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Ple ordinari gener, dia 28/01/2021, 17.00 h 

 

➔ Ple ordinari corresponent al mes de gener on consten 14 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. Expedient 434/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del 
reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1-2021  
 
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  
 
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  
 
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  
 
6. Expedient 106/2021. Dació de compte de les Resolucions de Batlia contràries a 
les objeccions formulades de conformitat amb el disposat a 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).  
 
7. Expedient 245/2021. Dictamen per a l'aprovació, si procedeix, del pla d'acció per 
a l'energia sostenible i el clima (PAESC)  
 
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  
 
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  
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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  
 
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  
 
12. Declaració institucional per a la commemoració dels 500 anys de les Germanies, 
prèvia ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia  
 
13. Expedient 482/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam 
relativa al suport al sector de la restauració i el comerç  
 
14. Expedient 486/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem sobre 
el control de preus de lloguers abusius, garanties per a persones arrendatàries i 
petits propietaris/àries  
 

➔ Desenvolupament dels punts 

 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors  

S’aprova per assentiment.  

 

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

Són 74.486,14€ de factures extrajudicials. Com ho feim habitualment, sent serveis 
que s’ha fiscalitzat que s’han rebut, i perquè qui l’ha ofert no tengui cap problema per 
cobrar les factures presentades, ens abstindrem.  

Sí que volem fer algunes preguntes... 

• Per què, atès que el contracte amb ESTUDI 6 GESTIÓ SOCIOEDUCATIVA S.L. 
finalitzava a desembre de 2020, no se’n va fer la corresponent pròrroga? Això 
ha provocat una factura 13.883,96€ sense contracte.  

• En què consisteix el servei “repartiment publicitat Ajuntament desembre 
2020”, amb un import de 510€, a favor de Joan Nadal Vila? 

• En què consisteix i quin és el motiu d’haver encarregat “disseny logotip A. 
Esports”, xifrat amb 471,9€?  
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Pren la paraula el Sr. Josep Marquet:  

- Ha estat un problema burocràtic. Durant Estat d’alarma es varen suspendre 
contractes, es va indemnitzar segons despeses de cada empresa i ara tot s’ha 
endarrerit una mica i s’ha embullat la renovació. Dia 26/01/2021 es va signar 
proposta renovació pròrroga i pròximament estarà reparat.  

Pren la paraula la Sra. Bianca Aguilar:  

- El logo actual tenia 13 anys, degut a que es canvia la pàgina web d’esports i 
també una “app” per reserva d’espais, pensàvem que el logo (després de 
demanar 3 pressuposts) s’havia d’actualitzar. 

Pren la paraula el Sr. Bartomeu Cifre:  

- És una tasca que fa temps que es duu a terme. Es reparteix dins el poble i fora 
del poble, i ara vàrem arribar a un acord perquè es fes de forma unitària. Ja es 
duu fent, no té contracte, des de fa 6 anys. Abans es feia sense factura ni 
control, i ara s’ha decidit canviar com a mínim, a un format de més control.  

 

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) 

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  

S’introdueix una esmena per modificar la disposició final. Com la taxa es merita 
semestralment, pel moment on s’aprova no es pot suspendre el primer semestre 
natural de l’any (s’hauria d’haver fet abans d’acabar 2021). Ara es suspendrà 
01/07/2021 fins 31/12/2021. Si es vol suspendre taxa primer semestre per exemple 
2022 s’hauria d’aprovar abans d’acabar 2021.  

Es modifica l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària 
i de tractament de fems i residus per introduir una disposició transitòria que suspèn 
parcialment algunes tipologies tributàries, que són:  
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Això suposa una disminució d’ingressos per l’Ajuntament de 361.880,15€, 
aproximadament (l’impacte anual és de 723.760,29€ en les tipologies de negocis 
abans exposades). Es fa per tant una indisponiblitat de crèdit per import de 
361.880,15€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 16244900, “societat municipal de 
serveis” (fems).  

Només volem recordar que quan fa uns mesos es va dur a aprovació inicial la 
modificació d’aquesta Ordenança (i d’altres com clavegueram, aigua, impost de l’IBI...) 
vàrem proposar tota una sèrie de mesures com eren noves bonificacions per re 
introduir les que el Tribunal de Comptes ens havia obligat a llevar de forma LEGAL, i 
vostès ho varen desestimar tot. Recordem... 

2. 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 
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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.  

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.   

Això era la nostra proposta per les bonificacions. No sabíeu que si no s’aprovaven 
abans d’acabar 2020, no es podrien aplicar a 2021? Li donareu la culpa al Govern 
central? A la CAIB? Era la vostra responsabilitat, i no la vàreu assumir. Direu que 
l’objecte de la modificació no era introduir bonificacions, que no hi havia estudi 
econòmic, que s’havia de complir amb una resolució... haguéssiu fet l’estudi, plens 
extraordinaris, el que fes falta. I clar que li donarem suport a aquesta mesura que 
aprovau, però també vos recordam i recordarem que per la ciutadania de peu, en 
qüestió de bonificacions, vos heu rentat les mans. Heu dit, bé durant 2021 poden 
estudiar incorporar noves bonificacions... que tendrien efecte a 2022. Un poc tard, 
no? 

Pren la paraula el Sr. batle: 

- Exposa que la taxa de fems està subvencionada més d’un 30%, pels habitatges  
ja està “subvencionada”, per part de l’Ajuntament... si s’hagués de pagar el cost 
real, es pagaria més. Abans era equilibrat perquè la pagava el sector comercial, 
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i ara si aquests no paguen perquè es suspèn 6 mesos, encara estarà més 
subvencionat.  
 

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

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  

Com en el cas anterior, hi ha una suspensió. En aquest cas no és de 6 mesos, sinó des 
que s’aprovi (aprovació definitiva dins el BOIB) fins dia 30 de juny. A partir d’aquell 
moment, si no es torna a modificar l’Ordenança, tornarà a entrar en vigor el sistema 
tarifari. També si es donen autoritzacions abans de la data d’entrada en vigor de 
l’aprovació, s’hauran de cobrar. L’impacte econòmic calculat de disminució 
d’ingressos és de 204.000€. En aquest cas, l’acord d’indisponibilitat de crèdit és a 
càrrec de la mateixa aplicació pressupostària que en el punt anterior. 162 44900, 
“societat municipal de serveis” (fems). 

Quan ens vàrem abstenir l’any passat quan es va presentar la suspensió de 
l’ordenança, amb caràcter retroactiu (el qual tenia tots els informes tècnics en contra), 
ho vàrem deixar clar. La mesura ens semblava adequada, encertada i necessària. No 
hi vàrem presentar al·legacions, tampoc. El que sí  va justificar l’abstenció era veure 
que les mesures per la ciutadania no arribaven. I seguim igual, i ens vàreu donar la 
raó. Tant per les bonificacions proposades i rebutjades. Tant per la demanda de 
reducció d’IBI per 2021. Tant per la proposta de modificació de Reglament de 
prestacions dels Serveis Socials que ni ha anat a consulta prèvia / audiència pública... 
I això ens remet a la reflexió que ja férem en l’aprovació de la suspensió anterior, que 
sembla només es defensa un sector de Pollença, l’econòmic.  

Seguim pensant que el preu per ocupar la via pública és baix. És baix comparant-lo al 
rendiment econòmic que genera i a l’espai que s’ocupa, que al cap i a la fi és públic. 
Per tant tot i que ara evidentment estem en una altre tessitura, no oblidem que quan 
això torni a la normalitat hi ha una assignatura pendent per actualitzar preus. Ja que 
ho heu anat fent el cementiri, l’escoleta, ara amb l’escola de música... esperam la 
mateixa diligència en aquest assumpte.  

Hi donarem suport igualment pel fet de tenir clar que les institucions públiques han 
de donar solucions i ajudes a totes les persones, a tots els sectors.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  
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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  

Cert que l’Ordenança no s’actualitza des de 2009. Sembla que no s’aplicaven els 
preus establerts damunt aquesta, el qual és estrany i digne d’investigar, sense dubte. 
Segons vàreu dir, s’han actualitzat els preus, mantenint molt dels que hi havia...  

Ara bé, anem als canvis. Abans la matrícula es feia en forma de dipòsit, 80€ per 
assignatures individuals i 40€ en assignatures col·lectives. Aquest import es retornava 
per compensació a les darreres quotes mensuals, sempre que l’alumne acabés el curs. 
Amb el text proposat, tots els i les alumnes tenen una matrícula per curs anual de 40€ 
(empadronats/des) i 52€ (no empadronats/des), que no és retornable. Mirant el 
quadre de tarifes...  

 

 

Tarifes Ordenança any 2009 
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Tarifes proposades any 2021 
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S’han separat les tarifes per grups d’edat. Entenem que respon a l’actualització del Pla 
d’Estudis en l’àmbit musical, així com algunes activitats que només es desenvolupen a 
partir d’una edat com és Dansa III.  

En general, comparant, veiem un augment de preu generalitzat. La Dansa I i II passa 
de 17€ i 25€ mensuals respectivament a un preu unitari de 30€ mensuals. La Dansa III 
de 34€ a 40€. Sensibilització musical I i II passa de 17 i 25€ respectivament a un preu 
unitari de 30€ mensuals.  

Amb tot, l’estudi econòmic igualment projecta que extrapolant les dades de 2019 
amb les noves tarifes, hi haurà una disminució d’ingressos de 259,95€, un decrement 
del 0,21%. Ara bé, si com dèieu i vistes les xifres de l’estudi que donen decimals on en 
principi no n’hauria d’haver, no es cobraven les quanties estipulades per Ordenança, 
no hagués estat millor fer 1 any aplicant correctament les tarifes i després veure els 
canvis reals?  

Ara es projecta un ingrés anual de 138.650€, quan el cost del servei és de 
398.975,64€. És un servei deficitari, aproximadament, amb -260.325,64€. Sort que 
l’article 44.1 del TRLRHL defensa que els serveis prestats per raons socials poden tenir 
preus que igualment no cobreixen el cost de la prestació del servei.  

Sobre les bonificacions... vàrem demanar a la Comissió Informativa si no tenien 
intenció d’introduir-ne vinculades a criteris de renda. “No ho tenim contemplat, però 
si al·legau, ho estudiarem...”. Pot ser seria hora d’intentar avançar-se i plantejar-ho 
vostès. I, ja ens poden dir si tindran intenció d’acceptar alguna cosa, perquè 
darrerament tot és feina de bades, contra caparrudesa. Supòs que el Sr. Mateu Soler 
hi vendria a bé, però l’equip de Govern on és... ho dubtem. 

Respecte d’aquestes, positiu haver eliminat que els fills dels professors de l’escola 
tinguessin un 10% de bonificació. Ara bé, ha faltat, pensam, una ampliació una mica 
més valenta vinculada a criteris de renda (agafant de referència l’SMI o l’IPREM), per 
ampliar el ventall de persones que podrien accedir al servei amb un preu reduït.  

Vàrem votar en contra del dictamen a la Comissió Informativa perquè per petit que 
sigui el canvi, no és el moment de canviar tarifes i pujar-les. No és el moment de 
posar una matrícula no retornable. Era el moment d’aplicar correctament l’Ordenança 
per veure les xifres reals amb els preus reals, i, en tot cas, ja que se duia, incorporar 
bonificacions més valentes. Hi votam en contra, a expenses de major estudi per 
presentar-hi al·legacions.  

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 (1) 
• Abstencions: Alternativa, Junts (6) 
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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 disposat a 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).  

1.971.069,61€ amb objeccions d’Intervenció. Seguim la tònica general.  

• Contracte d’educadores socials caducats, crec que és hora que la regidora es 
posi de bons i de veres a negociar ampliar la plantilla orgànica de 
l’Ajuntament, i per això no necessita el personal tècnic de l’Àrea.  

• ASISA, l’assistència sanitària privada, 2.497,17€ per mes, i ja es va xerrar a la CI 
que hi ha l’opció de negociar que passin al règim general de la Seguretat 
Social, i si no, ho aprovem per Ple.  

• Les nostres dietes, una vegada més, totalment contràries a Dret... (sense 
fiscalització d’assistència i diferenciació segons càrrecs).  

• El servei d’informàtica sembla haver caducat...  
• Obres que no han complit el termini i no se’ls ha penalitzat (com les obres de 

reforma dels vestuaris, façana Ajuntament...).  
• Per què si ja tenim un servei de premsa propi de l’Ajuntament, paguem 423,5€ 

de “rodatge i difusió entrevista batle situació COVID” (pàg. 330) a un mitjà 
privat? Qui encomana aquesta entrevista?  

• Com avança la compra de Can Escarrintxo? (es segueix pagant el lloguer 
mensualment).  

Pren la paraula el Sr. batle:  

• Educadors/es socials s’ha de fer...  
• S’ha renovat contracte amb ENDESA.  
• Factura de publicitat... se va fer entrevista.  
• Can Escarrintxo no s’ha de tornar a fer MC perquè està incorporada, s’ha de 

fer expedient contractació.  

Les dacions de compte no es voten.  

 

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

Un document extens i complet, on agraïm que se’ns fes arribar fa unes setmanes, tot i 
que pensàvem que participar-hi significava participar en la elaboració, aportant idees 
i suggeriments, i que ja l’empresa redactora, en aquest cas gram, ens donaria una 
resposta.  
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Per això no hem comentat res sobre si trobàvem a faltar alguna acció, perquè el 
document, tanmateix, no s’hagués alterat, ja que estem en pròrroga per poder optar 
a la subvenció europea. Sí que la Sra. Maria Buades en CI va dir que d’aquí a 2 anys es 
revisarien accions dutes a terme i es pot modificar el PAESC, pel que durant aquest 
temps anirem mirant què es fa, i que es podria fer en un futur.  

Hi ha dades molt interessants en aquest document, i esperem que, fent ús de la nova 
pàgina web, se’n faci extensa difusió a la ciutadania de Pollença. Es relata com 
augmenta la temperatura mitjana anual, com va disminuint les precipitacions mitjanes 
anuals, un panorama desolador de l’escalfament global.  

En terme d’emissions, veiem una tendència positiva des de l’any 2005 en una 
reducció del consum de GLP, Gasoil C, Gasolina... però un augment de consum de 
Gasoil. No hi ha dades d’ús de biodièsel ni d’energia renovable autoconsumida.  

I ja ho diu el punt 2.8., tenint un gran potencial d’implantació de fonts d’energies 
renovables (solar fotovoltaica i energia solar tèrmica). Així, els objectius van per 4 
línies estratègiques:  

1. Eficiència energètica 
2. Energies renovables 
3. Mobilitat 
4. Residus 

Amb objectius claus per 2030 (d’aquí la importància d’adherir-se a la Xarxa d’Entitats 
Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030, que votam més endavant). No 
és una fita fàcil reduir amb un 49,6% les emissions tCO respecte a les de 2005. 29 
accions per la mitigació , entre les quals per exemple el Pla de Mobilitat Municipal (on 
s’ha de prioritzar anar a peu, bicicleta i altres mitjans no contaminants, rutes 
escolars...) i 12 accions d’adaptació, com augmentar la massa boscosa amb espècies 
vegetals autòctones amb baix requeriment hídric (per complir la moció que vàrem 
presentar i es va aprovar juntament amb els companys i companyes d’Alternativa), 
preservació dels fons marins (praderies de Posidònia...)....  

Esperem tenir ràpidament tècnic/a de Medi Ambient per anar desenvolupant les 
accions i que les mesures passin del paper a l’acció. El cronograma i el repte és 
ambiciós, sense cap dubte.  

  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  
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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  

Ens sembla una subvenció interessant i necessària perquè es faciliti la mobilitat de les 
persones que tenen alguna dificultat a nivell físic que els impedeix anar amb un 
vehicle sense adaptacions.  

És una subvenció amb la finalitat d’ajudar a persones titulars de llicències d’auto-taxi 
de l’Ajuntament de Pollença que tenen adscrits un vehicle adaptat a persones amb 
mobilitat reduïda (euro-taxis) i hagin adquirit un vehicle a partir de l’1 de gener de 
2020. L’import màxim a subvencionar és de 2.000€, sent la convocatòria i la partida 
pressupostària de 6.000€.  

Seria possible una subvenció d’aquestes característiques per persones amb un grau 
reconegut de discapacitat i que tenen vehicles particulars?  

Una mesura positiva a la que donem suport.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

 

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  

Tot i arribar tard, satisfets que es dugui a aprovació del Ple les bases per ajudar a les 
famílies a poder pagar llibres de text, material escolar i/o quotes de material per el 
curs 2020-2021.  

Satisfets que després de comentar-ho a la Comissió Informativa s’accedís a llevar el 
requisit de l’empadronament mínim de 6 mesos, ja que l’important és que s’estigui 
empadronat i que s’estigui escolaritzat a un centre educatiu de Pollença, no quant de 
temps fa... Seran 20.000€ de partida fins que s’esgoti aquesta, distribució  

20.000€ aprovats, es donen a tots els alumnes d’infantil, primària, secundària i 
batxillerat, per criteri de renda, fins que s’esgoti la partida. Un màxim del 80% del 
cost de la despesa subvencionable. Pensem que el barem econòmic és adequat. 
Servirà per veure de cara a l’any vinent si s’ha d’ajustar, quanta gent hi té accés, 
quines quanties es reparteixen, etc.  
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Esperem que les famílies puguin tramitar-ho d’una forma àgil i que des de l’Àrea 
d’Educació es faci l’esforç de reunir-se amb les AMIPAS per explicar el procediment, 
documentació, etc. Tant per fer-ne difusió com perquè donin un cop de mà ajudant 
les famílies.  

Ja vàrem recolzar l’assumpció per part del Ple d’una competència impròpia, i és que 
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.  

Tornem a dir que ens hagués agradat participar en la redacció de les bases, però el 
fet, fet està i ara resta analitzar com se desenvolupen. Tant de bo més polítiques 
d’aquest tipus per part d’aquest equip de Govern.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  
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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  

Es vota la ratificació del punt a l’ordre del dia: unanimitat. 

Finalment s’incorpora al Ple com a punt urgent, ja que no s’ha pogut dictaminar per la 
CI. És una feina que es va iniciar la passada legislatura i pensam que és una eina molt 
important per la seguretat integral del personal de tot l’Ajuntament. Creim que la 
declaració de principis existent dins el protocol és molt clara i adequada, deixant clar 
que el que es vol és:  

“evitar les situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i 
proporcionar al personal els mecanismes d’actuació pertinents davant aquestes 
situacions”.  

En quant a l’àmbit d’aplicació, l’Àrea de Contractació del Sr. David Alonso haurà de 
tenir ben present el que l’Ajuntament exigeix a les empreses externes contractades, 
com per exemple que tenguin aprovats procediments específics per a la prevenció de 
l’assetjament.  

Creim que la figura de l’assessoria confidencial pot tardar en establir-se dins 
l’imaginari col·lectiu com un entorn segur, però és una missió prioritària. I el mateix 
amb la comissió investigadora, que a més té perfils molt definits que esperem siguin 
presents com marca el protocol.  

Esperem que tot el personal ho rebi. Que tot el personal s’ho estudiï i que des de la 
direcció política sigui prioritari fer-ne difusió. Agrair la feina de l’anterior equip de 
govern que va iniciar les tasques, la tècnica d’igualtat que ja no ens acompanya a la 
casa i també la feina de l’equip de Govern actual, especialment a la Sra. Bianca Aguilar 
qui tot i que segur el volia dur a Ple abans, deu estar ben satisfeta.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 
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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  

S’acorda abans del PLE que s’esmenarà la moció retirant l’acord tercer de la mateixa. 
Per tant el Municipi de Pollença s’adherirà a la Xarxa d’Entitats Locals per a 
desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030, però com ja compta amb el PAESC, de 
moment no desenvoluparà anàlisi de la situació i un pla de localització i 
implementació dels ODS de l’Agenda 2030.  

Segons la FEMP actualment ja hi ha 160 Entitats Locals adherides. Palma, per exemple, 
és una d’elles. Una vegada adherits, s’ha d’anomenar un representant polític 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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Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat 

 

12. Declaració institucional per a la commemoració dels 500 anys de les Germanies, 
prèvia ratificació de la seva inclusió a l'ordre del dia  

Es vota la ratificació del punt a l’ordre del dia: unanimitat.  

Inicialment trobàvem 2 mocions molt similars presentades per Alternativa per 
Pollença i per Junts Avançam. Les varen fusionar però a la Comissió Informativa es va 
proposar fer una declaració institucional que recollís el contingut de les mocions, que 
al cap i a la fi exposen el manifest de la comissió cívica Germania 500. Total suport a 
tot acte que suposi un repàs històric i que no ens faci oblidar el nostre passat. De les 
primeres revoltes contra l’opressió i les primeres repressions i sofriment, com el que 
es patí a Pollença. Ja es destaca que a l’any 1522 el Rei va provocar una catàstrofe, un 
cataclisme a Pollença. Un atac contra el seu propi poble, sovint oblidat.  

Donem suport als acords que suposa la Declaració institucional, que són:  

• Adhesió al manifest Germania 500 
• 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 Educació activitats divulgatives i 

didàctiques que contribueixin a la recuperació de la memòria històrica i el 
coneixement dels fets 

• 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.  

Gracies als companys/es de l’oposició per la redacció de la Declaració Institucional.  

Sentit del vot: a favor 

La proposta s’aprova per: unanimitat.  

 

El batle aixeca la sessió ja que hem arribat a l’hora que s’havia fixat per acabar el Ple 
degut a les restriccions de la COVID-19. Queden pendents els següents punts, a més 
de les preguntes dels 3 grups polítics de l’oposició.  

 

13. Expedient 482/2021. Moció presentada pel grup municipal Junts Avançam 
relativa al suport al sector de la restauració i el comerç  
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14. Expedient 486/2021. Moció presentada pel grup municipal Unides Podem sobre 
el control de preus de lloguers abusius, garanties per a persones arrendatàries i 
petits propietaris/àries  

 

 

 

 

 

 

Signat, Podem Pollença 


