran de presentar
la sol·licitud de subvenció en el termini de deu (10) dies naturals des de l'endemà de la
publicació de la convocatòria d'aquestes ajudes en el Butlletí Oficial de la Illes Balears i en la
pàgina web de l'Ajuntament de Pollença.

Cinquena.- Documentació a presentar

− Fotocòpia de la factura d'adquisició del vehicle i/o transformació i adaptació del
vehicle.
− Factura/es, acreditativa/es 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 comprès entre l’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.

ACTA DEL PLE

− Fotocòpia del DNI de la persona titular de la llicència d'auto-taxi.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

Les sol·licituds, juntament amb la documentació que les acompanyi, es presentarà en el
Registre General de la Corporació, de manera presencial, o en qualsevol de les formes que
estableix l'article 16,4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre el procediment administratiu comú de
les administracions públiques.

− Concepte detallat pel qual s’expedeix, que haurà de ser suficientment clar.
− Import, desglossant la part que correspon a IVA, si escau. Si l’operació està
exempta d’IVA s’ha d’esmentar a la factura.
− Aportar conformitat de la Inspecció Tècnica del vehicle, una vegada adaptat per al
transport de persones amb mobilitat reduïda.
− Certificat de l'empresa transformadora que el vehicle adaptat compleix amb la norma
UNE 26.494.
− Declaració responsable fent constar que la persona responsable no incorre en cap
de les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari a què fa referència l'article
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (annex 1)
− Compte Justificatiu (annex 2)
Sisena.- obligacions
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− Número de la factura.

ACTA

Els perceptors de la subvenció estan obligats a:
a) Acceptar la subvenció. En el cas que això no sigui possible hauran de renunciar
expressament, en el termini de quinze dies comptats a partir de l'endemà a la notificació de
la subvenció.
b) Complir amb l'objecte de l'adaptació. Haurà de tenir adscrit a la llicència municipal de taxi
un vehicle adaptat i comprometre's a mantenir-lo en servei durant quatre anys, podent
prolongar el servei de manera indefinida.

d) Acreditar davant l'Ajuntament, l'adquisició del vehicle i/o la seva transformació mitjançant
factura que indiqui marca, model, preu, número de bastidor i transformacions efectuades. En
la factura haurà de detallar-se la data d'emissió de la factura, el seu import i la data de
pagament de la corresponent factura (inclòs el justificant d'aquest pagament).

f) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la
realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la
subvenció.
g) Comunicar l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents
d'altres administracions, entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
h) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els
documents electrònic.

ACTA DEL PLE

e) Cuidar en tot moment del perfecte funcionament tècnic i mecànic del vehicle, així com la
seva aparença externa.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

c) Atendre, de manera preferent, les crides de les persones amb mobilitat reduïda i usuàries
de cadires de rodes.

1.- Les bases i l’inici del procediment de concessió de subvencions es produeix d’ofici. El Ple
de l’Ajuntament serà l’òrgan encarregat de la seva aprovació. Aquestes bases seran
publicades al BOIB, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i al web www.ajpollenca.net, per tal que es puguin presentar les
sol·licituds.
2.- La persona sol·licitant presentarà una instància al registre d’entrades de l’Ajuntament amb
la qual haurà d’adjuntar la documentació relacionada a la base cinquena.
3.- L’òrgan instructor del procediment de concessió serà l’Àrea de Policia.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient, efectuarà un informe on avaluarà si les persones
beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions.
4.- La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s’atribueix a la Junta
de Govern Local, que dictarà aquesta resolució un cop formulada la proposta de resolució
per part de l’òrgan instructor i fiscalitzada per la Intervenció.
Vuitena.- Justificació de la subvenció
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Setena.- Procediment de concessió. Inici, Instrucció i Resolució

ACTA

1.- El termini per justificar les despeses subvencionades acaba dia 30 de juny de 2021.
2.- L’import de la subvenció s’abonarà després que el beneficiari hagi justificat la realització
de l’activitat subvencionada i hagi complert la seva finalitat.



Model de compte justificatiu (Annex 2).



Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments (Annex 3).



Resta de documentació expressada a la base cinquena.

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


Data d’emissió, que haurà de correspondre al període comprés entre 01 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 amb desglossament de la part que correspon a l’IVA, si escau. Si l’operació
està exempta d’IVA s’ha d’esmentar a la factura.

Si l’entitat beneficiària únicament disposa de la factura o document justificatiu que acredita la
despesa rebuda per correu electrònic, s’admetrà sempre que a la impressió de la factura
s’adjunti un certificat signat pel representant legal de l’entitat en què manifesti la impossibilitat
o dificultat greu per obtenir el document original i declari que la factura ni s’ha utilitzat ni
s’utilitzarà per justificar cap altra subvenció.
5.- No obstant això, l’Ajuntament de Pollença podrà demanar qualsevol altra documentació
que consideri adient, ateses les circumstàncies i característiques del cas.
Novena.- Procediment de gestió pressupostària
L’aprovació de la despesa s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a la convocatòria de la
subvenció.
La resolució de la concessió de la subvenció comportarà el compromís de despesa
corresponent.
El pagament de la subvenció es realitzarà quan el beneficiari hagi justificat les despeses
24
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Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o
amb eficàcia administrativa, en original i/o còpia compulsada i la documentació
acreditativa del pagament. Si s’han de retornar les factures o justificants originals, a
petició de l’entitat subvencionada, s’hi ha de reflectir amb un segell la data de
concessió de la subvenció així com l’import del justificant que s’imputa a la
subvenció.
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ACTA DEL PLE

3.- Per justificar la subvenció atorgada s’han de presentar:

ACTA

totals generades per l’activitat, i s’hagi certificat per part del cap de la policia envers la
realització de l’activitat i compliment de la finalitat que va determinar la concessió de la
subvenció d’acord amb l’article 32 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 88 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General
de Subvencions.
El pagament de les subvencions o ajudes econòmiques es farà, com a norma general,
després que el sol·licitant hagi justificat les despeses totals generades per l’activitat.
Dècima.- termini i notificació

3.- Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució, d'acord amb els articles 123 i 124
de la Llei 39 /2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. També es vaig poder interposar directament recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciosos Administratiu de Palma en li termini de dos mesos des de
l'endemà d'haver-se publicat la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/98, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Onzena.- Reintegrament de subvencions

ACTA DEL PLE

2.- La resolució de concessió i pagament ha de comunicar-se a la persona interessada
mitjançant la publicació en la pàgina web de l'Ajuntament de Pollença.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

1.- El termini màxim per a dictar i notificar la resolució és de sis mesos a comptar des de la
data en què acabi el termini per a presentar sol·licituds. Si transcorre aquest termini sense
que s'hagi publicat la resolució expressa, la sol·licitud ha d'entendre's desestimada per silenci
administratiu.

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles
circumstàncies que ho haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient.
d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals.
e) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i als beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb
motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera com
s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció
El dret de reconèixer o liquidar el reintegrament prescriu als quatre (4) anys, art. 39 de la Llei
General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.
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S’haurà d’aplicar l’article 37 de la LGS respecte de les causes de reintegrament de les
subvencions, entre d’altres:

ACTA

El procediment de reintegrament s’haurà d’ajustar als articles 41, 42 i 43 de la Llei General
de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.
ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE 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
El/La Sr./a ________________________________________ amb DNI, _______________
amb domicili al carrer _____________________________________, núm._____, Pis ______
població ______________________________CP ______actuant en nom________________
__________________________________________________________________________

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 beneficiari/ària d’una
subvenció.

I, perquè així consti, ho sign.

ANNEX 2
MODEL DE COMPTE JUSTIFICATIU
I. MEMÒRIA ECONÒMICA

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021



ACTA DEL PLE

DECLAR:

[Cal adjuntar les factures originals o altres documents comptables acreditatius del
pagament, i també els certificats, càrrecs bancaris o detalls de moviments de compte que
acreditin la despesa]
CREDITOR
(CIF)

DESCRIPCIÓ
DE LA
DESPESA

IMPORT

DATA
EMISSIÓ

DOCUMENT
ACREDITATIU DE
LA DESPESA

DATA DE
PAGAMENT

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

PROCEDÈNCIA

Mitjançant la present, el/la Sr./a.__________________________________________ amb
DNI _________ i domicili al carrer _____________________________________, núm.
26
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1. RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES I PAGAMENTS EFECTUATS
RELACIONATS AMB L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA

ACTA
______, 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.

4.- Que les factures presentades per justificar la subvenció atorgada no superen el valor de
mercat.

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.
Sr./Sra. __________________________________

ACTA DEL PLE

5.- Que totes les despeses presentades en aquest compte justificatiu s’han abonat en la seva
totalitat al proveïdor o subministrador.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

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.

Signatura: _________________

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

NOM / RAÓ SOCIAL:
ADREÇA:
CODI POSTAL:

LOCALITAT:

TELÈFON:

FAX:

E-MAIL:
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ANNEX 3

ACTA

DADES BANCÀRIES:
CODI
BANC

CODI
OFICINA

DÍGIT
CONTROL

NÚMERO DE COMPTE

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

CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT BANCÀRIA:
_______________________________________________________________

EL DIRECTOR/DELEGAT: ____________________________________________________
(Firma i segell de l’Entitat BANCÀRIA)
Segon. Autoritzar una despesa per import de 6.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 132 48921 del pressupost prorrogat de l’exercici 2020 ampliables mitjançant
l’oportuna modificació de crèdit.
Tercer. Ordenar la publicació de les Bases Específiques en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al web www.ajpollenca.net.»

ACTA DEL PLE

Aquestes dades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

Pollença, dia____ de ______________ de 2020

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

9.-

Expedient 70/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, de les bases
reguladores de subvencions i ajudes per a l'adquisició de llibres de text, material
escolar i/o quota de material per al curs 2020-2021

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Seguidament es dóna compte del Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent
General si bé, abans d’entrar en el debat i deliberació del mateix, per part del regidor del grup
municipal Alternativa per Pollença, Pere Josep Coll Torrendell, manifesta la necessitat de
formular una esmena en el sentit de suprimir la paraula públic del primer paràgraf del punt 1
28

Codi Validació: AH4FT2G4Y2N26GDSE4W4SGQ5F | Verificació: https://ajpollenca.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 50

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 02:34:58 a 02:35:16).

ACTA
«OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA», de les bases reguladores que s’adjunten com a annex a
l’acord que conté el dictamen, d’acord amb la següent redacció:
Esmena al Dictamen:
Es proposa eliminar (en negreta):
«1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament, per part de l'Ajuntament de Pollença, de
subvencions per a l'adquisició de llibres de text, material escolar obligatori (inclosos mitjans
electrònics) i/o quota de material per al curs 2020-2021 a les famílies amb infants que
estiguin cursant algun dels cursos dels distints nivells d'educació Infantil, Primària,
Secundària i Batxillerat. Estiguin matriculats a un centre d’educació infantil, primària,
secundària obligatòria, formació professional bàsica, grau mitjà i batxillerat.»
Passats a votació de l’esmena formulada, de conformitat amb el que disposa l’article 91.3 de
la LMRLIB i l’article 97.5 del ROF, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.
Així doncs el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General, amb l’esmena
introduïda, es transcriu literalment a continuació:

ACTA DEL PLE

«1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament, per part de l'Ajuntament de Pollença, de
subvencions per a l'adquisició de llibres de text, material escolar obligatori (inclosos mitjans
electrònics) i/o quota de material per al curs 2020-2021 a les famílies amb infants que
estiguin cursant algun dels cursos dels distints nivells d'educació Infantil, Primària,
Secundària i Batxillerat. Estiguin matriculats a un centre públic d’educació infantil, primària,
secundària obligatòria, formació professional bàsica, grau mitjà i batxillerat.»
Per la següent redacció:

Vist que en data de 14 de març, el Govern de l´Estat va decretar l´estat alarma per mitjà del
Reial decret 463/2020, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Arran
d’aquest fet, molta gent va quedar sense feina o s’ha vist afectada per un expedient de
regulació temporal de l´ocupació i, en conseqüència es troben en una situació precària.
Vist la necessitat de donar suport econòmic a les famílies per a les despeses que suposen la
compra de llibres de text, llibres de lectura obligatòria, material escolar obligatori, etc. per al
curs de 2020-2021
Vista la memòria justificativa de necessitat efectuada per part de la tècnica d’educació en
data 12 de gener de 2021 de bases de subvencions i ajudes per a l’adquisició de llibres de
text, material escolar obligatori i/o quota de material .
Atès que el procediment que ordinàriament s’ha de seguir per atorgar subvencions és en
règim de concurrència competitiva, essent l’excepció les atorgades de forma directe.
Atesa la necessitat d’aprovació plenària amb caràcter previ a l’atorgament de la subvenció de
les bases reguladores de la concessió de conformitat amb els articles 9 i 17 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès que les regles que han de regir la convocatòria s’han de contenir en unes Bases
29
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«PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT D’EDUCACIÓ

ACTA

Específiques, que s’han d’aprovar prèviament a la convocatòria.
Vist l’informe emès per part de l’Interventor dia 19 de gener de 2021.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 320 48940
“subvencions llibres i material escolar” per import de 20.000 euros en el pressupost prorrogat
de l’exercici 2020.
Per tot l’anterior, el Sr. Josep Marquet Cerdà, Mateu Soler Estrany, regidor delegat
d’educació, cultura i mediació cultural formula al Ple de l’Ajuntament la següent proposta
d’acord:

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament, per part de l'Ajuntament de Pollença, de
subvencions per a l'adquisició de llibres de text, material escolar obligatori (inclosos mitjans
electrònics) i/o quota de material per al curs 2020-2021 a les famílies amb infants que
estiguin cursant algun dels cursos dels distints nivells d'educació Infantil, Primària,
Secundària i Batxillerat. Estiguin matriculats a un centre d’educació infantil, primària,
secundària obligatòria, formació professional bàsica, grau mitjà i batxillerat
Les subvencions tenen la finalitat de donar suport econòmic a la despesa que suposa la
compra de llibres de text, llibres de lectura obligatoris, material escolar obligatori i/o quota de
material, a les famílies del municipi de Pollença.
Així mateix, amb aquesta convocatòria es pretén fomentar i potenciar la reutilització de llibres
de text i material educatius didàctics susceptibles de ser reutilitzats.
2.- REQUISITS


Els sol·licitants han d'estar empadronats al municipi de Pollença. Aquest requisit
s’aplicarà a la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) i a l’alumnat beneficiari.



Els alumnes han d'estar matriculats a centres escolars ubicats al municipi de
Pollença.



Els sol·licitants s'han de comprometre a facilitar la reutilització dels llibres i dels
materials escolars, susceptibles de ser reutilitzats, pels quals siguin subvencionats.
a.a. Si el centre escolar on estan matriculats els alumnes o l'APIMA, compta amb
programa de reutilització de llibres de text i material escolar obligatori, hi hauran
d'estar adherits.
a.b. Si el centre escolar on estan matriculats els alumnes o l’APIMA, no compta amb
programa de reutilització de llibres de text i material escolar obligatori, els llibres
o material escolar obligatori susceptible de ser reutilitzat es dipositarà al centre
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1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

ACTA DEL PLE

Bases reguladores de l’Ajuntament de Pollença de subvencions i ajudes per a
l'adquisició de llibres de text, material escolar obligatori i/o quota de material per al
curs 2020-2021

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

Primer. Aprovar les Bases Reguladores de subvencions i ajudes per a l’adquisició de llibres
de text, material escolar obligatori i/o quota de material per al curs 2020-2021, que a
continuació s’exposen:

ACTA

en acabar el curs escolar.




Els sol·licitants han d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Seguretat
Social, l'Estat i l'Ajuntament de Pollença
Els sol·licitants no s'han de trobar sotmesos a cap procediment de reintegrament de
subvencions públiques.
Els sol·licitants no s'han de trobar sotmesos dins cap causa de prohibició
contemplada a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.

L’import destinat a aquestes subvencions és de 20.000 € .
5.- FORMA I DOCUMENTACIÓ DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les persones interessades a sol·licitar una subvenció s'han d'adreçar al registre general de
l'Ajuntament de Pollença i aportar la següent documentació:


Sol·licitud (Annex1).



Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant.



Fotocòpia del Llibre de Família o certificat de naixement on es pugui identificar el
menor i els seus progenitors.



En cas de fills amb discapacitat, document acreditatiu oficial.



Fotocòpia de la declaració de la Renda de l'exercici 2019 del pare i la mare de
l'alumne o dels seus representants legals i persones que conformin la unitat familiar
de convivència (vegeu base 7).



En cas de famílies monoparentals el justificant on s'acrediti que la pàtria potestat
recau en un sol progenitor.



En cas que algun membre de la unitat familiar no estigui subjecte a fer la declaració
de la renda, CERTIFICAT D'IMPUTACIONS emès per l'Agència Tributària.



En cas de separació dels pares, cal presentar la sentència judicial i el règim de
manutenció.



Declaració jurada de no haver rebut cap altre subvenció o ajut pel mateix concepte
(Annex 2).



Compromís signat en què s'especifiqui que l'alumne/a beneficiari/a, en acabar el
curs, dipositarà els llibres i materials EDUCATIUS didàctics susceptibles de ser
31
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Podran sol·licitar les subvencions el pare, la mare o qui tingui la tutoria legal i figuri al padró
de Pollença en representació de l' infant que també haurà de figurar al padró de Pollença, i
haver formalitzat la matrícula a algun dels diferents nivells d'Educació Infantil, Primària,
Secundària i Batxillerat.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

3.- DESTINATARIS

ACTA

reutilitzats en el centre (Annex 3).


Model compte justificatiu juntament amb la Factura i justificant de pagament de la
compra de llibres de text, llibres de lectura obligatoris, material escolar obligatori i/o
quota de material (Annex 4).



Document bancari en què constin les dades del compte i el titular d'aquest
(s'acreditarà amb una fotocòpia de la llibreta).

Les dades relatives a l'empadronament i la convivència en el mateix domicili seran
comprovades pel propi Ajuntament de Pollença i per tant, no és necessari aportar els
certificats.

La presentació de la sol·licitud implicarà l'autorització a l'Ajuntament, perquè, en nom del
sol·licitant, realitzi les gestions i comprovacions pertinents per a la tramitació de les
subvencions, singularment per demanar certificat als centres escolars, acreditant la
matriculació dels fills/filles dels sol·licitants.
6.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini per la presentació de les sol·licituds serà de quinze (15) dies naturals comptadors a
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i al web de l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

Les subvencions es sol·licitaran mitjançant el model de sol·licitud (Annex 1), dirigit al batle de
Pollença i subscrit pel tutor/a legal de l'alumne/a en representació d'aquest/a, al Registre
d'entrada de l'Ajuntament de Pollença en el termini previst.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

La sol·licitud de la subvenció suposa una autorització expressa a l'Ajuntament de Pollença
per accedir a les dades dels membres de la unitat familiar que consten en el padró municipal.

7.- DETERMINACIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR
A efectes d'aquesta convocatòria, es considera que conformen la unitat familiar:


Els pares i, si s'escau, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció
del menor, no separats legalment.



Els fills menors d'edat, amb excepció dels emancipats.



Els fills majors d'edat amb discapacitat psíquica, física o sensorial, o incapacitats
judicialment.



Els fills fadrins menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31
de desembre de l'any immediatament anterior.



Els ascendents dels pares que justifiquin la residència en el mateix domicili que els
anteriors a 31 de desembre de l'any immediatament anterior
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Es podran presentar les sol·licituds de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h, en el Registre
General de la corporació, o mitjançant qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ACTA

Quan no existeixi vincle matrimonial, la unitat familiar s'entendrà constituïda pel pare, la mare
i tots els fills i ascendents dels pares que convisquin i reuneixin els requisits de l'apartat
anterior. En cas que no existeixi convivència s'haurà d'acreditar documentalment, mitjançant
certificat de convivència.

En la separació de fet, s'haurà de presentar un document justificant d'interposició de
demanda, o altres documents que avalin aquesta situació.



Si la separació és legal o divorci, s'haurà de presentar la sentència judicial o el
conveni regulador a on consti la custòdia del menor.



A efectes de càlcul de renda per càpita, computaran per dos els fills de la unitat
familiar amb una discapacitat igual o superior al 33 per cent, situació que s'haurà
d'acreditar fefaentment.

8.- RENDA PER CÀPITA
La renda familiar serà el resultat de sumar les rendes de tots els membres de la unitat
familiar computables que hagin generat ingressos. Es calcularà realitzant la suma de les
caselles corresponents a la base imposable general + la base imposable d'estalvi, de la
Declaració de IRPF de l'any 2019.
9.- QUANTIA I NOMBRE DE SUBVENCIONS I/O AJUDES

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021



ACTA DEL PLE

En cas de separació o divorci no es considerarà membre computable aquell que no con
visqui amb el sol·licitant de la subvenció. No obstant, tindrà consideració de membre
computable la nova parella o persona unida per anàloga relació, i per tant, les seves rendes
s'inclouran dins el còmput de la renda familiar. La separació o divorci s'acreditarà de la
següent manera:

10.- CRITERI D’ADMISSIÓ PER SER BENEFICIARIS
Per a la concessió de les beques s'aplicarà la següent fórmula:
El Salari Mínim Interprofessional de l'any anterior a la sol·licitud (el SMI de 2019, és de
900€/mes o 12.600 €/any, segons el Reial decret 1462/2018, de 27 de desembre, pel qual
queda fixat el salari mínim interprofessional per a 2019), es multiplicarà pel nombre de
membres de la unitat familiar. Aquesta quantitat no ha de ser superior a la renda per càpita
familiar, és a dir :


Unitat familiar de 2 membres, fins a una renda familiar màxima de 25.200 €



Unitat familiar de 3 membres, fins a una renda familiar màxima de 37.800 €



Unitat familiar de 4 membres, fins a una renda familiar màxima de 50.400 €



Unitat familiar de 5 membres. fins a una renda familiar màxima de 63.000 €
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El nombre i la quantia de subvencions, s'establirà en funció de la quantitat d'alumnes amb
sol·licitud aprovada per la Comissió de Valoració i el total de l’aplicació pressupostària
destinats a tal fi. Les beques no excediran en cap cas el 80% del cost de la despesa
subvencionable.

ACTA



Unitat familiar de 6 membres, fins a una renda familiar màxima de 75.600 €

Les sol·licituds que compleixin la condició anterior quedaran admeses a tràmit, i les que no la
compleixin quedaran excloses.
11.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ. INICI, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ

Una comissió avaluadora es reunirà per examinar si les persones beneficiàries compleixen
tots els requisits necessaris per accedir a les subvencions i avaluar les sol·licituds conforme
als criteris de valoració establerts en aquestes bases. S’aixecarà acta de tot l’actuat en
aquesta reunió.
La comissió avaluadora estarà integrada pels membres següents:
Presidència: el batle de l’Ajuntament de Pollença o, en el seu lloc, persona en qui delegui.
Vicepresidència: el regidor d’Educació de l’Ajuntament de Pollença o, en el seu lloc, persona
en qui delegui.
Secretari/ària: un/a funcionari/ària adscrit/a Intervenció.
Vocals:

ACTA DEL PLE

2. L’òrgan instructor del procediment de concessió correspon a la regidoria d’educació, que
ha de dur a terme les actuacions a què es refereix l’article 24 de la Llei 38/2003 general de
subvencions.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

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.

Regidor/a de la Corporació

Tècnic/a d’Educació
Interventor de la Corporació
La comissió tècnica avaluadora quedarà constituïda legalment amb l’assistència del
president, vicepresident i secretari o els seus substituts, si escau, i d’un dels quatre vocals
esmentats en el paràgraf anterior.
L’òrgan instructor, a la vista de l’expedient i de l’acta de la reunió de la comissió, formularà
proposta de resolució provisional, degudament motivada, que es publicarà al web de
l’Ajuntament, moment en què s’obrirà un termini de deu (10) dies per presentar al·legacions.
Si no es presenten al·legacions dins el termini concedit, la proposta de resolució formulada
tindrà el caràcter de definitiva. En altre cas, una vegada examinades les al·legacions
presentades pels interessats, l’òrgan instructor formularà proposta de resolució definitiva, que
haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la
concessió de la subvenció i la seva quantia, tot especificant-ne l’avaluació i els criteris de
valoració seguits per efectuar-la.
34
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Regidora de Benestar Social

ACTA

La proposta de resolució definitiva es publicarà al web de l’Ajuntament i s’atorgarà als
beneficiaris un termini de deu (10) dies per tal que comuniquin la seva acceptació.
S’entendrà acceptada si dins d’aquest termini no s’expressa el contrari.
3. La competència per resoldre el procediment i concedir la subvenció s’atribueix a la Junta
de Govern Local, que dictarà aquesta resolució un cop dictada la proposta de resolució
definitiva i emès informe de fiscalització per la Intervenció municipal.
La resolució es notificarà a totes les persones sol·licitants i es publicarà al web de
l’Ajuntament.

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


Data d’emissió, que haurà de correspondre al període comprès de juliol de 2020
a desembre de 2020 inclosos corresponent al curs escolar 2020-2021



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. En tot
cas han de fer referència als llibres de text i/o material escolar d’adquisició
obligatòria, del curs 2020-2021.



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

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, s’haurà de sol·licitar per
part de la persona beneficiària en el mateix moment que presenti la sol·licitud.
Si la persona beneficiària únicament disposa de la factura o document justificatiu que
acredita la despesa rebuda per correu electrònic, s’admetrà sempre que a la impressió de la
factura s’adjunti un certificat signat pel representant legal de l’entitat en el qual manifesti la
impossibilitat o dificultat greu per obtenir el document original i declari que la factura ni s’ha
utilitzat ni s’utilitzarà per justificar cap altra subvenció.
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte facilitat pel sol·licitant,
titularitat del qual ha de coincidir amb el beneficiari de la subvenció.
13.- PROCEDIMENT DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA
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Per justificar la subvenció atorgada s’ha de presentar compte justificatiu (Annex 4).
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Les persones beneficiàries/perceptores resten obligades a justificar les despeses efectuades
amb càrrec a subvenció o ajuda econòmica concedida dins l’exercici econòmic en el qual
s’hagi concedit .

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

12.- JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

ACTA

L’aprovació de la despesa s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a la convocatòria de la
subvenció.
La resolució de la concessió de la subvenció comportarà el compromís de despesa
corresponent.
El pagament de la subvenció es realitzarà després que el beneficiari hagi justificat les
despeses totals generades per l’activitat, i s’hagi certificat pels serveis tècnics de l’àrea
d’Educació 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.

Les subvencions concedides en virtut de la present convocatòria no són compatibles amb
qualsevol altre ajut i/o beca que es pogués percebre per la mateixa finalitat d'altres entitats
públiques. A tal efecte, els sol·licitants hauran de signar una declaració jurada (Annex 2). En
cas de què el beneficiari hagués rebut una subvenció pel mateix concepte i el mateix període
de temps, haurà de procedir al reintegrament de la subvenció.
15.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Seran obligacions mínimes dels beneficiaris de les subvencions:
a) Dur a terme l’activitat objecte de la subvenció d’acord amb les condicions establertes.

ACTA DEL PLE

14.- COMPATIBILITAT DE LES SUBVENCIONS

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

El pagament de les subvencions o ajudes econòmiques es farà, com a norma general,
després que el sol·licitant hagi justificat les despeses totals generades per l’activitat.

c) Comunicar a l’Ajuntament de Pollença les modificacions que s’hagin produït i que siguin
causa de la concessió o compliment de la subvenció.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Pollença, en qualsevol moment, l’obtenció de subvencions o
ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.
e) Constituir les garanties que siguin exigibles, si escau.
f) L’Ajuntament de Pollença podrà, en qualsevol moment, auditar tant econòmicament com
tècnicament, el programa objecte de la subvenció.
g) Sotmetre’s a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció de l’Ajuntament de
Pollença.
14.- REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS
S’haurà d’aplicar l’article 37 de la LGS respecte de les causes de reintegrament de les
subvencions, entre d’altres:
36
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b) Acreditar davant l’Ajuntament de Pollença la realització de l’activitat amb les corresponents
factures girades per tercers al beneficiari de la subvenció en les quals es farà constar el
concepte de la despesa i també el compliment dels requisits o condicions que determini la
concessió de la subvenció.

ACTA

a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles
circumstàncies que ho haguessin impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat.
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient.

e) L’incompliment de les obligacions imposades per l’Administració a les entitats
col·laboradores i als beneficiaris, així com dels compromisos assumits per aquests, amb
motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera com
s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o adoptar el
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció

El procediment de reintegrament s’haurà d’ajustar als articles 41, 42 i 43 de la Llei General
de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.
15.- RÈGIM D'INTERPOSICIÓ DE RECURSOS
Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes des
de la seva publicació o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.
ANNEX 1

ACTA DEL PLE

El dret de reconèixer o liquidar el reintegrament prescriu als quatre (4) anys, art. 39 de la Llei
General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

d) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió
Europea o d’organismes internacionals.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I/O
MATERIAL ESCOLAR CURS 2020/2021
.................................... ......................................... ...................................
(NOM I LLINATGES)
Com a ( ) pare ( ) mare ( ) tutor/tutora legal
Que visc a ...........................................................................núm.............pis.........
Població.................................................................................................................
Telèfon fix.............................................Telèfon mòbil...........................................
Amb DNI...............................................
Núm. compte corrent (20 dígits)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
37
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SOL·LICITUD

ACTA

EXPÒS:
Que tinc interès a sol·licitar a l'Ajuntament de Pollença la subvenció per a l'adquisició de
llibres de text i/o material escolar per al curs escolar 2020/2021 pels següents alumnes dels
quals tenc la representació legal (pare/mare o tutor/ tutora):
Nom i cognoms................................................................................................
En qualitat de ( ) pare ( ) mare ( ) tutor/tutora legal
Centre educatiu....................................................................................................

Nom i cognoms.....................................................................................................

ACTA DEL PLE

En qualitat de ( ) pare ( ) mare ( ) tutor/tutora legal
Centre educatiu.....................................................................................................
curs.............( ) Educació Infantil ( ) Primària ( ) Secundària ( ) PISE
Nom i cognoms......................................................................................................
En qualitat de ( ) pare ( ) mare ( ) tutor/tutora legal

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

curs............( ) Educació Infantil ( ) Primària ( ) Secundària ( ) PISE

curs............( ) Educació Infantil ( ) Primària ( ) Secundària ( ) PISE
Nom i cognoms.......................................................................................................
En qualitat de ( ) pare ( ) mare ( ) tutor/tutora legal
Centre educatiu.......................................................................................................
curs............. ( ) Educació Infantil ( ) Primària ( ) Secundària ( ) PISE
Que el nombre de membres de la unitat familiar a la qual pertanyem la conformen un total de
____ persones.
Que les persones que integren la unitat familiar són (a excepció dels alumnes abans
detallats):
Nom i cognoms

DNI/NIE

Relació amb l'alumne/a (pare,
mare, germà, germana, padrí/na,
38
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Centre educatiu......................................................................................................

ACTA
padrí...)
1
2
3
4
5
6
7

DEMAN
Que s'accepti a tràmit aquesta sol·licitud de subvenció en els termes que regula la
convocatòria DE SUBVENCIONS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I/O
MATERIAL ESCOLAR, PER AL CURS 2020/2021.
Així mateix DECLAR:
a) No em trob sotmès/a a cap dels supòsit de prohibició per ser beneficiari/ària de
subvencions.

ACTA DEL PLE

Per això,

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

8

c) Que el finançament d’aquesta activitat per al 2020, per part d’altres administracions o
entitats privades, és el que es declara. En el moment de la justificació, el beneficiari/ària es
compromet a comunicar altres ajuts concedits després d’aquesta sol·licitud.
d) Que totes les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en la documentació que s’annexa
són certes i que accepta les normes de la convocatòria, facilitant la informació i
documentació que sigui necessària.
e) Autoritza que s’incloguin les dades anteriors a l’informatitzat de l’Ajuntament. La persona
sol·licitant podrà exercir els drets d’accés, cancel·lació i/o rectificació de les seves dades en
qualsevol moment. Conforme al que disposa la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter
personal, les dades subministrades en el present document sols seran utilitzades per a les
seves pròpies finalitats.
Pollença, ........... de.................... de 2020
Signatura
ANNEX 2
39
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b) Em trob al corrent de les meves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

ACTA

DECLARACIÓ JURADA
El/La Sr./a_________________________________________amb DNI _________________
i
domicili al carrer ____________________________________, núm. ________, pis _______,
població _____________CP _____que actua en nom________________________________
__________________________________________________________________________

ACTA DEL PLE

SÍ ( ) He sol·licitat una altra subvenció per a la mateixa finalitat a una altra entitat pública per
import de____________ euros.
NO ( ) He sol·licitat una altra subvenció per a la mateixa finalitat a una altra entitat pública.
I, perquè tengui els efectes oportuns, sign aquest document a
Pollença,.................de ....................................................2021
Signatura
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DECLARA QUE: (marqui amb una X)

FULL DE COMPROMÍS
Jo…………………………………………...........................................amb DNI..........................…,
com a pare/mare/tutor/a de ………………………………………………......................................
Alumne/a del centre educatiu …………………………………………..........., em compromet a
acollir-me al programa de reutilització de llibres de text del centre del qual el meu fill/a n’és
alumne/a.
I, perquè tengui els efectes oportuns, sign aquest document a
Pollença, ……………………………. de …………… de 2021
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ANNEX 3

ACTA

Signatura

ANNEX 4
MODEL DE COMPTE JUSTIFICATIU
I. MEMÒRIA ECONÒMICA

[Cal adjuntar les factures o altres documents comptables acreditatius del pagament, i també
els certificats, càrrecs bancaris o detalls de moviments de compte que acreditin la despesa]
DESCRIPCIÓ DE
LA DESPESA

IMPORT

DATA
EMISSIÓ

DOCUMENT
ACREDITATIU DE LA
DESPESA

DATA DE
PAGAMENT

ACTA DEL PLE

CREDITOR (CIF)

Mitjançant la present, El/La Sr./a__________________________________________amb
DNI _________________ i domicili al carrer ____________________________________,
núm. __________, pis _______, població _____________________CP ______________
que actua en nom__________________________________________________________

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

1. RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES DESPESES I PAGAMENTS
EFECTUATS RELACIONATS AMB L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA

DECLARA sota la seva responsabilitat:

2.- Que la subvenció atorgada s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir.
3.- 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.
4.- 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.
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1.- Que totes les dades presentades en aquest compte justificatiu són certes.

ACTA

Sr./Sra. __________________________________
Signatura: _________________
Segon. Autoritzar una despesa per import de 20.000 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 320 48940 “subvencions llibres i material escolar” del vigent pressupost
prorrogat de l’exercici 2020.

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

Expedient 532/2021. Proposta per a l'aprovació, si procedeix, del protocol
d'actuació davant de l'assetjament sexual, per raó de sexe i/o per orientació
sexual, prèvia ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Prèviament, 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).
A continuació, se sotmet a votació la seva inclusió i n’esdevé el resultat següent: unanimitat
(17)
Atès el resultat de la votació es declara ratificada la inclusió d’aquest assumpte, que
acompanya la convocatòria, a l’ordre del dia.
Seguidament se sotmet al Ple la consideració de la Proposta formulada que textualment diu:
«PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D’IGUALTAT
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 28 de juny de 2018, va aprovar el pla
d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2018 - 2021 (BOIB núm. 114/2018, de 15 de
desembre).
Atès que, entre les accions de millora per àrea que l’esmentat pla preveu i que l’Ajuntament
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10.-

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 02:44:23 a 02:52:28).

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

Tercer. Ordenar la publicació de les Bases Específiques en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al web www.ajpollenca.net.»

ACTA

pot emprendre perquè la situació de l’Entitat local en matèria d’igualtat d’oportunitats vagi
millorant a curt, mitjà i llarg termini, hi figura la relativa a la prevenció de l’assetjament sexual,
assetjament per raó de sexe amb l’objectiu general de vigilar que a l’Ajuntament hi hagi un
ambient de treball de respecte i prevenir el possible assetjament i els objectius específics de
elaborar un protocol d’assetjament sexual i/o per raó de sexe i realitzar accions d’informació i
sensibilització a les empleades i empleats públics de l’Ajuntament sobre aquest aspecte,
donant a conèixer el protocol a tot el personal.

Pels motius abans exposats, aquesta Regidoria delegada proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció del següent ACORD:

Segon. Realitzar les accions d’informació i sensibilització oportunes des de l’àrea d’Igualtat
per a la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe o d’orientació sexual , donant a
conèixer el protocol a tot el personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació.»
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 02:56:56 a 03:05:36).
Finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Proposta i n’esdevé el resultat
següent: unanimitat (17)

ACTA DEL PLE

Primer. Aprovar el protocol d’actuació davant l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o per
orientació sexual adjunt a la present proposta.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

Vist el protocol d’actuació davant l’assetjament sexual, per raó de sexe i/o per orientació
sexual elaborat per l’àrea d’Igualtat, mitjançant la prestació de serveis tècnics externalitzats,
l’elaboració del qual respon a l’objectiu d’evitar les situacions d’assetjament sexual i/
d’assetjament per raó de sexe i proporcionar al personal els mecanismes d’actuació
pertinents davant aquestes actuacions.

11.-

Expedient 3541/2020. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem per
adherir-se a la "Xarxa d'Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda
2030” de la FEMP

Favorable

Tipus de votació: unanimitat

Diligència.- Per fer constar que quan són les 20.16 hores s’absenta de la sessió la Sra. Bianca M. Aguilar
Ryan (Unió Mollera Pollencina).

A continuació abans d’entrar en el debat i discussió sobre el fons del Dictamen previ emès
per la Comissió Informativa de dia 20 de novembre de 2020 objecte del present assumpte, el
regidor Michael L. Müller Flury (Unides Podem) manifesta que formula una esmena al
dictamen, amb la finalitat que aquesta moció surti aprovada tot tenint en compte, alhora, que
en la present sessió plenària també ha resultat aprovat el PAESC, que consisteix bàsicament
a suprimir el punt tercer dels acords que la conformem, amb la següent redacció:
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Atès el resultat de la votació es declara aprovat íntegrament la Proposta precedent i els acords
continguts en la mateixa.

ACTA

ESMENA al Dictamen:
Es proposa suprimir el punt tercer dels Acords (en negreta):
«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:
Primer. Que l'Ajuntament de Pollença s'adhereixi a la "XARXA D'ENTITATS LOCALS PER A
DESENVOLUPAMENT ELS ODS DE L'AGENDA 2030" de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP).

Seguidament se sotmet a votació l’esmena formulada de conformitat amb el que disposa
l’article 91.3 de la LMRLIB i l’article 97.5 del ROF, amb el resultat següent: setze (16) vots a
favor dels membres dels grups municipals Tots per Pollença, Unió Mollera Pollencina, Partit
Popular, El Pi – Proposta per les Illes Balears, Junts Avançam, Unides Podem i Alternativa
per Pollença; i un (1) vot d’abstenció del membre dels grup municipal Unió Mollera
Pollencina.
Diligència.- Per fer constar que l’absència de la regidora Sra. Bianca M. Aguilar Ryan (Unió mollera Pollencina), una
vegada iniciada la deliberació del present assumpte, equival, a efectes de la votació corresponent a l’esmena formulada,
a l’abstenció (article 46.2 d) LRBRL; article 92 LMRLIB).

ACTA DEL PLE

Tercer. Instar el govern local a iniciar els treballs per a aprovar un Pla d'Actuació o
Estratègia Local, en el qual s'elabori una anàlisi de situació i un pla de localització i
implementació dels ODS de l'Agenda 2030, que, en el cas de l’Ajuntament de Pollença,
es pot incorporar a l’elaboració del PAESC (Pla d’Acció pel Clima i l’Energia
Sostenible).»

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

Segon. Instar la Batlia a realitzar els tràmits oportuns per a aquesta adhesió.

Tot seguit es transcriu el Dictamen emès per la Comissió Informativa Permanent General
que, amb l’esmena introduïda, esdevé del següent tenor literal:
LOCALS

PER A

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovada per
l'Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, s'ha convertit en
l'agenda internacional més ambiciosa de la humanitat. Per primera vegada, una estratègia
d'aquestes dimensions s'assumeix des d'una perspectiva holística: social, cultural,
econòmica i mig ambiental.
El passat 25 de setembre es complien cinc anys des que es va adoptar l'Agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una fita fonamental en que el nostre país
es comprometia a afrontar els grans reptes del nostre temps posar fi a la pobresa, reduir la
desigualtat, aconseguir la igualtat de gènere, atallar l'emergència climàtica o garantir el
treball decent.
Passats aquests cinc anys suposa valorar el treball realitzat per molts dels actors durant tots
aquests anys, però també afrontar que només tenim una dècada per davant i que necessitem
aprofundir en les nostres accions si volem complir amb l'Agenda 2030. És el moment de
44
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«MOCIÓ PER A ADHERIR-SE A LA «XARXA D’ENTITATS
DESENVOLUPAR ELS ODS DE L’AGENDA 2030» DE LA FEMP

ACTA

passar de les paraules als fets i reafirmar el nostre compromís amb polítiques decidides que
ens portin a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Darrere de l'Agenda
2030 i de tots i cadascun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible està precisament
millorar la vida de la gent del nostre país, posant els grans problemes sobre la taula i sobretot
la voluntat política per a posar-los fi.
L'Ajuntament de Pollença és membre de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
-d'ara endavant FEMP-.

Aquesta Xarxa -sense personalitat jurídica pròpia diferent a la FEMP- es constituirà amb els
Governs Locals que es comprometin a implementar els ODS de l'Agenda 2030 de manera
transversal en les polítiques públiques municipals. El seu principal objectiu serà afavorir la
coordinació d'actuacions entre els Governs Locals permetent aconseguir millors resultats en
la implementació de l'Agenda 2030 en els municipis i províncies, a través de la localització i
desenvolupament dels ODS en l'àmbit local.
Diligència.- Per fer constar que, quan són les 20.20 hores, s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Bianca M. Aguilar
Ryan (Unió Mollera Pollencina)

La Xarxa serà l'instrument que oferirà eines als Governs Locals perquè aconsegueixin els
seus objectius, d'acord amb la implementació de l'Agenda 2030 a Espanya. I, a més, oferirà
als Governs Locals pautes, informació i propostes d'actuació per a fer front a la crisi
provocada per COVID-19, tenint molt present una de les principals premisses de l'Agenda
2030: no deixar a ningú enrere.
Però aquest camí només l'aconseguirem recórrer si comptem amb el treball fonamental dels
Ajuntaments, la labor dels quals és clau per a la localització de l'Agenda 2030 i el seu treball
diari és el que major impacte té sobre el dia a dia de la gent. Tenim la missió de portar
l'Agenda a cada carrer, a cada barri i a cada plaça perquè els ODS són el millor instrument
per a millorar el nostre país. Significa apostar per uns serveis públics de qualitat, per una
educació i sanitat degudament finançades, per ciutats i pobles sostenibles que tinguin tots els
serveis que necessiten, per la mobilitat sostenible i per la protecció del nostre entorn natural.
I suposa també promoure el consum local, fer costat als productors de les nostres regions,
treballar per uns serveis socials sòlids en cada lloc i garantir, en definitiva, que avancem cap
a un país més just i sostenible.
Els Objectius de la Xarxa són els següents:


Promoure el coneixement, sensibilització i implantació dels ODS de l'Agenda 2030
en les entitats locals espanyoles, mitjançant l'enfortiment institucional i la implicació
dels diferents actors locals.

45

ACTA DEL PLE

La Junta de Govern de la FEMP va aprovar el 26 de novembre de 2019 la creació de la
"Xarxa d'Entitats locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030".
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El passat 21 de setembre de 2019, en el XII Ple de la FEMP, es va renovar i va reforçar
políticament el lideratge i compromís d'aterrar els ODS a les ciutats i territoris, a través de la
Declaració específica en favor de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

La FEMP ha estat inclosa pel Govern espanyol en el Pla d'Acció d'Espanya per a la
implementació de l'Agenda 2030, com a institució palanca en l'impuls de l'Agenda 2030.



Enfortir i legitimar el paper estratègic que juguen les autoritats locals en el
desenvolupament de l'Agenda 2030 a Espanya de cara a aconseguir la millor
incidència política, promovent el treball en xarxa i la cerca d'aliances que impulsin
polítiques de cohesió a nivell local i una adequada articulació multinivell (central,
autonòmica i local) i multi actor per a la construcció i implementació de l'Agenda
2030 en nivell local.



Actuar com a fòrum d'intercanvi i experiències entre els Governs Locals que integren
la Xarxa.



Oferir serveis d'assessorament i assistència per als seus membres, formació de
tècnics i la mútua cooperació entre les autoritats de les entitats locals en la
localització dels ODS de l'Agenda 2030 a Espanya.



Treballar amb els Governs Locals línies d'actuació concretes després de la crisi
provocada per Covid-19 per a donar una resposta al territori alineada amb l'Agenda
2030.

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:
Primer. Que l'Ajuntament de Pollença s'adhereixi a la "XARXA D'ENTITATS LOCALS PER A
DESENVOLUPAMENT ELS ODS DE L'AGENDA 2030" de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP).
Segon. Instar la Batlia a realitzar els tràmits oportuns per a aquesta adhesió.»

ACTA DEL PLE

Des d’Unides Podem Pollença, entenem que el nostre Ajuntament ha de ser part activa
d'aquesta xarxa dins de la FEMP.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

ACTA

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 íntegrament la Moció precedent i els acords
continguts en la mateixa.

12.-

Declaració institucional per a la commemoració dels cinc-cents anys de les
Germanies, 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 a l’ordre del dia ,que
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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 03:14:15 a 03:17:51).

ACTA

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).
Seguidament, se sotmet a votació la seva inclusió i n’esdevé el resultat següent: unanimitat
(17)
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 Declaració institucional formulada que
textualment diu:

Dia 24 d'octubre de 1522 començà l'ocupació de l'illa per la zona d'Alcúdia, i dia 29 «les
tropes entraren a sac i foc a l’interior de Pollença. La carnisseria va ser exemplar. En darrera
instància, els soldats de l’Emperador calaren foc a l’església, cremant o ofegant a dos-cents
pollencins, la majoria dones i nins. Les fonts oficials posen per excusa unes fletxes
enverinades llançades des de la torre campanar. Hores més tard, un estol d’agermanats
enviats des de Ciutat per ajudar als pollencins va ser delmat sense contemplació, una
setantena de morts restaren al camp de batalla i no pocs presoners foren penjats dels arbres
del voltant. Només se salvaren els qui es refugiaren a la Serra. S’estima que unes cinccentes persones moriren a Pollença aquell dia de la destrossa. Mai s’havia vist ni es tornaria
a veure una carnisseria semblant. Per això aquella data fou recordada durant molts d’anys
com el Dia de la Destrossa»1. La desfeta agermanada continuà fins que el 8 de març de
1523 la Ciutat fou rendida a les tropes de l'Emperador.
Tot i l'evident importància i magnitud de l’episodi de les Germanies pel poble de Pollença i
per l'illa de Mallorca en general, i la destrossa i drama humà que suposà entre els
contemporanis, la veritat és que aquest esdeveniment històric és en general poc conegut i se
n'ha fet molt poca memòria, probablement per no recordar el mal que el propi rei havia fet al
seu poble.
Per tant, és voluntat d’aquest Ajuntament de Pollença recuperar la memòria d’un dels
episodis cabdals de la història del municipi, i recordar a les persones que lluitaren per una
Mallorca més justa.
Aquesta voluntat quedarà plasmada amb l'adhesió al manifest que la comissió cívica
47
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La Germania fou una revolta del menestrals de Ciutat, iniciada el 7 de febrer del 1521, i que
aconseguí prendre el poder de l'Illa a l’aristocràcia durant dos anys i a la que ben aviat s’hi
sumaren els pagesos de la part forana, convertint-se Pollença en un important nucli
agermanat. Les seves reclamacions no eren més que acabar amb la corrupció de les
institucions i reformar un sistema fiscal injust que afavoria les oligarquies ciutadanes. Tot i els
intents d’atreure el monarca a la causa, aquest decidí fer costat a l’aristocràcia. S'havia dictat
sentència.

ACTA DEL PLE

En vista a que el proper 7 de febrer de 2021 es compliran cinc-cents anys de l’inici de la
Germania de Mallorca, l’Ajuntament acorda sumar-se als actes de commemoració d’un dels
episodis més rellevants de la història de Mallorca i del nostre municipi.

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

«DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE COMMEMORACIÓ DELS CINC-CENTS ANYS DE LA
GERMANIA

ACTA

anomenada Germania 500, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Palma i el
Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, ha elaborat
per la commemoració dels 500 anys de la Germania mallorquina (1521-2021), i del qual es
farà lectura pública el dia 7 de febrer del 2021.
D’igual manera aquest Ajuntament té previst col·locar una placa commemorativa i explicativa
dels tràgics fets del dia de la Destrossa a l’entorn de l'església parroquial, impulsar des de
l'àrea de Cultura i d'Educació activitats divulgatives i didàctiques que contribueixin a la
recuperació de la memòria històrica i el coneixement dels fets, així com també a tenir en
compte la nomenclatura “de la Germania” de cara a donar nom a nous carrers o a canvis de
noms que es puguin produir.»

Atès el resultat de la votació es declara aprovada íntegrament la Declaració institucional
precedent i els acords continguts en la mateixa.

I, sent les 20.55 hores, el batle-president aixeca la sessió tal com ja avançà en seu de Comissió
Informativa pel fet de les limitacions horàries en els desplaçaments establertes en la normativa i
mesures vigents a conseqüència de la COVID-19, de la qual com a secretària, estenc aquesta
acta; els assumptes no debatuts en la present sessió s’hauran d’incloure a l’ordre del dia de la
següent sessió, de conformitat amb l’article 87 del ROF.
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Finalitzades totes les intervencions, se sotmet a votació la Declaració institucional 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 03:27:56 a 03:37:12)

Número: 2021-0002 Data: 30/03/2021

1. Sales, Pere: El dia de la destrossa http://puntinformatiu.cat/el-dia-de-la-destrossa/

ACTA

2021
Enllaç: https://dl.dropbox.com/s/32tqvjbz5vqp2bc/21-01-28PLEORDINARI.mp3
Ordre del dia

Situació de
minutatge

2.- Expedient 434/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 12021

De: 00:02:49
A: 00:20:03

3.- Expedient 299/2021. 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
de tractament de fems i residus

De: 00:20:06
A: 00:55:16

4.- Expedient 290/2021. Dictamen per a l'aprovació
provisional, si procedeix, de la modificació de l'ordenança
fiscal reguladora de la taxa sobre l’ocupació de terrenys d’ús
públic local amb taules i cadires, tribunes, tarimes i altres
elements similars amb finalitat lucrativa

De: 00:55:14
A: 01:12:26

5.- Expedient 82/2021. Dictamen per a l'aprovació inicial, si
procedeix, de la modificació de l'ordenança reguladora del
preu públic per a la prestació de serveis a l'Escola Municipal
de Música i Dansa

De: 01:12:27
A: 01:29:43

6.- Expedient 106/2021. 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)

De: 01:29:45
A: 02:00:55

7.- Expedient 245/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, del pla d'acció per a l'energia sostenible i el clima
(PAESC)

De: 02:01:08
A: 02:30:05

8.- Expedient 374/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, de les bases reguladores per a la convocatòria de
subvencions als titulars de llicències d’auto-taxi que tinguin
adscrit un vehicle adaptat, per a l’adquisició de nous vehicles
adaptats

De: 02:30:40
A: 02:35:34

9.- Expedient 70/2021. Dictamen per a l'aprovació, si
procedeix, de les bases reguladores de subvencions i ajudes
per a l'adquisició de llibres de text, material escolar i/o quota

De: 02:35:40
A: 02:52:45
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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

11.- Expedient 3541/2020. Moció presentada pel grup
municipal Unides Podem per adherir-se a la "Xarxa d'Entitats
Locals per a desenvolupar els ODS de l'Agenda 2030” de la
FEMP

De: 03:06:12
A: 03:18:22

12.- Declaració institucional per a la commemoració dels cinccents anys de les Germanies, prèvia ratificació de la seva
inclusió a l'ordre del dia

De: 03:18:23
A: 03:37:34
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10.- Expedient 532/2021. Proposta per a l'aprovació, si
procedeix, del protocol d'actuació davant de l'assetjament
sexual, per raó de sexe i/o per orientació sexual, prèvia
ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia

ACTA DEL PLE

de material per al curs 2020-2021

