
 

 

Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de 

l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es disposa a l’article 49 de la Llei 7/1985, 

Reguladora de les Bases del Règim Local i, tractant-se d’una Ordenança Fiscal, a 

l’empara del que es disposa a l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de la Llei 

Reguladora d’Hisendes Locals presenta en temps i forma, mitjançant aquest escrit, les 

següents:   

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. Electrònic ABS 2019/932), feta en data 24/07/2019, en Sessió 

Plenària Ordinària.  

Unides Podem, havent estudiat la documentació disponible i havent-se reunit amb 

representants de l’AMIPA, demana la congelació dels preus, l’aplicació de noves 

bonificacions i l’estudi de com funcionen aquestes i el treball conjunt de tots els 

grups polítics per crear un reglament de règim intern de l’Escoleta Municipal 

d’Educació infantil de La Gola.  

L’any 2010 s’aprovà la última modificació de l’ordenança que regula els preus de 

l’escoleta municipal de Pollença. Es publicà en el BOIB núm. 99, del dia 03/07/2010. En 

aquesta, els preus aprovats i que han durat fins ara, foren els següents:  

 

 

Quadre 1; Tarifes 2010 

Han passat gairebé 10 anys i no s’havia vist, fins al moment present, cap modificació 

d’aquests preus ni de l’ordenança en general.  

 



 

Vist el període d’exposició pública on vàrem suggerir canvis (alguns incorporats i altres 

no), i l’aprovació inicial exposada pel Regidor d’Hisenda el Sr. David Alonso (que 

substancialment té el mateix contingut que la proposta de l’anterior Equip de Govern), 

se’ns va fer arribar aquesta tabla comparativa que analitzava els canvis en el quadre 

de tarifes, que adjuntem a continuació:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 2; Tarifes proposades en la modificació de l’Ordenança 

Com es pot observar a primera vista i comparant els dos anteriors quadres (i com 

resumeix perfectament la última columna de “Preus fins ara”), la proposta de nova 

ordenança, a part d’aportar bonificacions (que considerem molt positives), preus 

separats per raó de “no empadronat” / “empadronat” i normes de tramitació 

i gestió (que abans no constaven), suposa una pujada de preus, necessitat de la 

qual tractarem de rebatre en els paràgrafs que segueixen.  

S’ha dit en diverses ocasions, per part de tècnics de la casa, l’anterior equip de Govern 

i el propi regidor David Alonso, que l’ordenança vigent (la del 2010) no s’estava 

aplicant estrictament i que hi havia “ball de xifres”. És a dir, no totes les famílies 

pagaven el mateix per tenir els seus infants a l’escoleta.  

En l’Informe Tècnic d’Intervenció signat per Pere Antoni Nadal Cànaves a data 

15/07/2019 (d’ara endavant I.T.I. 15/07/2019), es comenta que l’any 2018 la 

facturació fou de 125.202,5€. Després d’establir aproximacions i fer una proposta de 

nous preus (reflectits en el Quadre 2; Tarifes proposades en la modificació de 

l’Ordenança, columnes “Empadronats” i “No empadronats”), es considera que aplicant-

se la modificació de nova Ordenança, la facturació podria augmentar fins als 



 

135.616,13€. Parlem, per tant, d’una facturació addicional potencial de 

10.413,63€, un increment del 8,32%.  

Fent un càlcul simple que no acaba de tenir en compte les particularitats dels casos, si 

dividim aquest increment de facturació entre el màxim de places que consten al I.T.I. 

15/07/2019 (que són 74), aquest increment es repercuteix en 140,72€ en cada 

plaça. I ens preguntem... a l’Ajuntament de Pollença, amb la situació actual que té de 

gran salut econòmica, li fa falta augmentar 10.413,63€ d’ingressos a canvi 

d’augmentar en 140,72€ els diners que algunes famílies han de pagar per un servei 

que es presta per raons socials? 

Cert és també, i com bé diu el I.T.I. 15/07/2019, que no es pot calcular quin 

impacte tindran en els ingressos les bonificacions previstes en l’ordenança (les quals 

com hem dit anteriorment celebrem i considerem necessàries).  

A part de la pregunta anteriorment plantejada, fent una vista a altres Municipis, hem 

trobat la següent situació... 

Alcúdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 3; Tarifes escoleta Municipal d’Alcúdia 

 

Preu més alt (137,5+34,5+20+92) = 284€ 

 



 

Santa Maria del Camí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 4; Tarifes escoleta Municipal de Santa Maria del Camí 

 

Preu més alt (20+125+40+90) = 275€ 

 

 



 

Campanet 

Quadre 5; Tarifes escoleta Municipal de Campanet 

Preu més alt (40+10+155+37,51+96,46) = 338,97€ 

Sa Pobla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre 6; Tarifes escoleta Municipal de Sa Pobla  

Preu més alt (25+150+90+30) = 295€ 



 

En el cas ACTUAL de Pollença, si s’apliquessin els preus corresponents a l’Ordenança 

del 2010, el preu més alt a pagar (fent una mitja entre els serveis educatius de 0-1 

any [180€] i els serveis educatius de 1-3 anys [160€], de 09:00 a 15:00, amb un 

resultat de 170€), és de... 

170€ + 20 € + 20€ + 100€ = 310€. 

Per tant, tret de Campanet, el preu màxim actual ja és més alt que el d’altres 

Municipis amb pressupostos sensiblement menors que el de Pollença. De fet, la 

diferència de preu entre Pollença i Campanet és proporcionalment inversa a la 

diferència de pressupost d’ambdós Ajuntaments (despesa de 2.473.150,54€ a 

Campanet any 2019, per 24.560.613,99€ a Pollença any 2019). També cal dir 

que les places de Campanet són moltes menys que a Pollença (menys personal, menys 

instal·lacions).  

La mitja dels preus entre els Ajuntaments d’Alcúdia, Santa Maria del Camí i Sa Pobla és 

de 284,67€, pel que el preu actual de Pollença (310) suposa un augment del 8,9% 

sobre aquesta mitja.  

I ja, si s’aprovés definitivament els nous preus de l’Ordenança (Quadre 2), el preu 

màxim a pagar seria de... 

180€ + 30 € (1,5x20) + 30€ (1,5x20) + 130€ (6,5x20) = 370€. Pot arribar a suposar 

per una família un augment mensual de fins 60€ respecte al preu màxim anterior 

(540€ anuals [9 mesos]) i un pagament total màxim de 3.330€ anuals (370€ x 9 

mesos).  

A més, els 370€ ens situarien molt lluny de la mitjana de preus abans exposada, 

passant d’un augment del 8,89% a un augment del 29,97%... una xifra que es fa 

difícil d’entendre.  

Finalment, les famílies, almenys per aquest any, ja havien rebut la informació del 

procés de matrícula amb els preus actualment aprovats, els del 2010. Canviarem, 

ara, la informació que tenen quan el curs escolar està a punt de començar? 

 Competència deslleial?  

Un argument que s’ha esmentat per argumentar l’augment dels preus de l’escoleta 

Municipal de Pollença és la possibilitat que les empreses privades que ofereixen el 

servei d’escoleta considerin que hi ha competència deslleial.  

Aquesta ve regulada en la Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència 

Deslleial, amb data de revisió del 25/02/2019 .  

En el seu Article 4, es tipifica com deslleial “tot comportament contrari a la bona fe”. 

En les relacions entre empresari i consumidor, els actes contraris a la bona fe, són els 

que siguin contraris a la diligència professional que se’ls pugui exigir a l’empresari en 

qüestió, que puguin distorsionar el comportament econòmic del consumidor. El 

comportament econòmic del consumidor és: -la selecció d’una oferta, -el contracte 



 

d’un servei, -el pagament d’un preu, -la conservació d’un bé o servei, - i l’exercici dels 

drets contractuals en relació als béns o serveis.  

Un cas pràctic, per exemple i fora de la temàtica estrictament tractada d’escoleta 

Municipal, es troba a València. La Asociación de Gimnasios va interposar un recurs per 

competència deslleial a l’Ajuntament de València i l’empresa de Gestión de Abastos 

(UTE), donat que consideraven que les prestacions ofertes pels poliesportius 

municipals eren similar a la dels gimnasos privats i suposaven una competència 

deslleial per abús de posició dominant.  

La magistrada, va determinar que l’Ajuntament era “plenament competent per exercir 

competències sobre activitats i instal·lacions culturals, esportives i d’ocupació del 

temps lliure, entenent també que les competències no poden sinó considerar-se 

d’interès general que l’Ajuntament ofereixi aquests serveis a un preu inferior 

al seu cost”. (Magistrada titular del Jutjat nº 7 del contenciós-administratiu de 

València, 2004).  

Tornant a la temàtica de les escoletes Municipals i per tant de l’educació, hem trobat 

un informe molt complet i extens del Tribunal de Defensa de la Competència 

d’Aragó (TDCA) que el 6 de novembre del 2013 va adoptar per unanimitat un “Acord 

del Tribunal de Defensa de la Competència d’Aragó. Expedient 7/2011, 

Assumpte Guarderies de Calatayud”. 

En aquest informe, es dona resolució a la demanda d’una Escoleta Privada (de 

Calatayud) que va considerar que l’actuació de l’Ajuntament posant preus més baixos 

en les seves Escoletes Municipals era competència deslleial. Destaquem d’aquest 

informe (que es pot trobar per internet), aquests paràgrafs... 

“la educativa no és una competència bàsica del municipi. S’Emmarca en un camp en el 

que la legislació obre als Ajuntaments opcions per implicar-se amb ella a la fi de 

millorar la qualitat de l’educació, que en aquest cas es porta a terme amb un increment 

de l’oferta de places públiques en el primer cicle d’Educació Infantil en el municipi de 

Calatayud, amb la finalitat d’assegurar l’oferta educativa en aquest cicle, així com 

l’establiment d’uns preus públics. I per tant es compleix amb l’exigit, per quedar baix 

l’emparament de la cobertura legal donada per l’article 4 de la LDC, per la Sentència 

del 6 de juliol 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el sentit de que basta 

amb una simple autorització ex lege, no amb la imposició d’un comportament, però 

l’autoritzat ha de ser el propi comportament en qüestió. I el que és més rellevant, 

d’aquesta forma es dona compliment al mandat legal establert en l’article 15.1 de la 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, norma bàsic en la matèria que 

estableix que “les administracions públiques han de promoure un increment 

progressiu de l’oferta de places públiques en el primer cicle d’Educació 

Infantil, establint, a més, les polítiques de cooperació entre elles i amb 

altres entitats per assegurar l’oferta educativa d’aquest cicle”. Per facilitar la 

participació d’altres administracions públiques s’al·ludeix en aquest mateix article a la 



 

necessitat d’establir condicions de participació en aquesta oferta educativa, entre 

altres, de les corporacions locals, sent el Reial Decret 2274/1993, de 22 de 

desembre, de cooperació de les corporacions locals amb el Ministeri d’Educació i 

Ciència el que estableixi les bases d’aquesta col·laboració” (pàgines 11-12).  

“no es pot plantejar el debat com un conflicte d’interessos entre l’Administració 

Municipal i els interessos de les empreses en el sector de l’Educació Infantil o 

guarderies, com pretén la denunciant, ja que si l’Administració exercita les seves 

competències d'acord amb la Llei, ha de preponderar aquell interès general que vetlla 

per les finalitats públiques relatives a l'educació. Finalment, cal assenyalar que els 

preus fixats per l'Ajuntament no són preus “predatorios” [segons la RAE, pertanyent o 

relatiu al robo o saqueix], són preus públics establerts a l'empara del que disposa 

l'article 44.2 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, precepte que permet "siguin inferiors als costos, 

quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així 

ho aconsellin .." i que "és competència de la jurisdicció contenciosa administrativa tot 

el relatiu a l'acreditació sobre la necessària "utilitat pública" declarada per a aquells 

serveis que l'Administració pública pot prestar en règim de concurrència amb la 

iniciativa privada” (pàgina 16).  

De fet, I.T.I. 15/07/2019 eludeix també a  

“l’article 44.1 del TRHL, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, al tractar-se d’un servei 

que es presta per raons socials i atès que es una competència transferida 

al municipi, l’import dels ingressos estimats pel cobrament dels preus públics 

que es pretén ordenar ascendeix a 135.616,13 euros, quantitat inferior a la 

prestació del servei que en total es de 300.419,13 euros, dels quals 286.158,19 

euros son cost directes. No obstant, el Pressupost Municipal ha de preveure 

dotació suficient per atendre la diferència resultant i garantir el finançament del 

servei” (pàgina 6) 

Amb tot això, i tancant aquest apartat de competència deslleial, el TDCA va concloure 

clarament que no existia Competència Deslleial per part de l’Ajuntament de Calatayud, 

i, com veiem també en el fragment anterior del I.T.I. 15/07/2019, augmentar els 

preus per recaptar de forma aproximada 10.413,63€ més no salvarà que, de per sí i 

complint el que és habitual en els serveis públics, aquest sigui deficitari però 

l’Ajuntament hagi de preveure la dotació suficient per garantir el finançament del 

servei.  

Un text que ens pot ajudar a comprendre la importància de l’Educació Infantil de 0-3 

anys (que esperem que en compliment dels Acords de Bellver sigui gratuïta a les 

Illes Balears abans d’acabar aquesta legislatura), és el publicat a la pàgina web de 

l’Ajuntament d’Esporles. És un article d’opinió de Vicenç Anaiz, Psicòleg.  

 



 

Font, Ajuntament d’Esporles, http://www.ajesporles.net/nostrepoble/reflexions-

recomenades 

Havent exposat el marc conceptual que rodeja el nostre Municipi i alguns antecedents 

que ens haurien de servir de mirall positiu, es passa a exposar els següents punts:  

• Bonificacions addicionals a contemplar  

• Proposta de preus  

• Reflexions fora de l’àmbit propi de l’objecte d’aquestes al·legacions 

 

• Bonificacions addicionals a contemplar  

Prenent la consideració que l’SMI actual d’1 persona és de 12.600€ (14 pagues de 

900€), multiplicar-lo per 3 significa un ingrés familiar de 37.800€. És una xifra que 

engloba a moltes famílies, pel que s’hauria de sectoritzar encara més les bonificacions. 

Per tant, atenent la dificultat de passar dels 20.000€ anuals ja que la gran majoria de 

persones del Municipi treballen de 6 a 8 mesos a l’any, provocant que estiguin a l’atur 

o cobrant el subsidi per insuficiència de cotització (340€ aprox.) de 6 a 4 mesos (els 

que no treballen), i que un 34% de les famílies del Municipi cobren menys de 

1000€/mensuals, es proposa (modificacions / novetats en vermell sobre la 

proposta de l’aprovació inicial): 

1. Les famílies que tinguin la consideració legal de nombroses i uns ingressos iguals o 

inferiors a dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional anual definit per la 

normativa d’aplicació (SMI*2,5) gaudiran d’una bonificació del 50 % en concepte de 

serveis educatius i en els casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a una 

http://www.ajesporles.net/nostrepoble/reflexions-recomenades
http://www.ajesporles.net/nostrepoble/reflexions-recomenades


 

vegada i mitja el SMI (SMI*1,5) gaudiran d’una bonificació del 75% un cop n’hagin 

lliurat la sol·licitud al Registre General d’Entrada. Les bonificacions no són acumulables. 

Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant l‘aportació del títol de família nombrosa 

expedit per l’autoritat competent. 

3. Les famílies monoparentals amb uns ingressos iguals o inferiors a una vegada i 

tres quarts el salari mínim interprofessional (SMI*1,75) gaudiran d’una 

bonificació del 50% en concepte de serveis educatius i en els casos que els 

ingressos siguin iguals o inferiors a una vegada i mitja el (SMI*1,5) gaudiran d’una 

bonificació del 75% un cop n’hagin lliurat la sol·licitud al Registre General d’Entrada. 

4. Les dones víctimes de violència de gènere i en risc d’exclusió social gaudiran d’una 

bonificació del 80 % en concepte de serveis educatius, un cop n’hagin lliurat la 

sol·licitud al Registre General d’Entrada. 

5. Si s’acredita que la guarda i custòdia de l’infant és del padrins o d’altres familiars 

amb uns ingressos iguals o inferiors a dues vegades i mitja el salari mínim 

interprofessional anual definit per la normativa d’aplicació (SMI*2,5) gaudiran d’una 

bonificació del 50 % en concepte de serveis educatius, i en els casos que els 

ingressos siguin iguals o inferiors a una vegada i mitja el SMI (SMI*1,5) 

gaudiran d’una bonificació del 75% un cop un cop n’hagin lliurat la sol·licitud al 

Registre General d’Entrada. 

6. Les famílies que tinguin un infant amb necessitats especifiques de suport educatiu 

gaudiran d’una bonificació del 20 % en concepte de serveis educatius un cop n’hagin 

lliurat la sol·licitud al Registre General d’Entrada i l’acreditació adient. 

7. Les unitats familiars amb una renda conjunta inferior a dues vegades i mitja el 

salari mínim interprofessional anual definit per la normativa d’aplicació (SMI*2,5) 

gaudiran d’una bonificació del un 50 % en concepte de serveis educatius, i en els 

casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a una vegada i mitja el SMI 

(SMI*1,5) gaudiran d’una bonificació del 75% un cop n’hagin lliurat la sol·licitud 

al Registre General d’Entrada. 

8. Es reserven 4 places que podran tenir el 100% del preu bonificat quan famílies 

monoparentals tinguin ingressos iguals o inferiors a una vegada i un quart el SMI 

(SMI*1,25), i existeixi un informe dels Serveis Socials on s’acredita que l’infant no pot 

estar amb cap altre familiar durant l’horari laboral del/la progenitor/a i quan unitats 

familiars amb una renda conjunta inferior a una vegada i mitja el SMI (SMI*1,5) on hi 

hagi algun dels progenitors que, tot i no treballar, no reuneixi les condicions 

necessàries per fer-se càrrec d’un infant (malaltia degenerativa, Grau de Dependència 

elevat, Discapacitat Intel·lectual, etc.). Aquesta condició s’avaluarà amb un informe 

dels Serveis Socials i un informe mèdic.   

9. Es podrà comptar, excepcionalment, en el servei de menjador amb un % de 

bonificació idèntic a la que un infant hagi pogut accedir en els serveis educatius, quan, 



 

sumats a tots els requisits necessaris per la bonificació inicial, s’acredita també que 

existeix una situació de risc en la correcta alimentació de l’infant. Per acreditar-ho, la 

família haurà d’estar atesa pels Serveis Socials, rebre ajuda per l’adquisició d’aliments 
1, i que s’aporti un informe mèdic on consti que existeix malnutrició.  

• Proposta de preus                        

Vista la proposta de no separar més els preus segons el grup d’edat, i que aquesta 

distinció tampoc s’ha vist a altres Ordenances Fiscals que regulen els preus d’escoletes 

d’altres Municipis, es considera adient fer un preu únic que englobi el grup d’edat de 0 

a 3 anys (ambdós inclosos).  

Vist que al I.T.I. 15/07/2019 s’aprecia clarament en les seva pàgina 4 que hi ha 

molts més infants de 1-3 anys que no de 0-1 any (Serveis Educatius 1-3 anys, 

ingressos totals de 80.140€ / Serveis Educatius 0-1 any ingressos totals de 

13.410€), es considera que el preu ha d’ajustar-se cap al gran gruix de població al 

qual s’ofereix el servei (1-3 anys). 

Vist tota la informació i les consideracions abans plantejades, es fa la proposta de 

congelar els preus durant aquest any 2019-2020 i estudiar el funcionament de les 

bonificacions. Per tant, la proposta és la següent (modificacions / novetats en 

vermell sobre la proposta de l’aprovació inicial): 

Quadre 7; Tarifes proposades per part d’Unides Podem 

 
1 Programa 231/22614 dels pressupostos 2019, “Compra d’aliments” (8.000€) 

Concepte Periodicitat Empadronats No empadronats 

Matrícula inicial 1ª matrícula 60,00€ 60,00€ 

Material escolar Per curs 30,00€ 30,00€ 

Matrícula escola d’estiu Per curs - 25,00€ 

Serveis educatius de 9.00 a 13.00 h 

(infants de 0 a 3 anys) tot l’any 
Mensual 130,00€ 260,00€ 

Serveis educatius de 9.00 a 13.00 h 

(infants de 0 a 3 anys) període d’estiu 

15 dies 

consecutius 
100,00€ 143,00€ 

Servei d’acollida de 7.30 a 8.30 h Diària 1,00€ 3,00€ 

Servei de recollida de 15.00 a 16.00 h Diària 1,00€ 3,00€ 

Servei de menjador Diària 6,50€ 6,50€ 

Servei de menjador Mensual 95,00€ 95,00€ 



 

S’eliminaria la matrícula inicial, canviant-la per una única que s’abonaria el primer any 

que l’infant s’apunta a l’Escoleta Municipal. Es posa en marxa el pagament de 30€ 

anuals a raó d’assegurar que hi hagi el material adequat en el centre, i que aquest no 

depengui de donacions de l’AMIPA, per exemple.  

S’incorpora el preu únic mensual per aquelles persones que utilitzin el menjador cada 

dia del mes de 95€.  

Fent alguns càlculs, si agafem els costos anteriors de referència (sense comptar el 

servei de menjador i ometent la franja de 13:00 a 15:00) de l’Ordenança 2010: 

• 0-1 any, acollida 08:00-09:00 (20€) + servei educatiu 09:00-13:00 (150€)+ 

recollida 15:00-16:00 (20€), el total era de 190€, dividit 6 hores, 

31,667€/hora 

• 0-3 anys, acollida 08:00-09:00 (20€) + servei educatiu 09:00-13:00 (130€)+ 

recollida 15:00-16:00 (20€), el total era de 170€, dividit 6 hores, 

28,334€/hora 

Amb la proposta de posar per tothom el preu de 130€ del servei educatiu 09:00-13:00 

+ servei d’acollida 07:30-08:30 (20€) + servei de recollida 15:00-16:00 (20€), el total 

seria de 170€, dividit 6 hores, 28,334€/hora.  

La franja horària d’acollida és actualment, en paraules de l’AMIPA, de 07:30 a 08:30, ja 

que de 08:30 a 09:00 es contempla com horari d’entrada / recepció, el qual no 

hauria de tenir cap cost. Per tant, s’hauria de mantenir el preu anterior de 20€ l’hora, 

tant en el servei d’acollida com el de recollida (15:00 a 16:00).  

Finalment, afegim que creiem necessari fer constar a l’Ordenança, en l’apartat C. 

Criteris d’Administració, apartat 2, lletra a): 

Les tarifes mensuals han de ser satisfetes dins els primers quinze dies del mes 

natural, enviant-se per correu electrònic a les famílies les factures 

detallades dels serveis que han rebut.  

• Reflexions fora de l’àmbit propi de l’objecte d’aquestes al·legacions 

Vist tota la informació i les consideracions abans plantejades, i feta la proposta de 

congelar els preus durant aquest any 2019-2020 i estudiar el funcionament de les 

bonificacions, volem anar més enllà i llançar algunes reflexions... 

 S’ha de treballar per crear ni tenir llest pel curs 2020-2021 un nou reglament de 

funcionament intern on fer una selecció més exhaustiva i amb criteris socials de 

les persones que, per necessitat econòmica, requereixen d’accedir al servei públic 

de l’escoleta Municipal.  

 

 

 



 

 Dins el reglament, voldríem ja deixar constància que s’ha de revisar el que 

consideram la falta d’existència d’un bon protocol en cas d’impagament 

(apartat C), punt 2 de l’apartat C EN QUAN A CRITERIS D’ADMINISTRACIÓ. Abans 

de donar de baixa l’infant i que aquest perdi la seva plaça, incorporaríem el 

següent procediment addicional consistent en:  

o Una vegada notificada per primera vegada a les famílies la data del venciment 

del rebut amb els deutes, es farà i de forma paral·lela una notificació de 

caràcter urgent als Serveis Socials del Municipi d’on provingui l’infant perquè 

es faci un estudi des d’aquests de la situació en la qual es troba la família que 

doni compte dels motius que estan impedint el pagament de les quotes a 

l’escoleta, sense que s’adopti cap mesura d’expulsió abans de rebre el 

dictamen dels Serveis Socials i cercant sempre que sigui possible la forma que 

aquests puguin abonar de forma temporal les quotes a l’escoleta. Si l’informe 

de Serveis Socials revelés que la família es troba en una situació econòmica 

precària, no s’expulsarà l’infant del servei.  

 

o En cas que l’informe de Serveis Socials no avali aquesta condició, es 

continuarà el procediment ja establert (“si el deute és superior a dos mesos es 

dona de baixa l’infant i la pèrdua de la plaça de l’infant, prèvia notificació”) 

 

 Aquesta elaboració del nou reglament, compaginada amb l’estudi de quantes 

persones necessiten / volen accedir a una escoleta Municipal, poden donar 

indicatius de com s’ha de projectar la nova escoleta Municipal de Pollença (nucli 

poblacional). De fet, i abans que puguem veure una nova escoleta a Pollença, 

plantegem la possibilitat d’estudiar i aplicar al 2020-2021 la creació de places 

públiques concertades a escoletes municipals privades de Pollença. Places que 

s’abonarien per part de l’Ajuntament a les escoletes privades, i que gaudirien dels 

mateixos preus i bonificacions que l’escoleta de La Gola. Podria ser una forma de 

començar l’estudi de necessitats de Pollença en relació a places d’escoleta 

necessàries.  

 

 

 Volem reiterar l’oferiment a l’actual equip de govern l’oportunitat per treballar des 

de la coeducació, tenint en compte la resolució núm. 2481 del BOIB Núm. 

038 – 23 de març 2019, de la directora general de Formació Professional i 

Formació del Professorat i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 22 

de febrer de 2019 per la qual es convocaven els centres docents sostinguts amb 

fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a 

participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 

2019-2020. Com el termini per adherir-se era fins el 31/05/2019, s’haurà 

d’esperar a la convocatòria del curs següent (esperant que es publiqui al febrer 

2020). Adherir-se al programa hagués permès... 



 

a) Proporcionar eines didàctiques i metodològiques que promoguin la igualtat. 

b) Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per 

afavorir la inclusió. 

c) Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra 

de la violència de gènere. 

d) Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir 

l’intercanvi d’experiències i recursos. 

Esperam una resposta clara sobre la posició de l’equip de govern a aquesta proposta. 

 Finalment, reiterar també que consideram necessari recordar que els serveis públics 

haurien de ser gestionats per empreses municipals públiques, pel que si s’han 

produït canvis en relació a la Llei Montoro, que tant lastra el nostre 

Ajuntament, quan acabi la licitació per gestionar l’escoleta municipal no sigui 

necessari crear-ne una de nova, sinó que ja ho pugui assumir el propi Ajuntament 

directament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pollença, dia 10 de setembre del 2019 

El Portaveu 

 

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

A l’Ajuntament de Pollença 


