ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 16/2012
Caràcter: ordinària
Data: 7 d’agost de 2012
Horari: de 09:15 a 11:10 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)
Regidor
Sr. José Luis García Salvador (A)
Sr. Joan Prats Ripoll, TAG-Hisenda
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
Ordre del dia
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió de dia 17 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 dia 17 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 17 de
juliol de 2012.
Vist que no n’hi ha cap s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2. URBANISME
2.1. – Llicències urbanístiques
2.1.1.) Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística
a particulars:

Expedient
460/08 i
251/09

Promotor

Decret

Art. Consult & Development SL

649

***

***

***

***

***

***

258/10

Endesa Distribución Eléctrica SLU

720

259/10

Endesa Distribución Eléctrica SLU

722

***

***

306/11

Telefónica de Espanya SAU

725

47/06

Vius Balear de Construcciones SL

728

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Mopegon 2000, SL

752

***

126/11

***

***

***

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.2. – Disciplina Urbanística
2.2.1.- 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 la reforma, ampliació i canvi
d’ús d’una caseta a habitatge i la construcció d’una piscina i terrassa a la
parcel·la *** del polígon ***.
Decret núm. ***.- Exp. ***, al Sr. *** per a la construcció d’un habitatge,
piscina i terrassa a la parcel·la *** del polígon ***.
Decret núm. ***.- Exp. ***, a la Sra. *** per a la reforma d’un magatzem de
*** plantes par a l’habitatge a la parcel·la *** del polígon ***.
Decret núm. ***.- Exp. ***, a la Sra. *** per a una ampliació de l’habitatge de
la parcel·la *** del polígon ***.
Decret núm. ***.- Exp. ***, al Sr. *** per a la construcció d’un habitatge a la
parcel·la *** del polígon ***.
Decret núm. ***.- Exp. ***, a la Sra. *** per a la reforma i canvi d’ús a
habitatge i construcció d’una piscina a la parcel·la *** del polígon ***.
Decret núm. ***. Exp ***, a la Sra. *** per a una ampliació de l’habitatge de la
parcel·la *** del polígon ***.

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
2.2.2.- 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 7.364,85 € a la Sra. ***
per la construcció d’una piscina i porxada a la parcel·la *** del polígon ***.
Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 19.713’48 € al Sr. *** i
la Sra. *** per a la reforma i ampliació d’una caseta i dependències per a
habitatge i construcció d’una piscina, sala de màquines, forn i porxada a la
parcel·la *** del polígon ***.
Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 533’47 € a la Sra. ***
per a la construcció d’una piscina (ara demolida) i porxada agrícola a la
parcel·la *** del polígon ***.
Decret núm. ***.- Imposició d’una sanció de 6579’45 € al Sr. *** per a la
construcció d’una piscina i sala de màquines a la parcel·la *** del polígon ***.

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.

2.3.- Varis
2.3.1.- A continuació es dona de compte de les resolucions de Batlia relatives a
permisos d’instal·lació i llicències d’obertura i funcionament restant unides, en la seva
part bastant, mitjançant annex a la present acta.
Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
3. HISENDA
3.1.- Relació de despeses
3.1.1.- 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
2012A27

Doc. Acred.
B07655707

Nom tercer
MARCH FRONTERA, S.L.

Imp. (Eur)
2.179,50

2012A30

B07655707

MARCH FRONTERA, S.L.

771,56

2012A31

B07655707

MARCH FRONTERA, S.L.

3.912,75

12002493

B07641053

MARTI-DECORACIO, S.L.

2012032

B61156816

CINESI, S.L.U

12002550

B07641053

MARTI-DECORACIO, S.L.

A 812

B07282270

OXIDOC EXCLUSIVAS. S.L.

375,24

J 424

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

107,38

J 521

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

532,92

2012A9

B07655707

MARCH FRONTERA, S.L.

743,77

2012A96

B07655707

MARCH FRONTERA, S.L.

109,04

2012A97

B07655707

MARCH FRONTERA, S.L.

1.032,47

J 549

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

883

B57221434

NORD ESPORT BALEAR, S.L.

***

***

***

01/0020804/12

B07747207

MAT. CONST.MARTORELL TORRANDEL S.L.

12/001/2/000642

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

13,09

7877

B07577349

AGENCIA DE TTES. PARRUS UNION,S.L.

22,94

***

***

***

12002580

B07641053

MARTI-DECORACIO, S.L.

922999

A07084684

RECAMBIOS CENTRO, S.A.

49,17
4.631,50
52,76

563,45
1.895,40
***
674,26

***
14,50
4,04

78

B57514440

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

248

B07246077

CA'L BUSSO, S.L.

171,35

17,29

5295

B07870868

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

269,59

24500 D

B07694805

TRIANGLE POSTALS, S.L.

330,24

24501 D

B07694805

TRIANGLE POSTALS, S.L.

-145,01

J 620

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

12/413

B07654015

TALLER PEDRO I XISCO, S.L.

FV012/01804

B57299695

GASOILS SANBI, S.L.

***

***

***

122.277

A07102932

AVALGO, S.A.

190,70

122.325

A07102932

AVALGO, S.A.

442,03

A/2012/0000658570

A79707345

SOLRED, S.A.

322,52

2012/0041

G07165558

CLUB DE TIR OLIMPIC MALLORCA

619,50

9502

B07740699

EL GALL EDITOR, S.L.

36,00

FVRB-121229

B60001013

M.M.BARCELONA, S.L.

1.885,64

00/00593

B57673212

MOTOS RG MOTOR ALCUDIA S.L.U.

1206/11272

A07044530

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

P0002828

A07015845

EDITORA BALEAR, S.A.

254,88

P0002829

A07015845

EDITORA BALEAR, S.A.

1.475,00

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

A/9733

F57078644

INFORAIGUER, S.C.

159,30

3.015

B07694466

INSTALACIONES ALBERTI, S.L.

325,63

T212482

B57423691

POLLENCINA D'AUTOMOCIO, S.L.U

509,00

FVR1207010

B07108244

PESCADOS OLIVER, S.A.

57020077

A48027056

ELECNOR, S.A.

T12-0057

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

327,84

T12-0058

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

421,28

T12-0059

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

64,31

T12-0060

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

41,77

T12-0061

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

1.946,15

T12-0063

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

1 011693

B57481517

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

231,04

F12-0009

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

597,19

T12-0068

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

14,75

T12-0071

B57162232

EMSER 2002 S.L.U.

01/0020863/12

B07747207

MAT. CONST.MARTORELL TORRANDEL S.L.

11/005376

A07067002

CUXACH, S.A.

***

***

***

FV012/01952

B57299695

GASOILS SANBI, S.L.

M/2045

B78159142

EDICIONES JEMMA, S.L.

1.123,36

4000942791

A83052407

SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA

1.402,29

51/2012

B57357527

MUSICA I COMPLEMENTS, S.L.

4.720,00

***

***

***

51,92
121,16
1.264,04
***

377,69
60,77

***

977,36
1.165,49

59,00

41,77
631,13
43,16
***
809,63

***

97

B57514440

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

51,68

98

B57514440

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

134,73

99

B57514440

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

233,81

23.1.1.1.1023

B57651648

LOGICS MALLORCA, S.L.

23.1.1.1.105

B57651648

LOGICS MALLORCA, S.L.

13,15

23.1.1.1.1026

B57651648

LOGICS MALLORCA, S.L.

1.074,74

448

B57492324

12/001/2/000810

B07726797

INST. Y MANT. ASCENSORES MP BALEARES,
SL.
FERRETERIA PLOMER, S.L.

12/001/2/000813

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

14,58

12/001/2/000814

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

299,84

12/001/2/000772

B07726797

FERRETERIA PLOMER, S.L.

2,71

***

***

***

12001891

A07090707

COMERCIAL PEDRO, S.A.

1.080,34

12001892

A07090707

COMERCIAL PEDRO, S.A.

2.595,71

23.1.1.0.3658

B07920762

CAN TORRANDELL, S.L.

25,62

23.1.1.0.3659

B07920762

CAN TORRANDELL, S.L.

49,44

23.1.1.0.3660

B07920762

CAN TORRANDELL, S.L.

888

B57221434

NORD ESPORT BALEAR, S.L.

1.341,36

889

B57221434

NORD ESPORT BALEAR, S.L.

349,92

***

***

***

926077

A07084684

RECAMBIOS CENTRO, S.A.

66,88

998

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

31,92

999

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

37,23

1000

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

43,54

1004

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

32,80

1005

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

333,94

1006

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

63,99

1007

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

56,99

1003

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

761,81

1008

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

41,42

1010

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

6,90

1011

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

190,28

1012

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

61,48

1013

B07717333

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

8,56

***

***

***

B07921729

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

647,82

206003038

B07921729

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

274,85

***

***

***

***

***

***

M/18857

B78159142

EDICIONES JEMMA, S.L.

365

B07947708

ECOLOGIA Y PRESTACIONES, S.L.L.

J 709

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

A/20120000813536

A79707345

SOLRED, S.A.

195,05

A/2012/0000813538

A79707345

SOLRED, S.A.

409,33

12/01/005265

B07088826

BALEAR DE ASCENSORES, S.L.

467,23

30,16

152,52
598,01

***

34,74

***

***

***
***
239,54
86,68
2.934,46

12/01/007025

B07088826

BALEAR DE ASCENSORES, S.L.

289,71

12/01/007134

B07088826

BALEAR DE ASCENSORES, S.L.

289,71

12/01/007133

B07088826

BALEAR DE ASCENSORES, S.L.

289,71

***

***

***

2012/1/1782

F07077183

COOPERATIVA PAGESA POLLENÇA, S.C.L.

AN181550

B28262822

ABM-REXEL, S.L.U.

FMC1200938

B07542673

POTENCIA, ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.

377,26

FMC1200939

B07542673

POTENCIA, ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.

430,40

5377

B07870868

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

140,93

118

B57202855

ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

251,34

122.839

A07102932

AVALGO, S.A.

122.840

A07102932

AVALGO, S.A.

65,49

122.842

A07102932

AVALGO, S.A.

722,94

122.843

A07102932

AVALGO, S.A.

718,99

122.844

A07102932

AVALGO, S.A.

150,75

122.863

A07102932

AVALGO, S.A.

97,20

122.881

A07102932

AVALGO, S.A.

76,59

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***
***

***
457,49
85,51

35,46

***

***

***

***

***

317

B07246077

CA'L BUSSO, S.L.

117,13

12000048

B07790553

ANDREU POL, S.L.

528,64

12000053

B07790553

ANDREU POL, S.L.

601,80

81/12

18224956

BAUZA MARCH PEDRO MIGUEL

***

***

***

212029

B81792897

INICIATIVAS MUSICALES, S.L.

33.040,00

15-dic

B64529415

FIORDILIGI, S.L.

33.040,00

***

***

***

A/9735

F57078644

INFORAIGUER, S.C.

P0003339

A07015845

EDITORA BALEAR, S.A.

025/2012

B91448183

ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA, S.L.

TOTAL

***

2.556,66
***

***
826,00
354,00
15.340,00
162.066,91

3.1.2.- 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 46.014,24 € 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
***

Imp.(Eur)
***

26

B57679722

AUXICARMALLORCA, S.L.

1.654,36

12270279

G08973224

3.238,52

12270286

G08973224

***

***

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

361/A

B07470537

COLIS, S.L.

3.649,32

84

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

1.667,46

21/2012

G07427123

ASSOCIACIO ATENEU ALCARI

4.500,00

1230000001

G07666282

SEARSA-CAÑELLAS A.I.E.

3.638,65

1230000002

G07666282

SEARSA-CAÑELLAS A.I.E.

3.638,65

***

***

***

23.1.1.1.1055

B57651648

LOGICS MALLORCA, S.L.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

TOTAL

3.079,70
***

***
4.248,00

46.014,24

3.2.- Certificacions facultatives
3.2.1.- Dació de compte del decret de Batlia núm. 744 de dia 31 de juliol de 2012
A continuació es dona compte del decret de Batlia de dia 31 de juliol de 2012 del
següent tenor:
“DECRET DE BATLIA NÚM. 744.- Vista la certificació final d´obra del contracte
administratiu d’obres relatiu al projecte “Construcció i Adequació de la planta pis edifici
municipal carrer Sant Domingo (Centre de Dia i Residència), expedient núm. 14/2010
FEOSL, presentada per l’empresa contractista “Construcciones Llabrés Feliu S.L.U..” amb
CIF B07030919, la qual ascendeix a la quantitat de 58.592,05 € (IVA inclòs).
Vist l´informe emès per l´Arquitecta directora de les obres on es posa de manifest que les
obres estan finalitzades i que la quantitat de 2.221,85€ es correspon a partides afectades
per baixa, no quedant així cap quantitat pendent de certificació.
Vista la factura presentada per l´enginyer industrial, Sr. ***, corresponent a la resta per
facturar dels seus honoraris, per import de 1.511,01, que corresponen amb el 187% que
restava.
Vista la factura emesa per la Sra. *** per import de 1.343,91€ que correspon al 18% dels
seus honoraris pendents de facturar.
Fent ús de les facultats que legalment tinc conferides, RESOLC:
1r.- Aprovar la certificació final d´obra del contracte administratiu d’obres relatiu al
projecte “Construcció i Adequació de la planta pis edifici municipal carrer Sant Domingo
(Centre de Dia i Residència-Expedient núm. 14/2010 FEOSL)”, per import de 58.592,05
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151 62237.
2n. Aprovar la factura presentada per l´enginyer industrial, Sr. ***, corresponent a la resta
per facturar dels seus honoraris, per import de 1.511,01 euros
3er Aprovar la factura emesa per la Sra. *** per import de 1.343,91€
4t.- Notificar aquesta resolució a l’empresa contractista i donar trasllat de la mateixa a
l’àrea d’Intervenció.
5t.- Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern Local que es
celebri, als efectes pertinents.

Pollença, 31 de juliol de 2012”

Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns.
3.3.- Propostes de pressupost
3.3.1.- Vista la proposta del Regidor delegat de Serveis Socials, Festes i Fires i
Mercat de Pollença Sr. Miquel Llobeta Vives de dia 1 d’agost de 2012 mitjançant la
qual proposa la contractació administrativa per a la prestació del servei d’activitats,
actuacions, servei d’infraestructura i producció per a la realització de les festes de la
Cala Sant Vicenç 2012 que es duran a terme els propers dies 17, 18 i 19 d’agost de
2012.
Vist l’expedient tramitat a l’efecte així com la memòria justifica adjunta de data
01.08.12 i el document de data 31.07.12 en el que s’acredita l’existència de crèdit,
pels motius abans exposats, de conformitat amb els articles 10, 111 i 138.3 del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i la base 27ª de les Bases d’Execució del
Pressupost General, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del servei de
d’activitats, actuacions, servei d’infraestructura i producció per a la realització de les
festes de la Cala Sant Vicenç 2012 a l’entitat GRUP TRUI MALLORCA SL, amb
CIF núm. B 57634131 , per un import total de 12.390 euros (IVA inclòs) mitjançant
contracte menor i de conformitat amb la documentació que consta a l’expedient.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 338 226090 del
vigent Pressupost General 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció i a l’àrea de Festes, als
efectes oportuns.

3.3.2.- Vista la proposta del Regidor delegat de Serveis Socials, Festes i Fires i
Mercat de Pollença Sr. Miquel Llobeta Vives de dia 30 de juliol de 2012 mitjançant
la qual proposa l’arrendament del solar ubicat a la parcel·la *** del polígon *** i vist
l’informe emès per l’Inspector Cap de la Policia Local de data 20.07.12 on es
constata la necessitat d’habilitar espais per a l’estacionament de vehicles atesa la
programació de les festes patronals i l’experiència dels anys anteriors, molt
especialment els dies 1 i 2 d’agost, en relació a l’afluència de gent prevista.
Atès que el solar ubicat a la parcel·la 155 del polígon 1, propietat de la Sra. ***,
reuneix les característiques necessàries per a fer-ne ús atès que s’hi pot accedir des
de l’exterior de la zona urbana, directament des de la carretera MA-2200 amb sortida
directament al interior de la població a peu i no haver de creuar la carretera per
motius de seguretat, tal com consta a l’informe referenciat, la Junta de Govern Local,
per majoria (5 vots a favor i 1 abstenció), ACORDA:
1r.- Procedir a l’arrendament del solar ubicat a la parcel·la *** del polígon *** de
Pollença propietat de la Sra. ***, amb NIF ***, i altres per tots els dies de les festes
patronals els quals sigui necessària l’habilitació de llocs d’estacionament,
especialment els dies 1 i 2 d’agost fins a 31 d’agost per la quantitat de 1.500 euros
(IVA exclòs).
2n.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 338 226090 del vigent Pressupost
General 2012.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’àrea
d’Intervenció, a l’àrea de Festes i a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.3.3.- Vista la proposta de la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura Sra. Malena
Estrany Espada de dia 20 de juliol de 2012 mitjançant la qual proposa l’organització
de l’exposició de la proposta presentada pel Sr. *** resultant ser l’artista seleccionat
en la convocatòria anual ART JOVE 2012, tal com consta a l’acta adjunta de data
19.06.12 del jurat designat per a la selecció de la proposta artística més adient de
l’esmentat certamen, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Organitzar l’exposició del Sr. *** en el marc de la convocatòria i celebració del
certamen ART JOVE 2012, amb un pressupost de despeses de 930 euros amb càrrec
a la partida pressupostària 333 226011.
2n.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Cultura, als efectes oportuns.
3.4.- Recursos i reclamacions
3.4.1.- Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. *** en representació de l’entitat Ca’n
Aixartell SL (RGE núm. 3832 de data 07/05/12) davant la liquidació emesa en concepte
de la sol·licitud del final d’obra presentada en relació a l’expedient núm.
358/07/Llicències urbanístiques en relació a les obres realitzades al polígon 85 parcel·la

54 (RGE núm. 1055 de 27.01.12), en el qual demana la devolució de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres pagat indegudament, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Estimar les al·legacions presentades i, en conseqüència, procedir a la devolució de
la quantitat de 338,52 euros ingressats indegudament en concepte d’ICIO mitjançant
liquidació núm. 1212000017 de data 26/01/12 atès que la primera utilització d’un
immoble no constitueix el fet imposable d’aquest impost.
3r.-Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents.
3.5.- Varis
3.5.1.- Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària
celebrada dia 19 de juny de 2012, relatiu a l’autorització d’ocupació de la via pública
amb taules i cadires al Sr. *** NIF *** (establiment bar L’Aturada) i atès que s’ha
detectat l’existència d’un error material, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Procedir a la rectificació de l’error material existent en la transcripció de l’acord
de referència en els següents termes allà on diu: ... “carrer Cecilio Metelo 60” ... ha
de dir: ...”carrer Santo Domingo cantonada amb Cecilio Metelo”, conformement el
disposat a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
3.5.2.- Vista la instancia presentada pel Sr. ***s NIF *** (RGE núm. *** de ***) en
la qual demana la devolució de l’import abonat indegudament en concepte d’impost
de vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2011 del vehicle matrícula ***, per
baixa efectiva en data 22/09/11 conforme la documentació adjunta, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Procedir a la devolució de la quantitat de 19,55 euros corresponents al darrer
trimestre de l’exercici 2011 de conformitat amb l’article 10.3. de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost de referència.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents.
3.5.3.- A proposta del Regidor delegat de Serveis Socials Sr. Miquel Llobeta Vives
Vives de dia 30 de juliol de 2012 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat Ateneu Alcari
per la utilització d’un espai per la gestió del programa experimental en matèria
d’ocupació pel col·lectiu de dones en risc d’exclusió social i amb dificultats
d’inserció social.

2n.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Serveis Socials, com àrea gestora del
present expedient, per a la deguda formalització del document adjunt per ambdues
parts.
3r.- Notificar el present acord a l’entitat interessada, als efectes pertinents.
3.5.4.- A proposta de la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura Sra. Malena Estrany
Espada la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda autoritzar a l’Associació
d’Artistes de Pollença (AÇA) NIF G57718355 l’ocupació d’espais públics al Parc
Infantil, Plaça Major, Claustre i jardins Joan Mas, Escalonada Calvari, Platja
Albercuix i Club Nàutic per la realització del programa d’activitats FIL DE MAR
2012.
4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1.- Ocupació via pública
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
4.2.- Guals
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
4.3.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
4.4.- Varis
4.4.1.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5.170/Llei 50/99
sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 8.2 del RD 287/2002, que desenvolupa la Llei 50/99
sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
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 13 de juliol de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. *** una sanció de 300 € en aplicació de la sanció prevista a l’art.
13.5 de la referida llei com a responsable d’una infracció tipificada a l‘art. 13.2 de la
llei 50/99 sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, de
conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.

4.5.- Personal
4.5.1.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, policia turística, funcionària
interina 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 26 de juliol 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 a la Sra. *** l’import de 80,60 € corresponents al cost de renovació
del carnet BTP.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada i donar trasllat del mateix al
departament de Personal, als efectes pertinents.
4.5.2.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, peó de neteja de dependències,
personal laboral fix (RGE núm. ***, de ***) mitjançant la qual demana la pròrroga
de l’excedència amb reserva del lloc de feina que gaudeix des de dia 15 de setembre
de 2012.
Vist l’informe emès per la TAG en data de 26 de juliol de 2012 i atès l’establert a
l’article 20.2 del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral de l’Ajuntament, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.-Autoritzar la pròrroga de l’excedència especial de la Sra. ***, per un període
d’un any a partir de dia 15 de setembre. Aquesta pròrroga podrà ser renovada fins al
màxim total de quatre anys, i amb reserva de lloc de treball. Haurà de sol·licitar la
reincorporació o la pròrroga de l’excedència amb un mes d’antelació a la data fixada.
Conseqüentment prorrogar, per igual termini el contracte de treball de la seva
substituta la Sra. ***.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i donar trasllat del mateix al
departament de Personal, a l’Àrea de Serveis i al comitè d’empresa als efectes
corresponents.
4.5.3.- 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 d’1 d’agost 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 la interessada i donar trasllat del mateix al
departament de Personal, als efectes pertinents.

4.6.- Cementiri municipal
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
5.- VARIS
5.1.- Aprovació, si procedeix, del programa de les festes de La Patrona 2012
Vista la proposta del Regidor delegat de Serveis Socials, Festes, Fires i Mercat de
Pollença Sr. Miquel Llobeta Vives de dia 25 de juliol de 2012, elaborat l’adjunt
programa de festes patronals de La Patrona 2012, comprensiu de tots i cadascun dels
actes a desenvolupar durant els dies 24 de juliol al 2 d’agost de 2011, els reunits,
prèvia deliberació, per unanimitat, acorden aprovar el programa d’actes que s’adjunta
per les Festes de La Patrona 2012 de Pollença.
5.2.- Dació de compte de resolucions de Batlia:
5.2.1.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 701 de 18 de juliol de 2012,
d’aprovació del projecte tècnic i plecs de l’explotació de les instal·lacions i els
serveis de temporada del litoral per a l’any 2012 (exp annex núm. 5174/12)
Acte seguit es dóna compte de la resolució de Batlia de dia 18 de juliol de 2012 del
següent tenor literal:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 701.- Vist l’expedient tramitat a l’efecte per a
l’adjudicació de les instal·lacions temporals a les platges del terme municipal de Pollença; i
vist que varen quedar deserts una sèrie de lots.
Vist el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que ha de regir la licitació
mitjançant procediment obert, de l’explotació de les instal·lacions/serveis del litoral
d’aquest terme municipal per a l’any 2012 prorrogable per tres temporades més, de
temporada en temporada, dels lots dels canals d’embarcacions amb motor de les platges
d’Albercuix i Tamarells (H), d’embarcacions a motor al pantalà esquerre de La Gola (J) i
un punt d’atracament al pantalà de Llenaire (K), i vist l’informe de Secretaria emès en data
de 16 de juliol de 2012.
Vista l’autorització de la Demarcació de Costes en Illes Balears (RGE núm. 2707 de data
28.03.12) per a l’ocupació de béns de domini públic marítim-terrestre estatal per a
l’explotació dels serveis de temporada per al present any en el litoral d’aquest terme
municipal, amb les prescripcions i condicions que s’estableixin en el seu cas.
Pels motius abans exposats i conformement el disposat a la resolució núm. 477 de 30 de
juny de 2011 (BOIB núm. 108 de 16.07.11) pel que la Batlia es reserva la potestat
d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local quan per raons

d’urgència i apreciades les circumstàncies del cas no es pugui demorar la resolució fins la
propera sessió ordinària, tot tenint en compte la temporada turística, RESOLC:
1r.- Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient.
2n.-Aprovar el projecte tècnic i el plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques que ha de regir la licitació mitjançant procediment obert, amb diversos criteris
d’adjudicació, per a l’explotació de les instal·lacions i els serveis de temporada del litoral
d’aquest terme municipal per a l’any 2012 dels lots dels canals d’embarcacions amb motor
de les platges d’Albercuix i Tamarells (H), d’embarcacions a motor al pantalà esquerre de
La Gola (J) i un punt d’atracament al pantalà de Llenaire (K), prorrogable per tres
temporades més, de temporada en temporada.
3r.- Sotmetre a informació pública el plec de condicions al tauler d’edictes i al BOIB per
termini de deu dies naturals a efectes de reclamacions i convocar, simultàniament, la
licitació per a l’atorgament de l’autorització de l’explotació dels esmentats serveis de
temporada.
4rt.- Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació de la referida
autorització.
5è.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió que celebri la Junta de
Govern Local, als efectes pertinents.
Pollença, 18 de juliol de 2012 ”

Els reunits en resten assabentats, als efectes pertinents.
5.2.2- Dació de compte del decret núm. 715 de dia 20 de juliol de 2012, d’aprovació
del conveni de col·laboració entre amb l’ens públic de radio televisió de les Illes
Balears- IB3 i l’Ajuntament de Pollença
A continuació es dona lectura al decret de batlia núm. 715 de dia 20 de juliol de 2012
del següent tenor literal:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM.: 715.- Vist l’esborrany de Conveni de col·laboració
entre l’ens públic de radio televisió de les Illes Balears-IB3 i l’Ajuntament de Pollença per a
la difusió del Festival de Pollença (RGE núm. 5913, de 12 de juliol de 2012).
Atès que l’Ajuntament de Pollença és l’organitzador del festival de Pollença que té lloc
entre els dies 6 de juliol i 25 d’agost de 2012 amb la finalitat de donar al públic la
possibilitat d’assistir a diferents actes culturals com ara concerts, la projecció de pel·lícules
a l’aire lliure o el curs internacional de novel·la negra.
Atès l’interès de donar la màxima publicitat i difusió a la 51na. edició del Festival de
Pollença.
Fent ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes d’acord amb la resolució de Batlia de
dia 30 de juny de 2011 per la que la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les
competències delegades a la Junta de Govern quan apreciades les circumstàncies del cas,
no es pugui demorar la resolució fins la propera sessió ordinària de la Junta de Govern
RESOLC:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’ens públic de radio televisió de les
Illes Balears-IB3 i l’Ajuntament de Pollença per a la difusió del Festival de Pollença.
Segon.- Procedir a la signatura del Conveni esmentat.

Tercer.- Traslladar aquesta resolució a l’ens públic de radio televisió de les Illes Balears
als efectes corresponents.
Quart.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern
Local que es celebri, als efectes oportuns.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant jo la Secretària
acctal, dia 20 de juliol de 2012.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes pertinents.
5.2.3.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 726 de dia 26 de juliol de
2012 relativa a l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Es
Garrover i l’Ajuntament de Pollença
Seguidament es dona compte de la resolució de Batlia núm. 726 del següent tenor:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM.: 726.- Vist l’esborrany de Conveni de col·laboració
entre la Fundació Es Garrover i l’Ajuntament de Pollença per fer el mòdul de pràctiques en
el marc de l’acció “Activitats auxiliars a planters, jardins i centres de jardineria”, amb
núm. Expedient 1455/11.
Atesa la resolució del conseller d’educació, Cultura i Universitats de dia 2 de febrer de
2012 de concessió d’una subvenció a favor de l’entitat Fundació Es garrover, per dur a
terme l’acció formativa Activitats Auxiliars a planters, jardins i centres de jardineria, núm.
expedient 1455/11, emmarcada en la convocatòria de subvencions públiques per a
programes específics de formació adreçats als col·lectius vulnerables envers el mercat
laboral.
Fent ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes d’acord amb la resolució de Batlia de
dia 30 de juny de 2011 per la que la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les
competències delegades a la Junta de Govern quan apreciades les circumstàncies del cas,
no es pugui demorar la resolució fins la propera sessió ordinària de la Junta de Govern
RESOLC:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Fundació Es Garrover i l’Ajuntament
de Pollença per fer el mòdul de pràctiques en el marc de l’acció “Activitats auxiliars a
planters, jardins i centres de jardineria
Segon.- Procedir a la signatura del Conveni esmentat.
Tercer.- Traslladar aquesta resolució als efectes corresponents.
Quart.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern
Local que es celebri, als efectes oportuns.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant jo la Secretària
acctal, dia 26 de juliol de 2012.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns.

5.2.4.- - Dació de compte de la resolució de batlia núm. 739 de 30 de juliol de
2012, d’adjudicació del contracte de subministrament de jocs infantils per a
l’edifici polivalent Miquel Capllonch (Exp núm. 15/2012/CONT)
Vista la resolució de batlia núm. 739 de dia 30 de juliol de 2012, del següent tenor
literal:
“ RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM: 739.- 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 a l’edifici polivalent Miquel Capllonch del Port de Pollença.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació en sessió pública
celebrada dia 2 de juliol de 2012, de la que es desprèn la valoració dels criteris de
negociació, un cop examinats els informes, proposant alhora, per unanimitat, a l’òrgan de
contractació, l’adjudicació del contracte de subministrament de jocs infantils per a l’edifici
polivalent Miquel Capllonch del Port de Pollença al licitador Parques Infantiles ISABA SA
per un import de 28.536 € (IVA exclòs), d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
Atès que el licitador “Parques Infantiles ISABA SA” ha presentat la documentació sol·licitada,
previ requeriment efectuat conformement a les clàusules 14na. i 15na. del plec de clàusules
administratives particulars (RGE núm. 6354 de 27.07.12).
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 de subministrament de jocs infantils per a
l’edifici polivalent Miquel Capllonch del Port de Pollença.
2n.- Adjudicar el contracte de subministrament de jocs infantils per a l’edifici polivalent
Miquel Capllonch del Port de Pollença al licitador “Parques Infantiles ISABA SA” per
un import de 31.644 (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 30 de juliol de 2012.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns.

5.3.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de contractació pel
subministrament d’un vehicle (camió) per a l’Àrea municipal de Serveis i del
plec de condicions (Expt núm. 34/2012/CONT)
Vista la proposta del Regidor delegat de Serveis I Educació Sr. Roca Olivieri de dia
1 d’agost de 2012 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT
Vist l'expedient de contractació de subministrament d’un camió per a l’Àrea de Serveis.
Vist que, de conformitat amb l’establert a l’article 22 del RD Leg. 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, mitjançant
provisió de Batlia de data 19.06.12 es va procedir a iniciar l’expedient de contractació.
L’adjudicació del contracte, d’acord amb els articles 170 i ss del TRLCSP, es durà a terme
mitjançant procediment negociat sense publicitat i emprant, a més del preu, altres criteris de
negociació.
Vist els informes preceptius emesos a l’efecte i les actuacions practicades aquesta Regidoria
delegada de l’Àrea de Serveis proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD:
1r.- Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient, conformement amb l’article 112
del TRLCSP.
2n.- Aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament d’un camió per a l’Àrea
de Serveis de l’Ajuntament de Pollença, conformement amb el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques redactades a l'efecte.
3r.- Aprovar l’adjunt plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que hauran de regir el contracte de referència.
4rt.- Sol·licitar oferta com a mínim a tres empreses o persones físiques capacitades per dur
a terme l’objecte del contracte.
5è.- Autoritzar la despesa de 45.000 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida núm. 150 62415
del Pressupost municipal de 2012.
6è.- Complir la resta dels tràmits preceptius d'impuls fins a l’adjudicació i formalització de
l'oportú contracte.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui pertinent.
Pollença, 1 d’agost de 2012
EL REGIDOR DELEGAT
Martí J, Roca Olivieri”

Passats a votació, els reunits per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la
proposta abans descrita i els acords continguts en la mateixa.
5.4.- Aprovació, si procedeix, de la declaració de desert 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/segona licitació (ANNEX Exp
5174/2012)
A continuació es dona lectura a la proposta de la Regidora delegada de Turisme,
Medi Ambient i Policia Local Sra. Maria P. Buades Cifre de dia 6 d’agost de 2012:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE MEDI AMBIENT
Vist que per resolució de Batlia núm. 701 de dia 18 de juliol de 2012 es va aprovar
el plec de condicions econòmico administratives i tècniques que ha de regir el
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 respecte els lots que, en
primera licitació (BOIB núm. 50 de 07.04.12), varen resultar declarats deserts, i
convocar simultàniament la licitació que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears núm. 108 de data 26 de juliol de 2012.
Atès que de conformitat amb el concurs convocat a l’efecte i el plec de clàusules
administratives, durant el termini obert a tal fi transcorregut des del dia 27 de juliol
al dia 3 d’agost de 2012, no s’ha presentat cap proposició, tal com consta a
l’adjunta certificació emesa per Secretaria en data d’avui.
Pels motius abans exposats, aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent ACORD:
ÚNIC.- Declarar desert el 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
respecte els lots que, en primera licitació, varen resultar declarats deserts: Lot H:
Canals embarcacions amb motor a les platges d’Albercuix i Tamarells; Lot J:
Embarcacions a motor pantalà esquerre de La Gola i Lot K: Punt d’atracament al
pantalà de Llenaire, atès que no s’ha presentat cap proposició durant el termini
obert a tal fi.
Pollença, 6 d’agost de 2012
LA REGIDORA DELEGADA

Maria P. Buades Cifres”
Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la
proposta precedent i l’acord contingut en la mateixa.
5.5.- Expedient de contractació de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil, general i professional per a l’Ajuntament de Pollença mitjançant
procediment negociat sense publicitat (expedient núm. 30/2012 – Contractació)
Vist que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 19 de juny de
2012 es va
aprovar l’expedient de contractació, els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir
l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte privat
d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, general i professional per a
l’Ajuntament de Pollença.
Ateses les actuacions practicades i vist l’informe tècnic emès pel Sr. *** (Plus
Consultores de Seguros SL) en data 10 de juny de 2012 en relació a la valoració de
les tres proposicions presentades per part de les entitats MAPFRE EMPRESAS;
AXA i ALLIANZ.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada pel Regidor delegat de Recursos Humans,
Oficina d’Atenció Ciutadana i Noves Tecnologies Sr. David Alonso García de dia 6
d’agost de 2012 relativa a l’adjudicació del contracte privat de la pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil, general i professional per a l’Ajuntament de
Pollença a l’entitat MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, amb CIF A-28725331,
per un import total de 13.635 €, d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques, i les millores presentades, estimant-ne com
l’oferta més idònia als interessos municipals, tot tenint en compte els aspectes
objecte de negociació dels que cal destacar:
•

•
•

•
•

Millora preu licitació: 13.635 € (IVA inclòs)
No estableix cap franquícia
Ampliació de cobertures mínimes, entre d’altres, l’augment de límit d’indemnització
(1.200.000.- €) i l’augment en les sumes assegurades per duració de l’assegurança
(2.400.000.- €)
Millores complementàries respecte l’àmbit temporal a fets succeïts durant la vigència del
contracte i fins 24 meses després de la seva finalització i respecte l’àmbit geogràfic ampliant
reclamacions que es puguin realitzar en la UE.
Altres: Inclusió la cobertura de responsabilitat civil medi ambiental (1.200.000 €) i amplia la
cobertura de responsabilitat civil locativa quant a suma assegurada.

Vistes les clàusules 15ª i 16ª del plec de clàusules administratives particulars que
regeix el procediment de referència en quan preveu la documentació que ha de
presentar el licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, previ
requeriment a dit efecte, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r- Requerir a l’entitat “MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS”, amb CIF A28725331, perquè en el termini de 5 dies hàbils comptadors des de l’endemà
d’haver rebut el present requeriment, presenti la següent documentació:
· Alta a l’IAE a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, sempre que exerceixi
activitats subjectes a l’esmentat impost, en relació amb les que vengui realitzant a la data de
presentació de la seva proposició, referida a l’exercici corrent, o l’últim rebut, completat amb
una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de l’esmentat
impost.
· Certificat administratiu expedit per l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat
respecte les obligacions tributàries amb aquesta administració.
· Certificat administratiu expedit per la Tresoreria de l’Ajuntament de Pollença respecte les
obligacions tributàries amb aquesta administració.
· Constitució de la garantia definitiva per import de 681,75€ (5% import adjudicació) davant
la Tresoreria Municipal

2n.- Notificar el present acord a“MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS”, als efectes
pertinents.
5.6.- Aprovació, si procedeix, del conveni entre la UIB i l’Ajuntament de
Pollença per al desenvolupament de la regulació de les pràctiques acadèmiques
externes dels alumnes de la UIB
Vist l’esborrany del conveni de col·laboració entre la UIB i l’Ajuntament de Pollença
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudis de
grau en el Museu de Pollença tramés per la Sra. Vicedegana d’estudis d’Història de
l’Art de la UIB (RGE núm. 6031 de 16.07.12), la Junta de Govern Local, per
unanimitat, ACORDA:
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la UIB i l’Ajuntament de Pollença per
a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudis de grau en
el Museu de Pollença
2n.-Facultar el Sr. Batle per a la seva signatura, als efectes pertinents.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Ciències Històriques i Teoria de
les Arts dse la UIB, adjuntant un exemplar original del conveni degudament signat,
als efectes oportuns.
4rt.- Donar trasllat d’aquest acord al Museu de Pollença, als efectes pertinents.

5.7.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració entre la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social i l’Ajuntament de Pollença per al
desenvolupament d’accions formatives dins el marc del programa ALTER
d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar
Vista la proposta del Regidor delegat de Serveis Socials, Festes i Fires i Mercat de
Pollença Sr. Miquel Llobeta Vives de data 12.07.12 relativa a l’esborrany del
conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i
l’Ajuntament de Pollença per al desenvolupament d’accions formatives dins el marc
del programa ALTER d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió
social i escolar, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social i l’Ajuntament de Pollença per al desenvolupament d’accions
formatives dins el marc del programa ALTER d’intervenció socioeducativa per a
joves en risc d’exclusió social i escolar pel curs 2012-2013.
2n.-Facultar el Sr. Batle per a la seva signatura, als efectes pertinents.
3r.- Autoritzar una despesa per import de 10.800 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 231 227997 del vigent Pressupost General 2012 per tal de donar
compliment al disposat a la clàusula quarta de l’esmentat conveni.
4rt.- Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social, als efectes oportuns.
5è.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Serveis Socials perquè, com àrea
gestora i responsable del present expedient, iniciï el pertinent procediment per a la
contractació d’un treballador o treballadora amb la titulació d’educació social o amb
habilitació d’acord amb el que disposa la transitòria tercera de la Llei 8/2002, de 26
de setembre, pel termini que sigui necessari per a la bona marxa de les accions
formatives previstes en el conveni esmentat.
5.8.- Informació d’assumptes
Per part del Regidor delegat de Recursos Humans, Noves Tecnologies i OAC Sr.
David Alonso García s’informa als reunits de l’estat de la tramitació de l’expedient
per a la contractació administrativa del servei per a la redacció d’un catàleg de llocs
de treball.
Els reunits resten assabentats.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau,
El Batle

Bartomeu Cifre Ochogavía

La Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

