ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 17/2012
Caràcter: ordinària
Data: 21 d’agost de 2012
Horari: de 09:15 a 12:50 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2 – planta 1ª)
Assistents
Batlessa en funcions Sra. Malena Estrany Espada (IB-Lliga)
(Resolució de Batlia núm. 779/16.08.12)
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor

Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)
Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)
Sr. David Alonso García (PP)
Sr. José Luis García Salvador (A)

Interventor
Sr. David Martínez Sánchez de Rojas
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.- CONTRACTACIÓ
6.- VARIS
Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió de dia 7 d’agost de 2012

Per la Sra. Batlessa en funcions 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 7 d’agost 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

Promotor

Decret

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.2. – Disciplina Urbanística
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
2.3.- Varis
2.3.1) Aprovació, si procedeix, de la resolució de l’expedient sancionador núm.:
***/Activitats:
Atès que mitjançant resolució de batlia núm. 663 de data 02.09.11, es va iniciar
procediment sancionador per infraccions administratives en matèria d’activitats

regulades en la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears, a la Sra. ***, com a presumpte responsable
de la realització d’activitat de restaurant i activitat musical en dates 07.08.11,
21.08.11 i 28.08.11, en el restaurant “Duxou”, situat al solar 49 del Polígon
Industrial de Pollença, fets qualificats provisionalment com una infracció greu
prevista a l’article 116.2 de la Llei 16/2006, susceptible de ser corregida amb la
imposició d’una multa d’entre 6.001 a 60.000 €, i amb la suspensió de l’activitat per
un període màxim de 6 mesos, establint-se com a sanció indicativa inicial la quantitat
de 9.000 €, atès el caràcter reiterat de la conducta infractora així com les molèsties
causades als veïns, sense perjudici del que resultés de la instrucció del present
procediment.
Atès que el decret d’inici del procediment sancionador va ser notificat a la Sra. ***,
sense que des de llavors hagi fet ús del seu dret a formular al·legacions, presentar
documents o proposar la prova que estimés convenient, i igualment se li va donar
trasllat de la proposta de resolució de la instructora de l’expedient de data 09.05.12
sense que, tampoc, la presumpta responsable hagi fet ús del tràmit d’audiència
atorgat a l’efecte.
Vist l’informe jurídic emès en data 08.08.12 que, en la seva part bastant diu: “.../...
Atès, això no obstant, que mitjançant escrit RGE del passat dia 31.07.12 (Exp.
5317/12) la Sra. *** hauria comunicat la transmissió al seu favor de la llicència
municipal d’obertura i funcionament de l’activitat de bar-restaurant concedida en
virtut d’acord de Comissió de Govern en sessió de data 22.01.02 al Sr. ***,
acreditant d’aquesta manera disposar de llicència pel desenvolupament de l’activitat
principal de restaurant, i tot considerant, a més, que el recent Decret Llei autonòmic
7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria
d’indústria i energia i altres activitats (BOIB núm.90 de 21.06.12), ha modificat
substancialment el règim de sancions previst inicialment per la Llei 16/2006,
concretament pel que fa al cas de les sancions greus, com és el cas, actualment la
multa oscil·la entre les quantitats de 1.001´-€ a 10.000´-€ en detriment dels 6.001 a
60.000´-€ inicials; per l’exposat, en compliment de l’art.172 del ROF (RD 2568/86) i
als efectes de resoldre el procediment sancionador que ens ocupa, procedeix informar
a la Junta de Govern competent (delegació de batlia de data 30.06.11 –BOIB
núm.108 de 16.07.11-) que esdevé d’aplicació el vigent règim sancionador en llaures
al principi general d’aplicació retroactiva de la llei més favorable al presumpte
responsable, essent la quantitat de 1.500´-€ l’equivalent proporcional als 9.000´-€
proposats inicialment, sense perjudici de la seva minoració, si escau, atès la provada
existència de la llicència d’obertura i funcionament de l’activitat principal de
restaurant, no així l’autorització de l’activitat musical; no obstant, l’òrgan municipal
competent acordarà”.
Per unanimitat, la junta de govern local, ACORDA:

1r. Declarar la Sra. ***, titular del DNI núm. ***, responsable d’una infracció
administrativa greu tipificada a l’article 116.2, de la Llei 16/2006, de règim jurídic de
les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, degut a la realització sense
llicència d’activitat musical en dates 07.08.11, 21.08.11 i 28.08.11, en el restaurant
“Duxou”, situat en el solar núm. 49 del Polígon Industrial de Pollença.
2n. Imposar a la Sra. ***, una multa de 1.001 €, en aplicació de la graduació de
sancions prevista a l’article 119.1. b) de l’esmentada Llei 16/2006, en la redacció que
ostenta desprès de la recent modificació operada pel Decret llei 7/2012, de mesures
urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia i altres activitats.
3r. Notificar el present acord a l’interessada, Sra. ***, als efectes legals preceptius.
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

Doc. Acred.

269/12
200/12
12-1-332
264/12
142
***
23.1.1.1.1024
1202058
P0003340
P0003342
P0003343
***
FV012/02074
FV012/01951
FV012/02067
FV012/02075
FV012/01953
12000049
AC-1200026
34-2012
A00047
A00048

B07561368
G57068603
B59842187
G57068603
B07807670
***
B57651648
B57226102
A07015845
A07015845
A07015845
***
B57299695
B57299695
B57299695
B57299695
B57299695
B07790553
B07639149
B07283310
B07667397
B07667397

Nom tercer
Imp. (Eur)
JAIME CARBONELL VALLS, S.L.U.
1.162,50
FUNDACIO NATURA PARC
1.848,00
CONSULPI, S.L.
354,00
FUNDACIO NATURA PARC
1.190,00
CANAVES ENSEÑAT S.L.
272,50
***
***
LOGICS MALLORCA, S.L.
8,94
MULTI-AUTO PALMA, S.L.
203,55
EDITORA BALEAR, S.A.
708,00
EDITORA BALEAR, S.A.
354,00
EDITORA BALEAR, S.A.
354,00
***
***
GASOILS SANBI, S.L.
1.004,52
GASOILS SANBI, S.L.
1.126,61
GASOILS SANBI, S.L.
748,44
GASOILS SANBI, S.L.
77,88
GASOILS SANBI, S.L.
33,10
ANDREU POL, S.L.
1.733,54
FRED CAIMARI, S.L.
1.602,44
PINTURAS TREBOL DECORACIO, S.L.
7.947,30
FUSTERIA POLLENÇA, S.L.
4.602,00
FUSTERIA POLLENÇA, S.L.
1.123,36

120.013
***
***
120.014
021/12
022/12
024/12
025/12
TOTAL

B57748782
***
***
B57748782
B07711625
B07711625
B07711625
B07711625

H202 SPORT GLOBAL, S.L.
***
***
H202 SPORT GLOBAL, S.L.
INICIATIVES DE CIUTAT SL
INICIATIVES DE CIUTAT SL
INICIATIVES DE CIUTAT SL
INICIATIVES DE CIUTAT SL

2.800,00
***
***
4.708,20
34.168,10
10.380,18
23.726,13
7.661,56
115.192,11

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

DOC.TERCER NOM INTERESSAT
***
***
***
***

TOTAL

AREA D'ESPORTS
***
***
***
***
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL

IMPORT €
806,37
***
***
***
***
12.936,34
7.959,76
23.746,86

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 2012, hi ha
crèdit disponible suficient per atendre l’import de 5.888,48 € 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
S12\43
0 120031863
TOTAL

Doc.
Acred.
Nom tercer
Imp. (Eur)
E57523250 LABORATORI DE QUIMICA ANALITICA, C.B. 224,48
A07074594 REY SOL, S.A.
5.664,00
5.888,48

Diligència.- Per fer constar que la Sra. Batlessa en funcions, d’acord amb l’article 91 ROF,
procedeix a alterar l’ordre del dia continuant la sessió pel punt quart i després pel punt tercer de
l’ordre del dia amb la conformitat dels membres assistents.

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1.- Guals
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
4.2.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
4.3.- Varis
4.3.1.- Vist que, en data 9 de setembre de 2011, es va formalitzar un ACORD de
col·laboració entre l’Ajuntament de Pollença i l’IES Guillem Cifre de Colonya pel
curs 2011-2012 en el que, entre d’altres, es va establir la cessió d’ús de les
instal·lacions de l’IES a l’Ajuntament per impartir, en horari no lectiu, les activitats
acadèmiques d’Educació de persones adultes, fent-se càrrec l’Ajuntament de les
despeses de custòdia, neteja, manteniment i consum d’energia dels espais que utilizi.
Vista la proposta del Regidor delegat de Serveis i Educació Sr. Martí Roca Olivieri
de dia 20 d’agost de 2012 i atès l’informe emès pel tècnic de l’àrea d’Educació Pep
Villalonga Pericàs en data 08.08.12 en els que s’assenyala, entre d’altres, que pel
proper curs 2012-2013 la prestació del servei de l’Escola d’Adults s’ubicarà a les
instal·lacions del centre municipal multifuncional Miquel Capllonch del Port de
Pollença.
Atès el disposat a l’esmentat acord de col·laboració respecte el termini de duració del
mateix, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

1r.- Suprimir els punts 5è i 7è de l’acord de col·laboració signat entre l’Ajuntament
de Pollença i l’IES Guillem Cifre de Colonya i, en conseqüència, el paràgraf relatiu a
l’assumpció de despeses pels espais utilitzats i l’annex 1.
2n.- Aprovar el document adjunt pel curs escolar 2012-2013 relatiu a l’ACORD de
col·laboració de referència un cop realitzades les oportunes modificacions i facultar
al Sr. Batle per a la seva signatura.
3r.- Donar trasllat del present acord a l’IES Guillem Cifre de Colonya i a l’àrea
d’Educació, als efectes oportuns.
4.4.- Personal
4.4.1.- Vista la instància presentada pel Sr. ***, policia local, funcionari de carrera
de la Corporació (RGE núm. *** de ***) mitjançant la qual demana l’abonament del
cost de renovació del carnet BTP.
Vist l’informe emès per la TAG en data de 16 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 80,60 € corresponents al cost de renovació del
carnet BTP.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix al
departament de Personal, als efectes pertinents.
4.5.- Cementiri municipal
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
5.- CONTRACTACIÓ
5.1.- Dació de compte de resolució de Batlia de dia 13 d’agost de 2012 relativa a
l’adjudicació del contracte privat d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil, general i professional per a l’Ajuntament de Pollença (Expt
núm. 30/2012/ CONTRACTACIÓ)
A continuació es dona compte de la resolució de Batlia núm. 772 de dia 13 d’agost de
2012 del següent tenor literal:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM: 772: 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 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.
Atès que “MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS” ha presentat la documentació
sol·licitada, previ requeriment efectuat conformement a les clàusules 15na. i 16na.
del plec de clàusules administratives particulars (RGE núm. 6.637 de 13.08.12).
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la resolució
de Batlia de dia 30 de juny de 2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual
la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta
de Govern Local per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies, RESOLC:
1r- Declarar vàlida la licitació del contracte privat d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil, general i professional per a l’Ajuntament de Pollença.
2n.- Adjudicar el contracte privat d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil, general i professional per a l’Ajuntament de Pollença al licitador “MAPFRE
SEGUROS DE EMPRESAS”, CIF A-28725331 per un import de 13.635 € (IVA
exclòs), d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.
3r.- Requerir l’empresa adjudicatària perquè, en un termini no superior a deu (10)
dies hàbils, comptadors des de la data de la notificació de l’adjudicació, formalitzi
el contracte.

4rt.- Publicar aquesta resolució al perfil del contractant, notificar-la a tots els
licitadors i traslladar-la a l’àrea d’Intervenció, i al departament de responsabilitat
patrimonial 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 13 d’agost de 2012.”
Els reunits en resten assabentats, als efectes pertinents.
5.2.- Adjudicació, si procedeix, del contracte de redacció del catàleg de llocs de
treball del col·lectiu funcionarial de l’Ajuntament de Pollença. (expt. 44/2012
llibre de contractació)
Vista la proposta del regidor delegat de Recursos Humans, OAC i Noves
Tecnologies Sr. David Alonso García de dia 17 d’agost de 2012, en compliment de
l’acord plenari adoptat en sessió celebrada dia 28 de juliol de 2011.
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que, a la vista dels tres pressupostos
aportats, l’oferta més econòmica és la presentada per l’entitat “Rodríguez Vinyals
SL”.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 13.08.12 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 del catàleg
de llocs de treball del col·lectiu funcionarial de l’Ajuntament de Pollença a
“Rodriguez Vinyals SL”, per un import de 6.97512 €, més IVA mitjançant contracte
menor i de conformitat amb el pressupost i la proposta presentada que consten a
l’expedient
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 920 227993 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 departament de Personal i a l’àrea
d’Intervenció, als efectes pertinents.

5.3.- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu per a la prestació del
servei d’analítica de les aigües marítimes i residuals del municipi de PollençaÀrea de Medi Ambient (Exp núm. 45/2012/Contracte menor)
Vista la proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local
Sra. Maria P. Buades Cifre de dia 7 d’agost de 2012 relativa a la prestació del servei
d’analítica de les aigües marítimes i residuals del municipi de Pollença per a l’Àrea
de Medi Ambient.
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que, de conformitat amb l’informe emès
en data 03.07.12 pel tècnic de l’àrea de Medi Ambient Sr. ***, amb contracte
administratiu de serveis, es proposa l’oferta presentada per l’entitat
“H20MICROLAB”.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 14.08.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada
del servei d’analítiques d’aigües residuals i marítimes, 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 d’analítica
de les aigües marítimes i residuals del municipi de Pollença per a l’Àrea de Medi
Ambient a l’entitat “H20MICROLAB”, amb NIF B57763757, per un import de
1.833,01 € (IVA inclòs), mitjançant contracte menor i de conformitat amb el
pressupost presentat i les condicions tècniques que consten a la proposta, a partir del
proper dia 1 d’octubre de 2102.
El present contracte no podrà tenir una duració superior a un any (fins dia 30 de
setembre de 2013), quedant supeditat a la correcta dotació econòmica en el
pressupost per a l’exercici 2013.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 170 227003 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 de Medi Ambient i a l’àrea
d’Intervenció, als efectes pertinents.
5.4.- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu per a la prestació del
servei dels tractaments de desratització i desinsectació de les zones públiques del
municipi de Pollença (Exp núm. 46/2012/Contracte menor)
Vista la proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local
Sra. Maria P. Buades Cifre de dia 10 d’agost de 2012 relativa a la prestació del servei

dels tractaments de desratització i desinsectació de les zones públiques del municipi
de Pollença.
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que, dels pressuposts presentats, l’oferta
més econòmica és la presentada per l’entitat “JAIME CARBONELL VALLS SL”.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 14.08.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada
del control de plagues, 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 dels
tractaments de desratització i desinsectació de les zones públiques del municipi de
Pollença a l’entitat “JAUME CARBONELL VALLS SL”, amb NIF B07561368, per
un import de 8.375 € (IVA inclòs), mitjançant contracte menor i de conformitat amb
el pressupost presentat i les condicions tècniques que consten a la proposta, a partir
del proper dia 1 d’octubre de 2102.
El present contracte no podrà tenir una duració superior a un any (fins dia 30 de
setembre de 2013), quedant supeditat a la correcta dotació econòmica en el
pressupost per a l’exercici 2013.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 170 227005 del
vigent Pressupost General 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demés interessats, als efectes
oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Medi Ambient i a l’àrea
d’Intervenció, als efectes pertinents.
5.4.- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu per a la prestació del
servei de coordinador del servei de platges del municipi de Pollença (Exp. núm.
47/2012/Contracte menor)
Vista la proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local
Sra. Maria P. Buades Cifre de dia 25 de maig 2012 relativa a la prestació del servei
de coordinació del servei de platges en compliment de les especificacions establertes
en el Decret 2/2005, de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i
protecció que han de complir les platges i les zones de bany de la CAIB.
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atesa la memòria-informe elaborada a l’efecte
per a la regidoria de Medi Ambient en data 01.07.12 en la que s’assenyala, entre
d’altres, que no hi ha a la plantilla pròpia de l’Ajuntament, ni al propi municipi, cap
persona capacitada per a desenvolupar les tasques recollides a l’esmentat Decret,
apart del Sr. ***, amb DNI ***, del qui es proposa la seva designació/nomenament
com a coordinador de platges.

Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 14.08.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada
del servei de coordinació de platges i vist l’informe jurídic emès a l’efecte en data
20.08.12, 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 majoria (4 vots a favor (PP i
IB-Lliga) i 1 abstenció (A), ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del servei de
coordinador de salvament i seguretat en platges del municipi de Pollença designant al
Sr. ***, amb DNI ***, per un import de 7.080 euros (IVA inclòs) i un termini de sis
mesos, mitjançant contracte menor i de conformitat les condicions tècniques,
funcions/tasques a desenvolupar i termini que consten a la memòria adjunta.
A la presentació de la pertinent factura, s’adjuntarà memòria de les tasques
realitzades la qual haurà d’anar també conformada per la regidoria/es responsable/s.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 170 227012 del
vigent Pressupost General 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Medi Ambient i a l’àrea
d’Intervenció, als efectes pertinents.
6.- VARIS
6.1.- Atorgament, si procedeix, de l’atorgament de subvencions i ajudes
econòmiques a entitats i particulars per a facilitar l’accés a l’esport de
competició i la realització d’activitats esportives durant el curs 2011/2012
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 8 de maig de 2012, va
adoptar l’acord relatiu a l’aprovació de les bases reguladores de l’atorgament de
subvencions i ajudes econòmiques per a facilitar l’accés a l’esport de competició i la
realització d’activitats esportives pel curs 2011/12 i la pertinent convocatòria.
Vist que durant el termini concedit a l’efecte s’han presentat un total de 22
sol·licituds i atès l’informe emès pel tècnic de l’àrea d’Esports així com la proposta
del Regidor delegat d’Esports i Joventut Sr. Bartomeu Fuster Capllonch de dia 27 de
juliol de 2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir les subvencions i les ajudes econòmiques que seguidament es detallen
per a facilitar l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives curs
2011/2012:
A. Entitats, clubs i associacions esportives:

ENTITATS ESPORTIVA

PORT DE POLLENÇA F. C.
C.F. POLLENÇA
SOCIETAT DE CAÇADORS
ESCOLA PIRAGUISME RCNPP
GRUP NORD DE MALLORCA
CLUB VOLEIBOL POLLENÇA
EU MOLL TENNIS CLUB
CLUB POLLENÇA RUGBY
MOTO CLUB TRIAL POLLENÇA
CLUB BASQUET COLONYA POLL
CLUB CICLISTA POLLENÇA
CLUB BÀSQUET EU MOLL

CIF

G-07734676
G-07518061
G-07564172
G-07127012
G-07214067
G-57104986
G-57217739
G-57682775
G-57368714
G-57088791

TOTALS

IMPORT
SOL·LICITAT

TOTALS
SUBVENCIÓ FINAL
PUNTUACIÓ ADJUDICADA (segons
CRITERIS
màxim demanat)

10.951€
12.000€
4.400€
3.000€
1.879,27€
1.250€
3.797€
1.391,39€
1.500€
7.330€
23.600€
5.554€

41,2
53,8
19,6
19,2
16,3
7
20,8
10,8
10
38,2
13,3
20,6

76652,66€

270,8

4.526,2€
5.910,5€
2.153,2€
2.109,3€
1.790,7€
769,0€
2.285,1€
1.186,5€
1.098,6€
4.196,6€
1.461,1€
2.263,1€
29.750,0 €

B. Esportistes individuals/Persones físiques:
NOM I LLINATGE
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
TOTALS

DNI REPRESENTAT
IMPORT
PUNTUACIÓ SUBVENCIO
LEGAL
SOL·LICITAT
2011/12
***
6.046,59€
6
562,5€
***
2.270,59€
9
843,8€
***
2.800€
9
843,8€
***
1.000€
4
375€
***
3.432,4€
7
656,3€
***
600€
4
375€
***
700€
7
656,3€
***
293€
1
93,8€
***
2000€
7
656,3€
***
1.800€
2
187,5€
20.942,58 €
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2n.- Els beneficiaris/perceptors resten obligats a justificar les despeses efectuades
amb càrrec a subvenció o ajuda econòmica concedida dintre l’exercici econòmic al
qual s’hagi concedit i les despeses justificades han d’ésser de l’esmentat termini. La
documentació acreditativa per justificar les despeses serà la establerta a la base 13ª i

5.250€

seran obligacions dels beneficiaris les fixades a la base 14ª de les bases reguladores
de l’atorgament de les presents subvencions i ajudes econòmiques.
3r.- De conformitat amb la base 24ª de les Bases d’Execució del Pressupost General
2012, els documents justificatius de la despesa realitzada, hauran de presentar-se dins
el termini dels tres mesos següents a la data de concessió de la subvenció i, en
qualsevol cas, amb el termini de justificació de dia 31 de desembre de l’exercici
econòmic en el qual es concedeix la subvenció.
4rt.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.
5è.- Donar trasllat del mateix a l’àrea d’Esports i a l’àrea d’Intervenció, als efectes
oportuns.
3.- HISENDA
3.2.- Certificacions facultatives
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
3.3.- Propostes de pressupost
3.3.1.- Vista la proposta del Regidor delegat de Recursos Humans, Oficina d’Atenció
Ciutadana i Noves Tecnologies Sr. David Alonso García de dia 20 d’agost de 2012
relativa a la prestació del servei de jornades de suport extern i intern per a impuls i
posada en funcionament de l’administració electrònica.
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès l’informe emès pels serveis informàtics,
amb contracte administratiu extern, relatiu a la necessitat d’impuls per la posada en
marxa definitiva per a la millora dels circuits de tramitació.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 21.08.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada
del servei esmentat, 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 15
jornades de suport extern i 16 hores de suport intern, per a impuls i posada en
funcionament de l’Administració Electrònica a l’empresa ABS Informàtica SL
(ABSIS), amb NIF B59383596, – proveïdor únic de les aplicacions Registre
d’entrades i sortides, Gestor d’expedients, Gestor d’acords i resolucions -, per un
import de 14.640,00 euros (IVA exclòs) mitjançant contracte menor i de conformitat

amb el pressupost presentat i les condicions tècniques que consten a la proposta
adjunta.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 491 21601 del
vigent Pressupost General 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis informàtics i a l’àrea d’Intervenció,
als efectes pertinents.
3.3.2.- Vista la proposta del Regidor delegat de Recursos Humans, Oficina d’Atenció
Ciutadana i Noves Tecnologies Sr. David Alonso García de dia 20 d’agost de 2012
relativa a la prestació del servei de canvi de servidors.
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès l’informe emès pels serveis informàtics,
amb contracte administratiu extern, relatiu a la necessitat de traspassar i configurar
les aplicacions i les bases de dades instal·lades a CILMA al servidors municipals així
com l’informe aportat pel proveïdor únic de l’Ajuntament en quant programes de
gestió (ABSIS).
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 21.08.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada
de les tasques de traspàs del servei esmentat, 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), la base 27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General i la proposta
de la regidoria responsable, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del servei de
canvi/traspàs de servidors, instal·lació i configuració de les aplicacions i bases de
dades instal·lades a CILMA als servidors de l’Ajuntament de Pollença a l’empresa
ABS Informàtica SL (ABSIS), amb NIF B59383596, per un import de 4.900 euros
(IVA exclòs) mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost
presentat i les condicions tècniques que consten a la proposta adjunta.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 491 227064 del
vigent Pressupost General 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis informàtics i a l’àrea d’Intervenció,
als efectes pertinents.
3.3.3.- Vista la proposta del Regidor delegat de Recursos Humans, Oficina d’Atenció
Ciutadana i Noves Tecnologies Sr. David Alonso García de dia 20 d’agost de 2012
relativa a la prestació del servei pel traspàs de dades des d’expedients TGI a
expedients WEB.
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès l’informe emès pels serveis informàtics,
amb contracte administratiu extern, relatiu a la necessitat de migrar els expedients

TGI a l’aplicació web d’ABSIS així com l’informe aportat pel proveïdor únic de
l’Ajuntament en quant programes de gestió (ABSIS).
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 21.08.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada
de les tasques de traspàs del servei esmentat, 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), la base 27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General i la proposta
de la regidoria responsable, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu per a la prestació del servei del traspàs
dades des d’expedients TGI a expedients WEB d’ABSIS per a la seva centralització
sota una mateixa plataforma d’expedients a l’empresa ABS Informàtica SL (ABSIS),
amb NIF B59383596, per un import de 9.100 euros (IVA exclòs) mitjançant
contracte menor i de conformitat amb el pressupost presentat i les condicions
tècniques que consten a la proposta adjunta.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 491 227064 del
vigent Pressupost General 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis informàtics i a l’àrea d’Intervenció,
als efectes pertinents.
3.4.- Recursos i reclamacions
3.4.1.- Vist el recurs de reposició presentat per la Sra. *** en representació de
l’entitat Sastre Cifre S.L., NIF B07111917, (RGE núm. 5324 de 22/06/12) contra la
liquidació núm.1253000049 en concepte de taxa d’ocupació de la via pública amb
taules i cadires en el passeig Anglada Camarassa, 41 del Port de Pollença (davant
l’establiment denominat “Hotel Miramar”) i vist l’informe emès pel TAG de l’àrea
d’Hisenda en data 14.08.12 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- DESESTIMAR la primera al·legació referent a la vulneració de la prohibició de
doble imposició en matèria tributària, de conformitat amb l’informe emès a l’efecte,
el qual forma part integrant del present acord.
2n.- INADMETRE la segona al·legació referent a la vulneració dels principis
d’igualtat, equivalència i proporcionalitat, de conformitat amb l’informe emès a
l’efecte, el qual forma part integrant del present acord.
3r.-Notificar el present acord a l’interessada, als efectes oportuns.
3.4.2.- Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. *** NIF ***, en representació de
l’entitat Palms Bar Puerto Pollença CB NIF E57653347 (RGE núm. 6473 de
01/08/12) contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de celebrada
en data 19/06/12, de denegació d’autorització per a ocupar la via pública amb taules i

cadires en el carrer Bot, 8 de Pollença (bar Palms), la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r. Desestimar les al·legacions presentades atès que l’establiment en qüestió no
disposa de llicència d’obertura en vigor, incomplint per tant el requisit establert per
l’article 11.4.a) de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública,
d’acord amb les dades i els antecedents administratius obrants a l’àrea de llicències i
serveis tècnics municipals.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
3.4.3.- Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. *** en representació de l’entitat
Geriátrico de Manacor S.A. NIF A57346926 (RGE núm. 5954 de 12/07/12) contra la
liquidació ref.0010551793 en concepte de taxa de recollida i tractament de fems de
l’exercici 2012 de la residència per a persones majors Novaedat Pollença, sol·licitant
la rectificació de la tarifa aplicada i vist l’informe emès pel tècnic de l’àrea de Medi
Ambient, amb contracte administratiu de serveis, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- DESESTIMAR les al·legacions presentades, de conformitat amb l’informe emès
a l’efecte, el qual forma part integrant del present acord.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents.
3.4.4.- Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. *** en representació de l’entitat
Nuel S.L. NIF B07511967 (RGE núm. 6356 de 27/07/12) contra l’acord adoptat per
la Junta de Govern Local, en sessió de data 19/06/12, de denegació de l’autorització
per ocupació de la via pública amb taules i cadires davant l’establiment restaurant
Síller en el carrer Roger de Lluria, 30 i vist l’informe emès per la Policia Local en
data 17.08.12, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Estimar parcialment les al·legacions presentades i, en conseqüència, autoritzar
l’ocupació de la via pública amb 1 taula i 2 cadires damunt la voravia, quedant un
pas de 1.10 m per als vianants, davant l’establiment denominat restaurant Síller
situat en el carrer Roger de Lluria, 30.
2n.- Ordenar la retirada immediata de la resta d’elements no autoritzats.
3r.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents i donar trasllat del
mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.5.- Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. *** NIF *** (RGE núm. *** de
***) contra l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de juny de 2012 d’autorització
d’ocupació de la via pública amb un expositor d’un m2 al carrer Santo Domingo, 13,
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades i, en conseqüència, ratificar l’acord
adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de dia 19 de juny de 2012.
2n.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.

3.4.6.- Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. ***, en representació de *** NIF
*** (RGE núm. *** de ***) contra les liquidacions amb referència núm.*** i núm.
***, respectivament, en concepte de taxa de recollida i tractament de fems dels
exercicis 2008 i 2009, al·legant que no s’han aplicat les bonificacions pel
compliment de la recollida selectiva recollides a l’ordenança fiscal reguladora de
l’esmentada taxa i vist l’informe favorable emès per l’ATIB en data 10.08.12, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.-ESTIMAR les al·legacions presentades i, en conseqüència, anul·lar les referides
liquidacions i emetre noves liquidacions recollint la diferència de 314,92 euros a
favor del reclamant.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’ATIB als
efectes pertinents.
3.4.7.- Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. *** en representació de Northotels
S.L. NIF B07451131 (RGE núm. 5217 de 20/06/12) contra la liquidació amb
referència núm. 042-11R8-06-20110183 en concepte de taxa de recollida i tractament
de fems dels exercicis 2008, 2009 i 2010, al·legant que no s’han aplicat les
bonificacions pel compliment de la recollida selectiva recollides a l’ordenança fiscal
reguladora de l’esmentada taxa i vist l’informe favorable emès per l’ATIB en data
10.08.12, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.-ESTIMAR les al·legacions presentades i, en conseqüència, anul·lar la referida
liquidació i emetre una nova liquidació recollint la diferència de 497,35 euros a favor
del reclamant.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’ATIB als
efectes pertinents.

Diligència.- Per fer constar que, quan són les 11:15 h, s’absenta de la sessió el
Regidor Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga).
3.5.- Varis
3.5.1.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF *** (RGE núm. *** de ***)
en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb al carrer Pius XI, 6
(establiment denominat Miss Kitssch) la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Denegar la sol·licitud d’ocupació de la via pública atès que l’ocupació amb els
elements sol·licitats no està prevista a l’ordenança reguladora de l’ús de la via
pública per aquests tipus d’establiments.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.

3.5.2.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF *** (RGE núm. *** de ***)
en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública al carrer Economo Torres, 5
del Port de Pollença (establiment denominat Vicki) i vist l’informe emès per la
Policia Local en data 05.08.12 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública d’un m2 amb expositors per un període de
180 dies i per a 1’any 2012.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
3.5.3.- Vista la instància presentada per la Sra. *** (RGE núm. *** de ***) en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública al carrer Roser Vell, 28
(establiment denominat Hito) i vist l’informe emès per la Policia Local en data
05.08.12 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar la sol·licitud d’ocupació de la via pública atesa la intensitat del trànsit
en el carrer Roser Vell, 28, de conformitat amb l’informe emès per la Policia Local el
qual forma part integrant del present acord.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
3.5.4.- Vista la instància presentada pel Sr. *** NIF *** (RGE núm. *** de ***) en
la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública al carrer Temple Fielding, 5
del Port de Pollença (establiment denominat Procycle Hire) i vist l’informe emès per
la Policia Local en data 05.08.12 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública de 2,40m2 (0,80 x 3) amb un expositor de
bicicletes, de juny a setembre per a 1’any 2012.
2n.- Ordenar la retirada immediata dels elements no autoritzats.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
3.5.5.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF *** (RGE núm. *** de ***)
en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública al carrer Via Pollentia, 21
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública d’un m2 amb expositors per un període de
365 dies per a 1’any 2012.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
3.5.6.- Vista la instància presentada pel Sr. *** NIF *** (RGE núm. *** de ***) en
la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer
Mar cantonada carrer Pare Vives (establiment denominat El Molí) i vist l’informe

emès per la Policia Local en data 03.06.12 la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 2 taules i 8 cadires per un termini de
9 mesos per a 1’any 2012.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
3.5.7.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF ***(RGE núm. *** de
16/07/12) en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i
cadires al carrer Reina Maria Cristina, 11 (establiment comercial denominat Dragut)
i vist l’informe emès per la Policia Local en data 13.07.12 la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar l’ocupació de la via pública sol·licitada atès que l’autorització de
l’ocupació en mesos alterns no està prevista a l’ordenança municipal reguladora de
l’ús de la via pública (BOIB núm. 53/02.05.02), tot tenint en compte alhora que el
carrer Reina Maria Cristina és un carrer amb certa freqüència de circulació i d’un sol
sentit de circulació amb estacionaments als dos costats amb canvi mensual.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
3.5.8.- Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. *** NIF *** (RGE núm. *** de
***) contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 19/06/12,
de denegació de l’autorització per ocupació de la via pública amb taules i cadires
davant l’establiment denominat bar Can Moreno en el carrer Jonquet, 59 i vist
l’informe emès per la Policia Local en data 18.05.12, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Estimar parcialment les al·legacions presentades i, en conseqüència, autoritzar
l’ocupació de la via pública amb 1 taula i 3 cadires davant l’entrada del local a
damunt la calçada i a continuació de la forquilla situada en el carrer Jonquet, 59.
2n.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents i donar trasllat del
mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.5.9.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF *** (RGE núm. *** de ***)
en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb una màquina
expenedora al carrer Cecilio Metelo, 28 (establiment denominat pastisseria
L’Alborada) la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar l’ocupació de la via pública sol·licitada atès que l’autorització de
l’ocupació amb màquines expenedores no està prevista a l’ordenança municipal
reguladora de l’ús de la via pública (BOIB núm. 53/02.05.02).
2n.- Notificar aquest acord a l’interessada i donar trasllat del mateix a la Policia
Local, als efectes oportuns.

3.5.10.- Vista la instància presentada pel Sr. *** NIF *** (RGE núm. *** de ***)
en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al
carrer Cirerer, 2 (establiment denominat restaurant El Siurell) la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 12 taules i 46 cadires per a 1’any
2012.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
3.5.11.- Vista la instància presentada pel Sr. *** NIF *** (RGE núm. *** de ***) en
la qual sol·licita permís per ampliar l’ocupació de la via pública autoritzada,
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 08.05.12, al carrer Vicenç
Buades, 24 del Port de Pollença durant els mesos d’agost i setembre (establiment
denominat bar La Roda) la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar l’ampliació de l’ocupació de la via pública autoritzada atès que l’article
4.1 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública fixa un
període mínim d’ocupació de 9 mesos.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
3.5.12.- Vista la instància presentada pel Sr. *** NIF *** (RGE núm. *** de ***)
en la qual sol·licita permís per ampliar l’ocupació de la via pública autoritzada
(establiment denominat restaurant Mojito Grill) durant els mesos d’agost i setembre,
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar l’ampliació de l’ocupació de la via pública autoritzada atès que l’article
4.1 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública fixa un
període mínim d’ocupació de 9 mesos.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
3.5.13.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF *** (RGE núm. *** de
23/07/12) en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i
cadires al carrer Mestral, 7 (establiment denominat bar Max’s Café) la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Ratificar el contingut de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió
celebrada dia 19 de juny de 2012.
2n.- Ordenar la retirada immediata dels elements no autoritzats, conformement el
disposat a l’article 18 de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública
(BOIB núm. 53/02.05.02).
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.

3.5.14.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF *** (RGE núm. *** de
***) en la qual sol·licita permís per ampliar l’ocupació de la via pública autoritzada,
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 22.05.12, al carrer Antoni
Maura (establiment denominat restaurant Casa Asiàtica) i vist l’informe emès per la
Policia Local en data 11.08.12 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar l’ampliació de l’ocupació de la via pública atès que l’espai de
l’ocupació sol·licitada no està emplaçat davant la façana de l’establiment de
referència.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessada i donar trasllat del mateix a la Policia
Local, als efectes oportuns.
3.5.15.- Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 19
de juny de 2012, pel qual es va autoritzar l’ocupació de la via publica amb 8 taules i
32 cadires al passeig Anglada Camarassa (establiment hotel Capri) sol·licitada per
l’entitat Mirquesson SL, representada pel Sr. ***, i atès que s’ha detectat un error
material en la transcripció de l’esmentat acord per part de l’àrea gestora de dit
expedient, els reunits, per unaniminitat, acorden:
1r.- Procedir a la rectificació de l’error material de transcripció detectat en el nombre
de cadires autoritzades de conformitat amb el disposat a l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, pel que allà on diu: “.../... Autoritzar l’ocupació de la
via pública amb 8 taules i 32 cadires per a 1’any 2012 pel termini de 9 mesos..../...”
ha de dir: “Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 8 taules i 22 cadires per a
1’any 2012 pel termini de 9 mesos..../...”
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
3.5.16.- Vist l’informe emès per la Policia Local en data 11.08.12, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 10 taules i 23 cadires a l’entitat
XIULI SL, representada per la Sra. ***, al carrer Almirant Cervera (tram peaotonal)/
carretera de Formentor (establiment denominat restaurant Sushi) per a 1’any 2012.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessada i donar trasllat del mateix a la Policia
Local, als efectes oportuns.
3.5.17.- Vist l’informe emès per la Policia Local en data 11.08.12, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 8 taules i 32 cadires al passeig
Anglada Camarassa i amb 17 taules i 40 cadires al carrer Almirant Cervera en el tram
peatonal a l’entitat XIULI SL, representada per la Sra. *** (establiment denominat
restaurant Pascalino) per a 1’any 2012.

2n.- Notificar aquest acord a l’interessada i donar trasllat del mateix a la Policia
Local, als efectes oportuns.
3.5.18.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF ***J (RGE núm. *** de
***) en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública al carrer Costa i
Llobera, 11 (establiment denominat La Bendita) i vist l’informe emès per la Policia
Local en data 11.08.12 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb un expositor, l’espai del qual no serà
superior als 30 cm des de la línia de façana de l’establiment.
2n.- Ordenar la retirada immediata dels elements no autoritzats.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local,
als efectes oportuns.
3.5.19.- Vista la instància presentada per la Sra. *** NIF *** (RGE núm. *** de
***) en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires
(establiment denominat restaurant Can Torrens) i vist l’informe emès per la Policia
Local, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 3 taules i 12 cadires al carrer
Tramuntana i amb 3 taules i 11 cadires al carrer Mestral (establiment denominat
restaurant Can Torrens) per a 1’any 2012, deixant lliure la voravia de ambdós carrers
i la cantonada per la línia de la façana de l’establiment.
2n.- Ordenar la retirada immediata de l’element no autoritzat (tarima).
3r.- Notificar aquest acord a l’interessada i donar trasllat del mateix a la Policia
Local, als efectes oportuns.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a
secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau,
La Batlessa en funcions

Malena Estrany Espada

La Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

