
Junta de Govern 

Vet aquí l’extracte de la reunió de la Junta de Govern de dia 22 de 
gener del 2019  

URBANISME 

- Se dóna compte de les llicències urbanístiques concedides a 
particulars tramitades pel servei de llicències urbanístiques i 
STM, els mesos de novembre i desembre passat. 
En total són 68 llicències, entre comunicacions prèvies, primeres 
ocupacions, llicències d’obra major,  legalitzacions, ... 

VARIS 

- Se dóna compte de la Resolució de batlia núm. 28 de dia 15 de 
gener del 2019 d’aprovació del nomenament de l’arqueòloga 
Sra. Magdalena Sastre Morro, per a la realització del projecte 
d’intervenció arqueològica subsidiària a l’execució de les obres 
relatives al projecte de rehabilitació de l’antiga Pescateria per al 
seu ús com a edifici municipal. 

-  

HISENDA 

S’aprova: 

- Procedir a la devolució de 20 euros en concepte d’ingrès indegut 
corresponent a la taxa de pel canvi de la placa de Gual número 
888, actualment en vigor, a favor del Sr.XXX a càrrec de 
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost 
d’ingressos de l’Ajuntament. 
 

- Procedir a la devolució de 20 euros en concepte d’ingrés indegut 
corresponent a la taxa pel canvi de la placa de Gual número 
288, actualment en vigor, a favor del Sra. XXX a càrrec de 
l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost 
d’ingressos de l’Ajuntament 
 

- Bonifiicacvió per familia nombrosa a favor de la Sra XXX: 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 i 



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. 

 

Bonificació de diversos tributs per família nombrosa: 

 Primer.- Concedir la bonificació de 25 % de la quota de l’IBI per 

a l’exercici 2018 de l’immoble de Pollença ref cadastral 

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

fiscal reguladora de l’IBI. 

 

Segon.- 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 2018 de l’immoble de Pollença ref cadastral 

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

fiscal reguladora. 

 

Tercer.- Concedir la bonificació del 25% de la quota de la taxa 

pel servei de clavegueram per a l’exercici 2018 ubicat de 

l’immoble de Pollença ref cadastral 1145930EE0114N0001TX, 

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 2018 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. 

 

Vehicles 



S’acorda concedir l’exempció de l’IVTM per a l’exercici 2018 i 

següents del vehicle PEUGEOT 308 GT BLUEHD matrícula 9190 

KGH i bastidor VF3LHEHZRHS314840, per minusvalidesa  

 

ORDENANÇA ANIMALS DOMESTICS 

S’APROVA 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. 

S’APROVA Imposar al Sr XXX una sanció de 2.700,01 €, en aplicació 

de les sancions previstes a l’article 13.2 de l Llei 50/99 de 23 de 

desembre sobre règim jurídic de tinença d’animalspotencialmemt 

periillosos de conformitat amb el procediment sancionador tramitat. 

 

CONTRATACIO 

Paralització obres Pescateria 

Se dóna compte de la resolució de batlia núm. 946 de dia 21 de 

desembre del 2018 

Primer.- Aprovar la paralització temporal de les obres de 

Rehabilitació de l’antiga peixateria per ús d’edifici municipal, fins 

que els tècnics del Departament de Patrimoni del Consell determinin 

les actuacions a realitzar.  

Segon.- Notificar la paralització temporal de les obres a l’empresa 

adjudicatària, als efectes pertinents. 

Tercer.- Traslladar l’aprovació de la paralització temporal de les obres 

de Rehabilitació de l’antiga peixateria per ús d’edifici municipal, a 

la directora executiva i coordinadora de seguretat i salut de les obres  



Quart.- Traslladar l’aprovació de la paralització temporal de les obres 

al Departament del Patrimoni del Consell de Mallorca i al Departament 

de Cooperació Local del Consell de Mallorca.” 

 

RESPONSABILITATS 

S’APROVA 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 2.144’90 € 

pels danys personals soferts. 

S’ACORDA 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 280,72 € 

pels danys materials soferts 

 

ALTRES 

S’Aproven la convocatòria i les bases reguladores per escollir el 

disseny de la imatge representativa de la Fira del Vi de Pollença per a 

l’any 2019. S’acorda igualment publicar aquestes bases en el tauler 

d’edictes de la corporació, a la pàgina web municipal i a la Ràdio 

municipal. 

 

 

 


