ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm: 15/2012
Caràcter: ordinària
Data: 17 de juliol de 2012
Horari: de 09:15 a 12:05 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2 – planta 1ª)
Assistents
Batle-President Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (PP)
Regidora
Sra. Malena Estrany Buades (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-acctal
Margarita Lacalle Pons-Estel
No assisteix, per causa justificada el Regidor Sr. José Luis García Salvador (A)

Ordre del dia
1- Aprovació de l’acta de la sessió de 19 de juny de 2012
2- Aprovació de l’acta de la sessió de 3 de juliol de 2012
2- Urbanisme
3- Hisenda
4- Règim Interior i Personal
5- 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 de 19 de juny 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 19 de
juny 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 de 3 de juliol 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 3 de
juliol de 2012.
Vist que no n’hi ha cap 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

88/12

Simó Gual BeltranNetmobilia SLU

614

504/04

Vent de Proa S.L.

619

***

***

Cifre Pericás S.L.

621

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***
228/88

***

***

***

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
3.1.2.- Dació de compte d’altres resolucions de batlia
· Decret núm. 615, no concedir la llicència d’obra sol·licitada pel Sr. *** per reparar
l’edifici de la parcel·la *** del polígon ***.
Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
3.2. – Ocupacions de via pública
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
3.3. - Disciplina urbanística
3.3.1.- Dació de compte de les resolucions de batlia d’incoació d’expedients
disciplinari i sancionador per infracció urbanística
· Decret núm. ***. Exp. ***. Al Sr. *** per haver iniciat les obres de l’habitatge
unifamiliar aïllat i piscina de la parcel·la *** del polígon *** abans de la concessió
de la llicència.
· Decret núm. ***. Exp. ***. Al Sr. *** per haver ampliat al c/ ***
· Decret núm. ***.Exp. ***. Als Srs. ***, per haver ampliat al c/ ***
· Decret núm. ***. Exp. ***. Al Sr. *** per haver construït una escala de cargol al c/
***
Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
3.3.2.- Dació de compte de les resolucions de batlia d’expedients sancionadors per
infracció urbanística:
· Decret núm. ***.Exp. ***. Imposar una sanció de 43.442’03 euros a la Sra. ***
per una piscina, caseta depuradora, terrassa coberta i una ampliació de l’habitatge
existent a la parcel·la ***del polígon ***.
· Decret núm. ***.Exp. ***. Imposar una sanció de 41.045 euros al Sr. *** per la
reforma i ampliació d’una construcció ramadera per a habitatge a la parcel·la *** del
polígon ***.

· Decret núm. ***.Exp. ***. Imposar una sanció de 44.537’18 euros al Sr. *** per la
reforma i canvi d’ús a habitatge d’una caseta i la seva ampliació, a la parcel·la ***
del polígon ***.
· Decret núm. ***. Imposar una sanció de 9.372’50 euros al Sr. *** per una piscina i
sala de màquines a la parcel·la *** del polígon ***
· Decret núm. ***. Imposar una sanció de 7.968’50 euros a la Sra. *** per una
piscina a la parcel·la *** del polígon ***.
· Decret núm. ***. Imposar una sanció de 9.024’53 euros al Sr. *** per una piscina i
sala de màquines a la parcel·la *** del polígon ***.
· Decret núm. *** Imposar una sanció de 1.230’94 euros al Sr. *** per la reforma de
la coberta del c/ *** abans de la concessió de la llicència.
Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
3.4.- Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
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
9411

Doc. Acred.
B07740699

Nom tercer
EL GALL EDITOR, S.L.

Imp. (Eur)
165,2

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

121.705

A07102932

AVALGO, S.A.

442,92

79

B57202855

ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

224,79

***

***

***

001/12

G57458788

COLLA GEGANTERA I L'ESBART DE SANT JORDI

***

***
2.084,86

16

B57263022

LOPEZ CHACON, SL

11/004838

A07067002

CUXACH, S.A.

4.706,55
6,75

11/004839

A07067002

CUXACH, S.A.

280,67

11/004840

A07067002

CUXACH, S.A.

82,21

11/004841

A07067002

CUXACH, S.A.

51,63

11/004843

A07067002

CUXACH, S.A.

14,4

11/004844

A07067002

CUXACH, S.A.

1.080,28

11/004845

A07067002

CUXACH, S.A.

39,01

11/004846

A07067002

CUXACH, S.A.

227,22

11/004847

A07067002

CUXACH, S.A.

51,45

11/004848

A07067002

CUXACH, S.A.

12,56

11/004849

A07067002

CUXACH, S.A.

14,6

11/004850

A07067002

CUXACH, S.A.

36,93

11/004851

A07067002

CUXACH, S.A.

111,79

11/004852

A07067002

CUXACH, S.A.

55,32

11/004853

A07067002

CUXACH, S.A.

72

11/004854

A07067002

CUXACH, S.A.

84,83

122.278

A07102932

AVALGO, S.A.

1.253,70

122.282

A07102932

AVALGO, S.A.

42,04

230.723

B57111528

FEIM ESPORT, SL

117,5

5100

B57424210

BALEAR DE OFICINAS 2006, S.L.

5278

B07870868

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

A/2012/0000658569

A79707345

SOLRED, S.A.

412,49

2012A2259

B57347056

JARDINERIA BISANYES, S.L.

197,79

2012A2260

B57347056

JARDINERIA BISANYES, S.L.

139,86

180,19
40,93

***

***

***

***

***

***

***

9446

B07740699

EL GALL EDITOR, S.L.

64

9504

B07740699

EL GALL EDITOR, S.L.

MS7848.011

A07130578

MIFU, S.A.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

A/2012/0000658567

A79707345

SOLRED, S.A.

120.048

B57748782

H202 SPORT GLOBAL, S.L.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

S/000050282

B85635910

EDICIONES EL PAIS, S.L.

370

S/000050283

B85635910

EDICIONES EL PAIS, S.L.

370

***

***

***

J92/2012

G07596281

PRODIS

975,14

J93/2012

G07596281

PRODIS

254,88

36
264,5

***
305,22
4.708,20

***

***

C94/2012

G07596281

PRODIS

1.310,81

C95/2012

G07596281

PRODIS

877,49

122404

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

154,63

122405

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

32,66

122406

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

18,35

122407

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

221,42

122408

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

303,39

122409

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

218,75

122410

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

278,3

122411

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

15,93

122412

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

23,41

122413

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

132,04

122414

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

58,1

122416

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

10,4

122417

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

98,97

122440

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

68,88

122448

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

47,13

122449

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1,39

122450

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

256,02

122549

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

18,67

122550

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

137,55

109

B57202855

ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

175,23

***

***

***

12/178

B07526007

GESTIO SOCIOEDUCATIVA, S.L.

63

B57280356

BOCCHORIS, S.L.U

69

B57280356

BOCCHORIS, S.L.U

J 672

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

1.332,55

J 673

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

167,09

T12-0056

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

27,61

T12-0062

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

45,82

T12-0064

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

14,75

A12-0108

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

45,47

A12-0110

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

32,98

A12-0111

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

101,19

A12-0112

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

72,44

A12-0113

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

99,77

A12-0114

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

85,14

A12-0115

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

91,24

A12-0116

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

77,77

A12-0117

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

101,08

A12-0122

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

84,06

A12-0123

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

80,96

T12-0065

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

323,45

T12-0066

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

9,74

T12-0067

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

27,02

***
9.525,88
174,51
419,09

T12-0069

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

44,25

T12-0070

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

14,75

A12-0153

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

90,51

23.1.1.0.3568

B07920762

CAN TORRANDELL, S.L.

139

23.1.1.0.3569

B07920762

CAN TORRANDELL, S.L.

37,54

23.1.1.0.3570

B07920762

CAN TORRANDELL, S.L.

177

G57356057

FUNDACIO ES GARROVER

1.244,90

178

G57356057

FUNDACIO ES GARROVER

6.238,37

01/0020864/12

B07747207

12002593

B07641053

MATERIALS CONST.MARTORELL TORRANDEL
S.L.
MARTI-DECORACIO, S.L.

11/005371

A07067002

CUXACH, S.A.

24,04

11/005372

A07067002

CUXACH, S.A.

19,86

11/005373

A07067002

CUXACH, S.A.

290,1

11/005374

A07067002

CUXACH, S.A.

35,98

11/005375

A07067002

CUXACH, S.A.

100,58

11/005377

A07067002

CUXACH, S.A.

25,38

11/005378

A07067002

CUXACH, S.A.

101,82

11/005379

A07067002

CUXACH, S.A.

91,84

11/005380

A07067002

CUXACH, S.A.

26,41

11/005381

A07067002

CUXACH, S.A.

877,73

11/005382

A07067002

CUXACH, S.A.

28,8

11/005383

A07067002

CUXACH, S.A.

84,91

11/005384

A07067002

CUXACH, S.A.

21

U57680621

U.T.E.NETEJA VIARIA POLLENÇA

12A215

B07813108

VIDRES I ALUMINI TAULER, S.L.

120.010

B57748782

H202 SPORT GLOBAL, S.L.

21.234,10

18

B57263022

LOPEZ CHACON, SL

19.470,00

192/2012

B57426165

193/2012

B57426165

DISEÑO, COMUNICACION Y PUBLICIDAD TRES,
S.L.
DISEÑO, COMUNICACION Y PUBLICIDAD TRES,
S.L.

118

246,83
1.793,01

10,34

TOTAL

63.924,17
6.023,31

177
348,1
179420,93

2n.- Aprovar la següent relació, amb els seus corresponents imports, de despeses no
registrades i amb subjecció als crèdits i aplicació pressupostària corresponent:
NÚM.DOC

DOC.TERCER

NOM INTERESSAT
***
***

IMPORT €
***
***

PERSONAL AREA ESPORTS

1.028,00

PERSONAL AREA ESPORTS

2.572,03

***

***

PERSONAL TURISME

791,28

PERSONAL TURISME

947,48

***

***

POLICIA LOCAL

12.712,92

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

TOTAL

19.870,17

3r.- Aprovar la següent relació, amb els seus corresponents imports, de despeses
d’Endesa Energia SAU, i amb subjecció als crèdits i aplicació pressupostària
corresponent:
Nº Factura

Fecha fact

P1201NA0491671

15/05/2012

P1201NA0248413

03/04/2012

Suministro
VICENÇ BUADES,51, POLIDEPORT
PISCINA,PORT DE POLLENçA
VICENÇ BUADES,51, POLIDEPORT
PISCINA,PORT DE POLLENçA

Importe

P4201NA0254982

05/04/2012

ECONOMO TORRES,0,

,PORT DE POLLENçA

P4201NA0487018

15/05/2012

ECONOMO TORRES,0,

,PORT DE POLLENçA

802,09

P4201NA0283449

11/04/2012

PALMA,0, JTO.POLIDEPO LOCAL,POLLENÇA

2.315,29

P4201NA0487006

15/05/2012

1.562,05

P4201NA0318987

17/04/2012

P4201NA0478149

14/05/2012

PALMA,0, JTO.POLIDEPO LOCAL,POLLENÇA
POLIGONO INDUSTRIAL SOLAR B-20,0, NO
CONTRATAR ,POLLENÇA
POLIGONO INDUSTRIAL SOLAR B-20,0, NO
CONTRATAR ,POLLENÇA

P4201NA0303918

13/04/2012

POLIGONO 10,0, JT.CD JOU ,POLLENÇA

365,93

P4201NA0478150

14/05/2012

POLIGONO 10,0, JT.CD JOU ,POLLENÇA

285,65

P4201NA0254983

05/04/2012

POLIGONO 4,4, Y 12 S.ET 3 ,POLLENÇA

146,58

P4201NA0487019

15/05/2012

POLIGONO 4,4, Y 12 S.ET 3 ,POLLENÇA

167,82

P4201NA0319172

17/04/2012

MESTRE ALBERTI,1,

,PORT DE POLLENçA

425,83

P4201NA0487263

15/05/2012

360,03

P4201NA0283578

11/04/2012

P4201NA0487062

15/05/2012

MESTRE ALBERTI,1, ,PORT DE POLLENçA
SOR CIFRE DE COLONYA,10, ESCUELA
ESCOLA,POLLENÇA
SOR CIFRE DE COLONYA,10, ESCUELA
ESCOLA,POLLENÇA

P4201NA0293587

12/04/2012

MERCAT,2,

.,POLLENÇA

693,63

P4201NA0498879

16/05/2012

MERCAT,2,

.,POLLENÇA

306,60

P4201NA0304487

13/04/2012

ROSES,0, S/N ,PORT DE POLLENçA

85,95

P4201NA0478309

14/05/2012

80,88

P4201NA0245396

03/04/2012

P4201NA0487007

15/05/2012

P4201NA0289248

11/04/2012

ROSES,0, S/N ,PORT DE POLLENçA
VICENÇ BUADES,53, COLEGIO ,PORT DE
POLLENçA
VICENÇ BUADES,53, COLEGIO ,PORT DE
POLLENçA
VICENÇ BUADES,49, C.SANITARIO
C.SANITARIO,PORT DE POLLENçA

P4201NA0303919

13/04/2012

ZONA 4,0, CAMPO FUTBOL ,POLLENÇA

325,64

P4201NA0478151

14/05/2012

276,56

P4201NA0289250

11/04/2012

P4201NA0304489

13/04/2012

P4201NA0487264
P4201NA0319173

15/05/2012
17/04/2012

ZONA 4,0, CAMPO FUTBOL ,POLLENÇA
VICENÇ BUADES,49, C.SANITARIO
OF.MUNICIPAL,PORT DE POLLENçA
CODONYER,0, SECTOR 1 ,PORT DE
POLLENçA
CODONYER,0, SECTOR 1 ,PORT DE
POLLENçA
VICENÇ BUADES,51, LOC POLIDEPORT

2.475,86
2.734,05
788,38

116,63
93,23

614,13
656,81

1.920,13
1.130,83
651,19

112,32
624,60
548,07
832,51

P4201NA0478310

14/05/2012

POLIDEPORTIV,PORT DE POLLENçA
VICENÇ BUADES,51, LOC POLIDEPORT
POLIDEPORTIV,PORT DE POLLENçA

P4201NA0487063

15/05/2012

MENENDEZ Y PELAYO,23,

.,POLLENÇA

296,57

P4201NA0283579

11/04/2012

MENENDEZ Y PELAYO,23,

.,POLLENÇA

307,93

P4201NA0255271

05/04/2012

VORA MAR,0,

P4201NA0243295

03/04/2012

CALVARI,2,

.,POLLENÇA

4,50

P0217NZ0010510

19/04/2012

CALVARI,2,

.,POLLENÇA

1.556,84

P4201NA0422467

09/05/2012

P4201NA0254984

05/04/2012

P4201NA0487020

15/05/2012

CALVARI,2, .,POLLENÇA
FORMENTOR,0, LADO 118 ,PORT DE
POLLENçA
FORMENTOR,0, LADO 118 ,PORT DE
POLLENçA

P4201NA0304490

13/04/2012

POLL,0,

,PORT DE POLLENçA

772,55

P4201NA0487265

15/05/2012

POLL,0,

,PORT DE POLLENçA

684,49

P4201NA0303920

13/04/2012

JOAQUIM SOROLLA,0,

,CALA SANT VICENç

P4201NA0478152

14/05/2012

JOAQUIM SOROLLA,0,

,CALA SANT VICENç

P4201NA0245408

03/04/2012

PALMA A PTO. POLLENSA,0,

,POLLENÇA

1.675,47

P4201NA0487010

15/05/2012

PALMA A PTO. POLLENSA,0,

,POLLENÇA

1.496,29

P4201NA0487064

15/05/2012

BISBE DESBACH,0, CLINI ,POLLENÇA

997,71

P4201NA0283580

11/04/2012

BISBE DESBACH,0, CLINI ,POLLENÇA

928,94

P4201NA0487011

15/05/2012

CA LES MUNNARES,0, GARAJ ,POLLENÇA

612,37

P4201NA0245409

03/04/2012

CA LES MUNNARES,0, GARAJ ,POLLENÇA

608,60

P4201NA0245410

03/04/2012

GUILLEM CIFRE DE COLONYA,33,

,POLLENÇA

814,07

P4201NA0487012

15/05/2012

571,91

P4201NA0304492

13/04/2012

P4201NA0487266

15/05/2012

GUILLEM CIFRE DE COLONYA,33, ,POLLENÇA
GUILLEM COLOM,0, JTO. E.T. SECTOR 2,PORT
DE POLLENçA
GUILLEM COLOM,0, JTO. E.T. SECTOR 2,PORT
DE POLLENçA

P4201NA0487061

15/05/2012

SANT DOMINGO,0,

,POLLENÇA

687,87

P4201NA0283577

11/04/2012

SANT DOMINGO,0,

,POLLENÇA

559,31

PH201NC0032569

05/04/2012

PH201NC0032600

05/04/2012

CA LES MUNNARES,0, ,POLLENÇA
CALA BARQUES,0, E.T. HOTEL D ON
PEDRO,CALA SANT VICENç

PH201NC0040637

18/04/2012

JOAN CERDA,0,

PH201NC0039934

17/04/2012

RUBEN DARIO,0,

PH201NC0036218

11/04/2012

MENDEZ NUÑEZ,3,

PH201NC0036219

11/04/2012

ROGER DE FLOR,0,

PH201NC0053686

10/05/2012

METGE LLOPIS,3,

,PORT DE POLLENçA

364,31

PH208NC0001058

09/05/2012

METGE LLOPIS,3,

,PORT DE POLLENçA

1.491,89

,PORT DE POLLENçA

,PORT DE POLLENçA
,PORT DE POLLENçA
,PORT DE POLLENçA
,PORT DE POLLENçA

TOTAL

561,22

85,54

1.408,20
142,93
223,54

921,77
447,63

673,53
574,55

581,59
85,26
2.261,97
1.702,33
568,77
399,52

46.569,24

4rt.- Aprovar la següent relació, amb els seus corresponents imports, de despeses
d’Endesa Energia XXI, i amb subjecció als crèdits i aplicació pressupostària
corresponent:
Nº Factura

Fecha fact

Suministro

SA201NB0065760

16-abr-12

ALCUDIA,0,

,PORT DE POLLENçA

Importe

SA201NB0114595

10-may-12

ALCUDIA,0,

,PORT DE POLLENçA

35,40

SA201NB0038790

23-mar-12

ALCUDIA,0,

,PORT DE POLLENçA

119,38

SH201NA0050964

04-abr-12

BARTOMEU ALOY,0,

,POLLENÇA

522,07

SH201NA0101789

07-may-12

BARTOMEU ALOY,0,

,POLLENÇA

501,87

SA201NB0060572

13-abr-12

CECILI METEL,0,

,POLLENÇA

-36,83

598,81

SA201NB0120821

14-may-12

CECILI METEL,0,

,POLLENÇA

529,17

SH201NA0055797

05-abr-12

CEMENTERIO,0, . ,POLLENÇA

20,57

SH201NA0104539

08-may-12

CEMENTERIO,0, . ,POLLENÇA

SA201NB0071866

17-abr-12

METGE LLOPIS,5,

,PORT DE POLLENçA

292,96

SA201NB0106507

08-may-12

METGE LLOPIS,5,

,PORT DE POLLENçA

151,06

SA201NB0056313

05-abr-12

FARO,5,

,PORT DE POLLENçA

SA201NB0105070

08-may-12

FARO,5,

,PORT DE POLLENçA

SA201NB0054198

05-abr-12

FORMENTOR,64,

SA201NB0108292

08-may-12

FORMENTOR,64,

SH201NA0065131

16-abr-12

ESCANDALL,6,

,PORT DE POLLENçA

213,99

SH201NA0114584

10-may-12

ESCANDALL,6,

,PORT DE POLLENçA

151,57

SH201NA0038568

23-mar-12

ESCANDALL,6,

,PORT DE POLLENçA

210,61

SA201NB0054995

05-abr-12

GUILLEM CIFRE DE COLONYA,0,

,POLLENÇA

156,20

SA201NB0114353

10-may-12

GUILLEM CIFRE DE COLONYA,0,

,POLLENÇA

185,94

SH201NA0045012

27-mar-12

ELCANO,0, , ,PORT DE POLLENçA

342,78

SH209NA0000188

04-abr-12

ELCANO,0, , ,PORT DE POLLENçA

-171,34

SH201NA0047582

28-mar-12

JUAN XXIII,0,

,PORT DE POLLENçA

792,32

SH201NA0060085

13-abr-12

JUAN XXIII,0,

,PORT DE POLLENçA

1.165,67

SH201NA0121905

15-may-12

JUAN XXIII,0,

,PORT DE POLLENçA

961,31

SH201NA0058504

10-abr-12

MAR,0,

SH201NA0101795

07-may-12

455,15

S9201NB0070558

10-may-12

S9201NB0034511

05-abr-12

16,26

-51,81
59,17

,PORT DE POLLENçA

206,10

,PORT DE POLLENçA

157,16

,POLLENÇA

541,27

S9201NB0023771

23-mar-12

MAR,0, ,POLLENÇA
NAU VICTORIA,0, E.T. NAO VIC TORIA.,PORT
DE POLLENçA
NAU VICTORIA,0, E.T. NAO VIC TORIA.,PORT
DE POLLENçA
NAU VICTORIA,0, E.T. NAO VIC TORIA.,PORT
DE POLLENçA

S9201NB0070357

10-may-12

BISBE DESBACH,0,

,POLLENÇA

338,85

S9201NB0032372

04-abr-12

BISBE DESBACH,0,

,POLLENÇA

268,08

SA201NB0038803

23-mar-12

PARIS,0, , ,PORT DE POLLENçA

254,38

SA201NB0065771

16-abr-12

PARIS,0, , ,PORT DE POLLENçA

290,21

SA201NB0114600

10-may-12

PARIS,0, , ,PORT DE POLLENçA

170,22

SH201NA0038429

23-mar-12

PARIS,0,

,PORT DE POLLENçA

388,46

SH201NA0059894

12-abr-12

PARIS,0,

,PORT DE POLLENçA

379,74

SH201NA0113724

10-may-12

PARIS,0,

,PORT DE POLLENçA

314,55

S9201NB0038854

13-abr-12

ROGER DE FLOR,0,

,PORT DE POLLENçA

792,79

S9201NB0069644

09-may-12

ROGER DE FLOR,0,

,PORT DE POLLENçA

560,46

SH201NA0055818

05-abr-12

SANT DOMINGO,0,

SH201NA0113504

10-may-12

SA201NB0039101

23-mar-12

SA201NB0069198

17-abr-12

SA201NB0115554

10-may-12

SANT DOMINGO,0, ,POLLENÇA
MOLL NOU,0, EN MUELLE ,PORT DE
POLLENçA
MOLL NOU,0, EN MUELLE ,PORT DE
POLLENçA
MOLL NOU,0, EN MUELLE ,PORT DE
POLLENçA

SA201NB0038811

23-mar-12

VICENÇ BUADES,26,

,PORT DE POLLENçA

437,52

SA201NB0062078

13-abr-12

VICENÇ BUADES,26,

,PORT DE POLLENçA

601,25

SA201NB0112083

09-may-12

VICENÇ BUADES,26,

,PORT DE POLLENçA

353,47

SA201NB0038814

23-mar-12

VERGE DEL CARME,68,

.,PORT DE POLLENçA

172,79

SA201NB0060692

13-abr-12

VERGE DEL CARME,68,

.,PORT DE POLLENçA

440,82

SA201NB0114604

10-may-12

VERGE DEL CARME,68,

.,PORT DE POLLENçA

210,44

SH201NA0038325

23-mar-12

VERGE DEL CARME,90,

.,PORT DE POLLENçA

136,76

SH201NA0056878

05-abr-12

VERGE DEL CARME,90,

.,PORT DE POLLENçA

68,26

SH201NA0113664

10-may-12

VERGE DEL CARME,90,

.,PORT DE POLLENçA

197,32

,POLLENÇA

232,86
329,08
226,98

146,32
95,93
513,62
437,43
349,11

S9201NB0029372

28-mar-12

LLENAIRE,0,

,PORT DE POLLENçA

645,21

S9201NB0041000

16-abr-12

LLENAIRE,0,

,PORT DE POLLENçA

261,23

S9201NB0075734

15-may-12

LLENAIRE,0,

,PORT DE POLLENçA

540,84

SH201NA0115897

10-may-12

LONDRES,0,

,PORT DE POLLENçA

128,64

SH201NA0038704

23-mar-12

LONDRES,0,

,PORT DE POLLENçA

166,86

SH201NA0066455

16-abr-12

LONDRES,0,

,PORT DE POLLENçA

333,26

S9201NB0034516

05-abr-12

JOAN BABTISTA CABANILLAS,33,

,POLLENÇA

198,10

S9201NB0057235

25-abr-12

JOAN BABTISTA CABANILLAS,33,

,POLLENÇA

102,25

S9201NB0063094

08-may-12

JOAN BABTISTA CABANILLAS,33,

,POLLENÇA

SA201NB0038821

23-mar-12

CALA MOLINS,0,

,CALA SANT VICENç

231,58

SA201NB0068132

17-abr-12

CALA MOLINS,0,

,CALA SANT VICENç

365,16

SA201NB0114607

10-may-12

CALA MOLINS,0,

,CALA SANT VICENç

176,72

SH201NA0038330

23-mar-12

CALA MOLINS,0,

,CALA SANT VICENç

341,43

SH201NA0067350

17-abr-12

CALA MOLINS,0,

,CALA SANT VICENç

429,13

SH201NA0113667

10-may-12

260,80

SA201NB0115592

10-may-12

SA201NB0039106

23-mar-12

53,22

SA201NB0062138

13-abr-12

CALA MOLINS,0, ,CALA SANT VICENç
ROSES,0, S/N ALUM. BLICO,PORT DE
POLLENçA
ROSES,0, S/N ALUM. BLICO,PORT DE
POLLENçA
ROSES,0, S/N ALUM. BLICO,PORT DE
POLLENçA

S9201NB0070569

10-may-12

LLIMONERA,0,

,PORT DE POLLENçA

143,85

S9201NB0023810

23-mar-12

LLIMONERA,0,

,PORT DE POLLENçA

158,40

S9201NB0037051

12-abr-12

LLIMONERA,0,

,PORT DE POLLENçA

32,18

SA201NB0038929

23-mar-12

SANT VICENÇ,0,

,CALA SANT VICENç

SA201NB0058301

05-abr-12

SANT VICENÇ,0,

,CALA SANT VICENç

40,71

SA201NB0113573

09-may-12

SANT VICENÇ,0,

,CALA SANT VICENç

109,75

S9201NB0023798

23-mar-12

SANT VICENÇ,0, OFICI ,CALA SANT VICENç

S9201NB0036036

05-abr-12

SANT VICENÇ,0, OFICI ,CALA SANT VICENç

-1,52

S9201NB0070090

09-may-12

SANT VICENÇ,0, OFICI ,CALA SANT VICENç

52,91

SH201NA0055838

05-abr-12

GREGAL,1,

.,PORT DE POLLENçA

386,00

SH201NA0107433

08-may-12

GREGAL,1,

.,PORT DE POLLENçA

387,97

SH201NA0055839

05-abr-12

PERE MELIA,1,

SH201NA0107434

08-may-12

258,67

SA201NB0065818

16-abr-12

SA201NB0114608

10-may-12

SA201NB0038823

23-mar-12

PERE MELIA,1, ,PORT DE POLLENçA
MURTA,0, EDIF. PLAYA LLENAIRE,PORT DE
POLLENçA
MURTA,0, EDIF. PLAYA LLENAIRE,PORT DE
POLLENçA
MURTA,0, EDIF. PLAYA LLENAIRE,PORT DE
POLLENçA

S9201NB0023710

23-mar-12

CAVALL BERNAT,0,

,CALA SANT VICENç

231,62

S9201NB0035138

05-abr-12

CAVALL BERNAT,0,

,CALA SANT VICENç

107,76

S9201NB0070512

10-may-12

CAVALL BERNAT,0,

,CALA SANT VICENç

230,02

SH201NA0051659

04-abr-12

FORMENTOR,0,

SH201NA0101036

07-may-12

S9201NB0023761

23-mar-12

S9201NB0035723

05-abr-12

S9201NB0070548

10-may-12

FORMENTOR,0, ,POLLENÇA
CAN BOTANA,0, E.T. CAN BOT ANA,CALA
SANT VICENç
CAN BOTANA,0, E.T. CAN BOT ANA,CALA
SANT VICENç
CAN BOTANA,0, E.T. CAN BOT ANA,CALA
SANT VICENç

SA201NB0055073

05-abr-12

CAS XINO,0,

SA201NB0103578

08-may-12

SA201NB0039121

23-mar-12

SA201NB0065881

16-abr-12

CAS XINO,0, ,POLLENÇA
CADERNERA,0, URB. GOMMAR ,PORT DE
POLLENçA
CADERNERA,0, URB. GOMMAR ,PORT DE
POLLENçA

,PORT DE POLLENçA

,POLLENÇA

,POLLENÇA

217,90
275,49
310,21

71,97

83,58

279,93

214,63
143,57
186,71

89,37
98,34
58,09
2,16
88,19
2,63
32,33
670,59
174,07

SA201NB0115667

10-may-12

CADERNERA,0, URB. GOMMAR ,PORT DE
POLLENçA

582,60

S9201NB0048148

19-abr-12

COLOMER,0, POL. 4-12 ,PORT DE POLLENçA

340,62

S9201NB0065952

08-may-12

COLOMER,0, POL. 4-12 ,PORT DE POLLENçA

SA201NB0117464

11-may-12

FARO,0, BOMBA AGUAS. ,PORT DE POLLENçA

1.181,09

SA201NB0058649

05-abr-12

FARO,0, BOMBA AGUAS. ,PORT DE POLLENçA

1.105,55

SA201NB0056551

05-abr-12

CECILI METEL,0, ALUMB.PUBLIC ,POLLENÇA

599,66

SA201NB0114431

10-may-12

607,74

SH201NA0077540

19-abr-12

SH201NA0106170

08-may-12

SH201NA0057909

05-abr-12

SH201NA0107487

08-may-12

CECILI METEL,0, ALUMB.PUBLIC ,POLLENÇA
ALMIRALL CERVERA,0, LADO Nº35 EC. I,PORT
DE POLLENçA
ALMIRALL CERVERA,0, LADO Nº35 EC. I,PORT
DE POLLENçA
C'AN SINGALA,0, VIAL B UA 22 ,PORT DE
POLLENçA
C'AN SINGALA,0, VIAL B UA 22 ,PORT DE
POLLENçA

SA201NB0064144

13-abr-12

POLIGONO 10,0, JT.CD MORRIO ,POLLENÇA

720,05

SA201NB0114553

10-may-12

POLIGONO 10,0, JT.CD MORRIO ,POLLENÇA

505,45

SA201NB0055177

05-abr-12

POLIGONO 10,0, CD BEACES ,POLLENÇA

29,00

SA201NB0103668

08-may-12

24,95

S9201NB0082377

18-may-12

S9201NB0039773

16-abr-12

POLIGONO 10,0, CD BEACES ,POLLENÇA
RECINTO FERIANTES (AÑO 2009),0, FERIA
ABRIL ,POLLENÇA
RECINTO FERIANTES (AÑO 2009),0, FERIA
ABRIL ,POLLENÇA

TOTAL

207,07

641,12
297,69
86,65
23,23

52,91
44,66
33.257,06

4.1.2.- Aprovació, si procedeix, d’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits (bases d’execució 18ª i 27ª Pressupost General 2012)
Vista i examinada la relació de factures adjunta i vist l’informe emès dia 17 de juliol
de 2012 per part de l’Interventor i la Secretària de la Corporació.
Vist el disposat a la base 18 de les Bases d’Execució del Pressupost General 2012 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 2012, hi ha crèdit
disponible suficient per atendre l’import de 4.725,81€ per aquestes obligacions
pendents de reconeixement, desprès d’àmplia deliberació i vist l’informe referenciat
respecte els procediments contractuals administratius establerts a la LCSP els reunits,
per unanimitat, acorden
UNIC.- Aprovar extrajudicialment la següent relació de despeses, amb els seus
corresponents imports, i amb subjecció als crèdits i aplicació pressupostària
corresponent:
Núm. Fra.
AB12/3

Doc. Acred.
B57056798

Nom tercer
Z.C.D.J. BALEAR S.L.

Imp. (Eur)
471,82

AB12/18

B57056798

Z.C.D.J. BALEAR S.L.

49,56

AB12/20

B57056798

Z.C.D.J. BALEAR S.L.

AB12/24

B57056798

Z.C.D.J. BALEAR S.L.

84,96

AB12/25

B57056798

Z.C.D.J. BALEAR S.L.

355,42

75/12

B57630279

PONENT ECOLOGIC, S.L.

A 12/2717

A33912445

ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA, S.A.L.

454,3

A 12/2716

A33912445

ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA, S.A.L.

2.054,70

TOTAL

163,83

1.091,22

4725,81

4.2.- Certificacions facultatives
4.2.1.- Vista la certificació núm.1 del projecte “rehabilitació del pati de l’edifici Miquel
Capollonch” presentada per l’entitat “Rehabilitacions, Construccions i Reformes
d’edificacions Marcos i Xisca s.l.” NIF B57591893 per import de 41.183,60 euros.
, els reunits, per unanimitat, acorden:
1r.- Aprovar la certificació núm.1 corresponent a l’execució del projecte d’obres
“rehabilitació del pati de l’edifici Miquel Capollonch” per import de 41.183,60 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151 61905.
2n.- Notificar aquest acord a l’entitat “Rehabilitacions, Construccions i Reformes
d’edificacions Marcos i Xisca S.L.” als efectes oportuns
4.3.- Propostes de pressupost

4.3.1.- Vista la proposta del Regidor delegat d’Esports, Sr. Bartomeu Fuster
Capllonch de dia 13 de juliol de 2012 mitjançant la qual proposa l’aprovació del
pressupost corresponent a les obres de reparació de les pistes de tennis del
poliesportiu.
Vist l’expedient tramitat a l’efecte així com els quatre pressuposts aportats, resultant
ésser l’oferta més econòmica la de l’entitat “Savia Proyectos y Mtos. S.L.”, tal com
consta a la proposta abans descrita.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 16.07.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de
conformitat amb l’article 6 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 Savia Proyectos y Mtos.
SL , amb NIF B57283814, per la realització de les obres de reparació de les pistes de
tennis del poliesportiu, per un import total de 17.397,80 euros (IVA exclòs) de
conformitat amb la proposta i el pressupost adjunts.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 340 21207 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 el recurs de reposició presentat pel Sr. ***, en representació de l’entitat F &
A Beach S.L., NIF B57626731 (RGE 2278 de 15/03/12), davant l’acord de la Junta de
Govern de dia 19 de gener de 2012, d’aprovació de la proposta de liquidació relativa a
l’explotació dels serveis de temporada de 2011 a les Platges de Tamarells i Albercutx,
la Junta de Govern, vists els informes emesos a l’efecte pels serveis tècnics municipals
de 12/02/12 i 19/06/12, acorda:
1r.Desestimar les al·legacions núms.2ª.1.(barreres de contenció eòlica), 2ª.2 i 2ª.3.
(fondejos), 2ª.4.(papereres), 2ª.5.(oxidocs i cadires amfíbies). Aquestes instal·lacions
representen una diferència a favor de l’Ajuntament de 63.045,75 euros.
2n.-Estimar l’al·legació referent a la cessió d’aljubs i bombes, valorant aquestes
instal·lacions en la quantitat de 1.506,92 euros.
3r.Estimar parcialment l’al·legació núm.2ª.6., valorant les instal·lacions de banys i
vestuaris en la quantitat de 20.005,55 euros.
4rt.En quant a les barreres eòliques, requerir a l’adjudicatari l’import de la millora
proposada -26.313 euros- atès que no es dugué a terme. 5è.Requerir a l’adjudicatari el

proveïment de 102 conjunts de 2 papereres segons l’annex 5 del Plec, d’acord amb les
ofertes de millores presentades tant per Albercuix com per Tamarells, o respondre del
valor de les mateixes per import total de 27.540 euros.
6è.Requerir a l’adjudicatari per a la implementació de les millores relatives al
proveïment de cadires i muletes amfíbies, així com els oxidocs, o respondre del valor de
les mateixes per import total de 9.192,75 euros, segons les mateixes ofertes.
7è.-Acceptar la cessió d’aljubs de fecals per valor de 1.506,92 euros que l’Ajuntament
abonarà a l’adjudicatari.
8è.Requerir a l’adjudicatari el pagament a l’Ajuntament de 20.005,55 euros en concepte
de lloguer de les instal·lacions de banys i vestuaris.
-La liquidació es fixa en conseqüència en la quantitat de 81.544,38 euros a favor de
l’Ajuntament de Pollença.

4.4.2.- Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. ***, en representació de l’entitat
Rústic Rafal S.L. NIF B07808579 (RGE 4992 de 14/06/12), davant l’acord de la
Junta de Govern de dia 22/05/2012 d’autorització d’ocupació de la via pública a la
Plaça Major en el qual sol·licita que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la
via pública a la Plaça Major a l’aforament total del local (C’an Teresa).
La Junta de Govern Local,amb l’abstenció, en virtut de l’article 28 de la Llei 30/92,
del Sr. Batle, Acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. ***, atès que no es pot tenir en
compte l´espai destinat a vinoteca per permetre una major ocupació de via pública
amb taules i cadires, ja que aquesta s’ha concedit en relació a l’activitat de barrestaurant.
2n.- Notificar el present acord a l’interessat.
4.5.- Varis
4.5.1.- Vista la instància presentada per la Sra. *** Juan, NIF *** (RGE *** de
***), en la qual demana l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica per
causa de discapacitat la Junta de Govern acorda:
1r.-Declarar l’exempció de l’IVTM del vehicle matrícula ***, de conformitat amb
l’article 3.1.e) de l’ordenança municipal reguladora de l’impost amb efectes d’1 de
gener de 2012, atès que la Sra.*** acredita un grau de discapacitat del 34% des de
dia 17/03/2011.
2n.-Notificar el present acord a l’interessada i donar trasllat a l’ATIB als efectes
pertinents.

4.5.2.- Vista la relació de factures presentada pel Sr. ***, en representació de
l’Agrupació de Protecció Civil de Pollença NIF G57257487 (RGE 1323 de 7/02/12),
com a justificants de les despeses realitzades per dita agrupació i de conformitat amb
el conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Pollença,
Vist l’informe d’Intervenció.
La junta de Govern acorda:
1r.- Aprovar la despesa justificada amb les següents factures per un import total de
6.385,88 € amb càrrec a la partida pressupostària 134 48921 del pressupost de 2012:
Level
Itv
Itv
Prodis
Rest.Monument
imp circulac
Cepsa
pollenc automoció
3G hidraulica
gual local
bar cap de cant
Endesa
seemann sub esp
club pollença
bar avenida
***
***
115 irpf
lloguer local

164,47
54,15
46,43
302,08
149,40
134,53
17,91
1301,41
855,50
105,00
255,20
206,32
70,61
12,10
27,00
22,00
52,80
745,42
1.863,55

Total

6.385,88

2n.- Notificar aquesta resolució a l’agrupació de Protecció Civil de Pollença als
efectes oportuns.
4.5.3.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, NIF *** ( RGE núm. ***, ***),
en la qual demana la devolució dels imports abonats en concepte d’impost sobre
construccions obres i instal·lacions i de taxa per llicència urbanística en relació a un
projecte del qual l’Ajuntament va denegar la llicència per resolució d’Alcaldia de 19
d’abril de 2010 la Junta de Govern, vist l’informe emès a l’efecte pels serveis tècnics
municipals, acorda:
1r. Accedir a la sol·licitud de devolució de l’ICIO per import de 75,68 euros, atès que
d’acord amb l’esmentat informe les obres no foren executades.

2n.- Denegar la sol·licitud de devolució de la taxa sobre llicències urbanístiques per
import de 21,62 euros, de conformitat amb l’article 8.3. de l’ordenança municipal
reguladora de la taxa.
3r.-Notificar el present acord a la interessada als efectes pertinents.
4.5.4.-La Junta de Govern , vist l’informe d’Intervenció, aprova la devolució d’ofici
dels següents imports en concepte de taxa de recollida i tractament de fems:
***………………….…………..6.523,15 €
***………........................11.030,31 €
***……........................11.216,66 €
***.........................................3.411,31 €
4.5.5.- A proposta de l’ATIB
Vist l’acord de la junta de Govern de 18 d’octubre de 2011 de compensació de deutes
del Sr.***, NIF ***,
La Junta de Govern acorda:
1r.- Modificar l’acord de la junta de govern en el següent sentit:
Allà on diu: “1r.Compensar el crèdit per pagament indegut, per duplicitat, de
l’impost de béns immobles de l’exercici 2009 amb el deute corresponent per l’impost
de béns immobles de l’exercici 2010 de l’immoble situat al polígon *** parcel·la
*** del terme municipal de Pollença”
Ha de dir: “1r.Compensar el crèdit per pagament indegut, per duplicitat, de l’impost
de béns immobles de l’exercici 2009 (582,56 euros) amb el deute corresponent per
l’impost de béns immobles de l’exercici 2010 (501,49 euros) de l’immoble situat al
polígon 9 parcel·la 92 del terme municipal de Pollença”
2n.- Traslladar l’acord als efectes corresponents.
4.5.6.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, en representació de La Lambra
Pollença S.L., NIF B57689150 (RGE 4271 de 22/05/12), en la qual sol·licita que
s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a
l’aforament del local (Cafè Plaça).
Vist que presenta una memòria tècnica de sol·licitud d’ampliació de l’aforament,
sense que consti l’autorització de la mateixa.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals.
La junta de govern local acorda:
1r.- Denegar la petició d’ampliació de les places d’ocupació de la via pública, atesa
la falta de disponibilitat d’espai segons l’acord de 22/05/2012, i que s’ajusta a
l’aforament actual.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes corresponents.

4.5.7.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, en representació de Calvari
Inversions S.XXI S.L. NIF B57038150 (RGE 4462 de 28/05/12), en la qual sol·licita
que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la Plaça Major a
l’aforament del local (Cafè L’Illa).
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals,
Vist que presenta una memòria tècnica de sol·licitud d’ampliació de l’aforament,
sense que consti l’autorització de la mateixa.
La junta de govern local acorda:
1r.- Denegar la petició atès que encara no s’ha dut a terme la modificació de
l’aforament del local, i per falta de disponibilitat de l’espai.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes pertinents.
4.5.8.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual sol·licita que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la
Plaça Major a l’aforament del local (Ca’l Lloro).
Vist el certificat de la Conselleria de Turisme presentat a l’efecte.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda autoritzar l’ocupació de la via
publica amb 51 places, condicionat a la presentació de llicència d’obertura.
4.5.9.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, en representació de La Despensa
de Anibal S.L. NIF B57542722 (RGE 4813 de 08/06/12 i 5987 de 13/07/12), en la
qual sol·licita que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de la via pública a la
Plaça Major a l’aforament del local (Restaurant Ca N’Olesa)
Vista la resolució de la Conselleria de Turisme presentat a l’efecte.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda autoritzar 80 places, condicionat a
la presentació de llicència d’obertura.
4.5.10.- Vista la instància presentada per Club Pollença, NIF G07230923 (RGE 4817
de 08/06/12), en la qual sol·licita que s’ajustin les places autoritzades d’ocupació de
la via pública a la Plaça Major a l’aforament del local (Restaurant del Club Pollença).
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals.
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar la petició per manca de disponibilitat d’espai, segons l’acord de
22/05/2012, i que s’ajusta a l’aforament actual.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes corresponents

4.5.11.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en
la qual renúncia a l’autorització d’ocupació de la via pública al Carrer Cecili Metelo,
28, concedida per la Junta de Govern de 22/05/12,
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
1r.- Acceptar el desistiment de la petició formulada per la Sra. ***, RGE *** de ***,
i deixar sense efecte l’acord de 22 de maig de 2012.
2r.- Donar de baixa la liquidació núm.*** per import de 576 euros.
3r.- Notificar aquest acord a la interessada als efectes corresponents.
4.5.12.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual demana autorització d’ocupació de la via pública damunt la voravia del carrers
La Cala/Joan XXIII (Bar Juanito)
La Junta de Govern acorda:
1r.- Denegar la petició atès que l’ocupació de la voravia obstaculitza el pas dels
vianants.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes pertinents.
4.5.13.- Vista la instància presentada pel Srs. ***, NIF ***, i ***, NIF *** (RGE
*** DE ***), en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer La
Gola 7 (Restaurante Citrus)
Vist l’informe de la Policia Local
La Junta de Govern acorda:
1r.- Denegar la petició atès que no queda espai suficient per al pas dels vianants.
2n.- Notificar aquest acord als interessats als efectes pertinents.
4.5.14.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, amb NIF *** en representació de
l’entitat S’Illot S.L., amb NIF B07449556 (RGE 1325 de 20/01/12), en la qual
demana permís per ocupació de la via pública al carrers Anglada Camarasa/Almirall
Cervera (Cafeteria Joker).
Vist l’informe de la Policia Local,
La Junta de Govern acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació amb 8 taules i 32 cadires (Anglada Camarasa) i 6 taules i
24 cadires (Almirall Cervera).
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes corresponents
Diligència.- S’estén per fer constar que en aquest punt essent les 11’15 hores s’absenta de la sessió el
Sr. Bartomeu Fuster Capllonch

4.5.15.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, NIF *** (RGE *** DE ***), en
la qual demana l’anul·lació de la liquidació de l’exercici 2011 de la taxa per ocupació
de la via pública amb taules i cadires al carrer Joan Binimelis la Junta de Govern
acorda:
1r.- Sol·licitar informe de la Policia Local el qual aclareixi si l’ocupació de l’exercici
2011 es va realitzar.
2n.- Comunicar, no obstant, que no pot ocupar per no respectar els criteris establerts
per la Junta de Govern Local.
3r.- Traslladar aquest acord a la Policia local
4rt.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes pertinents.
4.5.16.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual demana permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer
Roser Vell 114 (Bar La Espiga)
La Junta de Govern acorda:
1r.- Denegar la petició atès que no pot ocupar davant la seva façana i no s’autoritzen
ocupacions a l’altre banda del carrer,
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes pertinents.
4.5.17.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, NIF ***, (RGE *** de ***), en la
qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer La Gola 11 (2gocycling)
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de 5 de juny de 2012.
La Junta de Govern acorda:
1r.- Denegar la petició atès que no s’autoritzen ocupacions a l’altre banda del carrer
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes pertinents
4.5.18.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Antoni Maura 10
(Maduixa) la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació amb 3 taules i 12 cadires.
4.5.19.- Vista l’informe de la Policia Local referent a l’ocupació de la via pública al
carrer Roger de Flor 47 (Juniors; titular ***), la Junta de Govern acorda autoritzar,
d’ofici, l’ocupació amb 4 taules i 14 cadires limitada a la línia de façana del carrer
Roger de Flor per no dificultar el pas dels vianants.
4.5.20.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, en representació de Gelats Valls
S.L. (RGE *** de ***), en la qual demana permís per ocupació de la via pública a la

Plaça Major, davant la Gelateria, la Junta de Govern acorda denegar la petició ja que
no es tracta d’un establiment autoritzat.
4.5.21.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en
la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Tramuntana 15 (Bar
Es Recó) la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació amb 3 taules i 9 cadires.
4.5.22.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, en representació de ***., NIF
***, (RGE *** de ***), en la qual demana permís per ocupació de la via pública al
carrer Méndez Nuñez 19 la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació de 3 m2.
davant la seva façana.
4.5.23.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, NIF *** (RGE *** DE ***), en
la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Reina Mº Cristina 11
de Pollença (Dragut)
Vist l’informe de la policia local.
la Junta de Govern acorda:
1r.- Denegar la petició d’acord amb l’informe de la Policia Local.
2n.- Notificar aquest acord a la interessada als efectes pertinents
4.5.24.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, en representació de M & D
Commited S.L. NIF B57754061 (RGE 5671 de 04/07/12), en la qual demana permís
per ocupació de la via pública al carrer Ramon Picó 7 del Port de Pollença (Cal
Capellà)
Vist l’informe de la policia local.
La Junta de Govern acorda:
1r.- Denegar la petició atès que no s’adapta als criteris de la Junta de Govern i no
permet els pas dels veïnats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes pertinents
4.5.25.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Verge del Carme 14 del
Port de Pollença (Restaurant Il Angelo) la Junta de Govern acorda autoritzar
l’ocupació amb 6 taules i 22 cadires.

4.5.26.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Temple 1 (Restaurant Eu
Centro).
La Junta de Govern acorda:
1r.- Denegar la petició atès que l’ocupació sol·licitada no és davant la seva façana.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes pertinents
4.5.27.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, amb NIF ***, en representació de
Alseriomalu S.L, amb NIF B57730384 (RGE 5147 de 18/06/12), en la qual demana
permís per ocupació de la via pública al carrer Via Argentina 10 (Gastronomia Casa
Mia).
La Junta de Govern acorda:
1r.- Denegar la petició atès que no es tracta d’una activitat de Bar Restaurant.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes pertinents
4.5.28.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, NIF *** (RGE *** de ***), en la
qual demana permís per ocupació de la via pública al Passeig Saralegui 120 del Port
de Pollença (Restaurante La Goleta), la Junta de Govern acorda autoritzar l’ocupació
amb 5 taules i 10 cadires.
4.5.29.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, en representació de l’entitat Kebal
Timro Lagi S.L., NIF B57730251, (RGE 4239 de 21/05/12), en la qual demana
permís per ocupació de la via pública al carrer Juan XXIII 52 (Styel Mode) la Junta
de Govern, vist l’informe de la Policia Local, acorda autoritzar l’ocupació de 4 m2
en front de la seva façana.
4.5.30.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, en representació de l’entitat
Bazar Oriental Rojo S.C. NIF J57450306 (RGE 4712 de 05/06/12), en la qual
demana permís per ocupació de la via pública al carrer Juan XXIII 80 (Bazar
Oriental Rojo) la Junta de Govern, vist l’informe de la Policia Local, acorda
autoritzar l’ocupació de 7 m2 davant la seva façana deixant lliure l’espai enfront dels
arbres i fins el portal d’accès a l’habitatge.
5.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
5.1.- Ocupació via pública
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
5.2.- Guals

Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
5.3.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
5.4.- Varis
5.4.1.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5.215/OM
Animals domèstics
Vist l’expedient sancionador incoat a la Sra. *** per la comissió de dues infraccions
administratives tipificades als arts. 12 i 14 de l’Ordenança Municipal d’animals
domèstics.
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 9 de juliol de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar a la Sra. *** una sanció de 120 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 34 de la referida ordenança com a responsable de dues infraccions tipificades
als arts. 12 i 14 de l’ordenança municipal d’animals domèstics, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a la interessada, als efectes oportuns.
5.4.2.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5.208/OM
Neteja vies públiques i recollida RSU
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** (Bar Marina) per la comissió d’una
infracció administrativa tipificada a l’art. 27 de l’ordenança municipal de la neteja de
les vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans.
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 5 de juliol de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. *** (Bar Marina) una sanció de 90 € en aplicació de les sancions
previstes a l’art. 41 de la referida ordenança com a responsable d’una infracció

administrativa tipificada a l’article 27 de l’ordenança municipal de la neteja de les
vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.

2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.3.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5.125/ OM
Neteja vies públiques i recollida RSU
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió de infracció
administrativa tipificada a l’art. 17 de l’Ordenança Municipal de neteja de les vies
públiques i de la recollida de residus sòlids urbans.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part del Sr. *** (RGE núm. *** de
***) es presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de
referència de dia 30 de gener de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss
Decret 14/1994, de 10 de febrer, es formulà proposta de resolució en data 17.04.12
sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin presentat al·legacions a la
mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de
dia 30 de gener de 2012 del procediment sancionador de referència i, en
conseqüència, declarar al Sr. *** responsable de infracció administrativa tipificada
a l’art. 17 de l’Ordenança Municipal de neteja de les vies públiques i de la recollida
de residus sòlids urbans.
2n.- Imposar al Sr. *** una multa de 150 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 41 de l’esmentada ordenança.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.4.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5129/OM
Animals Domèstics
Vist l’expedient sancionador incoat al Sra. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 9 de l’ordenança municipal d’animals domèstics.
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 14 de juny de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar a la Sra. *** una sanció de 300 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 34 de la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a
l’article 9 de l’ordenança municipal d’animals domèstics, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a la interessada, als efectes oportuns.

5.4.5.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5127/OM
Animals Domèstics
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 9 de l’ordenança municipal d’animals domèstics.
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 14 de juny de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. *** una sanció de 300 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 34 de la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a
l’article 9 de l’ordenança municipal d’animals domèstics, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a la interessada, als efectes oportuns.
5.5.- Personal
5.5.1.- Reclamació administrativa prèvia a la via jurisdiccional laboral
presentada pel Ser. *** (RGE núm. *** de data ***)
Vist l’escrit presentat pel Sr. ***, amb Registre General d’Entrada núm. *** de dia
*** (en relació al RGE núm. *** de ***), mitjançant el qual interposa reclamació
prèvia a la via jurisdiccional sol·licitant, en primer terme, que l’Ajuntament de
Pollença “el readmeti en el seu lloc de treball”, o en el seu cas, “rebutgi la
subrogació” pretesa.
Vist que, de conformitat amb les dades municipals existents, resulten acreditats els
següents extrems:
· El dia 5 de novembre de 2001 el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l’acord
d’aprovar el Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Pollença per un període de 10 anys per tal de què el Consell de
Mallorca dugués a terme la gestió de la recollida selectiva de residus de les fraccions
paper-cartró, vidre i envasos lleugers, Conveni que fou signat dia 15 de gener de
2002, amb una vigència inicial fins el 31 de desembre de 2011 sense perjudici de
pròrroga expressa, que s’haurà de comunicar dos mesos abans de la seva finalització.
· El Consell de Mallorca va organitzar un concurs per tal de contractar la recollida
selectiva a empreses especialitzades, procedint a l’adjudicació a juny de 2002 resultant
la data d’acabament del contracte amb la concessionària del servei de recollida
selectiva (UTE FCC-LUMSA) el 30 de maig de 2012. La UTE FCC-LUMSA fou
l’adjudicatària de la zona on s’inclou el municipi de Pollença, entre d’altres.

· Atesa la discordança entre la data d’acabament de les encomanes de gestió i la data
d’acabament del contracte amb la concessionària del servei signat entre el Consell de
Mallorca i la UTE FCC-LUMSA, en data 28.11.11 fou signada una addenda al
Conveni d’encomanda referenciat entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Pollença per la qual es prorrogar la vigència del Conveni d’encomanda de gestió entre
l’Ajuntament de Pollença i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida
selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers fins al 30 de maig de
2012.
· L’Ajuntament de Pollença assumeix el servei amb els seus propis mitjans el servei de
recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers a
partir de dia 1 de juny de 2012.
Atesa la regulació establerta a l’article 44 del RDLeg 1/995, de 24 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ET relativa a la
successió d’empresa de la que es desprèn que per a poder considerar que hi ha una
efectiva successió d’empresa no basta amb que es traslladi l’activitat en sí, sinó que
es necessària una translació d’elements materials considerables, de tal manera que la
unitat productiva autònoma sigui objecte de successió empresarial i vist que les
circumstàncies exposades a l’apartat segon de la reclamació presentada no
corresponen a la situació real pretenent l’empresa Limpiezas Urbanas de Mallorca,
S.A. una subrogació inexistent amb l’Ajuntament de Pollença.
Vist que l’Ajuntament de Pollença, un cop finalitzat el contracte administratiu
existent entre el Consell de Mallorca i la concessionària del servei (UTE FCCLUMSA) assumeix directament el servei de recollida selectiva de residus de les
fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers amb els seus propis mitjans i en
aquest sentit cal destacar la Sentència del TS de 3 d’octubre de 1998 en la que la Sala
manifesta que “el supuesto de hecho de la sucesión de empresa está integrado por
dos requisitos constitutivos, uno es el cambio de titularidad de la empresa o al
menos de elementos significativos del activo de la misma, cambio de titularidad que
puede producirse en virtud de un acto “inter vivos” o por la transmisión “mortis
causa”, y, el segundo requisito es que los elementos cedidos o transmitidos del
activo de la empresa constituyan una unidad de producción susceptible de
explotación o gestión separada, no bastando la simple transmisión de bienes o
elementos patrimoniales, sino que éstos han de constituir un soporte económico
bastante para mantener en vida la actividad empresarial procedente. En el caso de
autos, .../..., falta la transmisión de unidad autónoma, ya que no la constituye la
realización de servicios

Per tot l’exposat i a la vista dels antecedents que obren en el procediment de
referència, de conformitat amb l’establert als articles 120, 121 i 125 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Desestimar la petició presentada mitjançant reclamació administrativa prèvia la
via jurisdiccional laboral pel senyor *** atès que en el present cas no hi ha una
transmissió de medis que permeti aplicar la regulació i els requisits legalment
establerts a l’article 44 del RDLeg 1/995, de 24 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ET pels motius abans exposats.
2n.- Notificar aquest acord al senyor ***, als efectes oportuns.
5.5.2.- Reclamació administrativa prèvia a la via jurisdiccional laboral
presentada pel Sr. *** (RGE núm. *** de data ***)
Vist l’escrit presentat pel Sr. ***, amb Registre General d’Entrada núm. ***de dia
*** (en relació al RGE núm. *** de ***), mitjançant el qual interposa reclamació
prèvia a la via jurisdiccional sol·licitant, en primer terme, que l’Ajuntament de
Pollença “el readmeti en el seu lloc de treball”, o en el seu cas, “rebutgi la
subrogació” pretesa.

Vist que, de conformitat amb les dades municipals existents, resulten acreditats els
següents extrems:
· El dia 5 de novembre de 2001 el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l’acord
d’aprovar el Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Pollença per un període de 10 anys per tal de què el Consell de
Mallorca dugués a terme la gestió de la recollida selectiva de residus de les fraccions
paper-cartró, vidre i envasos lleugers, Conveni que fou signat dia 15 de gener de
2002, amb una vigència inicial fins el 31 de desembre de 2011 sense perjudici de
pròrroga expressa, que s’haurà de comunicar dos mesos abans de la seva finalització.
· El Consell de Mallorca va organitzar un concurs per tal de contractar la recollida
selectiva a empreses especialitzades, procedint a l’adjudicació a juny de 2002 resultant
la data d’acabament del contracte amb la concessionària del servei de recollida
selectiva (UTE FCC-LUMSA) el 30 de maig de 2012. La UTE FCC-LUMSA fou
l’adjudicatària de la zona on s’inclou el municipi de Pollença, entre d’altres.
· Atesa la discordança entre la data d’acabament de les encomanes de gestió i la data
d’acabament del contracte amb la concessionària del servei signat entre el Consell de
Mallorca i la UTE FCC-LUMSA, en data 28.11.11 fou signada una addenda al
Conveni d’encomanda referenciat entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Pollença per la qual es prorrogar la vigència del Conveni d’encomanda de gestió entre
l’Ajuntament de Pollença i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida
selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers fins al 30 de maig de
2012.
· L’Ajuntament de Pollença assumeix el servei amb els seus propis mitjans el servei de
recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers a
partir de dia 1 de juny de 2012.
Atesa la regulació establerta a l’article 44 del RDLeg 1/995, de 24 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ET relativa a la
successió d’empresa de la que es desprèn que per a poder considerar que hi ha una
efectiva successió d’empresa no basta amb que es traslladi l’activitat en sí, sinó que
es necessària una translació d’elements materials considerables, de tal manera que la
unitat productiva autònoma sigui objecte de successió empresarial i vist que les
circumstàncies exposades a l’apartat segon de la reclamació presentada no
corresponen a la situació real pretenent l’empresa Limpiezas Urbanas de Mallorca,
S.A. una subrogació inexistent amb l’Ajuntament de Pollença.

Vist que l’Ajuntament de Pollença, un cop finalitzat el contracte administratiu
existent entre el Consell de Mallorca i la concessionària del servei (UTE FCCLUMSA) assumeix directament el servei de recollida selectiva de residus de les
fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers amb els seus propis mitjans i en
aquest sentit cal destacar la Sentència del TS de 3 d’octubre de 1998 en la que la Sala
manifesta que “el supuesto de hecho de la sucesión de empresa está integrado por
dos requisitos constitutivos, uno es el cambio de titularidad de la empresa o al
menos de elementos significativos del activo de la misma, cambio de titularidad que
puede producirse en virtud de un acto “inter vivos” o por la transmisión “mortis
causa”, y, el segundo requisito es que los elementos cedidos o transmitidos del
activo de la empresa constituyan una unidad de producción susceptible de
explotación o gestión separada, no bastando la simple transmisión de bienes o
elementos patrimoniales, sino que éstos han de constituir un soporte económico
bastante para mantener en vida la actividad empresarial procedente. En el caso de
autos, .../..., falta la transmisión de unidad autónoma, ya que no la constituye la
realización de servicios
Per tot l’exposat i a la vista dels antecedents que obren en el procediment de
referència, de conformitat amb l’establert als articles 120, 121 i 125 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Desestimar la petició presentada mitjançant reclamació administrativa prèvia la
via jurisdiccional laboral pel senyor *** atès que en el present cas no hi ha una
transmissió de medis que permeti aplicar la regulació i els requisits legalment
establerts a l’article 44 del RDLeg 1/995, de 24 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ET pels motius abans exposats.
2n.- Notificar aquest acord al senyor ***, als efectes oportuns.
5.5.3.- Reclamació administrativa prèvia a la via jurisdiccional laboral
presentada pel Sr. *** (RGE núm. *** de data ***)
Vist l’escrit presentat pel Sr. ***, amb Registre General d’Entrada núm. *** de dia
*** (en relació al RGE núm. *** de ***), mitjançant el qual interposa reclamació
prèvia a la via jurisdiccional sol·licitant, en primer terme, que l’Ajuntament de
Pollença “el readmeti en el seu lloc de treball”, o en el seu cas, “rebutgi la
subrogació” pretesa.
Vist que, de conformitat amb les dades municipals existents, resulten acreditats els
següents extrems:

· El dia 5 de novembre de 2001 el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l’acord
d’aprovar el Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Pollença per un període de 10 anys per tal de què el Consell de
Mallorca dugués a terme la gestió de la recollida selectiva de residus de les fraccions
paper-cartró, vidre i envasos lleugers, Conveni que fou signat dia 15 de gener de
2002, amb una vigència inicial fins el 31 de desembre de 2011 sense perjudici de
pròrroga expressa, que s’haurà de comunicar dos mesos abans de la seva finalització.
· El Consell de Mallorca va organitzar un concurs per tal de contractar la recollida
selectiva a empreses especialitzades, procedint a l’adjudicació a juny de 2002 resultant
la data d’acabament del contracte amb la concessionària del servei de recollida
selectiva (UTE FCC-LUMSA) el 30 de maig de 2012. La UTE FCC-LUMSA fou
l’adjudicatària de la zona on s’inclou el municipi de Pollença, entre d’altres.
· Atesa la discordança entre la data d’acabament de les encomanes de gestió i la data
d’acabament del contracte amb la concessionària del servei signat entre el Consell de
Mallorca i la UTE FCC-LUMSA, en data 28.11.11 fou signada una addenda al
Conveni d’encomanda referenciat entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Pollença per la qual es prorrogar la vigència del Conveni d’encomanda de gestió entre
l’Ajuntament de Pollença i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida
selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers fins al 30 de maig de
2012.
· L’Ajuntament de Pollença assumeix el servei amb els seus propis mitjans el servei de
recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers a
partir de dia 1 de juny de 2012.
Atesa la regulació establerta a l’article 44 del RDLeg 1/995, de 24 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ET relativa a la
successió d’empresa de la que es desprèn que per a poder considerar que hi ha una
efectiva successió d’empresa no basta amb que es traslladi l’activitat en sí, sinó que
es necessària una translació d’elements materials considerables, de tal manera que la
unitat productiva autònoma sigui objecte de successió empresarial i vist que les
circumstàncies exposades a l’apartat segon de la reclamació presentada no
corresponen a la situació real pretenent l’empresa Limpiezas Urbanas de Mallorca,
S.A. una subrogació inexistent amb l’Ajuntament de Pollença.

Vist que l’Ajuntament de Pollença, un cop finalitzat el contracte administratiu
existent entre el Consell de Mallorca i la concessionària del servei (UTE FCCLUMSA) assumeix directament el servei de recollida selectiva de residus de les
fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers amb els seus propis mitjans i en
aquest sentit cal destacar la Sentència del TS de 3 d’octubre de 1998 en la que la Sala
manifesta que “el supuesto de hecho de la sucesión de empresa está integrado por
dos requisitos constitutivos, uno es el cambio de titularidad de la empresa o al
menos de elementos significativos del activo de la misma, cambio de titularidad que
puede producirse en virtud de un acto “inter vivos” o por la transmisión “mortis
causa”, y, el segundo requisito es que los elementos cedidos o transmitidos del
activo de la empresa constituyan una unidad de producción susceptible de
explotación o gestión separada, no bastando la simple transmisión de bienes o
elementos patrimoniales, sino que éstos han de constituir un soporte económico
bastante para mantener en vida la actividad empresarial procedente. En el caso de
autos, .../..., falta la transmisión de unidad autónoma, ya que no la constituye la
realización de servicios
Per tot l’exposat i a la vista dels antecedents que obren en el procediment de
referència, de conformitat amb l’establert als articles 120, 121 i 125 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Desestimar la petició presentada mitjançant reclamació administrativa prèvia la
via jurisdiccional laboral pel senyor *** atès que en el present cas no hi ha una
transmissió de medis que permeti aplicar la regulació i els requisits legalment
establerts a l’article 44 del RDLeg 1/995, de 24 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ET pels motius abans exposats.
2n.- Notificar aquest acord al senyor ***, als efectes oportuns.

5.5.4.- Reclamació administrativa prèvia a la via jurisdiccional laboral
presentada pel Sr. *** (RGE núm. *** de data ***)
Vist l’escrit presentat pel Sr. ***, amb Registre General d’Entrada núm. *** de dia
*** (en relació al RGE núm. *** de ***), mitjançant el qual interposa reclamació
prèvia a la via jurisdiccional sol·licitant, en primer terme, que l’Ajuntament de
Pollença “el readmeti en el seu lloc de treball”, o en el seu cas, “rebutgi la
subrogació” pretesa.
Vist que, de conformitat amb les dades municipals existents, resulten acreditats els
següents extrems:

· El dia 5 de novembre de 2001 el Ple del Consell de Mallorca va adoptar l’acord
d’aprovar el Conveni d’encomanda de gestió entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Pollença per un període de 10 anys per tal de què el Consell de
Mallorca dugués a terme la gestió de la recollida selectiva de residus de les fraccions
paper-cartró, vidre i envasos lleugers, Conveni que fou signat dia 15 de gener de
2002, amb una vigència inicial fins el 31 de desembre de 2011 sense perjudici de
pròrroga expressa, que s’haurà de comunicar dos mesos abans de la seva finalització.
· El Consell de Mallorca va organitzar un concurs per tal de contractar la recollida
selectiva a empreses especialitzades, procedint a l’adjudicació a juny de 2002 resultant
la data d’acabament del contracte amb la concessionària del servei de recollida
selectiva (UTE FCC-LUMSA) el 30 de maig de 2012. La UTE FCC-LUMSA fou
l’adjudicatària de la zona on s’inclou el municipi de Pollença, entre d’altres.
· Atesa la discordança entre la data d’acabament de les encomanes de gestió i la data
d’acabament del contracte amb la concessionària del servei signat entre el Consell de
Mallorca i la UTE FCC-LUMSA, en data 28.11.11 fou signada una addenda al
Conveni d’encomanda referenciat entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Pollença per la qual es prorrogar la vigència del Conveni d’encomanda de gestió entre
l’Ajuntament de Pollença i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida
selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers fins al 30 de maig de
2012.
· L’Ajuntament de Pollença assumeix el servei amb els seus propis mitjans el servei de
recollida selectiva de residus de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers a
partir de dia 1 de juny de 2012.
Atesa la regulació establerta a l’article 44 del RDLeg 1/995, de 24 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ET relativa a la
successió d’empresa de la que es desprèn que per a poder considerar que hi ha una
efectiva successió d’empresa no basta amb que es traslladi l’activitat en sí, sinó que
es necessària una translació d’elements materials considerables, de tal manera que la
unitat productiva autònoma sigui objecte de successió empresarial i vist que les
circumstàncies exposades a l’apartat segon de la reclamació presentada no
corresponen a la situació real pretenent l’empresa Limpiezas Urbanas de Mallorca,
S.A. una subrogació inexistent amb l’Ajuntament de Pollença.

Vist que l’Ajuntament de Pollença, un cop finalitzat el contracte administratiu
existent entre el Consell de Mallorca i la concessionària del servei (UTE FCCLUMSA) assumeix directament el servei de recollida selectiva de residus de les
fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers amb els seus propis mitjans i en
aquest sentit cal destacar la Sentència del TS de 3 d’octubre de 1998 en la que la Sala
manifesta que “el supuesto de hecho de la sucesión de empresa está integrado por
dos requisitos constitutivos, uno es el cambio de titularidad de la empresa o al
menos de elementos significativos del activo de la misma, cambio de titularidad que
puede producirse en virtud de un acto “inter vivos” o por la transmisión “mortis
causa”, y, el segundo requisito es que los elementos cedidos o transmitidos del
activo de la empresa constituyan una unidad de producción susceptible de
explotación o gestión separada, no bastando la simple transmisión de bienes o
elementos patrimoniales, sino que éstos han de constituir un soporte económico
bastante para mantener en vida la actividad empresarial procedente. En el caso de
autos, .../..., falta la transmisión de unidad autónoma, ya que no la constituye la
realización de servicios
Per tot l’exposat i a la vista dels antecedents que obren en el procediment de
referència, de conformitat amb l’establert als articles 120, 121 i 125 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Desestimar la petició presentada mitjançant reclamació administrativa prèvia la
via jurisdiccional laboral pel senyor *** atès que en el present cas no hi ha una
transmissió de medis que permeti aplicar la regulació i els requisits legalment
establerts a l’article 44 del RDLeg 1/995, de 24 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ET pels motius abans exposats.
2n.- Notificar aquest acord al senyor ***, als efectes oportuns.
5.6.- Cementiri
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

6.- VARIS
6.1.- Dació de compte de la resolució de batlia de requeriment de la
documentació relativa a la contractació del subministrament de jocs infantils
(expt.15/2012 llibre contractació)

Es dóna compte de la resolució de batlia núm. 616, de 2 de juliol de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Resolució de batlia núm. 616. Per acord de la Junta de Govern de 22 de
maig de 2012 es va resoldre aprovar l’expedient de contractació i els plecs de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques del contracte de
subministrament de jocs infantils per als parcs infantils de Pollença.
Vista la proposta de la mesa de contractació de l’adjudicació del contracte
de subministrament de jocs infantils per als parcs infantils de Pollença al licitador
“PARQUES INFANTILES ISABA S.A.”, per un import de 28.536 € (IVA exclòs),
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.
Vistes las clàusules 15 i 16 del plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) que regeix el procediment de contractació, respecte de la documentació que
ha de presentar el licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa en el termini
de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut el requeriment de
l’òrgan de contractació formulat a l’efecte.
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.- Requerir el licitador “PARQUES INFANTILES ISABA S.A”, per tal
que, en el termini de 5 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut la
present resolució, presenti la documentació a què fan referència les clàusules 15 i
16 del PCAP, com a tràmit previ a la formalització del contracte.
Segon.- Notificar el licitador als efectes corresponents.
Tercer.- 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 2 de juliol de 2012.”
Els reunits en resten assabentats als efectes oportuns.
6.2.- Dació de compte de la resolució de batlia d’adjudicació del
contracte administratiu del servei d’orientació educativa ( expt. 3/2012 llibre de
contractació)
Es dóna compte de la resolució de batlia núm. 609, de 2 de juliol de 2012,
que es transcriu a continuació:

“Resolució de batlia núm.: 609.-Per acord de la Junta de Govern de 23 de
març 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’orientació educativa de l’Ajuntament de Pollença.
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 del servei
d’orientació educativa de l’Ajuntament de Pollença al licitador Sra. ***, per un
import de 20.300 € (IVA exclòs), d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
Atès que la Sra. *** ha presentat la documentació sol·licitada, previ
requeriment efectuat conformement a les clàusules 14na. i 15na. del plec de clàusules
administratives particulars (RGE núm. 5581 de 29.06.12).
Vista la proposta del regidor delegat d’educació.
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’orientació
educativa de l’Ajuntament de Pollença.
2n.- Adjudicar el contracte dels serveis d’orientació educativa de
l’Ajuntament de Pollença al licitador Sra. *** per un import de 20.300 € (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, 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 2 de juliol de 2012.”
Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns.

6.3.- Dació de compte de la resolució de batlia d’admissió de les empreses
presentades a la licitació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
(expt. 30/2012 llibre de contractació)
Es dóna compte de la resolució de batlia núm. 633, de 6 de juliol de 2012,
que es transcriu a continuació:
“Resolució de batlia núm. 633.- La Junta de Govern Local, en sessió de 19
de juny de 2012, va aprovar l’expedient per a la contractació privada d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil, general i professional per a l’Ajuntament de
Pollença, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Fetes les convidades a les empreses.
Acabat el període de presentació de proposicions el dia 4 de juliol de 2012.
Obert el sobre A dels licitadors presentats,
He resolt:
Primer.- Declarar admeses les empreses presentades a la licitació: AXA,
MAPFRE I ALLIANZ.
Segon.- Determinar que els sobres B i C s’obriran el pròxim dia 9 de juliol,
a les 9 hores, a la Casa Consistorial.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la pròxima Junta de Govern
Local.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant
de mi, la Secretària, dia 6 de juliol de 2012.”
Els reunits en resten assabentats, als efectes corresponents.
6.4.-Dació de compte de la resolució de batlia relativa a l’obertura dels
sobres B i C de la licitació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
(expt. 30/2012 llibre de contractació)
Es dóna compte de la resolució de batlia núm. 645, de 9 de juliol de 2012,
que a continuació es transcriu:
“Resolució de batlia núm. 645.- La Junta de Govern Local, en sessió de 19
de juny de 2012, va aprovar l’expedient per a la contractació privada d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil, general i professional per a l’Ajuntament de
Pollença, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
En data de 5 de juliol de 2012 es va fer l’obertura del sobre A dels licitadors
presentats i varen ser declarades admeses les 3 empreses presentades: AXA,
MAPFRE I ALLIANZ.

Vist el contingut dels sobres B i C de les empreses presentades, amb la
documentació corresponent als “criteris de negociació” i a la oferta econòmica, que
és la següent:
AXA:
16.963’04 € (amb la documentació corresponent a la proposició tècnica)
MAPFRE: 13.635’00 € (amb la documentació corresponent a la proposició tècnica)
ALLIANZ: 12.419’55 € (amb la documentació corresponent a la proposició tècnica)
He resolt:
Primer.- Trametre aquesta documentació (sobres B i C) als serveis tècnics
corresponents, d’acord amb el punt 4 de la clàusula 14ª del plec de clàusules
administratives.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució a la pròxima Junta de Govern
Local.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant
de mi, la Secretària, dia 9 de juliol de 2012.”
Els reunits en resten assabentats, als efectes corresponents.
6.5.- Adjudicació, si procedeix, de la proposta de redacció de
l’avantprojecte de dotació de serveis de la urbanització El Vilar. (expt. 41/2012
llibre de contractació)
Vista la proposta de l’Alcaldia de dia 12 de juliol de 2012 relativa a la necessitat de
redacció de l’avantprojecte de dotació de serveis de la urbanització El Vilar.
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que, a la vista dels tres pressupostos
aportats, es proposa la proposta presentada per consultors d’enginyeria i urbanisme
S.L. per ser la més avantatjosa.
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 de serveis per a la redacció de
l’avantprojecte de dotació de serveis de la urbanització El Vilar a consultors
d’enginyeria i urbanisme S.L.” per un import de 13.804’05’ €, mitjançant contracte
menor i de conformitat amb els pressuposts que consten a l’expedient

Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 151 2279921 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 als Serveis Tècnics Municipals i a l’àrea
d’Intervenció, als efectes pertinents.
6.6.- Adjudicació, si procedeix, de la proposta d’instal·lació de
conductors elèctrics per dotar de subministrament elèctric al nou edifici del
Centre de Dia i Residència de Pollença. (expt. 42/2012 llibre de contractació)
Vista la proposta de l’Alcaldia de dia 12 de juliol de 2012 relativa a la instal·lació de
conductors elèctrics per dotar de subministrament elèctric al nou edifici del Centre de
Dia i Residència de Pollença.
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que, a la vista dels tres pressupostos
aportats, es proposa aprovar el pressupost de menor quantia que és el de “Eléctrica
Bahia S.L.”
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 13.07.12 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 la instal·lació de
conductors elèctrics per dotar de subministrament elèctric al nou edifici del Centre de
Dia i Residència de Pollença a “Eléctrica Bahia S.L.”, per un import de 6.683’12 €
IVA inclòs, mitjançant contracte menor i de conformitat amb els pressuposts que
consten a l’expedient
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 151 69200 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 al Serveis Tècnics Municipals i a l’àrea
d’Intervenció, als efectes pertinents.
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-acctal

Margarita Lacalle Pons-Estel

