
 

 

Grup de Treball Podem Pollença 

Grup de Treball del mes de agost, celebrat el dia 27 d’agost del 2019, a les 19:30 al 

Bar Avenida, Pollença.  

Persones assistents: 7 

 

➔ Temes a tractar: 

1. Al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança 

reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escola 

municipal d’educació infantil La Gola (Exp. Electònic ABS 

2019/932).  

 

2. Al·legacions a l’aprovació provisional de la modificació de 

l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’activitats, establiments i 

instal·lacions (Exp. Electrònic ABS 2019/1321) 

 

 

 

➔ Desplegament dels temes 

1. Al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança 

reguladora del preu públic per la prestació del servei de l’escola 

municipal d’educació infantil La Gola (Exp. Electònic ABS 

2019/932).  

 

Assisteixen 3 mares en representació de l’AMIPA. Prèviament ens havien enviat la seva 

proposta d’al·legacions. Comenten, en resum... 

 

• Que l’AMIPA ha arribat a cobrir necessitats escolars (material, per exemple).  

 

• Que el servei d’acollida es realitza abans dels serveis educatius. Hi ha pares i 

mares que l’utilitzen, i actualment sí que es fa de 07:30 a 08:30. Fan la 

proposta que aquest costi 1€ per dia, tenint l’horari d’entrada de 08:30 a 09:00.  

 

• Que les bonificacions tenen una redacció ambigua: “fins a un 50%”, s’ha 

d’especificar clarament quin serà.  

 

• Que el servei educatiu té una pujada molt elevada de preu. 

 

• Que per Nadal i Pasqua (períodes de vacances), els preus són iguals quan 

realment els nens/es no van a l’Escoleta.  

 

• Que el servei de menjador podria tenir un preu únic com als altres Municipis. Es 

paga 5€ pel menjar i 1,5€ pel servei de menjador. L’horari hauria de quedar 

especificar: 



 

 

o 13:00-13:30 (MENJADOR, 5€).  

o 13:30-15:00 (descans, etc. 1,5€).  

 

• Que la matrícula hauria de ser única, que duri el temps que l’alumne és a 

l’Escoleta. Proposta de 60€ matrícula (única) i un preu raonable per material 

(25 o 30€ anuals).  

 

• Que no té sentit que es separessin els preus segons l’edat.  

 

• Que a partir de 1 any, els nadons no poden dur el seu propi menjar, és 

obligatori menjar al menjador.  

 

• Que no s’envien les factures a les famílies de cada cost mensual.  

 

Agraïm que hagin vingut a explicar-nos el seu punt de vista, així com elles agraeixen 

l’espai ofert. Se’ls recomana que vagin a Ràdio Pollença i al Punt Informatiu a explicar 

la seva visió. També es parla de la possibilitat de treballar per una ILL.  

 

Se’ls comenta que es té una trobada amb David Alonso i Pep Marquet el dia 

29/08/2019 per tractar la temàtica.  

 

Marxen i continuem parlant d’alguns temes: 

  

• Necessitat de fer un reglament de règim intern d’escoleta.  

• Adequat fer un “resum” de la proposta a cada inici d’al·legació.  

• Possibilitat de concertar places públiques a escoletes privades de Pollença.  

• Espais on poder tenir nova escoleta Municipal pública a Pollença...?  

o Antiga residència? 

o Antic PAC? (quan es tingui el nou) 

o Comprar un local? 

o Llogar-ne un? 

 

 

2. Al·legacions a l’aprovació provisional de la modificació de 

l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’activitats, establiments i 

instal·lacions (Exp. Electrònic ABS 2019/1321) 

 

S’explica que la informació és més densa i complicada d’entendre. Es fa un resum del 

fet fins al moment: 

• Comparació amb altres ordenances. Molts altres nuclis separen les llicències per 

tipus de negoci (bar, restaurant, hotel, gimnàs, etc.).  

 

• Visió d’implementar caràcter progressiu preus, no regressiu.  

 

• En general, es comenta que les ordenances Fiscals estan molt desactualitzades.  

 



 

• S’explica que segons l’informe tècnic, els preus es fan per cobrir els costos del 

servei.  

 

 

S’acorda, que es tornarà a enviar les 2 propostes d’al·legacions via telemàtica per 

acabar de polir-ne els detalls. També es comenta que segurament serà necessari fer 

un grup de treball a setembre per preparar alguna moció per la sessió ordinària.  

 

 

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


