
 

Junta de Govern 

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

HISENDA 

S’aprova: 

Bonificacions 

- .Aplicar una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost sobres 

béns immobles per a l’exercici 2019 d´acord amb l´article 15.3 de 

l´ordenança fiscal reguladora del tribut (BOIB Núm. 137 de 9 de 

novembre de 2017), de l’immoble ubicat al Carrer XXX del Port de 

Pollença ref cadastral 7179601EE0177N0093SQ atès que el referit 

immoble constitueix el domicili familiar. I Denegar la bonificació de 

l’immoble ubicat al XXX, amb Ref cadastral 6974128EE0167S0005KD 

atès que el referit immoble no constitueix el domicili familiar. Denegar la 

bonificació prevista a l’article 5.3 d) de l’ordenança fiscal reguladora de 

la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus 

per a l’exercici 2019 de l’immoble ubicat al XXX del Port de Pollença ref. 

cadastral 7179601EE0177N0093SQ atès que no acredita que la renda 

total anual percebuda pel conjunt de persones que convisquin en el 

mateix domicili no sobrepassa el 125 % del SMI calculat anualment. 

 

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

de l’immoble ubicat  Pollença ref cadastral 07042A003007280000SK, 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 a Pollença ref cadastral 07042A003007280000SK, 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 - de Pollença ref cadastral 

07042A003007280000SK, en virtut de l’article 6 de l’ordenança fiscal 

reguladora de la taxa. 

 

 

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

de l’immoble ubicat a Pollença ref cadastral 07042A002005090000SH., 

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 a Pollença ref cadastral 07042A002005090000SH., en 

virtut de l’article 5 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa. Concedir 

la bonificació del 25% de la quota de la taxa pel servei de clavegueram 

per a l’exercici 2019 ubicat a Pollença ref. cadastral 

07042A002005090000SH, en virtut de l’article 6 de l’ordenança fiscal 

reguladora de la taxa. 

 

- Aplicar una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’IBI per a 
l´exercici 2019 d’acord amb l’article 15.3. de l´ordenança reguladora del 
tribut, atès que el referit immoble constitueix el domicili familiar. 
 

- Aplicar una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’IBI per a 
l’exercici 2019 d’acord amb l’article 15.3. de l’ordenança reguladora del 
tribut (BOIB Núm. 137 de 9 de novembre de 2017), atès que el referit 
immoble constitueix el domicili familiar. 
 

- Aplicar una bonificació del 70% de la quota íntegra de l’IBI per a 
l’exercici 2019 d’acord amb l’article 15.3. de l’ordenança reguladora del 
tribut (BOIB Núm. 137 de 9 de novembre de 2017), atès que el referit 
immoble constitueix el domicili familiar. 
 

- Concedir la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’IBI per a 

l’exercici 2019 d’acord amb l’article 15.3 de l’ordenança fiscal reguladora 

del tribut (BOIB Núm. 137 de 9 de novembre de 2017) atès que el referit 

immoble constitueix el domicili familiar. Concedir la bonificació del 25 % 

de la quota de l’IBI per a l’exercici 2019 de l’immoble ubicat al carrer 

XXX  de Pollença (abans carrer Campos, 24 1ºA) ref cadastral 

1448710EE0114N0003WQ, en virtut de l’article 15.6 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 en virtut de l’article 5.3 e) de l’ordenança fiscal 

reguladora de la taxa de l’immoble ubicat al carrer XXX de Pollença ref 

cadastral 1448710EE0114N0003WQ. Concedir la bonificació del 25% de 

la quota de la taxa pel servei de clavegueram per a l’exercici 2019 ubicat 

al carrer XXX de Pollença ref cadastral 1448710EE0114N0003WQ, en 

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

 

- Aplicar una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’IBI per a 

l’exercici 2019 d’acord amb l’article 15.3. de l’ordenança reguladora del 

tribut (BOIB Núm. 137 de 9 de novembre de 2017), atès que el referit 

immoble constitueix el domicili familiar. Denegar la bonificació de la taxa 

pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus de 

conformitat amb l’article 5.3 apartat d) de l’ordenança fiscal reguladora 

del tribut (BOIB Núm. 181 de 31 de desembre de 2013), atès que no 



acredita que la renda total anual percebuda pel conjunt de persones que 

conviuen en el mateix domicili, no sobrepassa el 125 % del SMI calculat 

anualment. 

 

- Concedir l’exempció de l’IVTM per a l'exercici 2019 i següents de la 

motocicleta amb matrícula     i bastidor VTL3THS00PA074129.” 

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

de l’immoble ubicat al carrer XXX Pollença ref cadastral 

1548708EE0114N0001QX en virtut de l’article 15.6 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 en virtut de l’article 5.3 e) de l’ordenança fiscal 

reguladora de la taxa de l’immoble ubicat al carrer XXX,  de Pollença ref 

cadastral 1548708EE0114N0001QX. Concedir la bonificació del 25% de 

la quota de la taxa pel servei de clavegueram per a l’exercici 2019 ubicat 

al carrer XXX Pollença ref cadastral 1548708EE0114N0001QX en virtut 

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

 

- Concedir la bonificació del 90% de la quota íntegra de l’IBI per a 

l’exercici 2019 d’acord amb l’article 15.3 de l’ordenança fiscal reguladora 

del tribut (BOIB Núm. 137 de 9 de novembre de 2017) de l’immoble 

ubicat al carrer XXX Port de Pollença amb referència cadastral 

6475508EE0167N0008WI, atès que el referit immoble constitueix el 

domicili familiar. Concedir la bonificació del 25 % de la quota de l’IBI per 

a l’exercici 2019 de l’immoble ubicat al carrer XXX del Port de Pollença 

amb referència cadastral 6475508EE0167N0008WI. en virtut de l’article 

15.6 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 en virtut de l’article 5.3 

e) de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de l’immoble ubicat al 

carrer XXX del Port de Pollença amb referència cadastral 

6475508EE0167N0008WI. Concedir la bonificació del 25% de la quota 

de la taxa pel servei de clavegueram per a l’exercici 2019 de l’immoble 

ubicat al carrer XXX del Port de Pollença amb referència cadastral 

6475508EE0167N0008WI, en virtut de l’article 6 de l’ordenança fiscal 

reguladora de la taxa. 

 

- Procedir a la devolució de 154,18 € corresponent al 25% de la taxa de 

l’IBI de l’exercici 2018. Procedir a la devolució de 34,98 € corresponent 

al 25% de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems 

i residus de l’exercici 2018. Procedir a la devolució de 5,38€ 

corresponent al 25% de la taxa pel servei de clavegueram de l’exercici 

2018. Concedir la bonificació de 25 % de la quota de l’IBI per a l’exercici 



2019 de l’immoble ubicat al XXX de Pollença ref cadastral 

1544122EE0114S0001YU, 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 XXX de Pollença ref 

cadastral 1544122EE0114S0001YU, 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 XXX de Pollença ref cadastral 

1544122EE0114S0001YU en virtut de l’article 6 de l’ordenança fiscal 

reguladora de la taxa 

 

 

OCUPACIO DE VIA PUBLICA 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 12 taules, 47 cadires, 2 estufes, 4 jardineres, 6 para-sols, 2 

pissarres i 1 atril dins una superfície ocupada de 71,76 m2, 

col·locats damunt plaça segons els plànols adjunts, a l’entitat xxx DE 

Pollença per un període de 11 mesos, comprès entre dia 01/01/2019 a 

dia 20/11/2019, diàriament, excepte diumenges fins a les 16.30h. 

Denegar llicència per a l’ocupació de la via pública amb 6 taules i 13 

cadires a l’entitat XXX de Pollença, atesa la manca de disponibilitat física 

d'espai en l'emplaçament de referència, segons les alineacions i les 

ràtios de densitat aplicades en l'ordenació de les ocupacions en la zona, 

un cop assolida la mateixa proporció d'ampliació discrecional per sobre 

el màxim establert en l'art 6 de l'Ordenança que els establiments 

propers. Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb 9 

taules i 34 cadires col·locades damunt plaça a l’entitat XXX , per un 

període de 11 mesos, comprès entre dia 01/01/2019 a dia 20/11/2019. 

ELS DIUMENGES DURANT LES HORES DE MERCAT, en els períodes 

concedits d'ocupació, fins les 16.30 hores 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 14 taules, 50 cadires, 4 para-sols, 2 jardineres i 2 estufes 

dins una superfície ocupada de 75,45 m2, col·locats damunt plaça 

segons els plànols adjunts, a l’entitat XXX de Pollença per un període de 

7 mesos, comprès entre dia 29/03/2019 a dia 31/10/2019. Denegar 

llicència per a l’ocupació de la via pública amb 4 taules i 12 cadires a 

l’entitat XXX de Pollença, atesa la manca de disponibilitat física d'espai 

en l'emplaçament de referència, segons les alineacions i les ràtios de 

densitat aplicades en l'ordenació de les ocupacions en la zona, un cop 

assolida la mateixa proporció d'ampliació discrecional per sobre el 



màxim establert en l'art 6 de l'Ordenança que els establiments propers.. 

Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb 9 taules i 35 

cadires col·locades damunt plaça a l’entitat XXX de Pollença, per un 

període de 7 mesos, comprès entre dia 29/03/2019 a dia 31/10/2019. 

ELS DIUMENGES DURANT LES HORES DE MERCAT, en els períodes 

concedits d'ocupació, fins les 16.30 hores. 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 4 taules, 8 cadires i 1 pissarra dins una superfície 

ocupada de 7,99 m2, col·locats davant façana, damunt voravia deixant 

un passadís de 1,5 metres segons els plànols adjunts, a la Sra. XXX de 

Pollença per un període de 12 mesos, comprès entre dia 01/01/2019 a 

dia 31/12/2019, 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 10 taules, 37 cadires, 5 para-sols, 2 estufes i 6 jardineres 

dins una superfície ocupada de 48,25 m2, col·locats davant façana 

segons els plànols adjunts, a l’entitat XXX de Pollença, per un període 

de 9,5 mesos, comprès entre dia 02/02/2019 a dia 15/11/2019. Denegar 

llicència per a l’ocupació de la via pública amb 10 taules i 31 cadires 

col·locades a l’entitat XXX de Pollença, atès que es concedeix el màxim 

atorgable segons l'art. 6 de l'Ordenança Municipal de l'Ús de la via 

pública, tot i aplicar el 50% suplementari previst en la mateixa 

Ordenança.. 

 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 3 taules, 12 cadires, dins una superfície ocupada de 16,00 

m2, col·locats segons els plànols adjunts, a l’entitatXXX de Pollença, per 

un període de 5 mesos, comprès entre dia 01/05/2019 a dia 30/09/2019. 

Denegar llicència per a l’ocupació de la via pública amb 1 taules i 4 

cadires a l’entitat XXX de Pollença atès que es concedeix el màxim 

atorgable segons l'art. 6 de l'Ordenança Municipal de l'Ús de la via 

pública, tot i aplicar el 50% suplementari previst en la mateixa 

Ordenança.. 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 4 taules, 15 cadires, dins una superfície ocupada de 15,31 

m2, col·locats davant façana segons els plànols adjunts, a l’entitat  XXX 

del port de Pollença per un període de 7 mesos, comprès entre dia 

01/04/2019 a dia 31/10/2019. Denegar llicència per a l’ocupació de la via 

pública amb 4 taules i 11 a l’entitatXXX del Port de Pollença, atès a que 

no hi ha més espai físic disponible, entre els límits físics entre la façana, 

el vial transitable, i ambdós veïnats.. 



 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 9 taules, 29  cadires, dins una superfície ocupada de 28,82 

m2, col·locats davant façana segons els plànols adjunts, a l’entitat XXX 

del Port de Pollença, per un període de 9 mesos, comprès entre dia 

01/03/2019 a dia 30/11/2019. Denegar llicència per a l’ocupació de la via 

pública amb 7 taules i 25 cadires a l’entitat XXX del Port de Pollença, 

atès a que no hi ha més espai físic disponible, entre els límits físics entre 

la façana, el vial transitable, i ambdós veïnats..  

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 9 taules, 36 cadires i 4 para-sols dins una superfície 

ocupada de 40,20 m2, col·locats adossat a façana segons els plànols 

adjunts, a l’entitat XXX del Port de Pollença, per un període de 8 mesos, 

comprès entre dia 01/03/2019 a dia 31/10/2019, 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 18 taules, 65 cadires i 5 para-sols, dins una superfície 

ocupada de 65,75 m2, col·locats davant façana segons els plànols 

adjunts, a l’entitat XXX del Port de Pollença per un període de 8 mesos, 

comprès entre dia 01/03/2019 a dia 31/10/2019, 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 7 taules, 14 cadires, 2 para-sols , 2 estufes i 2 jardineres 

dins una superfície ocupada de 13,52 m2, col·locats davant façana 

segons els plànols adjunts, a l’entitat XXX de Pollença. Concedir 

llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents elements: 7 

taules, 14 cadires, 2 para-sols , 2 estufes i 2 jardineres,dins una 

superfície ocupada de 13,52 m2, col·locats davant façana segons els 

plànols adjunt, a l’entitat XXX de Pollença per un període de 15 dies 

mesos, comprès entre dia 15/12/2019 a dia 31/12/2019. 

 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 4 taules, 16 cadires i 3 jardineres, dins una superfície 

ocupada de 17,22 m2, col·locats davant façana segons els plànols 

adjunts, a la Sra. XXX de Pollença, per un període de 12 mesos, 

comprès entre dia 01/01/2019 a dia 31/12/2019, 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 11 taules, 36 cadires, dins una superfície ocupada de 

39,34 m2, col·locats adossades a façana i damunt plaça segons els 

plànols adjunts, al Sr. XXX de Pollença  per un període de 9 mesos, 



comprès entre dia 15/02/2019 a dia 15/11/2019. Concedir llicència per a 

l’ocupació de la via pública amb els següents elements: 1 taules, 4 

cadires, dins una superfície ocupada de 4,00 m2, col·locats davant 

façana veïnat segons els plànols adjunt, al Sr XXX de POllença , per un 

període de 9 mesos, comprès entre dia 15/02/2019 a dia 15/11/2019. 

respectant l'autorització de la veïna d'ocupar 2 metres davant el negoci a 

partir de les 20.30 hores de la nit. 

 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 3 taules, 12 cadires, dins una superfície ocupada de 9,65 

m2, col·locats adossades a façana segons els plànols adjunts, al SrXXX 

de Pollença, per un període de 8 mesos, comprès entre dia 15/02/2019 a 

dia 15/10/2019, els matins, els capvespres a partir de les 18:00 hores i 

els diumenges durant el mercat dominical. 

 

- Segon. Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els 

següents elements: 3 taules, 10 cadires i ,dins una superfície 

ocupada de 10,00 m2, col·locats adossades a façana del carrer XXX de 

Pollençaper un període de 5 mesos, comprès entre dia 15/05/2019 a dia 

15/10/2019. els matins i els capvespres a partir de les 18:00 hores. 

Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 4 taules, 16 cadires i , dins una superfície ocupada de 12,00 

m2,col·locats a la plaça XXX de Pollença  per un període de 8 mesos, 

comprès entre dia 15/02/2019 a dia 15/10/2019. els capvespres a partir 

de les 18:00 hores i els diumenges durant el mercat dominical 

 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 

elements: 1 taules, 2 cadires, dins una superfície ocupada de 2,00 

m2, col·locats davant façana segons els plànols adjunts, a l’entitat  XXX 

del Port de Pollença per un període de 12 mesos, comprès entre dia 

01/01/2019 a dia 31/12/2019, 

 

 

REGIM INTERIOR 

 

TAXIS 

- S’aprova Expedir la validació de la llicència municipal d’autotaxi núm. 37, de la 

qual n’és titular XXX per a la prestació del servei mitjançant la utilització del 

vehicle marca Toyota, model Prius Plus, matrícula, adscrit a dita llicència, fins 



un màxim de set places comptant la persona que condueix, al complir-se els 

requisits establerts a l’article 2 l’Ordre del conseller de Territori, Energia i 

Mobilitat que els determina per a l’expedició de les llicències d’autotaxi per a 

vehicles de fins a set places a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 35 de 23/03/2017) i 

en els articles 24 bis i ss del Reglament municipal del Servei Públic de 

Transport de viatgers en automòbils de turisme. 

 

ANIMALS DOMESTICS 

S’acorda: 

- Imposar al Sr. xxx, una sanció de 180 €, en aplicació de les sancions 

previstes a l’article 34 de l’ordenança municipal d’animals domèstics 

(BOIB núm. 82 de 08.06.13) d’acord amb la Llei 1/92 de 8 d’abril de 

Protecció d’Animals que viuen en l’entorn urbà, com a responsable d’una 

infracció lleu tipificada a l’article 12 de l’ordenança esmentada, de 

conformitat amb el procediment sancionador tramitat. 

 

- Imposar a la Sra. XXX una sanció de 180 €, en aplicació de les sancions 

previstes a l’article 34 de l’ordenança municipal d’animals domèstics 

(BOIB núm. 82 de 08.06.13) d’acord amb la Llei 1/92 de 8 d’abril de 

Protecció d’Animals que viuen en l’entorn urbà, com a responsable d’una 

infracció lleu tipificada a l’article 12 de l’ordenança esmentada, de 

conformitat amb el procediment sancionador tramitat. 

 

- Imposar al Sr. XXX una sanció de 180 €, en aplicació de les sancions 

previstes a l’article 34 de l’ordenança municipal d’animals domèstics 

(BOIB núm. 82 de 08.06.13) d’acord amb la Llei 1/92 de 8 d’abril de 

Protecció d’Animals que viuen en l’entorn urbà, com a responsable d’una 

infracció lleu tipificada a l’article 12 de l’ordenança esmentada, de 

conformitat amb el procediment sancionador tramitat. 

 

- Imposar a la Sra. XXX una sanció de 180 €, en aplicació de les sancions 

previstes a l’article 34 de l’ordenança municipal d’animals domèstics 

(BOIB núm. 82 de 08.06.13) d’acord amb la Llei 1/92 de 8 d’abril de 

Protecció d’Animals que viuen en l’entorn urbà, com a responsable d’una 

infracció lleu tipificada a l’article 12 de l’ordenança esmentada, de 

conformitat amb el procediment sancionador tramitat. 

 

 

- Imposar al Sr. XXX una sanció de 540 €, en aplicació de les sancions 

previstes a l’article 34 de l’ordenança municipal d’animals domèstics 

(BOIB núm. 82 de 08.06.13) d’acord amb la Llei 1/92 de 8 d’abril de 



Protecció d’Animals que viuen en l’entorn urbà, com a responsable d’una 

infracció lleu tipificada a l’article 12 de l’ordenança esmentada, de 

conformitat amb el procediment sancionador tramitat. 

 

- Imposar al Sr. XXX una sanció de 180 €, en aplicació de les sancions 

previstes a l’article 34 de l’ordenança municipal d’animals domèstics 

(BOIB núm. 82 de 08.06.13) d’acord amb la Llei 1/92 de 8 d’abril de 

Protecció d’Animals que viuen en l’entorn urbà, com a responsable d’una 

infracció lleu tipificada a l’article 12 de l’ordenança esmentada, de 

conformitat amb el procediment sancionador tramitat. 

 

- Imposar a la Sra. XXX una sanció de 180 €, en aplicació de les sancions 

previstes a l’article 34 de l’ordenança municipal d’animals domèstics 

(BOIB núm. 82 de 08.06.13) d’acord amb la Llei 1/92 de 8 d’abril de 

Protecció d’Animals que viuen en l’entorn urbà, com a responsable d’una 

infracció lleu tipificada a l’article 12 de l’ordenança esmentada, de 

conformitat amb el procediment sancionador tramitat. 

 

 

PERSONAL 

S’aprova: 

 

- Concedir una ajuda al senyor XXX per a la seva filla, XXX per la quantia 

de 396 € en concepte de beca per estudis de fills, de conformitat amb el 

Text Articulat de Condicions de Treball del Personal Funcionari de 

l’Ajuntament, atès que el 50% de la matrícula supera el límit màxim 

establert pel Text Articulat. 

 

- Concedir una ajuda a la senyora XXX per a la matrícula del curs, per la 
quantia de 277,59 €, en concepte d’ajut de matrícula, corresponent al 
50% del cost de la matrícula, de conformitat amb el Text Articulat de 
Condicions de Treball del Personal Funcionari de l’Ajuntament. 
 

 

CONTRATACIO 

S’Acorda  

- Adjudicar el contracte  de les obres de de “Renovació del paviment del 

pavelló municipal” a l’empresa “Mondo ibérica SA,  per un import de 

112.824,43 euros més IVA 



  

- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració interinstitucional per 

desenvolupar el programa “Alter” d’intervenció socioeducativa per a 

joves en risc d’exclusió social i escolar entre la Conselleria de Serveis 

Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de 

Pollença que es transcriu literalment: 
 

 


