
 

Junta de Govern 

Vet aquí l’extracte de la reunió de la Junta de Govern de dia 19 de març del 
2019  

URBANISME 

Se dóna compte de 25 llicencies urbanístiques atorgades el mes de febrer 

HISENDA 

Recursos: 

- S’estima parcialment el recurs de reposició interposat per part de 
l’Associació d’Ajuda a l’Acompanyament del malalt de les IB en data 31 
de gener de 2019 amb R.G.E. 894 contra la resolució de Batlia núm. 
2018/943 de data 21 de desembre de 2018 acceptant la rectificació del 
compte justificatiu presentat d’acord amb les consideracions abans 
esmentades i Reconèixer l’obligació per import de 4.583,33 euros a favor 
de ASSOCIACIÓ D’AJUDA A L’ACOMPANYAMENT DEL MALALT A 
LES ILLES BALEARS ADAA  
 

BONIFICACIONS 

S’aprova 

- Concedir la bonificació per família nombrosa del 90% de la quota íntegra 

de l’IBI per a l’exercici 2019 de l’immoble ubicat al XXX ref cadastral 

1238904EE0113N0033IT 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 per minusvalidesa del 25 % de la quota de l’IBI per a 

l’exercici 2019 de l’immoble ubicat ref cadastral 

1238904EE0113N0033IT, en virtut de l’article 15.6 de l’ordenança fiscal 

reguladora de l’IBI. Concedir la bonificació per minusvalidesa 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 ref 

cadastral 1238904EE0113N0033IT i Concedir la bonificació per 

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

per a l’exercici 2019 de l’immoble ubicat al ref. cadastral 

1238904EE0113N0033IT, en virtut de l’article 6 de l’ordenança fiscal 

reguladora de la taxa. Denegar la bonificació de l’Impost de Vehicles de 



Tracció Mecànica, atès que ja la té concedida per al vehicle amb 

matrícula 4179 GYX. 

 

- 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. 

 

S’aproven  les bases que han de regir la convocatòria dels Premis Pollença de 

Literatura 2019 (Exp. ABS núm. 2019/792). En concret s’acorda 

 

1.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria dels Premis 

Pollença de Literatura 2019. 

 

2.- Convocar els Premis Pollença de Literatura 2019. 

 

3.- Efectuar la retenció de crèdit corresponent per un total de 7.500€. 

4.- Ingressar la quantitat de 600€ a cada un dels sis membres del jurat 

dels Premis Pollença de Literatura 2019 en concepte d’honoraris, un cop 

emès el veredicte. 

 

VARIS 

S’ACORDA: 

- Denegar una subvenció/ajuda econòmica a la Comunitat de Propietaris 
Vicenç Buades amb CIF núm. H16532103, per la millora de l’eficiència 
energètica de l’immoble ubicat en el carrer XXX del Port de Pollença de 
conformitat amb l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 
06.02.2019 el qual s’adjunta a la present notificació.  

 

- Concedir una subvenció/ajuda econòmica per import de 2.000 €  a l’ 

entitat Pollença Habitatges 2018 S.L. per la rehabilitació i la restauració 

de la façana de l’immoble ubicat a Pollença 

 

OCUPACIO DE VIA PUBLICA 

S’acorda: 

 

- Desestimar les al·legacions presentades dins termini per part de la Sra. 

Xxx  de l’establiment en data 29 de novembre de 2018 amb R.G.E. 



9749, Declarar la responsable d’una infracció molt greu de l’article 16.3 

A) de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública per 

ocupar la via pública sense llicència I Imposar al/a la una sanció de 450 

euros de conformitat amb l’establert a l’article 17 de l’Ordenança 

municipal reguladora de l’ús de la via pública. 

 

- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors dins 

una superfície ocupada de 3,06 m2, col·locats a carrer de Pollença, 

per un període de 10 mesos, comprès entre dia 01/03/2019 a dia 

31/12/2019, adossats a façana. 

 

- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors dins 
una superfície ocupada de 4,00 m2, col·locats davant façana al 
Sr.XXX l’establiment denominat XXX del port de Pollença , per un 
període de 10 mesos, comprès entre dia 01/03/2019 a dia 30/12/2019. 
 

- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb 4 expositor i un 
arc de premsa dins una superfície ocupada de 1,00 m2, col·locats 
davant façana al SrXXX, titular de l’establiment denominat XXX  situat a 
Pollença, per un període de 12 mesos, comprès entre dia 01/01/2019 a 
dia 31/12/2019 i Denegar-li llicència per l’ocupació de la via pública amb 
1 gelera de gel i 1 gelera de gelats, 1, atès que l'activitat del local no 
comprèn aquesta tipologia d'elements d'ocupació de via pública. 
 

- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors dins 
una superfície ocupada de 7,50 m2, col·locats davant façana al Sr. 
XXX titular de l’establiment del Port de Pollença  per un període de 8 
mesos, comprès entre dia 01/03/2019 a dia 31/10/2019. 
 

- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors dins 
una superfície ocupada de 4,00 m2, col·locats davant façana, en 
eixamplada de la voravia al Sr. XXX, titular de l’establiment del Port de 
Pollença  per un període de 8 mesos, comprès entre dia 01/04/2019 a 
dia 30/11/2019, deixant sempre un pas lliure d'obstacles de 1,5 metres. 
 

- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb  dins una 
superfície ocupada de 3,06 m2, col·locats davant façana al Sr. XXX, 
titular de l’establiment de Pollença, per un període de 8 mesos, comprès 
entre dia 01/04/2019 a dia 10/11/2019 i de dia 10.12.2019 a dia 
31.12.2019. 

 
- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors dins 

una superfície ocupada de 4,00 m2, col·locats davant façana al Sr. XX, 
titular de l’establiment denominat situat al Port de Pollença, per un 
període de 8 mesos, comprès entre dia 01/04/2019 a dia 30/11/2019 i 
Denegar llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors dins 



una superfície ocupada de 0,80 m2, al Sr. XXX , titular de l’establiment 
del Port de Pollença, atès la mancança de disponibilitat física d’espai en 
l’emplaçament de referència. 

 
- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors dins 

una superfície ocupada de 4,00 m2, col·locats  al XXX, titular de 
l’establiment denominat a  Pollença, per un període de 10 mesos, 
comprès entre dia 01/03/2019 a dia 31/12/2019. 
 

- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors dins 

una superfície ocupada de 4,00 m2, col·locats davant façana a l’entitat 

XXX titular de l’establiment de Pollença, per un període de 11 mesos, 

comprès entre dia 22/01/2019 a dia 31/12/2019. 

 

- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors dins 
una superfície ocupada de 8,40 m2, col·locats davant façana al XXX, 
titular de l’establiment del port de Pollença, per un període de 9 mesos, 
comprès entre dia 01/03/2019 a dia 01/12/2019. 
 

- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors dins 
una superfície ocupada de 4,35 m2, col·locats davant façana al XXX 
titular de l’establiment del Port de Pollença, per un període de 12 mesos, 
comprès entre dia 01/01/2019 a dia 31/12/2019. I Denegar llicència per 
l’ocupació de la via pública amb expositors dins una superfície 
ocupada de 3,65 m2, al sr. XXX  titular de l’establiment del port de 
Pollença , atès la mancança e disponibilitat física d’espai en 
l’emplaçament de referència. 
 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 
elements: 12 taules, 43 cadires i 3 parasols dins una superfície 
ocupada de 42,22 m2, col·locats adossades a façana segons els 
plànols adjunts, a l’entitat titular de l’establiment denominat de Pollença 
per un període de 7 mesos, comprès entre dia 01/04/2019 a dia 
31/10/2019, diàriament excepte diumenges fins a les 13.30 h. La resta 
de dies, aquesta ocupació ha de ser retirada a fi de permetre el pas dels 
serveis municipals i particulars fins a les 11:00 del matí i Concedir 
llicència per a l’ocupació de la via pública amb 4 taules i 13 cadires 
col·locades adossat façana de l'esglesia a l’entitat XXX, titular de 
l’establiment de Pollença, per un període de 7 mesos, comprès entre dia 
01/04/2019 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: 10 taules, 40 cadires, 4 parasols, 2 jardineres i 2 estufes 

dins una superfície ocupada de 46,23 m2, col·locats davant façana 

segons els plànols adjunts, a l’entitat XXX titular de l’establiment de 



Polleça, per un període de 7 mesos, comprès entre dia 01/04/2019 a dia 

30/10/2019. 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 
elements: 11 taules, 45 cadires, 4 parasols i 5 jardineres, dins una 
superfície ocupada de 45,00 m2, a Pollença col·locats a la 5, per un 
període de 8,5 mesos, comprès entre dia 15/02/2019 a dia 31/10/2019. I 
Denegar llicència per a l’ocupació de la via pública amb 1 taules i 3 
cadires a 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: 20 taules, 80 cadires, 4 parasols i 5 jardineres dins una 

superfície ocupada de 98,64 m2, col·locats a Pollença, 2, per un 

període de 8,5 mesos, comprès entre dia 15/02/2019 a dia 31/10/2019.  

 

-  Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 
elements: 22 taules, 82 cadires, 4 parasols, 4 estufes, 6 jardineres i 3 
atrils menu dins una superfície ocupada de 111,37 m2, col·locats 
damunt plaça i adossades a façana segons els plànols adjunts, a l’entitat 
XXX, titular de l’establiment 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 18 taules i 71 cadires, 4 
parasols, 4 estufes, 6 jardineres i 3 atrils menu, amb una superfície 
màxima de 76,41 m2 col·locades adossades a façana i damunt plaça a 
l’entitat, per un període de 12 mesos, comprès entre dia 01/03/2019 a 
dia 31/12/2019, 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: 12 taules, 36 cadires, 2 parasols i 2 estufes dins una 
superfície ocupada de 40,28 m2, col·locats, per un període de 6 
mesos, comprès entre dia 01/05/2019 a dia 31/10/2019.Concedir 
llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents elements: 2 
taules, 4 cadires, 2 parasols i 2 estufes, dins una superfície 
ocupada de 8,80 m2, col·locats, per un període de 4 mesos, comprès 
entre dia 01/01/2019 a dia 28/02/2019 i de dia 01/11/2019 a dia 
31/12/2019.  Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els 
següents elements: 8 taules, 28 cadires, 2 parasols i 2 estufes, dins una 
superfície ocupada de 30,80 m2, col·locats per un període de 2 mesos, 
comprès entre dia 01/03/2019 a dia 30/04/2019.  
 

 



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

elements: 3 taules, 12 cadires, 2 parasols i 2 jardineres dins una 

superfície ocupada de 12,00 m2, col·locats davant façana en calçada 

segons els plànols adjunts, a l’entitat 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: 6 taules i 12 cadires,  dins una superfície ocupada de 
12,00 m2, col·locats adossades a façana lateral segons els plànols 
adjunts, a l’entitat XXX  del Port de Pollençaper 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 3 taules, 12 

cadires i 3 para-sols a l’entitat XXX del port de Pollença, ates que aquest 

tipus d’activitat no comporta ocupació de via pública. 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 
elements: 12 taules, 48 cadires, dins una superfície ocupada de 
48,73 m2, col·locats davant façana segons els plànols adjunts, a l’entitat 
XXX titular de l’establiment del Port de Pollença  per un període de 7 
mesos, comprès entre dia 01/04/2019 a dia 31/10/2019 i Denegar 
llicència per a l’ocupació de la via pública amb 2 taules i 8 cadires 
col·locades davant façana a l’entitat XXX atès a que no disposa d'espai 
físic suficient en la zona autoritzable per mantenir la densitat mínima d'1 
m2 per cadira autoritzada. 
 

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

elements: 5 taules, 16 cadires i 2 parasols dins una superfície 

ocupada de 16,00 m2, col·locats davant façana segons els plànols 

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

entre dia 01/03/2019 a dia 30/11/2019.  

REGIM  INTERIOR 

 

GUALS 

- Concedir al Sr. XXX  la reserva permanent de via pública per entrada de 

vehicles particulars (gual) al davant de l’entrada del garatge del carrer 

XXX de Pollença. 

- Concedir al Sr. XXX  la reserva permanent de via pública per entrada de 

vehicles particulars (gual) al davant de l’entrada del garatge del carrer 

XXX de Pollença. 

- Concedir a la Sra. XXX la reserva permanent de via pública per entrada 

de vehicles particulars (gual) al davant de l’entrada del garatge del carrer 

de Pollença. 



- Concedir a l’entitat “XXX la reserva permanent de via pública per entrada 

de vehicles particulars (gual) al davant de l’entrada del garatge del carrer 

del polígon de Pollença. 

 

ANIMALS DOMESTICS 

S’acorda: 

- Imposar a la Sra.XXX una sanció de 360 €, 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 de 

dues infraccions administratives tipificades a l’article 12 de l’ordenança 

esmentada, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat. 

 

PERSONAL 

S’aprova: 

- Primer.- Procedir a l’abonament als interessats de l’import fixat 

corresponent al percentatge previst al Text Articulat de Condicions de 

Treball del Personal Funcionari conformement la relació adjunta: 

 

- Primer.- Procedir a l’abonament als interessats de l’import fixat 

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

Laboral conformement la relació adjunta: 

 

CONTRATACIO 

S’Acorda  

 

- Adjudicar el contracte menor servei de poda d’hivern dels arbres 

ubicats en via pública del municipi de Pollença a favor de l’entitat 

SERVEIS FORESTALS I DE JARDINERIA S.L.U. CIF B57799074 per 

import total de 18.029 euros IVA inclòs, a raó de de conformitat amb el 

pressupost i condicions que hi consten a l’expedient amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 459 227007 del vigent pressupost prorrogat de 

l’exercici 2018 amb un termini d’execució fins a final de març de 2019. 

 

- Adjudicar el contracte menor servei de pintura viària per delimitar les 

ocupacions de la via pública a favor de l’entitat PINTURAS Y 



SEÑALES DE MALLORCA S.L. CIF B57017063 per import total de 

15.004 euros IVA inclòs, de conformitat amb el pressupost i condicions 

que hi consten a l’expedient amb càrrec a l’aplicació pressupostària 170 

2279934 del vigent pressupost prorrogat de l’exercici 2018 amb un 

termini d’execució fins a final de març de 2019. 

 

 

- Adjudicar el contracte menor de promoció i publicitat mitjançant 

viatge de familiarització dels productes de cicloturisme i ornitologia 

a favor de l’entitat Pidelaluna S.L. CIFB57457939 per import total de 

14.701,50 euros IVA inclòs, de conformitat amb el pressupost i 

condicions que hi consten a l’expedient amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 430 2260210 del vigent pressupost prorrogat de l’exercici 

2018. 

- Aprovar el pla de seguretat i salut per a l’execució de els obres relatives 

al projecte “Renovació del  paviment del pavelló municipal de Pollença 

 

- Se dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 205 de 12 de març de 

2019 d’adjudicació del contracte de les obres de “Rehabilitació i millora 

del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença- Fase III”(Exp. 

Contractació núm. 2018/49- Exp. ABS núm. 2018/4836) i Admetre a la 

licitació les propostes presentades que figuren relacionades en la part 

expositiva de la present resolució, i adjudicar a l’entitat VIAS Y OBRAS 

PÚBLICAS S.A. (VOPSA), amb NIF: A07053374, el contracte de les 

obres de “Rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del 

municipi de Pollença – Fase III”, que s’ha tramitat mitjançant 

procediment obert simplicat, millor oferta qualitat-preu i un únic criteri 

d’adjudicació (preu), tramitació ordinària, per un preu de DOS CENTS 

VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-

TRES CÈNTIMS D’EURO, IVA EXCLÒS (228.521,43 €), més 

QUARANTA-SET MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB 

CINQUANTA CÈNTIMS D’EURO (47.989,50 €), en concepte d’IVA, al 

tipus de 21%, la qual cosa fa un import total IVA INCLÒS de DOS-

CENTS SETANTA-SIS MIL CIN-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-

TRES CÈNTIMS D’EURO (276.510.93 €), tot això de conformitat amb 

els plecs de clàusules administratives i tècniques i el projecte d’obra que 

regeixen el contracte. 

 

RESPONSBAILITAT PATRIMONIAL 

- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel 

Sr. XXX  atès que no ha quedat acreditat l’existència del nexe causal 



entre el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal 

dels serveis públics municipals. 

 

- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 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 289 

€ pels danys materials soferts. 

 

- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 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 182,73 € 

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 948,80 € prèvia acreditació 

de no haver rebut indemnització de l’asseguradora del vehicle. 

 

VARIS 

 

- Atorgar un nou termini improrrogable d’un mes, comptador des de 

l’endemà de la notificació d’aquest acord, per a l’execució de les tasques 

de desmuntatge de la pèrgola existent I Advertir que l’incompliment de 

l’ordre d’execució habilitarà l’Ajuntament per imposar multes coercitives 

fins al compliment de les actuacions ordenades sense perjudici d’instar 

l’execució de les obres de manera subsidiària a càrrec de la persona 

obligada i de l’adopció, si s’escau, de les mesures sancionadores que 

pertoquin de conformitat amb la normativa d’activitats. 

-  

 


