ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 13/2012
Caràcter: ordinària
Data: 19 de juny de 2012
Horari: de 09:15 a 11:45 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2 – planta 1ª)
Assistents
Batle-President Sr.Bartomeu Cifre Ochogavía (PP)
Regidora
Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)
Regidor
Sr. David Alonso García (PP)
Regidor
Sr. José Luis García Salvador (A)
Interventor
Sr. David Martínez Sánchez de Rojas
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
No assisteixen
Regidora
Regidor
Ordre del dia

Sra. Malena Estrany Espada (IB-Lliga)
Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 22 de maig de 2012
2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 5 de juny de 2012
3.- Urbanisme
4.- Hisenda
5.- Règim Interior i Personal
6.- Varis

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 22 de maig de
2012
Pel Sr. Batle-President es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de
formular cap observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió de dia 22 de
maig de 2012.
Vist que no n’hi ha cap s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 5 de juny de
2012
Pel Sr. Batle es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular
cap observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia 5 de juny
de 2012.
Per part de qui subscriu es comunica als reunits que la Regidora Sra. Malena Estrany
Espada ha manifestat mitjançant correu electrònic – document que resta incorporat a
l’expedient de la sessió - l’observació que, en la seva part bastant, és del següent tenor:
“.../... quan es va tractar el punt relatiu a l’ocupació de la via pública (apartats 2.5.4 i
ss del punt 2.- Hisenda) es va decidir aplicar l’ordenança no només a la plaça sinó a
la resta del municipi .../...”
Per altra banda qui subscriu assenyala que als acords relatius als punts 4, 14, 15, 16, 19,
20, 23 i 25 de l’apartat 5.- Varis del punt 2.- Hisenda, adoptats conforme la proposta
d’acord tramitada per l’àrea gestora responsable dels expedientes relatius a l’ocupació
de via pública no hi consta la motivació per la qual es denegaren les autoritzacions
d’ocupació de la via pública sol·licitades, tal com requereix l’article 54 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Vista la motivació incorporada als acords de referència per part de l’àrea gestora
responsable de la tramitació de dits expedients d’ocupació de la via pública i
conformement el disposat a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
els reunits, per unanimitat, acorden:
3r.- Procedir a la rectificació/subsanació, conforme la relació esmenada i completada
per l’àrea d’Hisenda gestora de la tramitació de dites autoritzacions, de la manca de
motivació existent en la relació comprensiva de les autoritzacions per ocupació de via
pública amb taules i cadires, màquines expenedores i expositors a diversos
emplaçaments així com la rectificació material de diversos errors existents als punts 13,
17, 18, 21 i 24 de l’apartat 5.- Varis del punt 2.- Hisenda i, en conseqüència, els
acords adoptats en la sessió ordinària de dia 5 de juny de 2012, una vegada esmenats
per part de l’àrea gestora responsable, resten transcrits a continuació:
2.5.13.- Vista la instància presentada pel Sr. *** Cerdà NIF *** (RGE núm. *** de
***) en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb un expositor al
carrer Santo Domingo 13 (establiment Autèntic Mallorca) la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 1 expositor d’un m2 per a l’any 2012
i per un termini de 180 dies a l’emplaçament assenyalat.
2n.- Ordenar la retirada dels elements no autoritzats.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.14.- Vista la instància presentada pel Sr. *** en representació de la Sra. ***
Raposo NIF *** (RGE núm. *** de ***) en la qual sol·licita permís per ocupació de
la via pública amb expositors al carrer Joan Mas, 2 (establiment Aixa 2) la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 2 m2 corresponents 2 expositors per
a l’any 2012 i per un període de 180 dies al carrer Joan Mas, 2.
2n.-Denegar l’ocupació de la via pública sol·licitada a la plaça de l’Almoina per no
haver-hi espai suficient.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.15.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF *** (RGE núm. *** de data
***) en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb una màquina
expenedora al carrer Cecilio Metelo, 28 (establiment pastisseria L’Alborada),la
Junta de Govern Local, per unanimitat,acorda:

1r.- Denegar l’ocupació de la via pública sol·licitada per manca d’espai davant la
façana de l’establiment de referència atès que, segons les dades obrants a l’àrea
gestora, consta concedida llicència d’ocupació de la via pública amb taules i cadires
a dit emplaçament.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessada i donar trasllat del mateix a la Policia
Local, als efectes oportuns.
2.5.17.- Vista la instància presentada pel Sr. *** en representació de “Foto Micer
SA” NIF A07169261 (RGE núm. 4324 de 23/05/12) en la qual sol·licita permís per
ocupació de la via pública mitjançant un estoper al carrer Alcúdia, 14 la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació per l’any 2012 d’un estoper de 0,5 m2 per 365 dies.
L’ocupació se col·locarà adossada a la seva façana.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.18.- Vista la instància presentada pel Sr. *** en representació de “Foto Micer
SA” NIF A07169261 (RGE núm. 4324 de 23/05/12) en la qual sol·licita permís per
ocupació de la via pública al carrer Joan XXIII, 30 la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació per l’any 2012 d’un estoper de 0,5 m2 per 365 dies.
L’ocupació se col·locarà adossada a la seva façana.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.19.- Vista la instància presentada pel Sr. *** en NIF *** (RGE núm. *** de ***)
en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb un cartell publicitari
al passeig Saralegui (establiment 2gocycling) la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Denegar l’ocupació de via pública sol·licitada atès que l’establiment comercial
de referència està ubicat al carrer Gola, nº 11.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.20.- Vist l’informe emès per la Policia Local en data 27.05.12 d’ocupació de la
via pública amb taules i cadires davant l’establiment (restaurant Siller) situat al
carrer Roger de Lluria, núm. 30, explotat per l’entitat Nuel S.L. NIF A07169261
representada pel Sr. *** la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar la l’autorització de dita ocupació per no complir els criteris objectius
respecte l’amplada mínima dels carrers per a la regularització de les llicències per a
l’ocupació corresponents a l’any 2012, d’acord amb la vigent Ordenança Reguladora
de l’Ús de la Via Pública.

2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.21.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF *** (RGE núm. *** de
***) en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al
carrer Tramuntana 1 (establiment restaurant Can Torrens) la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 6 taules i 24 cadires per nou mesos
corresponent a l’any 2012 en front de l’esmentat establiment a l’espai confrontant a
l’església, deixant lliures d’ocupació els carrers Tramuntana i Mestral, calçada i
voravia.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.23.- Vista la instància presentada pel Sr. *** NIF *** (RGE núm. *** de
29/03/12) en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública al carrer Jonquet
50 (establiment bar Can Moreno) la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar l’ocupació de la via pública sol·licitada per ser zona restringida.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.24.- Vist l’informe de la Policia Local emès en data 28.05.12 respecte l’ocupació
de la via pública amb taules i cadires de l’establiment denominat restaurant Los
Zarzales, propietat de l’entitat Prosper et Stomachus S.L. NIF B57313801, la Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar l’ocupació per l’any 2012 amb 9 taules i 33 cadires al carrer Jafuda
Cresques, 11, deixant lliure d’ocupació el carrer Verge del Carme.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.25.- Vist l’informe de la Policia Local emès en data 28.05.12 respecte l’ocupació
de la via pública amb taules i cadires de l’establiment denominat bar Palms, propietat
de l’entitat *** NIF ***, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar l’ocupació sol·licitada atès que dit establiment comercial no disposa de
llicència de funcionament conforme estableix l’article 11.4, a) de l’ordenança
municipal vigent reguladora de l’ús de la via pública.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
I vist que no hi ha cap observació més a l’acta s’aprova per UNANIMITAT dels
assistents.

3. URBANISME
3.1. – Llicències urbanístiques
3.1.1.) Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística
a particulars:

Expedient

Promotor

Decret

***

***

***

***

***

***

Endesa Distribución Elèctrica SLU

523

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

314/10

209/05

Can Moragues SL

551

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
3.2. – Ocupacions de via pública
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
3.3. - Disciplina urbanística
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
3.4.- Varis
Seguidament per part de la Batlia es dona compte del decret núm. 561 de dia 15 de
juny de 2012 que a continuació es transcriu literalment:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 561.- Vista la resolució de Batlia núm. 477 de
dia 30 de juny de 2011 mitjançant la qual es varen delegar expressament en la Junta de
Govern local d’aquest Ajuntament de Pollença l’exercici de determinades atribucions,
entre les quals consta: i) la resolució dels expedients sancionadors en matèria de
disciplina urbanística, atès el disposat a l’article 21.3 de Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), resolució publicada en el BOIB núm.
108 de data 16.07.11.
Vist que raons d’oportunitat i conveniència, en comptes d’una millora i agilització en
la tramitació dels expedients administratius del servei de disciplina urbanística,
aconsellen l’advocació de dita competència delegada a la Junta de Govern Local, fent
ús de les atribucions que legalment tinc conferides
RESOLC:
1r.- Advocar la competència delegada a la Junta de Govern Local relativa a la
resolució dels expedients sancionadors en matèria de disciplina urbanística.
L’advocació implica la recuperació de la competència resolutòria per la Batlia,
competència atribuïda expressament a la Batlia conforme el disposat als articles 35.1
i 39.1 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística.
2n.- De la present resolució es donarà coneixement al Ple i a la Junta de Govern
Local en la primera sessió que celebrin i es publicarà en el BOIB, sense perjudici de
la seva efectivitat des del dia següent al de la present resolució.”
Els reunits resten assabentats, als efectes oportuns.
4. HISENDA
4.1.- Relació de despeses

4.1.1.- Vista i examinada la relació de factures tramitada pel servei d’Intervenció
Municipal, els reunits, després d’àmplia deliberació, per unanimitat, acorden:
1r. Aprovar la següent relació, amb els seus corresponents imports, i amb subjecció
als crèdits i aplicació pressupostària corresponent del vigent pressupost de l’exercici
2012:

Núm. Document
11

Doc. Acred.
B57280356

Nom tercer
BOCCHORIS, S.L.U

Imp. (Eur)
727,80

11/002174

A07067002

CUXACH, S.A.

222,73

11/002175

A07067002

CUXACH, S.A.

55,60

11/002176

A07067002

CUXACH, S.A.

12,43

11/002177

A07067002

CUXACH, S.A.

324,72

11/002179

A07067002

CUXACH, S.A.

14,63

11/002181

A07067002

CUXACH, S.A.

263,92

11/002182

A07067002

CUXACH, S.A.

101,82

11/002183

A07067002

CUXACH, S.A.

122,25

11/002184

A07067002

CUXACH, S.A.

29,74

23.1.1.1.941

B57651648

LOGICS MALLORCA, S.L.

121.256

A07102932

AVALGO, S.A.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

A00024594

B57331597

INVER. Y SERV. CIUTAT, S.L.

***

***

***

A/5762

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

39,09

A/5763

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

254,11

FRR1200473

B07108244

PESCADOS OLIVER, S.A.

***

***

***

***

***

***

DS/120020663

A82779919

LOGINTEGRAL 2000, S.A.U.

4000905274

A83052407

SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA

1.056,30

4000905275

A83052407

SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA

189,51

P0001681

A07015845

EDITORA BALEAR, S.A.

545,16

A00032

B07667397

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

305,15

53

B57202855

ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

224,79

9410

B07740699

EL GALL EDITOR, S.L.

206,50

FRR1200614

B07108244

PESCADOS OLIVER, S.A.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

336

B57052383

AUCA GESTIO, SL

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

A00024884

B57331597

INVER. Y SERV. CIUTAT, S.L.

2001914004

A81962201

EDITORIAL ARANZADI, S.A.

1.245,24

2001914005

A81962201

EDITORIAL ARANZADI, S.A.

1.026,62

7810

B07577349

AGENCIA DE TRANSPORTES PARRUS
UNION,S.L.

8,25
108,51

***
60,36
***

83,65
***
***
119,93

11,58

271,40

2,01

28,04

2012/1/1133

F07077183

COOPERATIVA PAGESA POLLENÇA, S.C.L.

5183

B07870868

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

216,95
11,60

5185

B07870868

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

60,98

12002547

B07641053

MARTI-DECORACIO, S.L.

2,55

12002548

B07641053

MARTI-DECORACIO, S.L.

61,48

12002549

B07641053

MARTI-DECORACIO, S.L.

36,27

183

B07246077

CA'L BUSSO, S.L.

81,24

A 1101

B07282270

OXIDOC EXCLUSIVAS. S.L.

58

B57514440

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

***

***

***

121.704

A07102932

AVALGO, S.A.

121.721

A07102932

AVALGO, S.A.

PM122019

A80495864

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.

***

***

***

12270214

G08973224

INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I SERV.SOC.)

J 384

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

105,48

J 423

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

472,00

J 522

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

14,75

304

B07947708

ECOLOGIA Y PRESTACIONES, S.L.L.

T212 358

B57423691

POLLENCINA D'AUTOMOCIO, S.L.U

12/001/2/000443

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

12/001/2/000486

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

42,10

206000886

B07921729

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

266,27

206002054

B07921729

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

459,21

2012A93

B07655707

MARCH FRONTERA, S.L.

371,25

2012A94

B07655707

MARCH FRONTERA, S.L.

994,60

2012A95

B07655707

MARCH FRONTERA, S.L.

896,67

2012A100

B07655707

MARCH FRONTERA, S.L.

496,75

***

***

***

A/5851

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

A/5855

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

4.134/12

B07757958

TONERCLASS, S.L.

114,92

4.293/12

B07757958

TONERCLASS, S.L.

114,92

10591

A07004864

DIELECTRO BALEAR, S.A.U.

125,01

11355

A07004864

DIELECTRO BALEAR, S.A.U.

646,11

206001473

B07921729

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

94,91

FIA120553

B97611164

INSIGNA UNIFORMES, S.L.

306,80

5049

B57424210

BALEAR DE OFICINAS 2006, S.L.

112,34

208000223

B07283302

FERRO BUSO, S.L.

117,63

208000276

B07283302

FERRO BUSO, S.L.

248,76

***

***

***

13

B57263022

LOPEZ CHACON, SL

9433

B07740699

EL GALL EDITOR, S.L.

008/12

B57623399

12520

B07595499

QUIXOTE FACTORY EDIC.YCOMUNICACION,
S.L.
LORACAR, S.L.

36,94
144,36
***
109,19
93,07
1.244,11
***
10.693,33

91,80
233,05
99,24

***
115,49
23,45

***
4.583,56
221,25
3.980,00
3.975,00

139

B57637332

VIRTUAL THINK COMUNICACION, S.L.

3.990,00

121913

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1.391,63

96

B07807670

CANAVES ENSEÑAT S.L.

293,45

J 568

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

322,85

T12-0054

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

88,69

T12-0055

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

652,20

AB12-003

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

-34,43

A/1182

B82940040

UNIFORMIDAD Y SUMI. DE PROTECCION, S.L.

330,40

A/1183

B82940040

UNIFORMIDAD Y SUMI.DE PROTECCION, S.L.

1.711,00

120270

A07325590

REFRIGERACION Y CONFORT, S.A.

2.747,50

2.012.074

B95451092

BATURA MOBILE SOLUTIONS, S.L.

1004

A07142433

PROCAMP CA'N LLANERAS, S.A.

05-dic

G57027534

PARAULA. CENTRE DE SERVEIS LINGÜISTICS

76

B57202855

ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

***

***

***

23.1.1.984

B57651648

LOGICS MALLORCA, S.L.

30,13

23.1.1.985

B57651648

LOGICS MALLORCA, S.L.

922,08

A75939

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

39,09

A/5886

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

-36,58

***

***

***

00/00587

B57673212

MOTOS RG MOTOR ALCUDIA S.L.U.

***

***

***

TOTAL

531,00
402,19
2.440,00
25,49
***

***
485,29
***
62.992,57

2n.- Aprovar la següent relació de despeses no registrades, amb els seus corresponents
imports, i amb subjecció als crèdits i aplicació pressupostària corresponent del vigent
pressupost de l’exercici 2012:

NÚM.DOC

DOC.TERCER

NOM INTERESSAT

IMPORT €

PERSONAL SERVEIS

2138,1

PERSONAL SERVEIS

770,00

***
PERSONAL TURISME

***
770,81

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

POLICIA LOCAL

3.116,21

POLICIA LOCAL

17.280,96

TOTAL

25.635,89

3r.- Aprovar la següent relació de despeses, amb els seus corresponents imports, i amb
subjecció als crèdits i aplicació pressupostària corresponent del vigent pressupost de
l’exercici 2012:

Fra.
SA201NB0127233

Data
07/01/1900

Descripció
FLUID ELECTRIC ES PINARET S/N, A-M 12

Import
364,28

SA209NB0001217

29/05/2012

FLUID ELECTRIC ES PINARET S/N, MAIG 12

185,44

H4208N00003267

04/06/2012

FLUID ELECTRIC ES PINARET, CONNEXIÓ

133,50

H6201Y00003324

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, A-S 09

161,36

H6201Y00003325

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, S-D 09

197,70

H6201Y00003326

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, D-G 10

108,56

H6201Y00003327

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, G-F 10

111,65

H6201Y00003328

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, F-M 10

111,65

H6203Y00000047

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, MARÇ 10

H6201Y00003329

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, ABRIL 10

H6201Y00003330

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, A-J 10

158,50

H6201Y00003331

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, J-A 10

166,44

H6201Y00003332

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, A-N 10

224,03

H6201Y00003333

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, N-G 11

173,58

H6201Y00003334

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, G-F 11

126,66

H6201Y00003335

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, F-M 11

122,09

H6201Y00003336

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, M-A 11

125,45

H6201Y00003337

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, A-J 11

182,14

H6201Y00003338

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, J-J 11

132,18

H6201Y00003339

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, J-A 11

128,30

H6201Y00003340

25/05/2012

FLUID ELECTRIC ROSES S/N, A-O 11

174,63

H3201N00218550

03/05/2012

FLUID ELECTRIC CARRITX 2, A-M 12

28,79

H3201N00218584

03/05/2012

FLUID ELECTRIC CREUS S/N, A-M 12

76,32

H3201N00216976

03/05/2012

FLUID ELECTRIC MUNAR 17, A-M 12

262,96

H3201N00217057

03/05/2012

FLUID ELECTRIC TITO CITTADINI S/N, A-M 12

142,21

H3201N00217080

03/05/2012

FLUID ELECTRIC HORT NOU 7, A-M 12

H6201N00240075

15/05/2012

FLUID ELECTRIC BOT S/N, A-M 12

96,14
81,04

46,24
472,38

4.294,22

Fra.
H3201N00218535

Data
03/05/2012

Descripció
FLUID ELECTRIC CALVARI S/N, A-M 2012

Import
179,91

H3201N00216975

03/05/2012

FLUID ELECTRIC MUNAR 16, A-M 2012

376,03

H3201N00222873

08/05/2012

FLUID ELECTRIC CALA MOLINS S/N, A-M 2012

23,31

H3201N00218939

03/05/2012

FLUID ELECTRIC PL. VELLA 7, A-M 2012

22,43

601,68

4.1.2.- Aprovació, si procedeix, d’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits (bases d’execució 18ª i 27ª Pressupost General 2011)
Vista i examinada la relació de factures adjunta i vist el disposat a la base 18 de les
Bases d’Execució del Pressupost General 2011 pel que s’estableix: “Reconeixement
extrajudicial de crèdits: L’òrgan competent per a l’aprovació de les obligacions
derivades del reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la Corporació en els
casos de falta de crèdit en el pressupost de despeses. En altres supòsits, l’òrgan
competent és la Junta de Govern Local”
Atès que a les pertinents partides del pressupost de l’exercici econòmic 2011, hi ha
crèdit disponible suficient per atendre l’import de 50.427,11 € per aquestes obligacions
pendents de reconeixement, desprès d’àmplia deliberació i vist l’informe referenciat
respecte els procediments contractuals administratius establerts al TRLCSP i a l’article
34 de la LGP quant a l’àmbit temporal dels crèdits, els reunits, per unanimitat, acorden:
ÚNIC- Aprovar extrajudicialment la següent relació de despeses, amb els seus
corresponents imports, i amb subjecció als crèdits i aplicació pressupostària
corresponent:

Núm. Document
***

Doc. Acred.
***

Nom tercer
***

Imp. (Eur)
***

21000016/12

A07102155

COMERCIAL E INSTALADORA BALEAR, S.A.

90352754

A28076420

REPSOL BUTANO, S.A.

MC-604/11

B07908551

OTNIS BALEAR, S.L.

MC-1028/11

B07908551

OTNIS BALEAR, S.L.

11270591

G08973224

11270592

G08973224

***

***

INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I
SERV.SOC.)
INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I
SERV.SOC.)
***

94/2011

B57402877

VENDING FORMENTOR, S.L.

108/2011

B57402877

VENDING FORMENTOR, S.L.

165

B57280356

BOCCHORIS, S.L.U

684,19

187

B57280356

BOCCHORIS, S.L.U

217,34

515

E57332454

HERMANOS CAÑERO, C.B.

2011/541

B57317273

J.M.FUTURTRANS, S.L.

***

***

***

13/2012

G07427123

ASSOCIACIO ATENEU ALCARI

***

***

***

***

***

***

C87/2012

G07596281

PRODIS

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

10-dic

B57630279

PONENT ECOLOGIC, S.L.

1.091,22

19-dic

B57630279

PONENT ECOLOGIC, S.L.

1.091,22

30-dic

B57630279

PONENT ECOLOGIC, S.L.

1.091,22

49/12

B57630279

PONENT ECOLOGIC, S.L.

1.091,22

137

E07301302

VIDRES GARMA, C.B.

293/A

B07470537

COLIS, S.L.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

1.474,19
37,25
177
590
3.238,52
3.079,70
***
22,68
22,68

81,6
259,2
***
4.500,00
***
***
848,98

***

420,08
6.579,36

TOTAL

50.427,11

4.2.- Certificacions facultatives
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
4.3.- Propostes de pressupost
4.3.1.- Vista la proposta del Regidor delegat d’Esports i Joventut Sr. Bartomeu
Fuster Capllonch de dia 13 de juny de 2012 mitjançant la qual proposa l’adquisició
de quatre equips de mediació i control de PH i clor lliure en continu per a les piscines
municipals de Pollença.
Vist l’expedient tramitat a l’efecte així com l’informe tècnic emès en data 1 de juny
de 2012 en el que recomana, a la vista del tres pressuposts aportats, l’oferta de
l’entitat HANNA INSTRUMENTS SL, perquè ofereix un equip precís, robust, amb
poc manteniment i millor preu.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 18.06.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de
conformitat amb els articles 9, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP) i la base 27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu de subministrament dels equips de
mediació i control de PH i clor lliure en continu per a les piscines municipals de
Pollença a l’entitat “HANNA INSTRUMENTS SL”, per un import total de 7.499,80
euros (IVA exclòs) mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost
que consta a l’expedient.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 340 62303 del
vigent Pressupost General 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demès interessats, als efectes
oportuns.
Quart.- Encomanar a l’empresa municipal de serveis EMSER 2002 SLU el muntatge
de dits equips a les piscines municipals.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció i a EMSER 2002 SLU,
per al seu coneixement i efectes oportuns.
4.3.1.- Vista la proposta del Regidor delegat d’Esports i Joventut Sr. Bartomeu
Fuster Capllonch de dia 13 de juny de 2012 mitjançant la qual proposa la
contractació administrativa per a la prestació del servei de socorrisme i activitats
aquàtiques d’estiu a la piscina municipal descoberta de Pollença.
Vist l’expedient tramitat a l’efecte així com l’informe tècnic emès en data 25 de maig
de 2012 pel tècnic de l’àrea d’Esports el que recomana, a la vista del tres pressuposts
aportats, l’oferta del Sr. *** i altre al considera-la la més idònia pels interessos
municipals.

Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 18.06.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de
conformitat amb els articles 10, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP) i la base 27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del servei de
socorrisme i activitats aquàtiques d’estiu a la piscina municipal descoberta de
Pollença al Sr. ***, amb DNI núm. *** , per un import total de 17.000 euros (IVA
exclòs) mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost que consta a
l’expedient. La durada del present contracte serà des del 25 de juny al 9 de setembre
de 2012 i formen part integrant del mateix les prescripcions tècniques que s’adjunten
al present acord mitjançant annex.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 340 226093 del
vigent Pressupost General 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demès interessats, als efectes
oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció i a l’àrea d’Esports, als
efectes oportuns.
4.4.- Recursos i reclamacions
4.4.1.- Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada dia 8 de
maig de 2012 relatiu a la devolució d’ofici d’ingressos indeguts en concepte de taxa
de recollida i tractament de fems i vist que per part de l’àrea d’Hisenda gestora de
dits expedients s’ha constatat un error material de transcripció en el càlcul de dites
quotes objecte de devolució, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Procedir a la rectificació, conforme el disposat a l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de l’error material existent en el càlcul de la quota
objecte de devolució pel que allà on diu:
- Cadena Mar SA.....3.411,31 €, ha de dir: - Cadena Mar SA...... 6.622,38 €.
- Boidobra, SL.......3.411,31€, s’ha d’afegir, d’acord amb l’informe emès a l’efecte
per l’Interventor de la Corporació: “aquest subjecte passiu té pendents de pagament
les quotes de 2009, 2010 i 2011 per import de 1.148,73 €..la devolució efectiva s’ha
de dur a terme per la diferència entre saldos deutors i creditors, per import de
2.262,58 €.
2n.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.

4.4.2.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, actuant en nom i representació de
l’entitat Endesa Distribución Eléctrica SLU NIF B82846817 (RGE núm. 3142 de
16/04/2012) en la qual demana la devolució de l’import abonat en concepte d’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres i taxa sobre llicències urbanístiques,
respectivament, del projecte de línea subterrània des de la S.E. Pollença al
C.T.Bóquer i vist l’informe emès a l’efecte pel TAG de l’àrea d’Hisenda en data
23.05.12 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.-Procedir a la devolució a l’interessat de 10.575,45 euros en concepte d’ICIO atès
que no s’ha realitzat el fet imposable, de conformitat amb l’article 6.3.de l’ordenança
reguladora de l’impost.
2n.-Denegar la petició respecte la devolució de la taxa per llicències urbanístiques,
de conformitat amb l’article 8.3 de l’ordenança fiscal municipal reguladora de la taxa
de referència.
3r.-Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
4.5.- Varis
4.5.1.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm.
028/2011/Ocupació Via Pública
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** (establiment restaurant denominat
Puro Gusto), per la comissió d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 16.3 c)
de l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han
efectuat al·legacions al contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador
de referència i vista la proposta de resolució de la Instructora de data 31 de maig de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Imposar al Sr. ***, NIF ***, propietari de l’establiment denominat restaurant
Puro Gusto, una sanció de 301 €, com a responsable d’una infracció corresponent a
l’article 16.3 c) de l’Ordenança d’ocupació de la via pública de l’Ajuntament de
Pollença. No hi ha danys i perjudicis que s’hagin d’indemnitzar.
2n.- Notificar-ho a l’interessat, als efectes oportuns.
4.5.2.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, en representació de l’entitat
Mirquesson SL NIF B57463440 (RGE núm. 215 de 10/01/12), en la qual sol·licita
permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al passeig Anglada
Camarassa del Port de Pollença (hotel Capri), la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 8 taules i 22 cadires per l’any 2012
pel termini de 9 mesos.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.

4.5.3.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, en representació de l’entitat ***
(RGE núm. *** de ***), en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública
amb taules i cadires al carrer Pere Melia, 3 del Port de Pollença, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 23 taules i 90 cadires per l’any 2012
pel termini de 9 mesos.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
4.5.4.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF *** en la qual sol·licita
permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Juan XXIII 27
(establiment denominat bar El Pozo) i vist l’informe emès per la Policia Local en
data 03.06.12 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 4 taules i 12 cadires pel termini de 9
mesos per l’any 2012 d’acord amb les observacions que consten a l’informe de
referència del que s’adjunta còpia al present acord.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
4.5.5.- Vista la instància presentada pel Sr. *** NIF *** (RGE núm. *** de ***)en
la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer
Cecilio Metelo, 60 (establiment denominat bar L’Aturada) la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 2 taules i 8 cadires per a l’any 2012.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
4.5.6.- Vista la instància presentada pel Sr. *** en representació de l’entitat
l’Enrocada Daurada SL NIF B57601601 en la qual sol·licita permís per ocupació de
la via pública amb taules i cadires al carrer Vicenç Buades 31 (establiment
denominat restaurant La Roca) la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 2 taules i 6 cadires per a 1’any 2012.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
4.5.7.- Vista la instància presentada per la Sra. *** Smith NIF *** (RGE núm. ***
de ***) en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires
al carrer Mestral 7 (establiment denominat bar Max´s) la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Denegar la sol·licitud d’ocupació de la via pública amb taules i cadires d’acord
amb l’informe emès a l’efecte en data 01.0612. per la Policia Local el qual forma
part integrant del present acord i s’adjunta al mateix.

2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
4.5.8.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF *** en la qual sol·licita
permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Juan XXIII, 71
(establiment denominat bar Sanel) i vist l’informe emès per la Policia Local en data
01.06.12 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar la sol·licitud d’ocupació de la via pública amb taules i cadires atès que
l’establiment de referència no disposa de llicència de funcionament conformement
l’establert a l’article 11.4 a) de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via
pública.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
4.5.9.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF *** (RGE núm. *** de
4/05/12) en la qual demana permís per ocupació de la via pública amb expositors al
carrer Migjorn 3 (establiment comercial denominat Xics i Xiques) la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública d’1 m2 per expositors per a l’any 2012.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
4.5.10.- Vista la instància presentada pel Sr. *** NIF *** (RGE núm. *** de ***) en
la qual demana permís per ocupació de la via pública amb expositors al passeig
Anglada Camarassa 57 del Port de Pollença i de conformitat amb les dades obrants
en l’àrea gestora del present expedient la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Denegar La sol·licitud d’ocupació de la via pública amb expositors atès que
l’emplaçament de referència no disposa de la prèvia autorització de la Demarcació
de Costes.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
4.5.11.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm.
036/2011/Ocupació Via Pública
Vist l’expedient sancionador incoat a la Sra. *** (establiment restaurant denominat
Cèntric), per la comissió d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 16.3 c) de
l’ordenança municipal reguladora de l’ocupació de la via pública.

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 7 de
desembre de 2010, es varen desestimar les al·legacions presentades durant el termini
concedit a l’efecte al contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador
de referència així com la imposició d’una sanció de 301 €, com a responsable d’una
infracció corresponent a l’article 16.3 c) de l’Ordenança d’ocupació de la via pública
de l’Ajuntament de Pollença.
Vist que la Sra. *** va presentar recurs de reposició contra l’acord d’imposició de
sanció (RGE núm. *** de data ***), sense constar la resolució expressa del mateix
en termini pel que s’ha d’estar al disposat a l’article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.
Atesa la proposta de resolució emesa per l’Instructor de l’expedient en data 23.05.12
i vista la conclusió que consta a la nota informativa emesa per la TAG de la
Corporació en data 12.06.12, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Declarar la caducitat del procediment corresponent a l’expedient sancionador
núm. 036/2011 i, en conseqüència, procedir al seu arxiu.
2n.- Ordenar a l’òrgan competent l’inici novament de l’expedient de referència atès
que no s’ha produït la prescripció de la sanció conforme la normativa vigent.
3r.- Notificar-ho a l’interessat, als efectes oportuns.
5.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
5.1.- Ocupació via pública
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
5.2.- Guals
5.2.1-. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. *** (RGE núm. *** de ***) i vist
l’informe emès per la Policia Local en data 06.05.12, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, ACORDA:
1r. - Concedir al Sr. *** la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles
(gual) davant el garatge del carrer Joan Binimelis, 12 de Pollença.
2n. - Aprovar definitivament la pertinent liquidació de la taxa per reserva permanent
de via pública i l’import de la placa de gual.
3r. - Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents.
5.3.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
5.4.- Varis
5.4.1.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració per a la gestió del
tassó únic durant les festes de Pollença

Vista la proposta de Batlia de data 12 de juny de 2012 relativa a l’aprovació de
l’esborrany de conveni adjunt de col·laboració per a la gestió del tassó únic a les
festes patronals entre l’Associació de Veïns i Veïnes de Pollença i l’Ajuntament de
Pollença, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Aprovar conveni adjunt de col·laboració per a la gestió del tassó únic a les festes
patronals entre l’Associació de Veïns i Veïnes de Pollença i l’Ajuntament de
Pollença.
2n.- Facultar al Sr. Batle per a la seva signatura, als efectes oportuns.
3r.- Notificar aquest acord a l’ l’Associació de Veïns i Veïnes de Pollença i donar
trasllat del mateix a l’àrea de Festes, com àrea gestora responsable del present
expedient als efectes de realitzar les actuacions pertinents (formalització del conveni
i les demés descrites en el conveni) per a la deguda execució del present acord.
5.4.2.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració CAMPUS RUDY
FERNÁNDEZ
Vista la proposta conjunta del Regidor delegat d’Esports Sr. Bartomeu Fuster
Capllonch i del Regidor delegat d’Educació i Serveis Sr. Martí Roca Olivieri de dia
11 de juny de 2012 relativa a l’aprovació del conveni adjunt de col·laboració
CAMPUS RUDY FERNÁNZEZ entre l’Ajuntament de Pollença i l’organització de
l’esmentat campus, representada per la Sra. ***, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, ACORDA:
1r.- Aprovar conveni adjunt de col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i
l’organització per a la celebració de la 3ª edició del CAMPUS RUDY FERNADEZ
2n.- Facultar al Sr. Batle per a la seva signatura, als efectes pertinents.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a les àrees d’Esports; Educació i Serveis, com àrees
gestores responsables del present expedient als efectes de realitzar les actuacions
oportunes per a la deguda execució del present acord (formalització del conveni i les
demés descrites en les estipulacions recollides en el conveni), les quals coordinaran
la seva actuació.
5.5.- Personal
5.5.1.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, policia turístic, funcionari interí, en
la qual sol·licita que se li tingui en compte, pel còmput d’antiguitat, els períodes
treballats a altres administracions.
Vist l’informe emès per la tècnica de Relacions Laborals en el qual s’indica que “el
Sr. Martínez acredita un total de 37 mesos treballats a l’Administració Pública” i que
“procediex reconèixer al Sr. *** un total de 36 mesos”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Reconèixer al Sr. ***, policia turístic, funcionari interí d’aquest ajuntament, als
efectes de serveis prestats a l’administració pública per al còmput de l’antiguitat, un
total de 36 mesos, i que els efectes del reconeixement seran a partir del dia 1er. de
juny de 2012.
5.5.2.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, peó de neteja de dependències,
personal laboral fix (RGE núm. ***, de ***) mitjançant la qual demana la pròrroga
de l’excedència amb reserva del lloc de feina que gaudeix des de dia 21 de juliol de
2011.
Vist l’informe emès per la TAG en data de 14 de juny de 2012 i atès l’establert a
l’article 20.2 del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral de l’Ajuntament, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.-Autoritzar la pròrroga de l’excedència especial de la Sra. ***, per un període
d’un any a partir de dia 21 de juliol. Aquesta pròrroga podrà ser renovada fins al
màxim total de quatre anys, i amb reserva de lloc de treball. Haurà de sol·licitar la
reincorporació o la pròrroga de l’excedència amb un mes d’antelació a la data fixada.
Conseqüentment prorrogar, per igual termini el contracte de treball de la seva
substituta la Sra. ***.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i donar trasllat del mateix al
departament de Personal, a l’Àrea de Serveis i al comitè d’empresa als efectes
corresponents.
5.5.3.- Vista la sol·licitud del Sr. ***, oficial de la policia, funcionari de carrera
(RGE núm. *** de ***) mitjançant la qual demana l’abonament de l’ajuda per
estudis del seu fill, d’acord amb la documentació acreditativa dels estudis realitzats i
vist l’informe emès per la TAG del departament de Personal en data 14.06.12 la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir una ajuda al senyor *** per a la seva filla, ***, per la quantia de 396 €
en concepte de beca per estudis de fills corresponent al màxim establert pel text
Articulat de Condicions de Treball del Personal Funcionari de l’Ajuntament, atès que
el 50% del cost de la matrícula supera aquest import.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i traslladar-ho al departament de Personal,
als efectes pertinents.
5.5.4.- Vista la sol·licitud de la Sra. ***, RGE núm. ***, de ***, mitjançant la qual
demana la reducció de jornada i sou durant el mes de juliol i entre dies 17 i 28 de
setembre, ambdós inclosos.
Atès que la Sra. *** té un contracte de agent d’ocupació i desenvolupament local,
relació regida per la convocatòria del SOIB de la subvenció, i el contracte laboral
signat.
Vist l’informe jurídic emès per la TAG que assenyala, entre d’altres, que:

“Atès que el contracte de la Sra. ***fixa que la seva jornada setmanal és de 37
hores i mitja, la qual cosa suposa que la reducció diària com a mínim hauria de ser
de més de 56 minuts.”
Atès l’establert a l’article 37.5 de l’Estatut de Treballadors.
La Junta de Govern per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar a la Sra. *** la reducció de jornada i sou durant el mes de juliol, (els
dilluns, dimecres i divendres) i entre dia 17 i dia 28 de setembre de 2012, fixant un
horari de matí de les 9 a les 15 hores.
2n.- Notificar aquest acord a la Sra. *** i traslladar l’acord al departament de
Personal als efectes corresponents.
5.6.- Cementiri municipal
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
6.- VARIS
6.1.- Dació de compte del decret núm. 535 de dia 6 de juny de 2012 de
rectificació d’error material en l’expedient de contractació del servei d’estades
esportives de l’estiu 2012 (expedient. Núm. 13/2012).“RESOLUCIÓ NÚM. 535.-. Vist l’expedient de contractació del servei d’estades esportives
de l’estiu 2012 ( exp.. núm. 13/2012) aprovat per acord de Junta de Govern Local en sessió
ordinària de 8 de maig de 2012.
Vist els plecs de clàusules econòmico administratius aprovats per l’esmentat acord de Junta
de Govern Local, i l’edicte de licitació publicat al BOIB núm. 75, de 26 de maig de 2012.
Detectat error material a la clàusula cinquena del plec de clàusules econòmicoadministratiu, i al punt 4rt. de l’anunci de licitació relatius al preu de la contractació atès
que es preveu un import d’IVA que correspon al 7%, quan hauria de ser del 8%, així com el
preu sense IVA no coincideix amb l’import real, sí és correcte el preu total.
Atès que la rectificació d’aquest error no suposa cap indefensió dels interessats, ja que
l’import total no canvia, no procedeix la suspensió del termini per a la presentació
d‘ofertes.
Fent ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes d’acord amb la resolució de Batlia de
dia 30 de juny de 2011 per la que la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les
competències delegades a la Junta de Govern quan apreciades les circumstàncies del cas,
no es pugui demorar la resolució fins la propera sessió ordinària de la Junta de Govern
RESOLC:
1r.- Rectificar l’error material existent en relació al preu de licitació sense IVA i a l’import
de l’IVA
Allà on diu
Import IVA exclòs: 186.915’89 €
IVA ( 18%): 13.084’11 €

Import total: 200.000 €.
Ha de dir:
Import IVA exclòs: 185.185’18 €
IVA ( 8%): 14.814’82 €
Import total: 200.000 €
2n.- Publicar el pertinent anunci de rectificació d’error al perfil del contractant i al BOIB
als efectes corresponents.
3r.- .- Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local
que es celebri, als efectes oportuns.
Ho mana i signa el batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, davant jo la secretària, a
Pollença, dia 6 de juny de 2012.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns.
6.2.- Adjudicació, si procedeix, del contracte menor d’obres de rehabilitació i
adequació del solar no edificat situat entre la piscina municipal, els
carrers Vicenç Buades, Tramuntana i la via de circumval·lació del Port
de Pollença (zona posterior del Centre Sanitari) (Exp. Contractació
núm. 28/2012)
Vista la proposta del Batle Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía de dia 5 de juny de 2012
relativa a la necessitat de procedir a la rehabilitació i adequació del solar no edificat
situat entre la piscina municipal, els carrers Vicenç Buades, tramuntana i la Via de
Circumval·lació del Port de Pollença atès que, amb aquesta actuació, s’aconseguirà
una zona molt més funcional com aparcament, més digna estèticament i que generarà
menys problemes a la zona urbana confrontant d’aigua, fang, pols, etc ...
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que, a la vista dels tres pressupostos
aportats, es proposa la proposta presentada per l’entitat “AMER E HIJOS SA”, amb
NIF A 07296536, resultant ser la més econòmica conforme la proposta formulada
abans referenciada
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 12 de juny en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de
conformitat amb els articles 6, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP) i la base 27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu d’obres de rehabilitació i adequació del
solar no edificat situat entre la piscina municipal, els carrers Vicenç Buades,
Tramuntana i la Via de Circumval·lació del Port de Pollença a l’entitat “ AMER E
HIJOS SA”, amb NIF A- 07296536, per un import total de 19.150’73 euros (IVA
exclòs) mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost que consta a
l’expedient.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 151 61904 del
vigent Pressupost General 2012.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demès interessats, als efectes
oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Àrea de Serveis i a la d’Intervenció, per al
seu coneixement.
6.3.- Expedient de contractació de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil, general i professional per a l’Ajuntament de Pollença, mitjançant
contracte privat ( Exp núm. 30/2012)
Vista la proposta del Regidor delegat de Recursos Humans, Noves Tecnologies i
OAC Sr. David Alonso García de data 14 de juny de 2012 del següent tenor literal:
“PROPOSTA D’ACORD Vist l'expedient de contractació d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil, general i professional per a l’Ajuntament de Pollença, mitjançant
contracte privat.
Vist que, de conformitat amb l’establert a l’article 22 del RD LEg 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, mitjançant
provisió de Batlia de data 10.05.12 es va procedir a iniciar l’expedient de contractació.
L’adjudicació del contracte, d’acord amb els articles 175 i 177 del TRLCSP, es durà a terme
mitjançant procediment negociat sense publicitat i emprant, a més del preu, altres criteris
d’adjudicació/negociació.
Vist els informes preceptius emesos a l’efecte, aquesta Regidoria delegada de Policia proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
1r.- Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient de contractació, conformement
amb l’article 112 del TRLCSP.
2n.- Aprovar l'expedient per a la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil, general i professional per a l’Ajuntament de Pollença, conformement amb el plec de
clàusules administratives particulars redactat a l'efecte.
3r.- Aprovar l’adjunt plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir el
contracte, el qual s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat, de conformitat
amb l’establert a l’article 175 del TR de la Llei de Contractes del Sector Públic.
4rt.- Sol·licitar oferta com a mínim a tres empreses o persones físiques capacitades per dur
a terme l’objecte del contracte.
5è.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 920 22400 del Pressupost municipal de
2012.
6è.- Complir la resta dels tràmits preceptius d'impuls fins a l’adjudicació i formalització de
l'oportú contracte.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui pertinent.
Pollença, 14 de juny de 2012

El regidor delegat
David Alonso García”

Passats a votació, els reunits, PER UNANIMITAT, acorden aprovar la proposta
precedent i els acords continguts en la mateixa.
6.4.- Adjudicació, si procedeix, del Lot I: Piragües platja de Tamarells per a
l’explotació dels serveis de temporada 2012 (expedient núm. 5174/2012)
Per resolució de Batlia de dia 30 de març de 2012 es va aprovar el projecte i plec de
condicions econòmico administratives i tècniques del concurs per a l’autorització de
l’explotació dels serveis de temporada del litoral d’aquest terme municipal de
Pollença per a l’any 2012, prorrogable per tres temporades més, conforme el projecte
d’explotació de platges per la temporada 2012, redactat pel tècnic de l’àrea de Medi
Ambient Antoni March Vigueret. Dita convocatòria fou anunciada en el tauler
d’edictes i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 50 de data 7 d’abril de
2012.
Vistes les actes de la Mesa de Licitació de dia 27 d’abril i de dia 4 de maig de 2012
acordant admetre al únic licitador presentat pels lot I, i ateses les actes de la Mesa
dels dies 9, 11 i 16 de maig de 2012 i vist que es va proposar adjudicar:
- L’explotació del LOT I: Piragües platja de Tamarells a l’entitat PIRAGUISMO GM
SL atès que ofereix un cànon anual de 4.000 €/temporada i de conformitat amb el
projecte d’explotació i les millores presentades.
Essent la puntuació total:

LOT

Entitat

Puntuació
Proposició
tècnica
(fórmules)

Puntuació
Proposició
tècnica (criteris
subjectius)

Puntuació
Oferta
econòmica

Puntuació total

I

Piraguismo GM
SL

00,00

20,50

30,00

50,50

Vist que per decret de Batlia de dia 23 de maig de 2012 es va resoldre requerir la
documentació i la garantia definitiva prevista a la clàusula 17ª del plec de condicions a
l’entitat Piragüismo GM SL.
Atès l’anterior i vista la documentació presentada per l’entitat Piragüismo GM SL
(RGE núm. 4773 de data 07.06.12), la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Declarar vàlida la licitació.
2n.- Adjudicar a l’entitat PIRAGÜISMO GM SL , amb subjecció als plecs de
condicions, i a l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes
Balears, el Lot I: Piragües platja de Tamarells , per un import de 4.000 €/temporada
2102, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
3r.- Requerir a l’entitat PIRAGÜISMO GM SL perquè en el termini de quinze (15)
dies naturals comptats a partir del següent de la concessió de l’autorització acrediti
que ha constituït un aval bancari per a cadascun dels quatre terminis establerts pel
pagament del cànon a satisfer, pel següent import:
Lot I Piragües platja de Tamarells

CÀNON ANUAL
Import de cada aval (x4)
4.000.- €/temporada
1000.- €/temporada
En cas de no presentar dins termini els citats avals quedarà resolta i sense efecte
l’autorització.
4rt.- Fixar i requerir a l’entitat PIRAGUISMO GM SL perquè abans de l’inici de la
instal·lació i dins el termini dels deu dies des de la notificació de la present
notificació acreditin que han constituït el dipòsit del 5% del valor material de les
instal·lacions autoritzades per respondre de la retirada d’aquestes a la finalització del
termini d’explotació el qual ascendeix a l’import de 440,25 €, conforme la
documentació tramesa per l’àrea de Medi Ambient.
5è.-. Requerir a l’adjudicatari PIRAGUISMO GM SL perquè abans de l’inici de
l’explotació del servei presenti una assegurança que cobreixi els possibles riscs de
l’activitat a fi de cobrir la responsabilitat civil que es pogués derivar, d’acord amb la
clàusula 4ª apartat M del plec de condicions.
6è.- Requerir a l’entitat PIRAGUISMO GM SL perquè aportats els documents
anteriors, en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la
present notificació, comparegui a la formalització de l’autorització.
7è.- Retornar la garantia provisional dipositada quan s’hagi formalitzat l’autorització
per part de l’entitat adjudicatària.
8è.- Notificar el present acord als interessats, donar trasllat del mateix a l’àrea
d’Intervenció i al departament de Tresoreria i publicar-ho al perfil del licitador i al
BOIB.
6.5.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de fixació de preus contradictoris
relativa al contracte administratiu d’obres del projecte “Ampliació de l’IES
Guillem Cifre de Colonya amb un pavelló poliesportiu cobert” (Expedient núm.
4728/2010)

Vista la proposta de fixació de preus contradictoris tramesa pel gerent de l’IBISEC
(RGE núm. 2302 de data 15.03.11) en la que s’assenyala, entre d’altres, que durant
l’execució de les obres de “Ampliació de l’IES Guillem Cifre de Colonya amb un
pavelló poliesportiu cobert” els tècnics de l’IBISEC (els quals duen a terme la
direcció de les obres de referència conforme la clàusula segona del Conveni de
col·laboració signat entre la CAIB i l’Ajuntament en data 03.01.11 per a l’execució
de les obres de referència) han pogut adverar que han sorgit les circumstàncies
exposades a la documentació adjunta consistent en l’informe de supervisió amb
proposta d’aprovació de la modificació del projecte de “Ampliació de l’IES Guillem
Cifre de Colonya amb un pavelló poliesportiu cobert” amb la incorporació de preus
nous al projecte que justifica la necessitat de tramitar una modificació contractual
atès que es tracta d’executar unitats d’obra noves no compreses en el projecte d’obra
inicial, al no ser previsible la seva existència al moment de la redacció del projecte,
sense que la inclusió d’aquests preus afecti al pressupost d’execució del contracte,
així com la documentació annexa relativa a l’audiència al contractista i acta
d’aprovació de preu contradictori (un preu) signada pel contractista i el director de
l’obra .
Atès que quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no
compreses en el projecte o que les seves característiques difereixen substancialment
d’elles, en aquests casos, l’art. 217.2 LCSP disposa que els preus d’aplicació de les
mateixes seran fixats per l’Administració, a la vista de la proposta del director
facultatiu de les obres i de les observacions del contractista a aquesta proposta en
tràmit d’audiència, per un termini mínim de tres dies hàbils i si aquest no acceptés els
preus fixats, l’òrgan de contractació podrà contractar-les amb altre empresari amb els
mateixos preus que hagués fixat o executar-les directament, pels motius abans
exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Fixar com a preus contradictoris (PC14) de la modificació del projecte de
“Ampliació de l’IES Guillem Cifre de Colonya amb un pavelló poliesportiu
cobert”, per introducció de noves unitats, els recollits a la proposta de la Direcció
Facultativa i l’informe tècnic del Servei d’Obres, Projectes i Supervisió de l’IBISEC,
que s’adjunten i formen part integrant del present acord.
2n.- Notificar el present acord a la contractista ELECNOR S.A., amb la
documentació annexa al present acord, per tal que, en el termini màxim de tres dies
hàbils, l’accepti i es tramiti el corresponent procediment de modificació contractual
establert a l’article 217.3 LCSP.
6.6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de fixació de preus contradictoris
relativa al contracte administratiu d’obres del projecte “Ampliació de l’IES
Guillem Cifre de Colonya amb un pavelló poliesportiu cobert” (Expedient núm.
4728/2010)

Vista la proposta de fixació de preus contradictoris tramesa pel gerent de l’IBISEC
(RGE núm. 2304 de data 15.03.11) en la que s’assenyala, entre d’altres, que durant
l’execució de les obres de “Ampliació de l’IES Guillem Cifre de Colonya amb un
pavelló poliesportiu cobert” els tècnics de l’IBISEC (els quals duen a terme la
direcció de les obres de referència conforme la clàusula segona del Conveni de
col·laboració signat entre la CAIB i l’Ajuntament en data 03.01.11 per a l’execució
de les obres de referència) han pogut adverar que han sorgit les circumstàncies
exposades a la documentació adjunta consistent en l’informe de supervisió amb
proposta d’aprovació de la modificació del projecte de “Ampliació de l’IES Guillem
Cifre de Colonya amb un pavelló poliesportiu cobert” amb la incorporació de preus
nous al projecte que justifica la necessitat de tramitar una modificació contractual
atès que es tracta d’executar unitats d’obra noves no compreses en el projecte d’obra
inicial, al no ser previsible la seva existència al moment de la redacció del projecte,
sense que la inclusió d’aquests preus afecti al pressupost d’execució del contracte,
així com la documentació annexa relativa a l’audiència al contractista i actes
d’aprovació de preus contradictoris (36 preus) signades pel contractista i el director
de l’obra .
Atès que quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no
compreses en el projecte o que les seves característiques difereixen substancialment
d’elles, en aquests casos, l’art. 217.2 LCSP disposa que els preus d’aplicació de les
mateixes seran fixats per l’Administració, a la vista de la proposta del director
facultatiu de les obres i de les observacions del contractista a aquesta proposta en
tràmit d’audiència, per un termini mínim de tres dies hàbils i si aquest no acceptés els
preus fixats, l’òrgan de contractació podrà contractar-les amb altre empresari amb els
mateixos preus que hagués fixat o executar-les directament, pels motius abans
exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Fixar com a preus contradictoris (36 preus) de la modificació del projecte de
“Ampliació de l’IES Guillem Cifre de Colonya amb un pavelló poliesportiu
cobert”, per introducció de noves unitats, els recollits a la proposta de la Direcció
Facultativa i l’informe tècnic del Servei d’Obres, Projectes i Supervisió de l’IBISEC,
que s’adjunten i formen part integrant del present acord.
2n.- Notificar el present acord a la contractista ELECNOR S.A., amb la
documentació annexa al present acord, per tal que, en el termini màxim de tres dies
hàbils, l’accepti i es tramiti el corresponent procediment de modificació contractual
establert a l’article 217.3 LCSP.
6.7.- Adjudicació, si procedeix, de l’execució de les obres relatives a l’adequació
d’un despatx a l’edifici de l’Ajuntament de Pollença /segona planta
mitjançant contracte menor (Exp. Contractació 36/2012)

Vista la necessitat de procedir a l’adequació d’un despatx ubicat a l’edifici municipal
del carrer Calvari, 2 – Ajuntament de Pollença atès el seu estat actual el qual fa
necessari l’obertura d’una finestra per a la seva millora i un ús més adequat del
mateix.
Atès l’expedient tramitat a dit efecte i vist l’informe emès per l’arquitecte dels
serveis tècnics municipals Sr. Xavier Oliver Simarro en data 15.06.12 on constata
que, a la vista dels tres pressupostos aportats, es recomana adjudicar l’obra de
referència a la proposta presentada per l’entitat “ALBULLANSA S.L.”, resultant ser
la més avantatjosa econòmicament.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 18.06.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de
conformitat amb els articles 6, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP) i la base 27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General, aquesta
Batlia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu d’obres per a l’adequació d’un despatx
a l’edifici municipal de l’Ajuntament de Pollença / segona planta a l’entitat
“ALBULLANSA S.L.”, per un import total de 5.786,12 euros (IVA inclòs)
mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost adjunt. L’execució de
les esmentades obres no podrà ser superior, en cap cas, a tres mesos des de
l’adjudicació del mateix.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 150 21206 del
vigent Pressupost General 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demès interessats, als
efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea dels STM i a l’àrea d’Intervenció, als
efectes pertinents.
6.8.- Aprovació, si procedeix, del contracte administratiu de serveis dels treballs
tècnics de l’àrea de Medi Ambient (exp núm. 4280)
Vista la proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local
Sra. Maria P. Buades Cifre de dia 12 de juny de 2012, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, ACORDA:
1r.- Prorrogar el contracte administratiu de serveis dels treballs de l’Àrea de Medi
Ambient signat entre el Sr. ***, amb DNI núm. ***, i l’Ajuntament de Pollença per
un (1) any més (fins dia 22.06.13), de conformitat amb la clàusula segona del plec
de clàusules administratives particulars que regeix i forma part integrant de la present
contractació.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’àrea
d’Intervenció, als efectes oportuns.

6.9.- Informació assumptes.
Per part del Regidor delegat de Recursos Humans, Noves Tecnologies i OAC Sr.
David Alonso García s’informa als reunits de la propera celebració d’un mercadet de
2ª mà per al foment de la cultura del reciclatge i la solidaritat conforme la
documentació adjunta.
Els reunits resten assabentats.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau,
El Batle

Bartomeu Cifre Ochogavía

La Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

