ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 14/2012
Caràcter: ordinària
Data: 3 de juliol de 2012
Horari: de 09:15 a 11:40 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2 – planta 1ª)
Assistents
Batle-President Sr.Bartomeu Cifre Ochogavía (PP)
Regidora
Sra. Malena Estrany Espada (IB-Lliga)
Regidora
Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)
Regidor
Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)
Regidor
Sr. David Alonso García (PP)
Interventor
Sr. David Martínez Sánchez de Rojas
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
No assisteixen
Regidor
Sr. José Luis García Salvador (A)
Ordre del dia

1.- Urbanisme
2.- Hisenda
3.- Règim Interior i Personal
4.- Varis

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1. URBANISME
1.1. – Llicències urbanístiques
1.1.1.) Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística
a particulars:

Expedient

Promotor

Decret

345/05

Netmobilia SLU

562

448/06

Taylor Wimpey de Espanya SAU

563

***

***

Lafarga Traver S.L.

565

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***
104/12

306/10

Endesa Distribución Eléctrica SLU

592

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
1.2. – Ocupacions de via pública
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
1.3. - Disciplina urbanística
1.3.1.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la incoació d’expedients
disciplinari i sancionador per infracció urbanística:
- Decret núm. ***.- Exp. ***, a la Sra. *** per a ampliació a la planta baixa de l’edifici
del carrer ***.
- Decret núm***.- Exp. ***, al Sr. *** i la Sra. *** per a la realització abans de la
conessió de la llicència de les obres de reforma i d’una piscina del carrer ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***, al Sr. *** i la Sra. *** per haver ampliat l’habitatge i
construït una piscina a la parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***, al Sr. *** per haver reformat i ampliat l’habitatge de la
parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***, a la Sra. *** per haver fet un habitatge i piscina a la
parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***, a la Sra. *** per haver ampliat l’habitatge i construït una
piscina a la parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. *** Exp. ***, al Sr. *** i Sra. *** per haver reformat i ampliat i construït
una piscina a la parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. ***. Exp. ***, al Sr. *** per haver ampliat (porxades) a la parcel·la ***
del polígon ***.
Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
1.3.2.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la resolució d’expedients
sancionadors per infracció urbanística:
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 50.035,38 € al Sr. *** i Sra.
*** per un habitatge a la parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 72.572,43 € als Srs. *** i ***
per un habitatge a la parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 56.391,50 € a la Sra. *** per
un habitatge i garatge a la parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 55.488,62 € a la Sra. *** per
un habitatge a la parcel·la *** del polígon ***.

- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 32.997,62 € al Sr. *** i altres
per un habitatge i piscina a la parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 9.513 € a la Sra. *** per una
piscina i terrasses a la parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. 579. Exp. 18/11. Imposició d’una sanció de 12.551,63 € al Sr. *** i la
Sra. *** per una piscina, magatzems, porxada i terrasses a la parcel·la *** del polígon
***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 16.259,08 € als Srs. *** i ***
per una piscina, magatzem, bany i porxada i reforma d’un magatzem existent a la
parcel·la *** del polígon ***.
Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
1.4.- Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
2. HISENDA
2.1.- Relació de despeses
2.1.1.- 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
2012A29

Doc. Acred.
B07655707

Nom tercer
MARCH FRONTERA, S.L.

Imp. (Eur)
126,33

31

B07578263

EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.

***

***

***

1.108

L00701637

VIATGES ESQUÍ TOTAL, S.L.

fv012/01614

B57299695

GASOILS SANBI, S.L.

879

B57221434

NORD ESPORT BALEAR, S.L.

52

B57202855

ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

261,25

23.1.1.1.961

B57651648

LOGICS MALLORCA, S.L.

300,90

12000956

A07090707

COMERCIAL PEDRO, S.A.

1.661,92

12000957

A07090707

COMERCIAL PEDRO, S.A.

1.489,04

AN179529

B28262822

ABM-REXEL, S.L.U.

140,18

2/0000135

B57118341

BALEAR DE GRUPOS ELECTROGENOS, SL

191,75

J 520

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

667,31

12/001/2/000482

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

261,78

12/001/2/000485

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

105,82

2012A98

B07655707

MARCH FRONTERA, S.L.

70,80

2012A99

B07655707

MARCH FRONTERA, S.L.

241,97

1039553

B07079668

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.

233,73

A/5852

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

188,04

A/5854

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

433426998

A80907397

VODAFONE ESPAÑA, S.A.

141

B57637332

VIRTUAL THINK COMUNICACION, S.L.

122204

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

11/003814

A07067002

CUXACH, S.A.

11/003815

A07067002

CUXACH, S.A.

48,76

11/003816

A07067002

CUXACH, S.A.

227,29

11/003817

A07067002

CUXACH, S.A.

169,66

11/003818

A07067002

CUXACH, S.A.

18,59

11/003819

A07067002

CUXACH, S.A.

1.899,71

11/003821

A07067002

CUXACH, S.A.

664,41

11/003822

A07067002

CUXACH, S.A.

76,07

11/003823

A07067002

CUXACH, S.A.

82,52

11/003824

A07067002

CUXACH, S.A.

64,22

11/003825

A07067002

CUXACH, S.A.

275,29

11/003826

A07067002

CUXACH, S.A.

40,25

11/004332

A07067002

CUXACH, S.A.

30,01

11/004333

A07067002

CUXACH, S.A.

20,60

11/004334

A07067002

CUXACH, S.A.

34,09

11/004335

A07067002

CUXACH, S.A.

134,00

11/004336

A07067002

CUXACH, S.A.

14,50

11/004337

A07067002

CUXACH, S.A.

195,84

11/004338

A07067002

CUXACH, S.A.

12,69

11/004339

A07067002

CUXACH, S.A.

31,13

11/004340

A07067002

CUXACH, S.A.

298,92

2.322,24
***
2.470,00
40,86
1.428,84

15,63
350,00
1.055,00
167,15
3,56

11/004341

A07067002

CUXACH, S.A.

6,82

11/004342

A07067002

CUXACH, S.A.

44,62

11/004344

A07067002

CUXACH, S.A.

12,69

11/004345

A07067002

CUXACH, S.A.

25,38

11/004346

A07067002

CUXACH, S.A.

40,03

11/004347

A07067002

CUXACH, S.A.

29,32

11/004348

A07067002

CUXACH, S.A.

191,79

11/004349

A07067002

CUXACH, S.A.

64,83

11/004350

A07067002

CUXACH, S.A.

19,12

11/004351

A07067002

CUXACH, S.A.

141,13

11/004352

A07067002

CUXACH, S.A.

194,17

11/004353

A07067002

CUXACH, S.A.

39,01

T12-0052

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

22,11

T12-0053

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

45,23

A12-0087

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

747,97

A12-0090

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

38,29

1

B57739864

TRITUR PALMA, S.L.

842,40

18

B07427743

ORNICAR, S.L.

***

***

***

FA00551

W00392296

ZETCOM INFORMATIKDIENTSTLEISTUNGS AG

12/000424

A07987381

LOGISTICA URBANA MEDIOAMBIENTAL, S.A.

1 009386

B57481517

RED DE TELEC.DE LAS ISLAS BALEARES, S.L.

231,04

320188

A07115934

AGLOMERADOS MALLORCA, S.A.

707,29

1261142202

A08176091

REPSOL DIRECTO, S.A.

649,24

1261142203

A08176091

REPSOL DIRECTO, S.A.

4.637,40

91083902

A28076420

REPSOL BUTANO, S.A.

38,02

9432

B07740699

EL GALL EDITOR, S.L.

885,00

9434

B07740699

EL GALL EDITOR, S.L.

442,50

23.1.1.983

B57651648

LOGICS MALLORCA, S.L.

47,20

A/5940

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

58,71

A/5941

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

129,04

A/5942

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

31,27

A/5943

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

23,45

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

01/0020803/12

B07747207

MAT. CONST.MARTORELL TORRANDEL S.L.

***

***

***

A 12/2688

A33912445

ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA, S.A.L.

5.939,13

A 12/2689

A33912445

ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA, S.A.L.

908,60

21201126

A46186821

EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A.

145,00

12-1-326

B59842187

CONSULPI, S.L.

506,39

12/001/2/000600

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

239,35

12/001/2/000639

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

1.254,45

1.132,73
***
171,48
86,40

***
175,35
475,65

12/001/2/000643

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

36,95

12/001/2/000644

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

213,93

12/001/2/000718

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

07040-2012-05-30

Q2866001G

CREU ROJA ESPANYOLA

***

***

***

***

***

***

12001395

A07090707

COMERCIAL PEDRO, S.A.

734,96

12001396

A07090707

COMERCIAL PEDRO, S.A.

1.489,04

FCL-037.099

B57739013

FERRETERIA VILANOVA, S.L.

24,13

12002579

B07641053

MARTI-DECORACIO, S.L.

99,83

12002581

B07641053

MARTI-DECORACIO, S.L.

4000921543

A83052407

VX01013633

B07066400

SDAD. ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS,SA
TONFER, S.L.

AN180496

B28262822

ABM-REXEL, S.L.U.

115,27

60

B57280356

BOCCHORIS, S.L.U

6.286,33

77

B57514440

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

1.278,01

79

B57514440

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

522,42

***

***

***

391,76

5244

***

***

208000336

B07283302

FERRO BUSO, S.L.

45,04

276

B07246077

CA'L BUSSO, S.L.

88,62

1040154

B07079668

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.

25,49

2012/1/1322

F07077183

COOPERATIVA PAGESA POLLENÇA, S.C.L.

A00039

B07667397

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

2.180,11

A00041

B07667397

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

35,44

A00042

B07667397

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

98,54

12/000482

A07987381

LOGISTICA URBANA MEDIOAMBIENTAL, S.A.

86,40

12/000483

A07987381

LOGISTICA URBANA MEDIOAMBIENTAL, S.A.

86,40

12/000484

A07987381

LOGISTICA URBANA MEDIOAMBIENTAL, S.A.

172,00

12/000485

A07987381

LOGISTICA URBANA MEDIOAMBIENTAL, S.A.

2

B07710510

FONAMENTS I TEULADES, S.L.

FV012/01802

B57299695

GASOILS SANBI, S.L.

37,77

FV012/01803

B57299695

GASOILS SANBI, S.L.

1.089,04

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

122.276

A07102932

AVALGO, S.A.

73,24

122.296

A07102932

AVALGO, S.A.

122,72

122.316

A07102932

AVALGO, S.A.

103,82

***

***

***

12270265

G08973224
***

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

***

***

B07740699

EL GALL EDITOR, S.L.

9444

2,61
336,79
***
***

7,65
2.004,72
157,35

***

89,98

86,40
4.595,44

***
10.693,33
***
***
221,25

9445

B07740699

EL GALL EDITOR, S.L.

442,50

9503

B07740699

EL GALL EDITOR, S.L.

18,00

***

***

BOTA ROTGER JOAN LLORENÇ

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

F120967

S02800214

***

***

MINISTERIO INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO
***

***

***

***

PM122667

A80495864

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.

2012019
TOTAL

B57113821

NOVA SANT MARÇAL, S.L.

***
489,70
***
***
1.224,75
13.246,33
105.077,07

2.1.2.- 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 31.317,95 € per aquestes obligacions
pendents de reconeixement, desprès d’àmplia deliberació i vist l’informe emès 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
***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

75

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

***

***

***

***

***

***

***

***

17/2012

G07427123

ASSOCIACIO ATENEU ALCARI

4.500,00

12270244

G08973224

3.238,52

12270251

G08973224

23.1.1.1.1016

B57651648

INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I
SERV.SOC.)
INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I
SERV.SOC.)
LOGICS MALLORCA, S.L.

***

***

***

***

***

***

***

***

A/1200013

39681424

RAMIREZ ROCA, JUAN CARLOS

503,19

A/1200014

39681424

RAMIREZ ROCA, JUAN CARLOS

1.781,06

A/1200015

39681424

RAMIREZ ROCA, JUAN CARLOS

679,68

Imp. (Eur)
***

***
1.667,46

3.079,70
4.248,00

TOTAL

31.317,95

2.2.- Certificacions facultatives
2.2.1- Vista la certificació facultativa núm. 6 (RGE núm. 9429 de 29.12.11)
corresponent a l’execució del projecte d’obres “Ampliació IES Guillem Cifre de
Colonya” presentada per l’entitat ELECNOR, S.A., amb NIF A-48027056, per import
de 62.628,39 euros, els reunits, per unanimitat, acorden:
1r.- Aprovar la certificació núm.6 corresponent a l’execució del projecte d’obres
“Ampliació IES Guillem Cifre de Colonya” per import de 62.628,39 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320 62203.
2n.- Notificar aquest acord a l’entitat ELECNOR SA, als efectes oportuns.
2.2.2- Vista la certificació facultativa núm.7 (RGE núm. 2056 de 07.03.12)
corresponent a l’execució del projecte d’obres “Ampliació IES Guillem Cifre de
Colonya” presentada per l’entitat ELECNOR, S.A., amb NIF A-48027056, per import
de 89.483,41 euros, els reunits, per unanimitat, acorden:
1r.- Aprovar la certificació núm.6 corresponent a l’execució del projecte d’obres
“Ampliació IES Guillem Cifre de Colonya” per import de 89.483,41 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 320 62203.
2n.- Notificar aquest acord a l’entitat ELECNOR SA, als efectes oportuns.
2.3.- Propostes de pressupost
2.3.1.- Vista la proposta de la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura Sra. Malena
Estrany Espada de dia 27 de juny de 2012 mitjançant la qual proposa l’aprovació del
pressupost corresponent al servei per a la realització de fotografies en els concerts de
la 51ª edició del Festival Internacional de Música de Pollença.
Vist l’expedient tramitat a l’efecte així com els dos pressuposts aportats, resultant
ésser l’oferta més econòmica la de l’entitat MICER STUDIO, tal com consta a la
proposta abans descrita.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 28.06.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de
conformitat amb l’article 10 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), la Junta
de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost adjunt presentat per l’entitat MICER STUDIO per la
prestació del servei relatiu a la realització de fotografies en els 10 concerts de la 51ª
edició Festival Internacional de Música de Pollença, per un import total de 1.365
euros (IVA exclòs) de conformitat amb la proposta i el pressupost adjunts.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 335 2270612 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 de Cultura, als
efectes oportuns.
2.3.2.- Vista la proposta del Regidor delegat d’Educació i Serveis Sr. Martí Roca
Olivieri de dia 26 de juny de 2012 relativa al projecte d’obertura d’espais esportius
públics escolars fora d’horari lectiu, tot tenint en compte que els jovers i menors
d’edat del municipi disposen de poc espais d’esbarjo adequats i que els patis dels
centres escolars estan desocupats els mesos d’estiu (juliol i agost).
Vist l’expedient tramitat a l’efecte i la proposta adjunta relativa a la possibilitat
d’obertura del pati del CEIP Miquel Capllonch del Port de Pollença com a prova
pilot, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Procedir/autoritzar l’obertura del CEIP Miquel Capllonch del Port de Pollença
durant els mesos de juliol i agost de 2012 en el marc del projecte d’obertura d’espais
esportius públics escolars fora d’horari lectiu.
2n.- Aprovar el pressupost adjunt presentat per l’entitat “AMBTU+ Serveis
Integrals”, amb CIF A57670374, per la prestació del servei relatiu a la custòdia del
centre escolar referenciat durant l’horari d’obertura en els mesos de juliol i agost (de
dilluns a divendres de les 17,00 a 21,00 h), per un import total de 1.720 euros (IVA
exclòs) de conformitat amb el pressupost adjunt.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària corresponent del
vigent Pressupost General 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat“AMBTU+ Serveis Integrals”, als efectes
oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Educació i a l’àrea d’Intervenció, als
efectes oportuns.
2.4.- Recursos i reclamacions
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
2.5.- Varis
2.5.1. – Aprovació, si procedeix, de la liquidació del contracte menor de Direcció
Artística de la 50ª edició del Festival de Música de Pollença 2011

Vist que mitjançant decret de Batlia núm. 489 de dia 1 de juliol de 20111 es va
resoldre adjudicar el contracte privat de Direcció Artística de la 50ª edició del
Festival Internacional de Música de Pollença 2011 a “IDREV SOCIETAT CIVIL”,
amb NIF G07806243, representada pel Sr. ***, amb DNI núm. ***, per un import de
19.500 € (IVA inclòs), establint-se com a condicions especials del contracte i de
prestació del mateix, quedant incloses dins l’esmentada quantitat, les següents
despeses: honoraris per a la Direcció Artística any 2011; treballs de producció i de
desenvolupament dels concerts i les despeses o suplerts de viatges i allotjaments, les
quals es feien efectives, prèvia presentació de factura mensual i la tramitació
administrativa corresponent resultant que, conforme les dades facilitades pel
departament de comptabilitat municipal, consten realitzats i abonats tres pagaments
mensuals per import de 2.360 €, tot el que fa un total de 7.080 €, des de l’adjudicació
de l’esmentat contracte privat de Direcció Artística de la 50ª edició del Festival
Internacional de Música de Pollença 2011.
Vist que consta presentada en el registre de factures amb núm. 3116 de data 30.12.11
per part de l’entitat “IDREV SOCIETAT CIVIL” la factura A-9 de data 01/10/11 per
un import de 10.300 € (IVA inclòs, menys IRPF) en concepte de liquidació per a la
Direcció Artística 2011.
Atès els documents existents a l’expedient tramitat a dit efecte i, en concret, la
Memòria del Festival de Pollença 2011, signada pel Sr. ***; l’informe emès en data
28.05.12 per la funcionària de la Corporació Sra. Antònia Plomer Martorell
descriptiu del servei efectivament prestat per la Direcció Artística 2011 i l’informe
emès per l’Interventor de la Corporació en data 29.06.12 en el que es conclou, entre
d’altres, que: “ .../... A la vista de les quantitats pagades al llarg de l’exercici 2011, tant en
concepte de desplaçaments i allotjament, com d’honoraris de direcció artística, tenint en
compte que l’import de 19.500 € previst al contracte adjudicat dia 1 de juliol de 2011
correspon a quantitats màximes a percebre, i a la vista de l’informe de la Sra. Plomer que
detalla tot un seguit d’incompliments de les prestacions contractuals .../... no cal abonar
noves quantitats a l’entitat “IDREV SC” en relació al contracte de referència i per tant
s’hauria de rebutjar la factura presentada en concepte de liquidació .../...”.

Atenent al que estableix l’article 305 del RDL 3/2011 que aprova el text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) pel que el contracte de serveis
s’executarà amb subjecció a l’establert al seu clausulat i el seu apartat segon afegeix
que el contractista serà responsable davant l’administració i davant tercers de les
omissions, errades, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del
contracte i vist que l’establert a l’article 307 del TRLCSP quant el compliment dels
contractes, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Rebutjar la factura A-9 de data 01/10/11 presentada per l’entitat IDREV
SOCIETAT CIVIL per un import de 10.300 € (IVA inclòs, menys IRPF) en concepte
de liquidació per a la Direcció Artística 2011, pels motius abans exposats i de
conformitat amb els informes tècnics emesos els quals formen part integrant del
present acord i s’adjunten al mateix.

2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
2.5.2.- Vista la proposta de la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura de dia 27 de
juny de 2012 i vist l’informe emès per la tècnic del servei lingüístic en data 27 de
juny de 2012 en el que es constata que, de conformitat amb la documentació
presentada per l’interessat, es compleixen els criteris adequats per a la concessió de
subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual per a l’any
2012 d’acord amb les bases reguladores de la subvenció de referència aprovades per
acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada dia 21 de febrer de 2012, els
reunits, per unanimitat, acorden:
1r.- Concedir al Sr. *** la quantitat de 450 € en concepte de subvenció per a
l’etiquetatge en català del producte que comerciatlitza (mel), segons estableix
l’apartat 4.5 de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de
subvencions a les empreses que utilitzen el català com a llengua habitual per a l’any
2012.
2n.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 331 48930 del
Pressupost General 2012.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix al Servei
Lingüístic i a l’àrea d’Intervenció als efectes pertinents.
2.5.3.- Exp: 16 INT/2012: Establiment de criteris generals per a l´atorgament
de fraccionament i ajornament de deutes de tercers amb l´Ajuntament
Per part de l’àrea d’Hisenda-Intervenció es presenta la següent proposta en els
següents termes que literalment es transcriu a continuació:
“TERMINIS D´AJORNAMENT i FRACCIONAMENT DE DEUTES I APORTACIÓ DE GARANTIES
En tot cas s´han d´incloure a la sol.licitut formulada pel subjecte passiu i s´haurà d´ajustar als
següents límits:
Deutes fins a 1000€, fraccionament/ajornament màxim per període de 12 mesos
Deutes per imports entre 1001€ i 6000 euros, es podrà fraccionar per termini no superior als tres
anys.
Els deutes l’import dels quals sigui superior a 6000 euros es podran ajornar o fraccionar-se fins
a un màxim de quatre anys.
En cas de deutes per import superior als 18.000 euros, el termini es podrà allargar fins a deu
anys aportant sempre la garantia adequada que cobreixi principal i interessos, d´acord amb l´art. 82
de la Llei 58/2003 General Tributària.
DE LA GARANTIA:
El sol·licitant ha d’oferir una garantia en forma d’aval solidari d’una entitat de crèdit o societat de
garantia recíproca, i ha d’acompanyar la sol·licitud amb el corresponent compromís exprés i
irrevocable de l’entitat de formalitzar l’aval necessari si es concedeix l’ajornament sol·licitat.
La garantia ha de cobrir l’import del principal i dels interessos de demora que generi l’ajornament

Per a l’ajornament o fraccionament de deutes inferiors a 300,00€, s’ha d’acreditar un nivell de renda
familiar inferior a 15.000,00 €, aportant, a més de la documentació assenyalada a la sol·licitud, la
darrera declaració de renda de la unitat familiar o bé, en el supòsit d’estar exempt de fer-ne, un
certificat de rendes expedit per l’Agència Tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda.
Al cas de deutes superiors als 18.000€, es podrà acceptar com a garantia la hipoteca unilateral
constituïda damunt be immoble, en favor de l´Ajuntament de Pollença, en aquest cas, s´haurà d
´emetre informe per part dels serveis tècnics municipals d´urbanisme, on s´acrediti que el valor del
be hipotecat es suficient per cobrir principal i interessos del deute.
-Podran gaudir de dispensa de garantia:
Els deutes que tinguin un import no superior a sis mil euros”

Per part de qui subscriu s’informa als reunits que la present proposta s’ha de regular
mitjançant l’aprovació de la pertinent ordenança fiscal específicament reguladora en
adaptació del contingut de la normativa aplicable al règim d’organització i
funcionament propi de l’entitat local, conforme el disposat a l’article 12.2 en relació
a l’article 15.3 del TRLRHL.
Després d’un ampli debat, els presents aproven per unanimitat la proposta
presentada.
2.5.4.- Vista la instància presentada pel Sr. *** NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb 10m2 d-expositors de
material de platja al carrer Jafuda Cresques cantonada Passeig Saralegui de Port de
Pollença (Super Beach), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de via pública amb expositors de material de platja a la
façana del seu negoci ubicada al carrer Jafuda Cresques del Port de Pollença, ocupant
un espai que no sobrepasi els 30cm d’amplada, deixant lliure el troç de façana zona
de domini públic maritim-terrestre, fins el 31 d’octubre de 2012.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.6.-Vista la instancia presentada pel Sr. ***, NIF *** (RGE *** de ***) en la qual
sol·licita permís per ocupació de la via pública amb 6m2 d’expositors de material de
platja al Passeig Saralegui 66 de Port de Pollença (Toy Palace), la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
1r. Denegar l’ocupació de la via pública amb 6m2 d’expositors de material de platja
al Passeig Saralegui 66 per ser zona de domini públic maritim-terrestre i no tenir
l’Ajuntament de Pollença autorització de Costes.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.

2.5.7.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb expositors al Passeig
Saralegui 78 de Port de Pollença (The Himalayan Souvenir), la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar l’ocupació de la via pública amb expositors al Passeig Saralegui 78 per
ser zona de domini públic maritim-terrestre i no tenir l’Ajuntament de Pollença
l’autorització de Costes.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.8.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb expositors al Passeig
Saralegui 88 de Port de Pollença (Oratge), la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Denegar l’ocupació de la via pública amb expositors al Passeig Saralegui 88 per
ser zona de domini públic maritim-terrestre i no tenir l’Ajuntament de Pollença
l’autorització de Costes.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.9.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb expositors al Passeig
Saralegui 74 de Port de Pollença (Delfin L’auba)), la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Denegar l’ocupació de la via pública amb expositors al Passeig Saralegui 74 per
ser zona de domini públic maritim-terrestre i no tenir l’Ajuntament de Pollença
l’autorització de Costes.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.10.- Vista la instància presentada pel Sra. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb expositors al Passeig
Saralegui 92 de Port de Pollença (Fashion) la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Denegar l’ocupació de la via pública amb expositors al Passeig Saralegui 92 per
ser zona de domini públic maritim-terrestre i no tenir l’Ajuntament de Pollença
l’autorització de Costes.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.

2.5.11.- Vista la instància presentada pel Sr. a. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb expositors a la façana del
seu local al carrer Temple Fielding 1de Port de Pollença (souvenir Sandhu) la Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de via pública amb expositors de material de platja a la
façana del seu negoci ubicada al carrer Temple Fielding 1 del Port de Pollença,
ocupant un espai que no sobrepassi els 30cm d’amplada, deixant lliure el troç de
façana zona de domini públic maritim-terrestre, fins el 31 d’octubre de 2012.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
2.5.12.- Vista la proposta del Regidor delegat de Serveis Socials Sr. Miquel Llobeta
Vives de dia 26 de juny de 2012 relativa a la concessió d’ajudes econòmiques
puntuals i vist l’informe tècnic emès per la treballadora social municipal Sra. Aina
Abrinas en data 26.06.12 respecte la justificació de la proposta de concessió de les
mateixes en relació als expedients tramitats les quals estan emmarcades en l’objecte
del conveni de col·laboració signat en data 26.06.12 entre l’IMAS (Consell de
Mallorca) i l’Ajuntament de Pollença, tal com consta a l’informe tècnic adjunt.
Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir les ajudes econòmiques als beneficiaris que consten a l’expedient de
referència pel concepte i pels imports que seguidament es detallen:

Núm. Expedient Serveis Socials

***
***
***

CONCEPTE
Estades Esportives 2012
Estades Esportives 2012
Estades Esportives 2012

IMPORT
297 €
297 €
297 €

***

Estades Esportives 2012

297 €

2n.- Autoritzar la despesa en càrrec a la partida pressupostària 231 48004 del vigent
Pressupost General.
3r.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes pertinents i donar trasllat del
mateix a l’àrea d’Intervenció i a l’àrea de Serveis Socials, als efectes oportuns.
2.6.- Aprovació, si procedeix, de la modificació del Pressupost General 2012 per
a incorporació de romanents EXP 15/2012
Una vegada examinada la proposta realitzada per la Regidora delegada d’Hisenda i
Cultura Sra. Malena Estrany Espada i l´informe favorable emès per l´Interventor de
la Corporació, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la modificació presentada
i incorporar el romanent de crèdits de l´exercici 2011 al vigent pressupost,
corresponent a les obres d´ampliació de l´IES Guillem Cifre de Colonya, per import
de 698.713,39€.
3.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
3.1.- Ocupació via pública
3.1.1.- Vist la sol·licitud presentada pel Sr. *** (RGE núm. *** de data ***)
mitjançant la qual sol·licita autorització per a estacionar els vehicles de lloguer de
l’establiment denominat “Autos Vanrell” en el passeig Londres, 24 del Port de
Pollença i vist l’informe emès per la Policia Local en data 18.06.12, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Denegar l’autorització per ocupació de via pública amb vehicles de lloguer de
conformitat amb l’informe emès a l’efecte en data 18.06.12 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.
3.2.- Guals
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
3.3.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
Diligència.- Per fer constar que el Regidor Sr. Bartomeu Fuster Capllonch s’absenta de la sessió a
les 11:00 hores

3.4.- Varis

3.4.1.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de reserva d’estacionament per a
minusvàlids
Vista la sol·licitud i demés documentació adjunta presentada pel Sr. *** (RGE núm.
*** de ***) i vist l’informe emès per l’Oficial encarregat de la Policia Local en data
25.06.12, conformement el disposat a l’article 7 del Decret Legislatiu 339/1990, de 2
de maig, i l’article 36 de la Llei 3/1993, de 4 de maig, per la millora de
l’accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques la Junta de Govern
Local, per unanimitat, ACORDA:
1r. – Procedir a la senyalització d’una reserva d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda a la zona ubicada a la cantonada del carrer Magallanes amb carrer
Gola del Port de Pollença, de conformitat a l’emplaçament assenyalat a l’informe
emès a dit efecte, indicant expressament que aquestes reserves d’estacionament no
tenen caràcter nominal.
2n. – Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia
Local, als efectes oportuns.
3.5.- Personal
3.5.1.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, policia local, funcionari de carrera
de la Corporació (RGE núm. *** de ***) mitjançant la qual demana l’abonament del
cost de renovació del carnet BTP.
Vist l’informe emès per la TAG en data de 28 de juny de 2012 i atès l’establert a
l’article 23 del Text Articulat de Condicions de Treball del personal funcionari, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Abonar al Sr. *** l’import de 81 € corresponents al cost de renovació del
carnet BTP.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix al
departament de Personal, als efectes pertinents.
3.5.2.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, policia local, funcionari de carrera
de la Corporació (RGE núm. *** de ***) mitjançant la qual demana l’abonament del
cost de renovació del carnet BTP.
Vist l’informe emès per la TAG en data de 28 de juny de 2012 i atès l’establert a
l’article 23 del Text Articulat de Condicions de Treball del personal funcionari, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Abonar al Sr. *** l’import de 80,40 € corresponents al cost de renovació del
carnet BTP.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix al
departament de Personal, als efectes pertinents.
3.6.- Cementiri municipal
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.

4.- VARIS
4.1.- Dació de compte de la resolució núm. 586/2012 relativa a l’adjudicació del
contracte administratiu del subministrament de les màquines expenedores de
tiquets d’aparcament instal·lades per a la regulació de l’estacionament de
vehicles sota control horari a diverses vies públiques del nucli urbà del municipi
de Pollença, el seu manteniment i la senyalització de les zones objecte de
regulació ( expedient núm. 10/2012- Contractació)
Acte seguit es dóna compte de la resolució de Batlia de dia 22 de juny de 2012 del
següent tenor literal:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM: 586.: Per resolució de 29 de maig de 2012 es va resoldre
aprovar l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives, les prescripcions
tècniques del contracte de subministrament de les màquines expenedores de tíquets d’aparcament
instal·lades per a la regulació de l’estacionament de vehicles sota control horari a diverses vies
públiques del nucli urbà del municipi de Pollença, el seu manteniment i la senyalització de les zones
objecte de regulació.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació en sessió pública celebrada
dia 11 de juny de 2012, de la que es desprèn la valoració dels criteris d’avaluació, un cop examinats
els informes, proposant alhora, per unanimitat, a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del contracte
de subministrament de les màquines expenedores de tíquets d’aparcament instal·lades per a la
regulació de l’estacionament de vehicles sota control horari a diverses vies públiques del nucli urbà
del municipi de Pollença, el seu manteniment i la senyalització de les zones objecte de regulació al
licitador “DORNIER SA.” per un import de 23.000 € (IVA exclòs), d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Atès que “DORNIER S.A.” ha presentat la documentació sol·licitada, previ requeriment efectuat
conformement a la clàusula 14na. del plec de clàusules administratives particulars (RGE núm. 5272 de
21.06.12).
Vista la Proposta d’adjudicació de la regidora delegada de Policia, Sra. Maria P. Buades Cifre.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la resolució de Batlia de dia
30 de juny de 2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la potestat
d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local per raons d’urgència i
apreciades les circumstàncies, RESOLC:
1r- Declarar vàlida la licitació del contracte de subministrament de les màquines expenedores de
tíquets d’aparcament instal·lades per a la regulació de l’estacionament de vehicles sota control
horari a diverses vies públiques del nucli urbà del municipi de Pollença, el seu manteniment i la
senyalització de les zones objecte de regulació.
2n.- Adjudicar el contracte de subministrament de les màquines expenedores de tíquets d’aparcament
instal·lades per a la regulació de l’estacionament de vehicles sota control horari a diverses vies
públiques del nucli urbà del municipi de Pollença, el seu manteniment i la senyalització de les zones
objecte de regulació al licitador “DORNIER SA.” per un import de 23.000 € (IVA exclòs), d’acord
amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
3r.- Requerir l’empresa adjudicatària perquè, en un termini no superior a cinc (5) dies hàbils,
comptadors des de la data de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.

4rt.- Publicar aquesta resolució al perfil del contractant, notificar-la a tots els licitadors i traslladar-la a
l’àrea d’Intervenció, als efectes oportuns.
5è.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local,
als efectes oportuns.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant de mi, la Secretària, dia
22 de juny de 2012.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns.
4.2.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 587/2012 relativa a
l’adjudicació del contracte administratiu del servei de socorrisme i activitats
aquàtiques d’estiu a la piscina municipal descoberta de Pollença, mitjançant
contracte menor (expedient núm. 31/2012- Contractació)
A continuació es transcriu la resolució de Batlia de dia 22 de juny de 2012:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM: 587.- Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en
sessió de 19 de juny de 2012 d’adjudicació del contracte menor del servei de socorrisme i activitats
aquàtiques d’estiu a la Piscina Municipal descoberta de Pollença als Srs. Jaume Rebassa i Felip
Campomar.
Vista la renúncia presentada pels Srs. ***, RGE núm. ***, de ***.
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que, a la vista dels tres pressupostos aportats, consta
informe del tècnic contractat a l’àrea d’Esports, on es proposa la proposta presentada per l’entitat
“ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA S.A.L.”, amb NIF A- 33912445, resultant ser la més adient
conforme la proposta que consta a l’expedient.
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,
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la resolució de Batlia de dia
30 de juny de 2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la potestat
d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local per raons d’urgència i
apreciades les circumstàncies, RESOLC:
Primer.- Acceptar la renúncia presentada pels Srs. *** i *** al contracte menor del servei de
socorrisme i activitats aquàtiques d’estiu a la piscina municipal descoberta de Pollença, adjudicat
per acord de Junta de Govern Local en sessió de 19 de juny de 2012.
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu del servei de socorrisme i activitats aquàtiques d’estiu a
la Piscina Municipal descoberta de Pollença a l’entitat “ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA
S.A.L.”, amb NIF A- 33912445, per un import total de 16.500 euros (IVA exclòs) mitjançant
contracte menor i de conformitat amb el pressupost adjunt. La durada del servei serà de 25 de juny a
9 de setembre de 2012, sense possibilitat de pròrroga.
Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 340 226093 del vigent
Pressupost General 2012.
Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demès interessats, als efectes oportuns.
Quint.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Esports, per al seu coneixement.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local als efectes
corresponents.

Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant de mi, la
Secretària, dia 22 de juny de 2012.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns.
4.3.- Dació de compte de la resolució de Batlia 600/2012 relativa a l’adjudicació
del contracte privat per a l’actuació/concert de dia 11 d’agost de 2012 en la 51ª
edició del Festival de Música de Pollença ( expedient núm. 20/2012Contractació)
Vista la resolució de batlia de dia 27 de juny de 2012 del següent tenor literal:
“DECRET DE BATLIA NÚM: 600. Per acord de Junta de Govern Local, de 22 de maig de 2012, es
va resoldre aprovar l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives, les
prescripcions tècniques del contracte privat per a l’actuació del conjunt IL COMPLESSO
BAROCCO/DONNA LEON el proper dia 11 d’agost de 2012, en la 51na. edició del Festival de
Música de Pollença, amb procediment negociat sense publicitat.
Vista la documentació presentada per l’empresa INICIATIVAS MUSICALES S.L., amb NIF B
81792897, que té l’exclusivitat del conjunt per a l’actuació.
Atès que el Sr. Jorge Jiménez Bocanegra, en representació de l’empresa INICIATIVAS MUSICALES
S.L., ha presentat la documentació sol·licitada, previ requeriment efectuat conformement el TRLCSP
(RGE núm. 5463 de 27.06.12).
Vista la proposta de la regidora delegada de Cultura.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la resolució de Batlia de dia
30 de juny de 2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la potestat
d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local per raons d’urgència i
apreciades les circumstàncies, RESOLC:
1r- Declarar vàlida la licitació del contracte privat per a l’actuació del conjunt IL COMPLESSO
BAROCCO/DONNA LEON el proper dia 11 d’agost de 2012 en la 51na. edició del Festival de
Música de Pollença.
2n.- Adjudicar el contracte privat de l’actuació del IL COMPLESSO BAROCCO/DONNA LEON el
proper dia 11 d’agost de 2012 a l’empresa INICIATIVAS MUSICALES S.L., amb NIF B 81792897,
per un import total de 28.000 €, sense IVA, i un import d’IVA de 5.040 € d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, i oferta presentada.
3r.- Requerir l’empresa adjudicatària perquè, en un termini no superior a deu(10) dies hàbils,
comptadors des de la data de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.
4rt.- Notificar aquesta resolució al licitador i traslladar-la a les àrees d’Intervenció i Cultura, als
efectes oportuns.
5è.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local,
als efectes oportuns.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant de mi, la Secretària, dia
27 de juny de 2012.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns.

4.4.- Dació de compte de la resolució núm. 597 de dia 25 de juny de 2012
relativa a l’adjudicació del lot B: Piraigues de Cala Molins per a l’explotació
dels serveis de temporada 2012
A continuació es dona compte de la resolució de Batlia núm. 597 de dia 25 de juny
de 2012 que es transcriu a continuació:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 597.- 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
als únics els licitadors presentats pels lots C i F, respectivament, 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 B: Piragües
Cala Molins al Sr. *** atès que ofereix un cànon anual de 2501 €/temporada i de conformitat amb el
projecte d’explotació i les millores presentades, resultant ésser la puntuació total de 71,16 punts.
Vist que el Sr. *** va interposar reclamació (RGE núm. *** de ***) contra la proposta d’adjudicació
del LOT B: Piragües Cala Molins elevada per la Mesa de Licitació a l’òrgan competent, en sessió
celebrada dia 16 de maig de 2012, i atès l’informe emès per la Direcció General d’Esports en data
24.05.12, a sol·licitud de l’Ajuntament (RGE núm. 4449/2012); l’informe emès pel tècnic de l’àrea de
Medi Ambient en data 28.05.12 i la manifestació realitzada en tràmit d’audiència per part del Sr.
***(RGE núm. ***).
Vist que la Mesa de Licitació, en sessió celebrada dia 14 de juny de 2012, va informar l’estimació
parcial de les al·legacions presentades pel Sr. *** i, en conseqüència,
una vegada recalculada la valoració dels diferents criteris d’adjudicació en base a les al·legacions
parcialment estimades i que consten reproduïdes a l’informe emès pel tècnic de l’àrea de Medi
Ambient en data 28.05.12 resulta que l’oferta presentada pel Sr. *** obté la major puntuació i va
proposar adjudicar l’explotació del LOT B: Piragües de Cala Molins al Sr. *** atès que ofereix un
cànon anual de 3.722€/temporada i de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores
presentades, essent la puntuació total:

LOT

Entitat

B

Sr. ***

Puntuació
Proposició
tècnica
(fórmules)
35,00

Puntuació
Millores
(criteris
subjectius)
19,00

Puntuació
Oferta
econòmica

Puntuació
total

30,00

84 punts

B

Sr. ***

21,16

16,00

20,16

57,32 punts

Vist que per decret de Batlia de dia 15 de juny de 2012 es va resoldre requerir la documentació i la
garantia definitiva prevista a la clàusula 17ª del plec de condicions al Sr. ***.
Atès l’anterior i vista la documentació presentada pel Sr. *** (RGE núm. *** de data ***),
conformement el disposat a la resolució de Batlia núm. 477 de dia 30 de juny de 2011 (BOIB núm.
108 de 16.07.11) i tot tenint en compte l’inici de la temporada turística RESOLC:
1r.- Declarar vàlida la licitació.
2n.- Estimar parcialment les reclamacions presentades pel Sr. *** respecte la rectificació en la
puntuació atorgada dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules de conformitat amb
l’informe tècnic emès a l’efecte pel tècnic de l’àrea de Medi Ambient en data 28.05.12.
3r.- Desestimar la resta d’al·legacions formulades pel Sr. ***respecte la solvència tècnica i
professional presentada pel Sr*** la qual fou degudament acreditada tal com consta en la
documentació presentada per part del licitador (sobre 1); a les actes de les sessions de la Mesa de
Licitació dels dies 27 d’abril i 4 de maig de 2012, respectivament, i en el contingut de l’informe emès
per la Direcció General d’Esports en data 24.05.12.
4rt.- Adjudicar al Sr. ***, amb subjecció als plecs de condicions, i a l’autorització tramesa per la
Demarcació de Costes de les Illes Balears, el Lot B: Piragües de Cala Molins, per un import de 3722
€/temporada 2102, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
5è.- Requerir al Sr. *** 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:

En cas de no presentar dins termini els citats avals quedarà resolta i sense efecte l’autorització.
Lot B Piragües de Cala Molins
ANUAL
3722.- €/temporada

CÀNON

Import de cada aval (x4)
930,50.- €/temporada

6è.- Fixar i requerir al Sr. *** perquè abans de l’inici de la instal·lació i dins el termini dels deu dies
des de la notificació de la present resolució acrediti 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.
7è.-. Requerir a l’adjudicatari Sr. ***, 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.
8è.- Requerir al Sr. *** perquè aportats els document 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.
9è.- Retornar la garantia provisional a tots els licitadors, excepte la dipositada per l’entitat
adjudicatària, que serà retornada quan s’hagi formalitzat l’autorització.
10è.- Notificar la present resolució 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.
11è.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern Local en la primera sessió que celebri,
als efectes pertinents.“

Els reunits resten assabentats, als efectes oportuns.
4.5. Dació de compte de la resolució de Batlia relativa a l’adjudicació del contracte
administratiu del servei d’estades esportives
Seguidament es dona compte de la resolució de Batlia de 27 de juny de 2012 del
següent tenor:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA.- Per acord de la Junta de Govern de 8 de maig de 2012 es va resoldre
aprovar l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques del contracte del servei d’estades esportives.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació en sessió pública celebrada
dia 21 de juny de 2012, de la que es desprèn la valoració dels criteris d’avaluació, un cop examinats
els informes, proposant alhora, per unanimitat, a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del contracte
del servei d’estades esportives al licitador “INICIATIVES DE CIUTAT S.L.” per un import de
160.185’18 € (IVA exclòs), d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.
Atès que “INICIATIVES DE CIUTAT S.L.” ha presentat la documentació sol·licitada, previ requeriment
efectuat conformement a les clàusules 17na. I 18na. del plec de clàusules administratives particulars
(RGE núm. 5.455 de 27.06.12).
Vista la proposta d’adjudicació dels regidors delegats d’Educació i Esports.

En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la resolució de Batlia de dia
30 de juny de 2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la potestat
d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local per raons d’urgència i
apreciades les circumstàncies, RESOLC:
1r- Declarar vàlida la licitació del contracte del servei d’estades esportives.
2n.- Adjudicar el contracte de les estades esportives al licitador “INICIATIVES DE CIUTAT S.L.”
per un import de 160.185’18 € (IVA exclòs), d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
3r.- Requerir l’empresa adjudicatària perquè, en un termini no superior a deu (10) dies hàbils,
comptadors des de la data de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.
4rt.- Publicar aquesta resolució al perfil del contractant, notificar-la a tots els licitadors i traslladar-la a
l’àrea d’Intervenció, i a l’àrea d’esports als efectes oportuns.
5è.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local,
als efectes oportuns.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant de mi, la Secretària, dia 27
de juny de 2012.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns.
4.6.- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de subministrament de
vestuari d’estiu per a la Policia Local (Exp núm. 37/2012/Contracte menor)
Vista la proposta del Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local
Sra. Maria P. Buades Cifre de dia 18 de juny de 2012 a la contractació administrativa
del subministrament del vestuari d’estiu de la Policia Local atesa la necessitat de
reposar-lo.
Atès l’expedient tramitat a dit efecte i vist l’informe emès per l’Inspector-Cap de la
Policia Local Sr. Jaume Martorell en data 18.06.12 on es justifica la necessitat per a
l’adquisició de dit vestuari fent constar, alhora, que de les propostes i els
pressupostos aportats, la presentada per l’entitat “PACO GARCÍA Prendas y
artículos de uniformidad SL” resulta ser la millor oferta econòmica i que compleix
amb els requisits adients d’uniformitat de la Policia Local.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal en data 28.06.12 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 i
la base 27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General, els reunits, per
unanimitat, acorden:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu de subministrament de 80 unitats de
vestuari per a la Policia Local a l’entitat “PACO GARCÍA Prendas y artículos de
uniformidad SL”, amb CIF A58265364, per un import total de 4.295,20 euros (IVA
exclòs) mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost adjunt.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 132 221040 del
vigent Pressupost General
Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i demès interessats, als efectes
oportuns.

Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la Policia Local i a l’àrea d’Intervenció, als
efectes pertinents.
4.7.- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de subministrament de
vestuari pel personal laboral adscrit a l’àrea de Serveis (Exp
núm. ..../2012/Contracte menor)
Vista la proposta del Regidor delegat d’Educació i Serveis Sr. Marti Roca Olivieri de
dia 27 de juny de 2012 relativa a la necessitat de proporcionar l’equipament de
vestuari al personal laboral adscrit a l’àrea de Serveis i ateses les diverses gestions
realitzades amb el comitè de salut laboral a dit efecte
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i vist l’informe tècnic emès on es justifica que,
una vegada vists els pressuposts presentats per vàries empreses, la proposta més
idònia és la presentada per l’entitat “CUXACH SA” al considerar, entre d’altres,
l’opció qualitat preu que més s’ajustés a les necessitats dels treballadors i la màxima
facilitat i comoditat per a adquirir el calçat.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 28.06.12 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 per a l’equipament
del vestuari del personal laboral adscrit a l’àrea de Serveis a l’entitat “CUXACH
SA”, amb NIF A07067002, per un import total de 17.660,36 euros (IVA inclòs)
mitjançant contracte menor i de conformitat amb els pressupost adjunts (neteja
d’edificis i brigada d’obres, respectivament) de conformitat amb la proposta de la
regidoria delegada.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 150 221042 del
vigent Pressupost General
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 l’àrea d’Intervenció, als
efectes pertinents.
4.8.- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu d’obres per a pintar
l’interior del CEIP Joan Mas (Exp núm. ..../2012/Contracte menor)
Vista la proposta del Regidor delegat d’Educació i Serveis Sr. Marti Roca Olivieri de
dia 28 de juny de 2012 relativa a la necessitat de pintar l’interior de l’edifici del
centre CEIP Joan Mas atès el seu mal estat.

Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que, dels pressuposts presentats, l’oferta
més econòmica és la presentada per l’entitat “PINTURAS TREBOL DECORACIÓ
SL”.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 28.06.12 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, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu d’obres per a pintar l’interior del centre
CEIP Joan Mas a l’entitat “PINTURAS TREBOL DECORACIÓ SL” per un import
de 7.947’40 € (IVA inclòs), mitjançant contracte menor i de conformitat amb el
pressupost que consta a l’expedient
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 320 21203 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’Educació i a l’àrea d’Intervenció, als
efectes pertinents.
4.9.- Aprovació, si procedeix, de la pròrroga del contracte administratiu de serveis
de l’Escola d’Adults de Pollença (Expedient núm. 4312)
Vist el contracte administratiu de serveis d’Escola d’Adults de l’Ajuntament de
Pollença entre l’empresa “ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA SAL” (CIF
A33912445) i l’Ajuntament de Pollença signat dia 27 d’agost de 2011.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de dia 7 de
setembre de 2011, es va modificar el contracte administratiu de serveis d’ESCOLA
D’ADULTS entre l’Ajuntament de Pollença i l’empresa “ASTURSERVICIOS LA
PRODUCTORA SAL” pel que respecte a les activitats formatives d’educació de
persones adultes excloent-ne les relatives als estudis de preparació d’accés a la
Universitat per a majors de 25 anys; alemany (Nivell I i II) i auxiliar administratiu
(cicle formatiu de grau mitjà) pel proper curs 2011-2012 i sempre que no hi hagi un
mínim de 10 alumnes matriculats, amb una dedicació mínima de 58 hores setmanals
(clàusula primera del plec de clàusules administratives particulars) i, en
conseqüència, el preu del contracte per la prestació del servei que serà de 51.028’85
€, de conformitat amb l’informe emès pel tècnic de l’àrea d’Educació en data
27.07.11.

Vista la proposta del Regidor delegat d’Educació i Serveis Sr. Martí Roca Olivieri
de dia 25 de juny de 2012 relativa a la pròrroga de l’esmentat contracte administratiu
pel curs 2012-2103 i atès l’establert a la clàusula segona del plec de clàusules
administratives particulars que regeix el contracte per la que es podrà acordar
expressament una pròrroga, sempre que no superi el període inicial, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r- Prorrogar el contracte administratiu de serveis d’ESCOLA D’ADULTS entre
l’Ajuntament de Pollença i l’empresa “ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA
SAL” per un any més (Curs 2012-2013).
2n.- La prestació del programa “Escola d’Adults 2012-2013” es realitzarà a la sala
multifuncional edifici municipal Miquel Capllonch del Port de Pollença
3r.- Notificar aquest acord a l’empresa“ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA
SAL” i donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i a l’àrea d’Educació, als
efectes oportuns.
4.10.- Aprovació, si procedeix, de la proposta d’acord en execució de la
sentència núm. 354/2012
A continuació es dona lectura a la proposta de Batlia de dia 27 de juny de 2012 del
següent tenor literal:
“PROPOSTA ACORD EN EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 354/2012
Vista la Sentència núm. 354/2012 de dia 9 de maig dictada, en grau d’apel·lació, per la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el
recurs seguit sota les actuacions judicials en el procediment ordinari 157/2008 que es varen
substanciar, en primera instància davant el JCA núm. 1 dels de Palma en la què, a la part
dispositiva, estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat per la

representació processal de la Sra, *** i del Sr. *** contra la desestimació per
silenci del Recurs d’Alçada interposat en data 29 de maig de 2006 davant
l’Ajuntament de Pollença contra l’acord de la Junta de Compensació del Pla
Parcial del sector UP-4 del PGOU de Pollença adoptat per l’Assemblea General
celebrada el 29 de març de 2006 i, conseqüència d’aquest, declara nul·la la
resolució impugnada respecte de la pretensió subsidiària; és a dir: declara el dret
dels recurrents a la indemnització reclamada per import de 194.103,00€ més els
interessos legals computats des del 27 de juny de 2002 fins al dia del pagament
efectiu de la dita indemnització.

Vist que, de conformitat amb les dades que consten a l’àrea d’Urbanisme i en
compliment de l’art. 103.2 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa Administrativa
estan obligats al compliment de la Sentència esmentada tant l’Ajuntament de
Pollença com la Junta de Compensació del Sector UP-4, Polígon Industrial de
Pollença ex art. 127.2 del RGU doncs foren les parts demandades al procés
contenciós.
Atenent a les circumstàncies exposades i conforme l’establert a l’article 104.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció ContenciosoAdministrativa, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Complir el mandat contingut a la sentència núm. 354/2012 de 9 de maig
dictada per la Sala Contenciosa administrativa del TSJIB al recurs contenciós seguit
sota el procediment ordinari a les actuacions 157/2008.
Segon.- Requerir la Junta de Compensació del Sector UP-4 del Polígon Industrial
de Pollença per tal que, amb càrrec al fons de compensació, efectuïn el pagament a
la Sra. *** i Sr. *** de la indemnització per import de 194.103,00€ més els
interessos legals computats des del 27 de juny de 2002 fins al dia del pagament
efectiu de la dita indemnització.
Tercer.- Requerir a la Junta de Compensació esmentada que el pagament de la dita
indemnització quedi reflectit en el compte de liquidació definitiva a presentar davant
aquest Ajuntament.
Quart.- Donar trasllat del present acord, vers la representació processal d’aquest
Ajuntament a les Actuacions esmentades, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
dels de Palma, als efectes oportuns.
No obstant això, la Junta de Govern Local ACORDARÀ
Pollença, 27 de juny de 2012
El Batle
Sgt.: Bartomeu Cifre Ochogavía”

Passats a votació, els reunits, PER UNANIMITAT, acorden aprovar la íntegrament
la proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
4.11.- Aprovació, si procedeix, del conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Pollença
al Conveni marc signat entre el Consell de Mallorca i ECOEMBES
Vist el Conveni marc de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecoembalajes
España SA (d’ara endavant ECOEMBES) signat dia 20 de novembre de 2008 i atesa la
documentació tramesa pel Consell de Mallorca respecte l’annex VIII de l’esmentat
Conveni marc per a l’adhesió de l’Ajuntament de Pollença a dit Conveni marc, a
proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local Sra. Maria
P. Buades Cifre, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

1r.- Aprovar l’adjunt conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Pollença al Conveni marc
signat entre el Consell de Mallorca i ECOEMBES
2n.- Facultar al Sr. Batle per a la seva signatura, als efectes pertinents
3r.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell de Mallorca, als efectes oportuns.
4.12.- Aprovació, si procedeix, de la proposta per a l’execució immediata de les
obres de reparació d’un tram esfondrat de la xarxa de clavegueram del carrer
Roger de Llúria (Expedient núm. 38/2012)
Vista la proposta del Regidor delegat d’Educació i Serveis Sr. Martí J. Roca Olivieri de
dia 28 de juny de 2012 relativa a l’emergència i a la necessitat de procedir a l’execució
de les obres de reparació d’un tram esfondrat de la xarxa de clavegueram del carrer
Roger de Llúria i atès l’informe emès per l’enginyer municipal Sr. Miquel Amengual
Buades en data 26 de juny de 2012 en el que s’assenyala, entre d’altres, que: “ .../... A
dia d’avui, s’ha vist que l’estat d’un tram de canonada és pèssim, és dir, un tram d’aquesta
s’ha desfet per l’acció dels gassos i vapors propis del clavegueram. Aquest estat ha provocat
l’esfondrament de la xarxa (una part) de clavegueram, impossibilitant l’evacuació de les aigües
fecals de la zona .../... S’aconsella l’execució immediata de la reparació del tram esfondrat de
la xarxa de clavegueram del carrer Roger de Llúria, de forma que es pugui restituir la correcta
evacuació de les aigües fecals generades pels habitatges de la zona .../...”

Vist l’expedient tramitat a dit efecte i de conformitat amb el disposat a l’article 113 del
RDLegislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Executar immediatament la reparació del tram esfondrat de la xarxa de
clavegueram del carrer Roger de Llúria, de forma que mitjançant la contractació
administrativa externa de les esmentades obres a l’entitat AMER E HIJOS SL, per a la
disposició immediata dels mitjans materials i humans així pels seus coneixements
tècnics per a la realització de tasques i obres de reparació de canonades de clavegueram,
de conformitat amb l’informe emès per l’enginyer municipal en data 26.06.12.
2n.- El present acord s’acompanyarà de l’oportuna retenció de crèdit per un import
màxim de 20.000 euros o documentació que justifiqui la iniciació de l’expedient de
modificació de crèdit, si cal. Executades les actuacions objecte d’aquest règim
excepcional, es procedirà a complimentar els tràmits necessaris per a la intervenció i
aprovació de la compta justificativa.
3r.- Les obres s’executaran sota la supervisió tècnica de l’enginyer municipal Sr.
Miquel Amengual Buades i els STM vetllaran per la correcta execució de les
mateixes amb la finalitat que l’actuació contemplada sigui mínima per a assegurar el
correcte funcionament per a assegurar el correcte funcionament de la xarxa de
clavegueram.
4rt.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària, als efectes oportuns.

5è.- Donar trasllat d’aquest acord als STM; a l’àrea d’Intervenció i a la Policia Local,
aquesta darrera als efectes d’adoptar les adients mesures de seguretat vial,
restriccions i prohibicions de pas per a vianants per la zona afectada, als efectes
oportuns.
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

