
 

 

AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL 

REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM. 

Pere Josep Coll Torrendell, regidor del grup municipal Alternativa per Pollença, amb DNI 43156277C, en 

representació d’Alternativa per Pollença, presenta les següents al·legacions a l’aprovació provisional de 

la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram (Exp. Elec. ABS 

2020/2144).  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

- Atès l’acord adoptat per l’Ajuntament de Pollença, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 27 

d’agost de 2020, pel qual s’aprova de forma provisional la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de 

la taxa pel servei de clavegueram (Exp. Elec. ABS 2020/2144). 

- Atès l’augment de les dificultats econòmics de moltes famílies a causa de l’actual crisi provocada per la 

COVID19. 

- Atesa la bona situació econòmica i financera de l’Ajuntament de Pollença i lo poc que signifiquen a nivell 

econòmic les bonificacions suprimides inicialment.  

Per tot això sol·licita que tenguin per ben presentades aquests Al·legacions:  

1.  Que es modifiqui l’article 6.2. Quedant redactat de la següent manera: 

Gaudiran d'una bonificació subjectiva del 50%: 

a) Els contribuents amb una renda total anual percebuda pel conjunt de persones que conviuen en 

el mateix domicili que no excedeixi del salari mínim interprofessional calculat anualment. 

b) Els jubilats i pensionistes que visquin sols amb una pensió que no superi el salari mínim 

interprofessional. 

c) Els jubilats i pensionistes que convisquin amb una persona en la seva mateixa situació laboral i 

que la suma total de les seves pensions no excedeixi el 125% del salari mínim interprofessional 

d) Els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i que la renda total 

anual percebuda pel conjunt de persones que convisquin en el mateix domicili, no sobrepassi el 

125% del salari mínim interprofessional calculat anualment 

e) Els subjectes passius víctimes de violència de gènere; en aquests casos serà necessari que 

concorrin els requisits següents:  -Trobar-se en situació d’atur amb una durada superior a sis (6) 

mesos.  -Reconeixement de la violència mitjançant sentència ferma dictada en els últims cinc (5) 

anys.  



 

 

f) Els subjectes passius de l’article 3 apartat b) que acreditin que a la finca del terme municipal 

beneficiària dels serveis del número 1.b) de l’article 2 hi hagi empadronat almenys una persona 

minusvàlida amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%. Per tal d'obtenir aquesta 

bonificació, la persona interessada haurà d’aportar el certificat de la minusvalidesa atorgat per 

l’òrgan competent i certificat d’empadronament.  Aquesta bonificació s’aplicarà sempre que es 

mantinguin aquestes circumstàncies en la data de meritació de la taxa. 

- En el cas que no siguin acceptades les  bonificacions establertes als apartats e) i f) de l’article 6.2 que 

aquestes ajudes siguin compensades a través de subvencions.  

 

 

Pollença, 14 d’octubre de 2020 

 

Pere Josep Coll Torrendell 


