
 

Junta de Govern 

Vet aquí l’extracte de la reunió de la Junta de Govern de dia 2 d’abril del 2019  

HISENDA 

BONIFICACIONS 

S’aprova 

 

- Concedir la bonificació del 50% de l’IVTM per a l’exercici 2019 i 

següents del vehicle híbrid LEXUS CT200 i bastidor 

JTHKD5BH502242511. 

 

- Concedir la bonificació per família nombrosa del 70% de la quota íntegra 

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

Pollença ref cadastral 1242914EE0114S0001UU 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 al carrer XXX de 

Pollença ref cadastral 1242914EE0114S0001UU, 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 XXX de Pollença ref cadastral 

1242914EE0114S0001UU. 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 carrer XXX de Pollença ref cadastral 

1242914EE0114S0001UU, 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 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. 

 

- Concedir la bonificació del 75% de l’IVTM per a l’exercici 2019 i 

següents del vehicle elèctric MITSUBISHI OUTLANDER PHEV i bastidor 

JMBXDGG2WJZ001522. 

 

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

de l’immoble ubicat al carrer XXX  Pollença ref cadastral 

1337921EE0113N0003RU, 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 1337921EE0113N0003RU, 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 

1337921EE0113N0003RU, en virtut de l’article 6 de l’ordenança fiscal 

reguladora de la taxa. 

-  Procedir a la devolució de 1.108,13 euros en concepte de devolució 

d’ingressos indeguts per la taxa de fems i clavegueram a càrrec de les 

aplicacions pressupostàries corresponents del pressupost d’ingressos. 

 

- Concedir la bonificació del 25% d’acord amb l’article 4 apartat 2 de de 

l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres (BOIB Núm. 178 de 30,12,14.) atès que l’obra s’ha 

realitzat en sòl classificat com a centre històric de la Vila Concedir la 

bonificació del 25 % d’acord amb l’article 7 de l’ordenança fiscal 

reguladora de la taxa sobre atorgament de llicències urbanístiques 

(BOIB Núm. 178 de 27,12,2003) atès que l’obra s’ha realitzat en sòl 

classificat com a centre històric de la Vila. Procedir a la devolució de 

157,05 euros en concpete d’ingrès indegut de l’impost sobre 

construccions intal·lacions i obres a càrrec de l’aplicació pressupostària 

corresponent del vigent pressupost d’ingressos. Procedir a la devolució 

de 44,87 euros en concepte d’ingrès indegut de la taxa sobre 

atorgament de llicències urbanístiques a càrrec de l’aplicació 

pressupostària corresponent del vigent pressupost d’ingressos 

 

- Concedir la bonificació per família nombrosa del 70% de la quota íntegra 

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

Cresques 11, 2 del Port de Pollença CP 07470 ref cadastral 

6962801EE0167S0003JA 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. 



 

 

 

SUBVENCIONS 

- Reconèixer l’obligació i proposar el pagament a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 340 48905 per entitats esportives I ESPORTISTES 

INDIVIDUALS del vigent pressupost prorrogat de l’exercici 2018 pels 

imports que es mencionen a continuació de les subvencions i ajudes 

econòmiques per facilitar l’accés a l’esport de competició d’activitats 

esportives, 

-  

- Autoritzar, disposar la despesa així com reconèixer l’obligació per import 

de 600 euros bruts, a càrrec de l’aplicació pressupostària 4311 226095 

del vigent pressupost de despeses I Proposar el pagament de l’esmentat 

import, una vegada efectuada la retenció legalment establerta a favor de 

Raúl Casado Cantarellas com a guanyador del premi del concurs per 

escollir el disseny de la imatge representativa de la Fira del Vi de l’any 

2019 de conformitat amb la proposta del jurat, al numero de compte 

facilitat per l’interessat. 

-  

- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació de la 

Banda de Música de Pollença I Concedir a l’associació de la Banda de 

Música de Pollença, amb NIF V07583628, la subvenció per un import de 

42.000€ Aquesta subvenció es farà efectiva i es justificarà de conformitat 

amb allò establert al conveni de col·laboració subscrit per ambdues 

parts, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 

al Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions. 

 

- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l’Associació 

Colla Gegantera i Caparrots “L’esbart de Sant Jordi” I Concedir a 

l’Associació Colla Gegantera i Caparrots “L’esbart de Sant Jordi” amb 

NIF núm. G57458788 subvenció per import de 5.000 €. La subvenció 

dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al 

conveni de col·laboració subscrit per ambdues parts, a la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, 

de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de Subvencions. 

 

-  



 

OCUPACIO DE VIA PUBLICA 

- Expositors 

S’acorda: 

 

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

una superfície ocupada de 1,50 m2, col·locats davant façana a la Sra. 

XXX, titular de l’establiment denominat XXX de Pollença, per un període 

de 12 mesos, comprès entre dia 01/01/2019 a dia 31/12/2019. 

 

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

una superfície ocupada de 14,00 m2, col·locats davant façana a l’entitat 

XXX. representada pel Sr. XXX, titular de l’establiment denominat XXX 

del Port, per un període de 9 mesos, comprès entre dia 14/03/2019 a dia 

31/12/2019. 

 

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

una superfície ocupada de 2,00 m2, col·locats davant façana a l’entitat 

XXX representada per XXX titular de l’establiment denominat XXX de 

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

dia 31/12/2019. 

 

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

una superfície ocupada de 2,00 m2, col·locats davant façana a la Sra. 

XXX, titular de l’establiment denominat XXX situat XXX de Pollença-, per 

un període de 8 mesos, comprès entre dia 10/03/2019 a dia 31/10/2019. 

 

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

una superfície ocupada de 5,5 m2, col·locats davant façana a l’entitat 

XXX. representada per la Sra. XXX titular de l’establiment denominat 

XXX de Pollença, per un període de 8 mesos, comprès entre dia 

10/03/2019 a dia 31/10/2019. 

 

- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb Pàrking bicicletes 

dins una superfície ocupada de 6,00 m2, col·locats davant façana a 

l’entitat XXX representada pel Sr. XX titular de l’establiment denominat 

XXX de Pollença , per un període de 12 mesos, comprès entre dia 

01/01/2019 a dia 31/12/2019. 

 

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

una superfície ocupada de 1,00 m2, col·locats davant façana a l’entitat 



XXX representada pel Sr/a. XXX, titular de l’establiment denominat XXX 

de Pollença  per un període de 8 mesos, comprès entre dia 15/03/2019 a 

dia 11/11/2019. 

 

- 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 representada pel Sr/a. XXX, titular de l’establiment denominat XXX 

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

a dia 31/12/2019. 

 

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

una superfície ocupada de 5,00 m2, col·locats davant façana a l’entitat 

representada pel Sr/a. XXX titular de l’establiment denominat XXX de 

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

dia 31/10/2019. 

 

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

una superfície ocupada de 3,00 m2, col·locats adossats a façana a 

l’entitat AXXX, titular de l’establiment denominat XXX de POllença, per 

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

31/12/2019. 

 

 

TAULES I CADIRES 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 
elements: 14 taules, 47 cadires i 4 parasols dins una superfície ocupada 
de 47,00 m2, col·locats davant façana segons els plànols adjunts, al Sr. 
xxx, titular de l’establiment denominat xxx de Sant Vicenç 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 8 cadires al XXX, titular 
de l’establiment denominat XXX situat a sant Vicenç atès la mancança 
de disponibilitat física d'espai en l'emplaçament de referència, entre els 
límits físics entre la façana, el vial transitable i la ocupació veïna. 
 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 
elements: 4 taules, 16 cadires i 1 tendal no fixe dins una superfície 
ocupada de 22,00 m2, col·locats davant façana segons els plànols 
adjunts, a l’entitat XXX representada pel Sr. XXX titular de l’establiment 
denominat XXX del Port,  per un període de 12 mesos, comprès entre 
dia 01/01/2019 a dia 31/12/2019, amb subjecció al capitol III, art. 6g de 
l'Ordenança de l'ús de la via pública: als espais públics no es podran 
efecturar instal·lacions fixes (tendals, mampares, tancaments...).  Es 



considera fixe, segons definició de la RAE: "allò permanentment 
estable”. 

 
- Denegar llicència per a l’ocupació de la via pública amb 5 taules i  21 

cadires a l’entitat XXX representada pel Sr. XXX titular de l’establiment 

denominat XXX del Port , , atès que l'activitat no disposa de títol 

habilitant en vigor, pel que no és possible l'atorgament de la present 

ocupació, atenent l'article 11.4.a de l'Ordenança.. 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 
elements: 5 taules, 20 cadires i 2 parasols dins una superfície ocupada 
de 25,13 m2, col·locats damunt plaça segons els plànols adjunts, a 
l’entitat XXX, titular de l’establiment denominat XXX de Pollença, per un 
període de 12 mesos, comprès entre dia 01/012019 a dia 31/12/2019, 
diàriament, excepte diumenges fins a les 16.30h. Denegar llicència per a 
l’ocupació de la via pública amb 1 taules i 4 cadires a l’entitat XXX 
representada pel Sr. XXX, titular de l’establiment denominat XXX atès la 
mancança de disponibilitat física d'espai en l'emplaçament de referència. 
Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb 3 taules i 12 
cadires col·locades damunt plaça a l’entitat XXX, titular de l’establiment 
denominat XXX de Pollença per un període de 12 mesos, comprès entre 
dia 01/01/2019 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: 6 taules, 24 cadires i 2 parasols dins una superfície ocupada 
de 24,00 m2, col·locats davant façana de l'esglesia segons els plànols 
adjunts, a l’entitat XXX. representada pel Sr. XXX, titular de l’establiment 
denominat XXX de Pollença, per un període de 12 mesos, comprès 
entre dia 01/01/2019 a dia 31/12/2019, 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. Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb 
4 taules i 16 cadires col·locades davant façana de l'esglesia a l’entitat 
XXX. representada pel Sr/a. XXX, titular de l’establiment denominat XXX 
de POllença, per un període de 12 mesos, comprès entre dia 01/01/2019 
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: 5 taules, 20 cadires, dins una superfície ocupada de 20,00 

m2, col·locats adossat a façana del carrer XXX segons els plànols 

adjunts, a l’entitat XXX representada pel XXX titular de l’establiment 

denominat XXX de POllença, per un període de 6,5 mesos, comprès 

entre dia 14/04/2019 a dia 30/10/2019, aquesta ocupació ha de ser 

retirada a fi de permetre el pas dels serveis municipals i particulars fins a 

les 11:00 del matí. 

 



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

elements: 6 taules, 24 cadires, 4 parasols i 1 parkin de bicicletes dins 

una superfície ocupada de 40,00 m2, col·locats damunt plaça davant 

local segons els plànols adjunts, a l’entitat XXX  representada pel Sr. 

XXX, titular de l’establiment denominat XXX del Port , per un període de 

7 mesos, comprès entre dia 01/04/2019 a dia 31/10/2019. 

 

- Concedir llicència per a l’ocupació de la via pública amb els següents 
elements: 14 taules, 50 cadires i 3 parasols dins una superfície ocupada 
de 50,96 m2, col·locats davant façana segons els plànols adjunts, a 
l’entitat  XXX  representada per la Sra. XXX, titular de l’establiment 
denominat XXX de Cala Sant Vicenç s/n, 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 1 taules i 6 cadires a XXX representada 
per la Sra. XXX, titular de l’establiment denominat XXX de Sant Vicenç,  
atès la mancança de disponibilitat física d'espai en l'emplaçament de 
referència. 
 

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

elements: 9 taules, 23 cadires i 4 parasols dins una superfície ocupada 
de 23,00 m2, col·locats davant façana segons els plànols adjunts, a la 
Sra. XXX, titular de l’establiment denominat XXX de POllença, per un 
període de 8 mesos, comprès entre dia 01/03/2019 a dia 31/10/2019, 
diàriament, excepte diumenges fins a les 16.30h. Denegar llicència per a 
l’ocupació de la via pública amb 1 cadira a la Sra. XXX  atès la 
mancança de 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, 48 cadires, 6 parasols, 4 estufes i 6 jardineres dins 
una superfície ocupada de 70,72 m2, col·locats damunt plaça segons els 
plànols adjunts, a l’entitat XXX representada pel Sr. XXX, titular de 
l’establiment denominat XXX 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 16.30h. Denegar llicència per a l’ocupació de la via 
pública amb 13 taules i 52 cadires a l’entitat representada pel Sr/a. XXX, 
titular de l’establiment denominat 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 
discreccional per sobre. 
 

- Denegar llicència per a l’ocupació de la via pública amb 11 taules i 44 

cadires col·locades davant façana i a voravia primera linia a l’entitat XXX 

representada pel Sr. XXX titular de l’establiment denominat XXX del Port 

, atès que l'autorització de què disposa l'Ajuntament fins a la temporada 

2019 inclosa no contempla la present ocupació.. 



 

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

elements: 7 taules, 20 cadires, 2 parasols i 2 estufes dins una superfície 

ocupada de 20,86 m2, col·locats davant façana segons els plànols 

adjunts, a l’entitat XXX representada pel Sr. XXX titular de l’establiment 

denominat XXX del Port , per un període de 8 mesos i 19 dies, comprès 

entre dia 01/03/2019 a dia 19/11/2019. 

 

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

elements: 13 taules, 49 cadires, dins una superfície ocupada de 39,90 

m2, col·locats  segons els plànols adjunts, a l’entitat. representada pel 

Sr. XXX titular de l’establiment denominat XXX del Port  6, per un 

període de 7 mesos, comprès entre dia 01/04/2019 a dia 30/10/2019. 

Denegar llicència per a l’ocupació de la via pública amb 5 taules i 23 

cadires a l’entitat XXX representada pel Sr. XXX titular de l’establiment 

denominat Rest. XXX del Port , 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, 12 cadires, 4 jardineres dins una superfície ocupada 
de 12,35 m2, col·locats davant façana segons els plànols adjunts, al Sr. 
XXX, titular de l’establiment denominat XXX del Port , 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: 3 taules, 6 cadires, 3 parasols i 6 jardineres dins una 
superfície ocupada de 8,00 m2, col·locats davant façana damunt voravia 
segons els plànols adjunts, a l’entitat XXX S.L. representada pel Sr. 
XXX, titular de l’establiment denominat 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: 3 
taules, 12 cadires i 3 parasols, dins una superfície ocupada de 16,00 m2, 
col·locats davant façana damunt calçada segons els plànols adjunt, a 
l’entitat XXX representada pel XXX titular de l’establiment denominat 
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: 4 taules, 16 cadires i 2 parasols, 
dins una superfície ocupada de 41,00 m2, col·locats damunt Plaçeta 
confrontant local segons els plànols adjunt, a l’entitat XXX. representada 
pel Sr. XXX, titular de l’establiment denominat XXX de POllença, per un 
període de 12 mesos, comprès entre dia 01/04/2019 a dia 31/10/2019. 
 



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

elements: 6 taules, 14 cadires i 2 Biombos dins una superfície ocupada 

de 14,35 m2, col·locats davant façana segons els plànols adjunts, a 

l’entitat XXX representada pel Sr. XXX titular de l’establiment denominat 

XXX del Port , per un període de 8 mesos, comprès entre dia 15/03/2019 

a dia 31/10/2019. 

 

 

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

elements: 15 taules, 42 cadires, dins una superfície ocupada de 51,33 

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

representada pel Sr. XXX titular de l’establiment denominat Rest. XXX 

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

30/10/2019.  

 

REGIM  INTERIOR 

 

PERSONAL 

S’aprova: 

- Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 237 de dia 21 de març 

de 2019 d’autorització de pròrroga d’excedència voluntària per cura de 

fill amb reserva del lloc de treball i sense sou a la Sra. XXX, funcionària 

interina 

 

CONTRATACIO 

S’Acorda  

- Iniciar l’expedient de contractació de serveis d’organització dels focs 

artificials del municipi de Pollença que es que es tramitarà mitjançant 

procediment obert simplificat, oferta econòmica més avantatjosa i 

diversos criteris d’adjudicació, per un import de licitació del contracte: 

 

- Lot 1 ( Festes de la Mare de Déu del Carme-Port de Pollença) per un 

import de licitació anual de 6.000 € l’IVA exclòs, més 1.260 € en 

concepte d’IVA, al tipus del 21%, resultant una despesa total, l’IVA 

inclòs, de 7.260 €. 

 

- Lot 2 ( Festes de la Mare de Déu dels Àngels- Pollença) per un 

import de licitació anual de 6.000 € l’IVA exclòs, més 1.260 € en 



concepte d’IVA, al tipus del 21%, resultant una despesa total, l’IVA 

inclòs, de 7.260 €. 

 

- Lot 1 ( Festes de la Cala Sant Vicenç) per un import de licitació anual 

de 6.000 € l’IVA exclòs, més 1.260 € en concepte d’IVA, al tipus del 

21%, resultant una despesa total, l’IVA inclòs, de 7.260 €. 

 

 

RESPONSBAILITAT PATRIMONIAL 

- 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. 

Indemnitzar al Sr. XXX amb la quantitat de 6.410,31 € pels danys 

personals 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. 

Indemnitzar al Sr. XXX amb la quantitat 784,19 € corresponents als 

danys materials produïts. 

 

- Autoritzar a l’Associació Pro- Ajuda a persones amb discapacitat de 

Pollença (PRODIS) l’explotació de la Taverna amb motiu de la 

celebració de la Fira del Vi de l’any 2019 que es celebrarà els dies 11 i 

12 de maig de 2019. 

 

VARIS 

- Se dóna compte de la Resolució de batlia núm. 231 de dia 20 de març 

relatiu a la publicació de l’oferta de places a cobrir de l’escola d’educació 

infantil municipal “La Gola” per al curs 2019-2020 

 

 


