
 

 

 

 

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 l’ordenança reguladora de preu públic per 

reproducció i comunicació pública de documents dels fons fotogràfic Bestard 

/ Cerdà (Exp. Electrònic ABS 2019/2316), feta en data 30/10/2019, en 

Sessió Plenària Extraordinària de les 16:30. 

 

Unides Podem, havent estudiat la documentació, demana que es pugui incorporar 

una bonificació del 100% per aquelles persones jurídiques (en les que hi ha entitats 

de caire social no lucratiu) que hagin tingut un rendiment econòmic negatiu fins a uns 

beneficis nets inferiors a 10.000€, per facilitar així que entitats socials del poble 

gaudeixin gratuïtament dels tresors del fons fotogràfic Bestard / Cerdà.   

L’ordenança present regularà el preu públic per poder adquirir reproduccions del fons 

fotogràfic Bestard /Cerdà. Concretament, l’arxiu preveu incorporar segons l’informe 

Tècnic d’Intervenció (18/10/2019) (tractant, escanejant i catalogant) unes 350.000 

imatges, feina que té un cost anual previst de 69.375€ durant 4 anys. A més, la 

present Ordenança complementa l’Ordenança, aprovada d’expedició de documents per 

part de l’Ajuntament. Ve per donar sortida a peticions d’associacions, empreses i 

particulars que demanen fotografies de l’Arxiu Bestard. Els preus proposats són:  

Quadre 1: Tarifes proposades en l’aprovació inicial 



 

Vendrien a cobrir els costos directes i indirectes generats pel servei de reproducció i 

comunicació, que suma un total de 2.525,68€ (1.627,69€ costos directes, 897,99€ 

costos indirectes).  

Considerem positiu que es separi els preus segons l’empadronament, facilitant així 

l’adquisició de les imatges als Pollencins i Pollencines. Ara bé, existeix una barrera clara 

entre qui vol la imatge per un ús particular o associatiu, sense ànim de lucre, i qui la 

vol per un lucre. És una línia molt complicada d’esborrar, clar està. Legalment, els 

preus públics es regulen des dels articles 41 a 47 del TRLRHL, i les bonificacions que 

s’hi puguin establir poden ser més àmplies que les contemplades a l’article 24.4 del 

TRLRHL, on s’exposa que l’import de la taxa podrà tenir en compte criteris genèrics 

de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-los. El que ens podem 

trobar és que entitats sense ànim de lucre existents a Pollença, que vulguin utilitzar les 

imatges del fons per crear productes de venta i finançar la seva activitat no lucrativa, 

tinguin dificultats per adquirir-ne una quantitat considerable.  

És per això que es proposa la següent possible bonificació a contemplar en un hipotètic 

Article 6.1. Bonificacions, que restarà subjecte, també, al compliment d’un hipotètic 

Article 6.2. Situació Fiscal.  

• Desplegament de les al·legacions: 

1. S’inclourà l’Article 6.1. Bonificacions on s’especificarà que tindran dret a un 

100% de bonificació (per tant exempció) les següents tarifes de l’Article 5. Tarifes:  

• Exposicions per un títol (preu per imatge) 

• Decoració (preu per imatge) 

aquelles persones jurídiques que presentin un balanç econòmic global de l’any 

immediatament anterior negatiu (més despeses que ingressos) o un balanç econòmic 

global positiu amb uns beneficis nets inferiors a 10.000€, acreditant-se tal situació amb 

els certificats oportuns. A més, hauran d’acreditar les condicions requerides en 

l’Article 6.2. Situació Fiscal.  

2. S’inclourà l’Article 6.2. Situació Fiscal, on constarà que les persones jurídiques 

que compleixin els criteris de capacitat econòmica anteriorment exposats hauran de 

presentar les certificacions d’estar al corrent de pagament amb:  

• Agència Tributària. 

• Seguretat Social.  

• Consell Insular de Mallorca.  

• Govern de la CAIB.  

• Ajuntament de Pollença.  

Podran fer-ho adjuntant els certificats a la sol·licitud de Bonificació  / exempció o 

autoritzant a l’Ajuntament de Pollença perquè aquest pugui consultar telemàticament 

aquesta situació, entregant la fulla signada de Consentiment informat per poder 

consultar informació d’altres administracions 1 

                                                           
1 Aquest model s’establiria de forma similar al que es va crear per les “bases reguladores de 

subvencions de Pollença a les associacions de caire social – any 2019 (Exp Elec ABS 
2019/2566), concretament l’ANNEX 3, pàg. 16-17.  



 

 

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

La tasca de digitalitzar, en general, la major quantitats de documents pertanyents a 

l’Ajuntament és una tasca a seguir realitzant per agilitzar l’Administració pública i 

facilitar la feina de tots els seus integrants. Així ho vàrem dir en l’Ordenança que 

regulava l’expedició de documents, i així ho tornem a afirmar aquí. Si és necessari 

externalitzar un servei dotat de personal i fons que s’encarregui de digitalitzar l’Arxiu 

històric, l’Arxiu d’Urbanisme, les fotografies d’en Bestard / Cerdà, pot ser val la pena 

agafar aquesta decisió política. Podeu estar segurs/es que no ens hi oposarem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pollença, dia 13 de desembre del 2019  

El Portaveu 

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

A l’Ajuntament de Pollença 


