
Junta de Govern 

Vet aquí l’extracte de la reunió de la Junta de Govern de dia 5 de febrer del 
2019  

HISENDA 

S’aprova: 

- Procedir a la devolució de 35 euros en concepte d’ingrés indegut 

corresponent a la taxa administrativa pagades en concepte de caixeta de 

restes, a favor de la Sra XXX a càrrec de l’aplicació pressupostària 

corresponent del pressupost d’ingressos de l’Ajuntament. 

 
- Concedir la bonificació de 25 % de la quota de l’IBI per a l’exercici 2019 

de l’immoble ubicat al carrer Llobera, 2 de Pollença ref cadastral 

1145930EE0114N0001TX, en virtut de l’article 15 de l’ordenança fiscal 

reguladora de l’IBI. 

 

- Concedir la bonificació del 25% de la quota de la taxa pel servei de 

recollida domiciliària i tractament de fems i residus per a l’exercici 2019 

de l’immoble ubicat al carrer Llobera, 2 de Pollença ref cadastral 

1145930EE0114N0001TX, en virtut de l’article 5 de l’ordenança fiscal 

reguladora. 

 

- Concedir la bonificació del 25% de la quota de la taxa pel servei de 

clavegueram per a l’exercici 2019 ubicat de l’immoble ubicat al carrer 

Llobera, 2 de Pollença ref cadastral 1145930EE0114N0001TX, en virtut 

de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa. 

 
 

PERSONAL 

- Ajudes al personal funcionari 

 

Se dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 30 de dia 15 de gener 

de 2019 d’abonament d’ajudes a personal funcionari de l’import fixat 

corresponent al percentatge previst al Text Articulat de Condicions de 

Treball del Personal Funcionari, corresponent a la limitació de 1200 € de 

l’any 2018 conformement amb una relació adjunta 

 
- Ajudes a personal laboral 

 



Se dóna  compte de la Resolució de Batlia núm. 27 de dia 15 de gener 

de 2019 d’abonament d’ajudes a personal laboral i de l’import fixat 

corresponent al percentatge previst en el Conveni Col·lectiu de Personal 

Laboral corresponent a la limitació de 1200 € de l’any 2018 

conformement la a,n una relació adjunta 

 

- Se dóna  compte de la Resolució de Batlia núm. 60 de dia 24 de gener 

de 2019 d’autorització a l’arquitecte, funcionària interina de l’Ajuntament, 

de l’excedència voluntària per cura de fill. essent la data de 

reincorporació al seu lloc de treball dia 1 d’abril de 2019. 

 

 

CEMEMNTERI MUNCIIPAL 

S’acorda:  

- Atorgar el Dret Funerari corresponent al columbari núm. 31 del Cementiri  

d’aquesta Vila a la Sra. XXX amb subjecció a les clàusules d’ús dictades 

sobre el particular i les que es puguin establir. 

 

- Atorgar el Dret Funerari corresponent al Columbari núm. 30 del Cementi 

d’aquesta Vila al Sr. XXX amb subjecció a les clàusules d’ús dictades 

sobre el particular i les que es puguin establir. 

 

- Denegar una nova pròrroga per tal que les restes mortals de la senyora 

XXX restin enterrats a la sepultura comuna núm. S-10-091. 

 

- Denegar una nova pròrroga per tal que les restes mortals de la senyora 

XXX restin enterrats a la sepultura comuna 

 

- Concedir a la senyora XXX una pròrroga de cinc anys per tal que les 

cendres del difunt senyor XXX restin dipositades a la sepultura comuna 

esmentada durant un termini màxim de cinc anys més previ pagament 

de les taxes administratives establertes a l’Ordenança Fiscal sota 

l’epígraf1.D-1. 

 

RESPONSABILITATS PATRIMONIALS 

S’APROVA: 



- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. XXX contra l’acord 

adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 6 de novembre de 

2018, atès que no aporta cap nou element de judici respecte la 

reclamació inicial, i, en conseqüència, mantenir l’acord de desestimació 

de la reclamació de responsabilitat patrimonial impugnat 

 

- Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. XXX contra 

l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 20 de 

novembre de 2018, atès que no aporta cap nou element de judici 

respecte la reclamació inicial, i, per tant, no ha quedat acreditat el nexe 

causal entre els danys corporals i el funcionament normal o anormal de 

l’Administració, i mantenir l’acord desestimatori impugnat.. 

 

- Estimar la reclamació presentada, atès que ha pogut quedar acreditat 

l’existència del nexe causal entre el dany sofert per la reclamant i el 

funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals i 

Indemnitzar a la Sra. XXX  amb la quantitat de 2.878,67 € pels danys 

materials soferts 

 

- Estimar la reclamació presentada, atès que ha pogut quedar acreditat 

l’existència del nexe causal entre el dany sofert pel reclamant i el 

funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals i 

Indemnitzar al Sr. XXX amb la quantitat de 273,77 € pels danys 

materials soferts 

 

- Estimar la reclamació presentada, atès que ha pogut quedar acreditat 

l’existència del nexe causal entre el dany sofert per la reclamant i el 

funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals i 

Indemnitzar al Sr. XXX amb la quantitat de 1.474,63 € pels danys 

materials soferts 

 

- Estimar la reclamació presentada, atès que ha pogut quedar acreditat 

l’existència del nexe causal entre el dany sofert per la reclamant i el 

funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals i 

Indemnitzar a la mercantil XXX amb la quantitat de 3.427,19 € pels 

danys materials soferts. 

 


