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Ple ordinari novembre, del 26/11/2020, 18.30 h 

 

➔ Ple ordinari/extraordinari corresponent al mes de novembre on consten 19 
punts a l’ordre del dia, i la part de control i seguiment, que és:  

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior  

2. Aprovació, si procedeix, del Compte General de l'Ajuntament exercici 2019  

3. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació 
de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles 

4. Resolució de les reclamacions, i aprovació definitiva, si procedeix de la 
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal•lacions i obres  

5. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació 
de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram  

6. Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva si procedeix , de la 
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida 
domiciliària i tractament de fems i residus  

7. Resolució de les reclamacions, i aprovació definitiva, si procedeix de la 
modificació de l'ordenança fiscal reguladora prestació servei matrimonis civils 

 8. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació 
de l'ordenança fiscal regulador de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica  

9. Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 5-2020  

10. Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 
34-2020 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb Romanent de 
Tresoreria per a Despeses Generals  

11. Acord favorable a la presentació de la candidatura del projecte d’organització 
veïnal COVID-19, Pollença voluntària  

12. Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Conselleria 
d’Educació, Universitat i Recerca del Govern les Illes Balears i l’Ajuntament de 
Pollença en matèria d’educació de persones adultes per al curs escolar 2020-2021 

13. Aprovació, si procedeix, de l'exercici de competència distinta de les pròpies i de 
les atribuïdes per delegació (article 7.4 LRBRL): concessió línia de subvencions i/o 
ajudes econòmiques per a adquisició llibres i material escolar curs 2020-2021  
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14. Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l'annex de personal del 
Pressupost General per a l'exercici 2020  

15. Aprovació, si procedeix, de la designació del Jutge de Pau titular  

16. 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 

17. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un Pla d'Inversions i 
Transformació del municipi de Pollença  

18. Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per a la millora 
de l'ajuda alimentària dels serveis socials en l'actual context de crisi 

19. Propostes/Mocions d'Urgència 

 

➔ Desenvolupament dels punts 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior  

S’aprova per assentiment.  

 
2. Aprovació, si procedeix, del Compte General de l'Ajuntament exercici 2019  

Mirant l’informe d’Intervenció, el Romanent de Tresoreria a dia 31/12/2019 era de 
31.309.641,56€. Sabem que ha anat finançant Modificacions de Crèdit amb càrrec al 
Romanent de Tresoreria i que enguany les normes fiscals es troben suspeses.  

D’aquests, 19.585.000€ es troben ingressats en dipòsits bancaris o d’entitats 
asseguradores.  

Sobre la previsió, s’han executat el 84,09% dels ingressos previstos de forma 
definitiva.  

Sobra la previsió, s’han executat el 76,11% de les despeses previstes de forma 
definitiva.  

En quant a les objeccions... trobem que a l’any 2019 s’han realitzat múltiples 
objeccions suspensives i anomalies en matèria d’ingressos, des de factures i hores 
fins contra alguna autorització de lloguer. Ha hagut 8 Reconeixement extrajudicials 
de crèdit que han sumat  244.837,08€. Veurem l’evolució de les REC quan tinguem 
les dades de l’any 2020.  

Pel que fa a la resta d’anomalies i objeccions, han estat formulades contra 
5.395.113,8€. Entenent que heu contraposat transparència a eficàcia i que el Sr. David 
Alonso sempre exposa que en el portal de contractació hi ha molt de moviment, hi ha 
un calendari previst anar resolent la falta de contractes existents en alguns serveis? I 
les hores extraordinàries que no passen el filtre d’Intervenció?  
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Tenint en compte que aquest tràmit respon a un acte merament formal, i que vist la 
quantitat d’objeccions existents no convida a pensar que la gestió durant el global de 
l’any 2019 hagi cercat evitar-ne d’addicionals (com les vistes amb serveis com 
streaming dels Plens, per exemple), no hi donarem suport.  

El Sr. David Alonso pren la paraula:  

- Es compromet que pel primer semestre de l’any 2021 hi hagi un calendari 
publicat de contractació.  

Sentit del vot: en contra.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Junts (15) 
• Vots en contra: Unides Podem i Alternativa (2) 
• Abstencions: 0 
 

3. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la 
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns 
immobles 

Suposam que concentrar tot el debat en 1 sol punt, posant com motiu que totes les 
Ordenances comparteixen la mateixa sort, i és que es retiren unes bonificacions per 
ordre del Tribunal de Comptes, és pràctic però també àgil per intentar amagar 
algunes realitats com són el nul esforç per re introduir de forma legal algunes 
bonificacions llevades, discutir el per què no s’ha volgut prendre en consideració una 
baixada de l’IBI per l’any 2021, i un bon grapat d’etc.  

Precisament i en relació al punt anterior, ja hem expressat en totes les al·legacions la 
nostra sorpresa pel fet que el Tribunal de Comptes protesti per unes bonificacions 
(innegable, per altre banda, que estesin fora del permès al RDL 2/2004) i no protesti 
quan cada any es paguen milers i milers d’€ de factures en serveis sense contracte, 
places de personal que són pràcticament “falsos autònoms”, les pròpies dietes que 
perceben els regidors/es de la Corporació com hem assenyalat en diverses ocasions... 
tot això també amb informes d’objecció per part d’Intervenció, que ho deixa ben clar 
i patent... 
 
Però bé, vàrem votar en la immensa majoria de les modificacions a favor deixant clar i 
demanant que constés en acta que ho fèiem per imperatiu legal, estant 
profundament en desacord amb la des protecció d’alguns col·lectius per part de 
l’Administració. Recordar que vàrem expressar, també, que estaiem i estem d’acord 
amb la mesura que qui sol·licita una bonificació ho faci en el 1r trimestre de l’any, 
sempre i quan s’informi degudament a la població, i inclús es faci l’esforç (en 
aquesta i la resta d’ordenances), d’avisar a les persones que de forma regular i en 
els últims anys, han presentat i se’ls ha estimat peticions de bonificació. Eficiència 
en l’administració, sí. Transparència i cura de la ciutadania, també. 
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Vàrem proposar 3 al·legacions:  
 
 

Rebaixa durant l’any 2021 dels tipus de gravamen dels béns urbans i rústics. Això 
implica la modificació de l’article 14.3 de l’ordenança, que quedaria així:  

3. Els tipus de gravamen incrementats dins els límits prevists a la llei reguladora, són 
els següents:  

Per cent 

a) En béns urbans: 

Tipus de gravamen a aplicar per béns urbans ..............................................................0,42 

b) En béns rústics: 

Tipus de gravamen a aplicar per béns rústics ..............................................................0,60 

c) En béns immobles de característiques especials: 

Tipus de gravamen a aplicar per béns de característiques 
especials...............................................................................................................................0,45 

Recordar que la normativa preveu un tipus mínim del 0,4% fins el 1,1% del valor 
cadastral en immobles de tipologia urbana, i un tipus mínim del 0,3% fins el 0,9% del 
valor cadastral en immobles de tipologia rústica. Donat que les normes fiscals 
d’equilibri pressupostari i de regla de despesa s’han anunciat que no es contemplaran 
per l’any 2020 i 2021, proposem l’aposta puntual i momentània per l’any 2021 
d’efectuar una rebaixa dels tipus de gravamen a aplicar a béns urbans i béns rústics 
(a Pollença no existeixen immobles de característiques especials) que tindria efectes 
durant l’any 2021. Suposaria una davallada d’ingressos, però també s’ha de tenir en 
compte que hi haurà una davallada de despesa corrent i que es pot comptar amb el 
romanent de tresoreria. Igualment, segueix pendent que es publiqui el RDL que 
reguli aquesta suspensió, pel que caldria, prudencialment, esperar a aprovar 
definitivament aquesta ordenança fiscal reguladora de l’impost de l’IBI.  

També reconèixer que no tenim la capacitat tècnica ni la informació necessària per 
estimar amb exactitud la disminució d’ingressos que aquesta mesura pot suposar, 
entenent pels coneixements actuals dels que disposem i del pressupost d’ingressos. 
Tot i això, fent una estimació directa damunt els drets reconeguts nets de l’any 2019, 
podem inferir que:  

Immobles urbans, 7.300.000€ (amb tipus del 0,45) ➔ proposta estimada, 
6.814.000€ (tipus del 0,42), -6,7%.  

Immobles rústics, 1.500.000€ (amb tipus del 0,63)➔ proposta estimada, 
1.428.600€ (tipus del 0,60), -4,76% 

Suposaria aproximadament una davallada d’ingressos de 557.400€.  
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No s’accepta perquè no era objecte de modificació en l’aprovació inicial. Correcte. 
Però si hi hagués una intenció política de fer-ho, s’hagués fet l’estudi i s’hagués fet 
una aprovació inicial que contemplés les 2 mesures, o, inclús, amb algun plenari 
urgent per arribar a dia 1 de gener de 2021 amb l’ordenança modificada. No us ha 
interessat. Inclús el Sr. David Alonso el dia de la Comissió Informativa va dir que era 
com “vendre fum”... ja ho dèiem que per desgràcia no era una mesura que pogués 
repercutir d’una forma molt exagerada en el rebut de l’IBI de 2021, però entre això i 
res, vosaltres heu decidit res. Ja explicareu per què a uns sí, i a la resta no...  

Segona al·legació per demanar la inclusió d’una bonificació actualment no 
contemplada, recollida al RDL 2/2004:  

Bonificació obligatòria corresponent a l’article 73.3, a afegir per tant dins l’article 15 
donat que és una bonificació obligatòria:  

Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra y, en su 
caso, del recargo del impuesto a que se refiere el artículo 153 de esta ley, los bienes 
rústicos de las cooperativas agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, en los 
términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de 
las Cooperativas. 

Tot i que l’informe d’Intervenció digui que no és necessari incorporar-la a 
l’ordenança, però que la Corporació decidirà el que consideri, plasmar-la sobre el 
paper no pensem que fa cap mal i a més permet ampliar el coneixement de la 
ciutadania sobre les bonificacions existents.  

Tercera al·legació per demanar la revisió de la redacció de l’article 15.2 de l’Ordenança 
ja que l’article 74.6 del RDL 2/2004 cita el següent:  

Article 74, bonificacions protestatives, a afegir 74.6 

 Los ayuntamientos mediante ordenanza fiscal podrán establecer una bonificación de 
hasta el 95 por ciento en la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de 
uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por una norma 
jurídica.  

S’hauria de redactar d’una forma una mica més explícita (per donar una clara 
informació que hi ha un incentiu pel fet de fomentar els lloguers de caràcter social 
d’habitatges) i pujar la bonificació prevista, actualment del 50%, ja que qui habita en 
aquests tipus d’immobles sol ser per estar en situació de precarietat econòmica. Per 
tant, proposta article 15.2 

2. Tindran dret a una bonificació del 75 per 100 en la quota íntegra de l'impost, durant 
els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, 
els habitatges de protecció oficial i els que hi resultin equiparables (com els 
habitatges en lloguer social), segons la normativa de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears. Aquesta bonificació, que es concedirà a petició de la persona 
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interessada, es podrà efectuar en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres 
períodes impositius de la seva durada i tindrà efectes, si escau, des del període 
impositiu següent a aquell que se sol·liciti. Així mateix, els habitatges esmentats 
tindran dret a una bonificació addicional del 50 per 100 en la quota íntegra de 
l'impost durant els tres períodes impositius següents, una vegada transcorregut el 
termini previst en el paràgraf anterior. 

Demanàvem com es veu ampliar la bonificació a 75% per habitatges de protecció 
oficial, permetent la llei fins el 95%. Hem passat del 50% al 60%... millor que res, però 
això de baixar impostos per aquests assumptes sembla que vos costa i molt.  
 
Donat que tot i complir amb la missiva del Tribunal de Comptes, no heu tengut cap 
gest ni heu demostrat cap intent, ja que s’obria el meló de l’Ordenança de l’IBI de fer-
ne una rebaixa per l’any 2021 (que després s’hauria d’haver tornat a augmentar), i que 
a damunt ens acuseu de vendre fum o simplement us escudeu en dir que “els tipus 
de gravamen són dels més baixos de Mallorca”, però se us oblida dir que tenim un 
dels valors del sòl més elevats, el  
 
Sentit del vot: en contra.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra: Unides Podem, Alternativa i Junts (7) 
• Abstencions: 0 
 
 

4. Resolució de les reclamacions, i aprovació definitiva, si procedeix de la 
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre 
construccions, instal•lacions i obres  

No hi vàrem al·legar, vàrem votar a favor per imperatiu legal i recollim molt 
positivament les al·legacions fetes pels companys/es d’Alternativa que permeten que 
ara les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin condicions d’accés i 
habitabilitat de persones discapacitades bonifiquin fins un 60% i no un 50% l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Demanaven un 75%, i la Llei permet 
fins un 90%. Com dit abans, pujar bonificacions sembla ser una quimera per aquest 
equip de Govern. Per imperatiu legal,  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (11) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Junts i Alternativa (6) 
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5. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la 
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de 
clavegueram  

 
Aquí, com en el cas de l’IBI, i encara més si escau, hem fet un esforç tècnic per tornar 
a incloure, tant a l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram 
com la que regula la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i 
residus, totes les bonificacions que es varen retirar amb l’aprovació inicial, tornant-
les incloure de forma legal i correcte.  
 
Recordar que parlem de taxes i no impostos, pel que poden existís bonificacions 
subjectives sempre hi quan es compleixi el que apareix a l’ article 24.4 del TRLRHL 
 
4. Para la determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios 
genéricos de capacidad econòmica de los sujetos obligados a satisfacerlas.  
 
 
I així vàrem al·legar demanant que:  
 
ARTICLE 6. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 

1. Gaudiran d’una bonificació subjectiva determinada (percentatge sobre la taxa 
meritada) els subjectes passius que compleixin els criteris econòmics marcats a cada 
apartat i que tinguin alguna condició determinada:  

a) Els contribuents amb una renda total anual percebuda pel conjunt de persones 
que conviuen en el mateix domicili que siguin iguals o inferiors a 2,5 vegades el salari 
mínim interprofessional (2,5*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos 
que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 
75%.  

b) Els contribuents que siguin jubilats i pensionistes i que la seva pensió i la suma 
d’altres possibles ingressos existents dins la unitat de convivència (incloent persones 
amb la mateixa situació laboral) siguin igual o inferior a 2 vegades el salari mínim 
interprofessional (2*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els 
ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%.  

c) Els contribuents que siguin víctimes de violència de gènere i que acreditin una 
renda total anual percebuda pel conjunt de persones que conviuen en el mateix 
domicili que no sobrepassi 2 vegades el salari mínim interprofessional (2*SMI) 
gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els ingressos siguin iguals o 
inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%. Addicionalment i per 
acreditar la condició de víctima de violència de gènere, s’haurà d’aportar sentència 
ferma dictada en els últims cinc (5) anys.  
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d) Els contribuents que tenguin un grau de discapacitat reconegut (superior al 33%) i 
que acreditin una renda total anual percebuda pel conjunt de persones que conviuen 
en el mateix domicili que no sobrepassi 2 vegades el salari mínim interprofessional 
(2*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els ingressos siguin 
iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%. Addicionalment i per 
acreditar el grau de discapacitat la persona interessada haurà d’aportar el document 
que acredita la valoració i resolució del grau de discapacitat. Aquesta bonificació 
s’aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies en la data de meritació de la 
taxa.   

e) Les famílies que tenguin la consideració legal de nombroses i uns ingressos 
imputables a la unitat de convivència que siguin iguals o inferiors a 2,5 vegades el 
salari mínim interprofessional (2,5*SMI) gaudiran d’una bonificació del 60%, i en els 
casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació 
del 80%. Addicionalment i per acreditar la condició de família nombrosa, la persona 
interessada haurà d’aportar el títol de família nombrosa expedit per l’autoritat 
competent.  

Demanàvem eliminar una bonificació que anava dirigida als “pobres per precepte 
legal” o els “inscrits en el padró municipal de beneficència com a pobres de 
solemnitat”, uns conceptes arcaics que segurament mai s’han fet servir. Ara bé, 
reincorporar les bonificacions per persones amb discapacitat, dones víctimes de 
violència de gènere i famílies amb la consideració legal de nombroses, ampliar 
percentatges de bonificació i actualitzar els criteris vinculats a l’SMI, no n’heu volgut 
sentir xerrar. L’excusa? No hem aportat un estudi econòmic... 
 
Segons l’informe d’Intervenció, la “concreta manifestació econòmica sigui presa en 
consideració en les taxes sobre una base objectiva i respecti unes pautes de 
raonabilitat”. I no discrepem del fet que s’hagin d’aportar estudis econòmics, però 
nosaltres no tenim el coneixement tècnic ni la informació necessària per realitzar 
aquest estudi. Si realment es volgués, l’equip de Govern hagués encarregat un estudi 
econòmic per, abans d’acabar l’any, poder modificar les Ordenances amb les 
bonificacions ampliades. I ara demanem..., s’excusen en la informació tècnica (a qui 
no llevem raó), però i per l’Ordenança que regula l’ocupació de la via pública? On és 
l’estudi econòmic? On és la possibilitat tècnica de suspendre-la amb caràcter 
retroactiu des de gener, quan del COVID-19 creim que a Pollença el notàvem ben 
poc?  
 
El Sr. Tomeu es queixava de la nostra falta de suport a aquella mesura política... (que 
en el nostre cas ens vàrem abstenir, ja alertant que possiblement veuríem poques 
mesures dirigides al conjunt de la ciutadania... mos heu donat la raó i realment ens 
fa llàstima haver-la tingut en un assumpte com aquest). Ara supòs que entendrà, 
que entendreu, que ens toca, amb la raó de part nostra, queixar-nos de la vostra 
falta de suport a les nostres propostes polítiques i tècniques, ... els vostres actes i vots 
xerren per sí sols, i la gent els veu molt clarament.  
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Donat que tot i complir amb la missiva del Tribunal de Comptes, no heu tengut cap 
gest ni heu demostrat cap intent, ja que s’obria el meló de l’Ordenança de 
Clavegueram per incorporar-hi de nou les bonificacions llevades, de forma legal, el   
 
Sentit del vot: en contra.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra: Unides Podem, Alternativa i Junts (7) 
• Abstencions: 0 

 

6. Resolució de les reclamacions i aprovació definitiva si procedeix , de la 
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de 
recollida domiciliària i tractament de fems i residus  

Mateixa argumentació que en el punt anterior. En aquest cas, l’article 5.2. hagués 
quedat així:  

a) Els contribuents amb una renda total anual percebuda pel conjunt de persones 
que conviuen en el mateix domicili que siguin iguals o inferiors a 2,5 vegades el salari 
mínim interprofessional (2,5*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos 
que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 
75%.  

b) Els contribuents que siguin jubilats i pensionistes i que la seva pensió i la suma 
d’altres possibles ingressos existents dins la unitat de convivència (incloent persones 
amb la mateixa situació laboral) siguin igual o inferior a 2 vegades el salari mínim 
interprofessional (2*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els 
ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%.  

c) Les famílies que tenguin la consideració legal de nombroses i uns ingressos 
imputables a la unitat de convivència que siguin iguals o inferiors a 2,5 vegades el 
salari mínim interprofessional (2,5*SMI) gaudiran d’una bonificació del 60%, i en els 
casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació 
del 80%. Addicionalment i per acreditar la condició de família nombrosa, la persona 
interessada haurà d’aportar el títol de família nombrosa expedit per l’autoritat 
competent.  

d) Els contribuents que siguin víctimes de violència de gènere i que acreditin una 
renda total anual percebuda pel conjunt de persones que conviuen en el mateix 
domicili que no sobrepassi 2 vegades el salari mínim interprofessional (2*SMI) 
gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els ingressos siguin iguals o 
inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%. Addicionalment i per 
acreditar la condició de víctima de violència de gènere, s’haurà d’aportar sentència 
ferma dictada en els últims cinc (5) anys.  
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e) Els contribuents que tenguin un grau de discapacitat reconegut (superior al 33%) i 
que acreditin una renda total anual percebuda pel conjunt de persones que conviuen 
en el mateix domicili que no sobrepassi 2 vegades el salari mínim interprofessional 
(2*SMI) gaudiran d’una bonificació del 50%, i en els casos que els ingressos siguin 
iguals o inferiors a 1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 75%. Addicionalment i per 
acreditar el grau de discapacitat la persona interessada haurà d’aportar el document 
que acredita la valoració i resolució del grau de discapacitat. Aquesta bonificació 
s’aplicarà sempre que es mantinguin les circumstàncies en la data de meritació de la 
taxa.   

També es demanava refer quadre de TARIFES (article) per clarificar si els preus que 
apareixen a determinades tipologies d’establiment (apartaments turístics, hamaques, 
hotel, pensions i residències...), són per cada plaça, ja que la redacció actual no és 
clara ni intuïtiva. Al no ser l’objecte de la modificació de l’Ordenança la modificació 
del quadre, es desestima.  

Donat que tot i complir amb la missiva del Tribunal de Comptes, no heu tengut cap 
gest ni heu demostrat cap intent, ja que s’obria el meló de l’Ordenança de 
Clavegueram per incorporar-hi de nou les bonificacions llevades, de forma legal, el   
 
Sentit del vot: en contra.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra: Unides Podem, Alternativa i Junts (7) 
• Abstencions: 0 
 

7. Resolució de les reclamacions, i aprovació definitiva, si procedeix de la 
modificació de l'ordenança fiscal reguladora prestació servei matrimonis 
civils  

No hi havia opció d’introduir bonificacions més enllà dels criteris genèrics de 
capacitat econòmica.  

Per imperatiu legal, que consti amb acta, el sentit del vot serà 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (11) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Alternativa i Junts (6) 
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8. Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de la 
modificació de l'ordenança fiscal regulador de l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica  

L’ordenança recull les bonificacions previstes al TRLRHL, s’accepta el canvi proposat 
del concepte de “minusvalia” a Grau de Discapacitat (al·legacions d’Unides Podem 
Pollença). Les persones interessades en rebre bonificacions ho han de sol·licitar en el 
primer trimestre de l’any. El  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem i Alternativa 
(12) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Junts (5) 

Pren la paraula el Sr. David Alonso: 

- Pollença és dels Municipis on els tipus d’interès són els menys cars de 
Pollença, i els valors cadastrals són els més baixos?  

- Si era tant urgent modificar les Ordenances, recordar que el final del període 
d’al·legacions era el dia 14/11/2020 

Pren la paraula el Sr. Batle:  

- Els valors són del 2005... (valors cadastrals IBI). Han passat 15 anys... ningú l’ha 
tocada.  

- És un requeriment i no agrada a ningú llevar-ho. Ordenança via pública va ser 
una decisió política. Implica baixada ingressos a l’Ajuntament.  
 

9. Aprovació, si procedeix, de l'expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 5-2020  

És una factura de l’any 2019, xifrada en 360€ pel concepte “ambulància focs 
artificials Platja La Gola 2019”. Com marca l’informe d’Intervenció, no s’ha seguit cap 
procediment de contractació i per tant s’està fora de l’establert a la LCSP. Com és 
habitual i entenent que el servei es va prestar de forma efectiva i que a més és 
necessari en un esdeveniment com el tractat, no hi posem impediments:  

Sentit del vot: abstenció.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra: 0. 
• Abstencions: Unides Podem, Alternativa, Junts (7) 
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10. Aprovació inicial, si procedeix, de l'expedient de modificació de crèdits 
núm. 34-2020 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb 
Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals  

Aprofitem aquest punt per recordar les MC sota modalitat de crèdit extraordinari 
finançat amb Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals fetes a 2020:  

 

MC 1/2020 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

MC 2/2020 

 

 

 

 



 

16 
 

MC 10/2020 
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MC 17/2020 

 

MC 22/2020 
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MC 26/2020 

 

MC 34/2020 

 

Modificació de crèdit per pagar factura d’asfaltat de carrers, projecte i execució de la 
passada legislatura. 25.525,89€. Segons l’informe de l’enginyer Municipal, va haver-hi 
un problema de medició i d’execució de l’obra, finalment s’han fet més metres. No hi 
ha crèdit i s’ha de dotar. És el resultat d’una puja del 9,23% respecte del pressupost 
adjudicat inicialment.  

Importar destacar que segons l’informe d’Intervenció que acompanya aquesta 
proposta, ja es pot dir oficialment que el Govern de l’Estat va prendre la decisió 
valenta i encertada de deixar els Municipis utilitzar el seu romanent, suspenent a més 
les regles fiscals d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa pels anys 2020 i 
2021.  
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Sabent això, seria positiu saber quina modificacions o inversions té pensat fer 
l’Ajuntament de Pollença, ja que li recordem que el Romanent de Tresoreria pertany a 
tota la ciutadania, de tot color polític i que els estalvis que ara resten segons l’informe 
són de 20.637.526,83€ (Romanent de Tresoreria disponible).  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (11) 
• Vots en contra: 0. 
• Abstencions: Alternativa, Junts (6) 
 

11. Acord favorable a la presentació de la candidatura del projecte 
d’organització veïnal COVID-19, Pollença voluntària  

La CAIB va convocar premis emmarcats dins el programa Premis Autonòmics 
Voluntariat IB 2020, on una modalitat que existeix és la del premi d’organització 
veïnal. La dotació del premi és de 3.000€. Recordar que en cas de guanyar-los, 
aquests han d’anar íntegrament destinats a les Associacions / Entitats que hagin 
col·laborat amb el projecte.  

És un orgull haver estat un dels coordinadors del projecte de COVID-19, Pollença 
Voluntària, on participaren 10 voluntaris/es en total, les associacions Onit, Undermoll 
i AFAMA i es varen atendre a 15 persones dins el Municipi de Pollença i vàrem iniciar 
els serveis el dia 20/03/2020 i l’últim va ser el dia 03/06/2020. 80 serveis en total 
durant 75 dies, amb repartiment de panades, rubiols i flors pel dia de la mare 
inclosos. Unides Podem Pollença ha fet feina per tenir els documents a punt.  

Moltes gràcies a totes les persones voluntàries, entitats, col·laboració Serveis Socials, 
ciutadania per fer la difusió i per fer-nos arribar mascaretes de tela, i també a la tasca 
dels propis treballadors/es de l’Ajuntament fent-nos arribar guants, mascaretes...  

Una experiència molt enriquidora, on se va fomentar el sentiment de pertinença i es 
va treballar l’orgull de Pollença des d’un punt de vista social, sovint invisibilitzat. 
Esperem tenir sort i sortir guanyadors d’aquests premis!  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  
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12. Aprovació, si procedeix, del Conveni de col·laboració entre la Conselleria 
d’Educació, Universitat i Recerca del Govern les Illes Balears i l’Ajuntament 
de Pollença en matèria d’educació de persones adultes per al curs escolar 
2020-2021  

Conveni on es regula la col·laboració entre la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de 
Pollença per oferir el servei d’educació per persones adultes durant el curs 2020-
2021. Segons se’ns ha informat, és el mateix conveni que es va renovant anualment.  

La Conselleria es compromet a:  
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Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

 
13. Aprovació, si procedeix, de l'exercici de competència distinta de les pròpies 

i de les atribuïdes per delegació (article 7.4 LRBRL): concessió línia de 
subvencions i/o ajudes econòmiques per a adquisició llibres i material 
escolar curs 2020-2021  

El Govern Central i el Govern Autonòmic (CAIB) ja han expressat, en compliment de 
l’article 7.4 de la LRBRL que no hi ha duplicitat i que és possible concedir una línia de 
subvencions i/o ajudes econòmiques per a l’adquisició de llibres i material escolar en 
el curs 2020-2021.  

Aquestes subvencions no són competència pròpia de l’Ajuntament. Per això s’ha 
hagut de tramitar un expedient de competència impròpia, i ens ha informat 
favorablement qui té la tutela financera de les Entitats Locals (a la CAIB és el Ministeri 
Fiscal de l’Estat) i qui té la competència de la matèria tractada, que en aquest cas sent 
Educació, és de la CAIB (Conselleria d’Educació).  

Aquest tràmit que s’ha d’aprovar per Ple és necessari per després poder aprovar les 
bases. El Ple decideix que l’Ajuntament pugui assumir la competència. Destacar que si 
no hi ha un canvi dràstic en la situació financera de l’Ajuntament, des del Ministeri 
Fiscal han expressat que no és necessari tornar a sol·licitar l’informe.  

Unides Podem Pollença va al·legar en el Pressupost de l’any 2020 perquè es creés 
aquesta línia de subvencions / ajudes, i vostès inclús ho han pujat, el qual ens alegra i 
satisfà, sense cap dubte.  

Segons se’ns ha informat, les bases de les subvencions ja estan fetes... Esperàvem 
poder-hi participar, així se’ns ho havia comentat, però desconeixem si ho podrem fer. 
Això pot haver dut a confusió a les famílies quan se’ls ha dit que guardin factures del 
material, sense saber requisits, barems, qui se’n pot beneficiar, qui no... es podran 
justificar, sembla, factures de 2020 i 2021 (curs escolar).  

Pel que fa a aquest punt concret, independentment del contingut de les bases, 
satisfets d’assumir una funció que ajudi a facilitar rebre educació per part de la 
ciutadania del poble.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem (11) 
• Vots en contra: 0.  
• Abstencions: Alternativa, Junts (6) 
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14. Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de l'annex de personal del 
Pressupost General per a l'exercici 2020  

Una modificació on s’incorpora, degut a una sentència del jutjat de lo social, un 
contracte indefinit del lloc de feina “Administratiu SSTT”. La persona queda de forma 
fixa dins la plantilla amb un contracte laboral indefinit no fix per sentència jutjat de 
lo social.  

Havent arribat per sentència, no hi ha altres opcions. Destacar la situació d’algunes 
Àrees / llocs de feina on tampoc hi ha cap procediment fet i que en qualsevol 
moment, si no es negocia amb Delegació de Govern ampliar la Plantilla Orgànica de 
l’Ajuntament, poden anar arribant més demandes d’aquest tipus. Recordar que tenim 
l’acord, d’ampliar almenys 2 places de Benestar Social que siguin educadors/es 
socials, per exemple.  

Ja es va comentar a la CI que la pròxima vegada que s’obri el meló de l’annex del 
personal del Pressupost General, i sinó ja pot ser per l’any 2021, es canviï la 
nomenclatura d’Assistent/a Social a Treballador/a social, ja que el concepte anterior 
no és actual, ni vigent ni adequat.  

A propòsit, Sr. David Alonso, en quin estat de tràmit es troba l’expedient dels 
Pressupostos per l’any 2021? S’ha iniciat? Ens pot fer 5 cèntims de com serà?  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Unides Podem i Junts (16) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: Alternativa, (1) 

 

15. Aprovació, si procedeix, de la designació del Jutge de Pau titular  

Es vota la inclusió del punt a l’Ordre del dia:  

S’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra: Unides Podem, Alternativa i Junts (7) 
• Abstencions: 0 

Un punt que, suposem, sabeu que ha provocat, provoca, i provocarà indignació, 
incomprensió i que es la demostració viva que la vella política segueix circulant per 
aquest Ajuntament.  

Quan es va retirar de l’odre del dia del Ple de dia 24 de juliol, es va comprovar com el 
Sr. Ochogavía era el representant legal del partit UNIÓ POLLENCINA INDEPENDENT, 
(UNPI). Suposam que gràcies a la pressió mediàtica i sobretot a les advertències 
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llançades pels companys i companyes d’Alternatives, molt encertades totes, no se va 
dur endavant la proposta de l’equip de Govern, bé millor dit, la proposta del batle de 
Pollença, el Sr. Tomeu Cifre.  

Tot i l’escrit de descàrrega presentat pel candidat el Sr. Ochogavía, no és fins el 
19/08/2020 que es declara com extingit el partit UNPI, a instàncies de l’Advocacia de 
l’Estat. També i per molt que la convocatòria no especifiqués que un dels requisits era 
no poder ostentar un càrrec orgànic de cap partit polític, si la normativa superior ho 
contempla, s’ha de complir igualment. Això és el règim d’incompatibilitats i 
prohibicions regulades en els articles 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 
del Poder Judicial, i també conforme estableix l’article 14 del Reglament 3/1995, de 7 
de juny.  

Ens sorprèn que al candidat a Jutge de Pau li sorprenguin algunes manifestacions o 
que el Ple no estigui d’acord amb el seu nomenament. Suposam que aquest coneix 
perfectament com s’ha procedit  i que alguns partits polítics, per exemple, ni sabíem 
que aquest assumpte s’havia iniciat, ni que la proposta se faria sense cap tipus de 
consens, debat, comparació de candidats/es, etc.  

De totes formes, qui anomena el Jutge de Pau de manera definitiva és la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia, no l’Ajuntament.  

Realment, no ha canviat cap circumstància que ens faci canviar de criteri. Això que ara 
sabem, que el partit UNPI s’ha extingit, és només 1 petit argument, legal, que intenta 
justificar una proposta injustificable. Les raons de fons que ens mouen en aquest 
tema en un sentit molt contrari a la proposta d’avui són:  

• La proposta d’aquest Ple, que no va ser ni llegida ni compartida durant la CI, és 
ben concisa i només es limita a dir que de totes les persones, 14, que s’han 
presentat, només una reuneix les condicions de capacitat i idoneïtat òptimes. 
Ens agradaria saber com s’ha arribat a la conclusió que de totes les persones, 
la proposta que feu, el Sr. Martí Ochogavía Mayol, és la millor.  
 

• No sabem quins criteris objectius s’han utilitzat per mirar tots els CV 
presentats.  
 

• No ha hagut cap intent de consens. Ni que sigui per pur decor institucional, no 
s’ha dignat a convocar una Junta de Portaveus. O té un imperatiu a damunt 
que l’ha obligat a actuar així, o no s’entén.  
 

• La persona proposta va ser quasi reprovada pel Ple de l’Ajuntament, per 
partits ben diferents, però que semblaven haver entès una necessitat comú; 
evitar la reproducció del clientelisme i el caciquisme. Uns anys després... UMP i 
PP (tant el Sr. David Alonso que agafa el relleu i Tomeu ara amb Tots) sembla 
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que torneu al pensament que l’interès individual va per damunt, i el Sr. Tomeu 
oblida que va signar aquella convocatòria de Ple.  

És una llàstima que un assumpte com aquest es resolgui d’aquesta forma. Com que 
entenem que no ho fareu, no sol·licitem la retirada del punt de l’ordre del dia, i, com 
ja vàrem anunciar en el seu moment i ja ho avís i sol·licit,  

Sentit del vot: com a protesta per com s’ha realitzat aquest procediment opac i 
clientelar, comuniquem al Ple i demanem que consti en acta que no participarem a la 
votació en senyal de protesta i per mostrar que ens preocupa, i molt la salut 
democràtica que defensam per Pollença.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra: 0 
• Abstencions: 0 

Pren la paraula el Sr. Batle 

- Diu que fa 4 mesos que es va dur a Ple, que no hem proposat cap altre 
candidat/a...  

- Diu que els anteriors Jutge/ssa de Pau han estat imposats pel “PSOE”.  
- Diu que tampoc hi havia criteris per elegir els candidats/des...  

 

16. 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 

El Sr. batle em sol·licita la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, degut a que és 
un assumpte que es vol tractar a la FELIB dins el consell executiu, i que a gener es 
presenta el PAESC (Ple ordinari), pel qual es podria ajuntar. Debatem ràpidament 
aquesta proposta i el grup d’Unides Podem accepta a canvi que hi hagi un 
compromís que es portarà la moció al Ple ordinari de gener del 2021. També 
comentar que és evident que el batle, fent bastant dies que s’havia presentat la 
moció, podria haver consultat abans amb la FELIB els dubtes i avui s’hagués pogut 
deixar enllestit...  

S’aprova per: unanimitat retirar la moció.  

Segons la FEMP actualment ja hi ha 160 Entitats Locals adherides. Palma, per exemple, 
és una d’elles.  

És important veure / elaborar, d’aquí a que animem a que elements del propi PAESC, 
que segons la regidora la Sra. Maria Buades, se durà a Ple ordinari de gener, puguin 
ser incorporats, un anàlisi de la situació i un pla de localització i implementació dels 
ODS de l’Agenda 2030. Una vegada adherits, s’ha d’anomenar un representant polític 
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per l’Assemblea de la Xarxa i s’ha de designar un representant tècnic per l’assistència 
a reunions i grups de treball en Xarxa.  

Recordar que tenim 17 ODS a assolir abans del 2030. Tots i cada un d’ells són 
importants i permeten una mirada transversal de les necessitats que té el nostre 
planeta. Alguns objectius molt socials, com la fi de la pobresa, que no hi hagi fam, 
salut i benestar, educació, igualtat de gènere... fins altres molt més relacionats amb el 
medi ambient, com la qualitat de l’aigua, accions pel clima, vida submarina, etc.  

Totes, accions on poder dedicar algun projecte que agafi Romanent de Tresoreria, ja 
que hi ha marge per utilitzar-ne una part també a l’any 2021. Esperem el suport de 
tots els grups i que es doni l’oportunitat als tècnics/ques de la casa compartir 
experiències amb altres Municipis, enriquir-se, aprendre i també mostrar què es fa a 
Pollença.  
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17. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam per un Pla d'Inversions 
i Transformació del municipi de Pollença 

La moció defensa el que molt sovint no existeix en política; previsió a mig i llarg 
termini, defugint així de l’electoralisme i de les accions única i exclusivament 
pensades per 4 anys (o inclús menys).  

Ens sembla una proposta adequada, transversal i que en temps d’utilització de 
Romanents té encara més sentit. Nosaltres vàrem presentar el dia 06/08/2020 una 
proposta de quines polítiques es podrien assolir amb la utilització dels Romanents; 
teníem propostes per Serveis Socials en el sentit ampli de la qüestió (figura per ajudar 
en tràmits externs als Municipals, oficina pública mediació..., compra de solars per 
HPO i pisos d’acollida urgent, que ja tenim el crèdit habilitat...), més subvencions per 
comerç (ajudes directes a fons perdut), inversions de compra de solars per 
equipaments municipals, estudi per comptar amb diagnòstic clavegueram i estat 
badia, continuar expropiacions marcades pel PGOU, senyalitzar camins públics, i un 
etc. llarg, del qual, val a dir, no hem tingut cap resposta clara.  

Ens sembla que se fan propostes interessants per part de Junts Avançam, i entenem 
que aprovar un Pla d’inversions no ha de llevar ni treure autonomia ni capacitat 
d’execució dels propis projectes de l’equip de Govern. Ho hem comentat per 
exemple amb el Sr. Nevado, que un diagnòstic i un pla per fases per reparar voravies 
del Municipi i adequar-ne trams per posar rampes i complir amb el que es recull en 
les Lleis d’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda i/o alguna discapacitat 
física. Pot ser 3 mesos per realitzar un Pla així és agosarat, però durant tot l’any 2021 
aprofitant l’aprovació 

Inclús podríem parlar d’un Pla d’Inversions de 8 anys, no? Uns mínims que permetin 
fermar els Governs que puguin venir, sigui quin sigui el color polític, i que també doni 
seguretat als STM, de que arribi qui arribi, hi ha una fulla de ruta a seguir. Feina molt 
més gratificant i edificant, i més si tenim en compte la Moció aprovada en el punt 
anterior. Per tot això, el  

Sentit del vot: a favor 

La proposta es rebutja per:  

• Vots a favor: Junts, Unides Podem i Alternativa (7) 
• Vots en contra: Tots, UMP, PI i PP (10)  
• Abstencions: 0 
 

18.  Moció presentada pel grup municipal Alternativa per Pollença per a la 
millora de l'ajuda alimentària dels serveis socials en l'actual context de crisi 

En aquest punt, ja vàrem discrepar profundament a la CI del passat divendres. Al cap 
i a la fi, hi ha una discrepància ideològica, tècnica i de procediment evident. Vostès 
tenen la paella pel mànec, ho decideixen així, però francament pensam que l’estil 
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d’ajuda que es defensa actualment és arcaic i enfocat a la Beneficència i 
l’Assistencialisme, no a la intervenció psicosocial global i a la cobertura de necessitats 
bàsiques amb la consegüent garantia de poder treballar aspectes integrals de les 
famílies ateses.  

Inclús, i ho he compartit fins i tot amb els companys/es d’Alternativa, no hauria de ser 
necessari presentar aquesta moció perquè, tant de bo, l’ajuda per cobrir aliments de 
persones que no reben cap ingrés fos econòmica, no en espècies. Vostès infereixen 
que se’n fa un molt mal ús. Vostès, torn a dir, han triat aquest camí perquè teniu la 
majoria per fer-ho.  

Anant a la moció, que dins el marc que tenim és una proposta de millora del sistema, 
coincidim plenament amb l’exposició de motius i amb els acords plantejats. Dona 
clarament l’opció a continuar amb el sistema d’ajudes en espècies però demana 
incorporar productes frescs com la carn, peix, i també fruita i verdura (que també 
aportarà l’hort urbà d’Undermoll quan funcioni, una gran iniciativa), els quals són 
elements bàsics per una dieta variada, equilibrada, sana i mediterrània.  

Pel que fa a la llet incorporant la perspectiva de gènere, completament d’acord que 
es doni sense que comptabilitzi en la despesa de punts, ja que és un bé essencial 
circumstancial que no pot provocar un empobriment de la capacitat d’adquirir altres 
productes necessaris. El mateix passa amb les compreses. Són un producte necessari i 
aquest no pot restar-se del total de punts, ja que a part d’aquest producte també és 
necessari seguir adquirint aliments.  

Recordant l’exposat a l’inici, que tant de bo no s’estigués negociant punts amunt i 
punts avall, però com és el sistema que heu escollit, pensam que Alternativa ha fet 
una proposta molt positiva per millorar-lo, a la que donarem suport.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Unides Podem, Alternativa, Junts (7) 
• Vots en contra: 0  
• Abstencions: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
 

19. Propostes/Mocions d'Urgència 

Expedient 3551/2020. Cessió gratuïta als clubs de les instal·lacions esportives 

Es proposa incloure un punt a l’ordre del dia per la vida urgent, ja que no es va 
dictaminar a CI.  

S’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI (10) 
• Vots en contra: 0. 
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• Abstencions: Unides Podem, Alternativa i Junts (7) 

No s’ha rebut la documentació fins avui. No teníem cap constància via correu 
electrònic que s’hagués incorporat. Sí que la regidora delegada de l’Àrea d’Esports ens 
havia comentat de manera informal que pot ser aniria a Ple, però no s’havia sentit res 
més. És la mateixa que l’any passat... per principi de precaució, el  

Sentit del vot: abstenció.  

La proposta s’aprova per:  

• Vots a favor: Tots per Pollença, UMP, PP, PI, Junts (15) 
• Vots en contra: 0. 
• Abstencions: Unides Podem, Alternativa (2) 

 

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


