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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’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança 
reguladora del preu públic per a la prestació de serveis a l’Escola Municipal de 
Música i Dansa (Exp. Electrònic 82/2021), feta en data 28/01/2021, en sessió 
Plenària ordinària  

 

Unides Podem Pollença, havent estudiat la documentació i l’Ordenança de l’any 
2009 així com l’estudi econòmic que fonamenta la proposta d’Ordenança per l’any 
2021, demana que es reconsideri i congeli l’aprovació definitiva de la present 
modificació, donat el context de crisi social i econòmica provocada per la COVID-19 
i perquè no és moment d’afegir una matrícula no retornable. En el cas que es 
decideixi continuar amb la tramitació, proposem una disposició transitòria per no 
aplicar el canvi en la matrícula fins a l’any 2022, i proposam ampliar les 
bonificacions existents i afegir-ne de noves (per unitats de convivència segons 
ingressos i víctimes de violència de gènere).  

• Exposició dels motius / reflexions:  

Resulta important, és innegable, tenir Ordenances actualitzades, amb una modificació 
flexible i adaptades a la realitat. Tot, tant per facilitar la tasca a la ciutadania per saber 
què ha de pagar per segons quins serveis, quines bonificacions existeixen, etc., i 
també pel propi personal de l’Ajuntament (preus a aplicar, marc legal que empara el 
servei, etc.).  

Per això, tenir una Ordenança que no s’actualitzava des de l’any 2009, amb tots els 
canvis que s’han anat donant, no semblava una bona opció. Com tampoc és una 
bona opció, creiem i sincerament, escometre una actualització en el sentit de 
modificar tarifes i condicions del servei en plena pandèmia mundial provocada per la 
COVID-19, amb la consegüent i terrible crisi econòmica i social que està afectant ben 
especialment un Municipi turístic com és el nostre, Pollença. Afegint, a més, que els 
preus que s’han anat aplicant als serveis de l’escola de música no són els plasmats a 
l’Ordenança de 2009, i que han anat canviant al llarg dels anys, una anomalia i 
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descontrol més que preocupant. Han reconegut aquesta situació el regidor delegat 
de l’Àrea de l’Escola de Música així com tècnics de la Corporació.  

Vist el global de la situació, no hauria estat una bona mesura, simplement, aplicar 
durant el curs 2021-2022 els preus de l’Ordenança de 2009, recollir dades fiables i 
sustentades en un preu públic real, i fer en conseqüència un estudi econòmic que 
permeti veure els canvis entre les taxes anteriors i la nova proposta? A més, en un 
context de crisi econòmica, com dèiem, sorprèn que hi hagi una pressa per actualitzar 
preus (suposant en alguns casos pujades, moderades, de preus) i sense introduir 
bonificacions per baixos ingressos, per exemple. Explorant els 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. El quadre de tarifes fins ara en vigor 
és:  

 

Tarifes Ordenança any 2009 
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I la proposta que llança l’equip de Govern és la següent: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifes proposades any 2021 
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S’observa com s’han separat les tarifes per grups d’edat (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, com hem avançat, és impossible avaluar correctament com 
impacten els nous preus del preu públic si fins ara no s’han aplicat els que marca 
l’Ordenança de 2009. També és impossible avaluar si realment aquesta Ordenança 
suposarà una disminució d’ingressos de 259,95€, quan precisament s’està retirant la 
“matrícula dipòsit” (que teòricament hauria de permetre més ingressos anuals). Per 
visualitzar clarament la problemàtica que exposam, com és possible que les xifres que 
apareixen a l’estudi recollint els ingressos que es varen recaptar a 2019 pels diferents 
conceptes donin gairebé tots xifres decimals? Si una unitat és una mensualitat d’un/a 
alumne/a, i el preu del 2009 no té cap decimal, això demostra que els preus no 
s’estaven aplicant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria econòmica del TAG 
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Alguns exemples pràctics... 

DANSA I: si 77 unitats donen un import de 1.964,16€, 1 unitat té un import de 25,51€ 
(1.964,16€ / 77). Mirant el preu anterior de l'ordenança (encara en vigor) del 2009, 
DANSA I té un cost de 17€. No es correspon.  

Un altre... 

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL I CLASSES DE 4 i 5 ANYS: si 173 unitats donen un import 
de 4.630,16€, 1 unitat té un import de 26,76€ (4.630,16/173). Mirant el preu anterior 
de l’ordenança (encara en vigor) del 2009, SENSIBILITZACIÓ MUSICAL I CLASSES DE 4 
i 5 ANYS té un cost de 17€. No es correspon.  

Insistim, per tant. No seria millor que durant 1 any s’apliqués correctament les tarifes i 
després veure els canvis reals? Si una persona de la ciutadania, amb bon criteri, es fa 
la pregunta per exemple de “i ara que pagam una matrícula no retornable, com es veu 
reflectit això en el servei? I en el pressupost destinat a l’escola de música?”. Amb 
l’estudi actual, fet en base a dades totalment desvirtuades respecte de les que 
haurien d’utilitzar-se en base a l’Ordenança del 2009, aquesta pregunta no té 
resposta. És difícil d’explicar inclús per què fins i tot amb aquest canvi, com 
s’avançava abans, hi ha una disminució projectada d’ingressos de 259,95€. En resum  
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€. Destacar 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.  

Respecte a les bonificacions. A la Comissió Informativa se’ns va informar del següent 
respecte de les bonificacions: “no ho tenim contemplat [incorporar bonificacions per 
criteris de renda], però si al·legau, ho estudiarem...”. Alguns comentaris previs... 

Trobem positiu haver eliminat que els fills dels professors de l’escola tinguessin un 
10% de bonificació. Pel que fa a la resta, falta efectivament 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 (o 
que almenys la barrera econòmica no sigui una realitat).  

Legalment, els preus públics es regulen des dels articles 41 a 47 del TRLRHL, i les 
bonificacions que s’hi poden 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. 

Veiem positiu que hi hagi un 10% de bonificació de la tarifa per famílies on hi hagi 
més d’un membre matriculat o els membres de família nombrosa, així com també 
considerem positiu que n’existeixi una del 30% pels alumnes que tenguin algun grau 
de discapacitat igual o superior al 33%, pensionistes per incapacitat total, permanent 
o absoluta i gran invalidesa i pensionistes per orfandat.  
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Igualment, proposem algunes modificacions de % i afegir algunes bonificacions a 
l’apartat d’al·legacions. També algunes propostes de modificació de text. Respecte a 
la incapacitat, aquesta s’entén en el terreny laboral com Incapacitat Laboral Temporal 
o Permanent. Dins les Incapacitats Laborals Permanents es troba la parcial, total, 
absoluta i/o gran invalidesa. Igualment, algunes Incapacitats Laborals Permanents 
poden ser temporals o permanents. Observant el text, es troba certa confusió en com 
es reflecteix aquesta classificació, així com també si qui pot rebre la bonificació és 
estrictament l’alumne que acrediti aquesta condició, o si la compleix algú del nucli 
familiar (pare, mare, tutor/a legal).  

Respecte al canvi en la matrícula, considerem que no és moment d’augmentar una 
despesa que no serà retornada, pel que fem la proposta d’una disposició transitòria 
que pot implicar tornar a aprovar inicialment l’Ordenança, però pensem val la pena i 
serà positiu per la ciutadania que vol acudir a l’Escola de Música.  

 

• Propostes / al·legacions:  

Primera proposta, en global, és congelar l’aprovació definitiva de l’Ordenança, aplicar 
els preus de l’Ordenança del 2009 durant un curs sencer i després estudiar els canvis 
sobre xifres reals per veure l’impacte dels canvis proposats.  

En cas de ser desestimat, proposem al·legacions a les bonificacions i al relatiu a la 
matrícula.  

 Bonificacions 

A l’article 5 es regulen les bonificacions. La nostra proposta és modificar la redacció 
de l’article 5.1 i 5.3 perquè quedin en els termes següents.  

 

1. Tindran la bonificació d'un 25% de la tarifa per a totes les assignatures, aquelles 
famílies amb més d'un membre matriculat a l'escola i d’un 30% els membres de 
família nombrosa. Prèvia acreditació adient on es documenti aquesta situació, que es 
presentarà en el moment de formalitzar la matrícula i serà d’aplicació durant el curs 
escolar. Caldrà la seva acreditació a cada moment que es formalitzi la matrícula per 
curs escolar. 

 

3. Tindran la bonificació d’un 30% de la tarifa els alumnes amb un grau reconegut de  
discapacitat igual o superior al 33%, alumnes o alumnes dels quals el pare, mare o 
tutor/a legal siguin pensionistes per incapacitat permanent en el grau de total, 
absoluta o gran invalidesa. També els/les alumnes que siguin pensionistes per 
orfandat. Prèvia acreditació en el moment de formalitzar la matrícula i es mantindrà la 
bonificació durant l’any escolar. 
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A més, proposem bonificacions addicionals que es convertirien en l’article 5.4 i 
successius, deixant l’actual 5.4 que passaria a ser el 5.6.  

4. Tindran una bonificació d’un 15% de la tarifa els alumnes que formin part d’una 
unitat de convivència en la qual els seus contribuents (familiars directes) tinguin una 
renda total anual percebuda igual o inferior a 2,5 vegades el salari mínim 
interprofessional (2,5*SMI). En els casos que els ingressos siguin iguals o inferiors a 
1,5*SMI es gaudirà d’una bonificació del 30%. Prèvia acreditació en el moment de 
formalitzar la matrícula i es mantindrà la bonificació durant l’any escolar. 

5. Tindran una bonificació d’un 15% de la tarifa els alumnes que siguin fills/es de 
víctimes de violència de gènere, o bé que siguin directament alumnes víctimes de 
violència de gènere que acreditin una renda total anual percebuda pel conjunt de 
persones que conviuen en el mateix domicili que no sobrepassi 1,5 vegades el salari 
mínim interprofessional (1,5*SMI). En els casos que els ingressos siguin iguals o 
inferiors a 1*SMI es gaudirà d’una bonificació del 30%. Prèvia acreditació en el 
moment de formalitzar la matrícula i es mantindrà la bonificació durant l’any escolar. 

 

 Matrícula 

Donat que L’Ordenança del 2009 marca en el seu article 6 normes de gestió, el 
següent:  

1. En el moment de la formalització de la matrícula es constituirà un dipòsit de 
80,00 € en el cas de les assignatures individuals o de 40,00 € en el cas 
d’assignatures col·lectives. Aquest dipòsit serà retornat, per compensació, a les 
darreres quotes mensuals, sempre que l’alumne acabi el curs. 

Entenent per tant que a l’alumnat matriculat pel curs 2020/2021 se li retornarà en les 
últimes quotes mensuals, sempre que acabi el curs, el dipòsit inicial de 80 o 40€ 
(depenent del cas), i que no pensem sigui el moment d’introduir una matrícula no 
retornable, proposem que s’afegeixi la següent disposició transitòria en cas que es 
vulgui seguir endavant aprovant el nou text de l’Ordenança:  

Disposició transitòria  

Des de la data d’entrada en vigor de la present Ordenança de preu públic fins el dia 
31 de desembre de 2021 restarà suspesa l’aplicació dels preus associats al concepte de 
matrícula per curs anual (40€ empadronats, 52€ no empadronats).  
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• Reflexions fora de l’àmbit propi de l’objecte d’aquestes al·legacions 

Insistim en exposar que no ens sembla un moment adient per introduir canvis 
econòmics en aquesta (i altres Ordenances), i més donat que una bona primera passa 
seria simplement aplicar els preus de l’Ordenança de l’any 2009 i ja fer un estudi 
econòmic, l’any vinent, que tengui exactitud i permeti veure els canvis que es 
proposin. Esperem sensibilitat per part de l’equip de Govern i que, ja que se’ns va 
convidar a que proposéssim bonificacions que s’estudiarien, que aquestes siguin 
preses en consideració i introduïdes a l’Ordenança, tot i que insistim que el millor 
aquest any seria retirar la modificació de la mateixa.  

Per altra banda, aprofitant que es parla de l’Escola de Música, creiem que és 
fonamental que l’edifici compti amb un protocol anti-incendis. Si bé es revisen 
extintors i sistema d’alarma d’incendis anualment, esperem veure aviat un protocol i 
un pla d’actuacions en vigor.  

També volem fer arribar el suport i l’oferiment a l’equip de Govern a poder elaborar 
conjuntament, com Ajuntament de Pollença, una petició formal (carta signada pels 
grups polítics, moció, ...) cap a la CAIB perquè aquesta posi en marxa subvencions 
per Escoles de Música Municipals, tal com existeixen per exemple a Catalunya 1. Això, 
a mig / llarg termini permetria reduir el dèficit existent i part d’aquesta reducció de 
dèficit es podria reinvertir en millores per l’Escola de Música. A més, s’ha de tenir en 
compte que no hi ha cap despesa associada a un lloguer d’espai físic, gràcies a la 
cessió que realitza de forma desinteressada Colonya Caixa Pollença (aprofitant des 
d’aquí per donar-los les gràcies).  

Finalment, tal com es fa necessari a l’Escoleta de La Gola, ens mostrem oberts a 
col·laborar en la redacció d’un actualment inexistent Reglament de funcionament de 
l’Escola de Música. L’abast organitzatiu d’una Ordenança fiscal és molt limitat, i un 
reglament permetria regular tots els aspectes de temporalització de matrícules, 
possibilitat d’existència de beques anuals per alguns/es alumnes (per altes 
capacitats i/o per baixos ingressos econòmics), règim sancionador, etc. 

 

Pollença,  18 de març  de 2021 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

Michael L. Muller Flury 

A l’Ajuntament de Pollença 

 
1 https://www.acm.cat/juridic/subvencions/bases-reguladores-subvencions-financament-
escoles-musica 

https://www.acm.cat/juridic/subvencions/bases-reguladores-subvencions-financament-escoles-musica
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