ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm: 18/2012
Caràcter: ordinària
Data: 7 de setembre de 2012
Horari: de 08:40 a 10:55 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2 – planta 1ª)
Assistents
Batle-President Sr.Bartomeu Cifre Ochogavía (PP)
Regidora
Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)
Regidor
Sr. David Alonso García (PP)
Regidor
Sr. José Luis García Salvador (A)
Interventor
Sr. David Martínez Sánchez de Rojas
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
No assisteixen (amb excusa)
Regidora
Sra. Malena Estrany Buades (IB-Lliga)
Regidor
Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)
Ordre del dia
1- Aprovació de l’acta de la sessió de dia 21 d’agost 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 21 d’agost 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 ordinària de dia
21 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

296/12

Arguta SL

790

***

***

***

***

***

***

39/02

Gelabert Garau, SL

812

703/02

Gelabert Garau, SL

813

***

***

***

***

***

***

9/12

Calvari Inversions S.XXI, SL

819

59/12

Can Guillot, SAU

820

***

***

Pinturas Trebol, SL

825

***

***

***

***

***

***

***

***

***

258/12

Ctat. de propietaris de l’edifici Eu Moll
Residencial

829

183/10

Decatur, SA

832

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***
179/12

Decret

***

***

***

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.1.2.) Dació de compte de resolucions de Batlia de denegació de llicències
urbanístiques a particulars:

Expedient
***

Promotor
***

Decret
***

***

***

***

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 obres de reestructuració del garatge
ubicat al carrer ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***, al Sr. ***, per obres d’ampliació i porxades a 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 76.701,46 € al Sr. *** per la
construcció d’un habitatge i piscina a la parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 3.986’98 € al Sr. *** per la
construcció d’una barbacoa a la parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 6.667’75 € a cada un dels
reponsables, Sr. *** i Sra. *** per la construcció d’un habitatge amb una bugaderia a
la parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 20.902 € al Sr. *** i la Sra.
Joana Maria Corró Cifre per la construcció d’un habitatge a la parcel·la, *** del
polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 25.678’75 € al Sr. *** per
la construcció d’un habitatge amb porxada i terrassa descoberta a la parcel·la *** del
polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 110.552’88 € al Sr. *** per
la construcció d’un habitatge i piscina a la parcel·la ***del polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. *** Imposició d’una sanció de 59.017’37 € al Sr. *** per la
construcció d’un habitatge executat en un 57’45%, a la parcel·la, *** del polígon
***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 3.793’44 € al Sr. *** i la
Sra. *** per la construcció d’una piscina a la parcel·la *** del polígon ***.
- Decret núm. ***.- Exp. ***. Imposició d’una sanció de 13.858’84 € al Sr. *** per
la construcció d’una piscina i una dependència annexa a la parcel·la *** del polígon
***.

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
2.3.- Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
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
A00016

Doc.
Acred.
B07667397

Nom tercer
FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

Imp. (Eur)
70,92

J 551

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

642,57

59

B57280356

BOCCHORIS, S.L.U

294,30

J 710

A07209075

GRABADOS NAYBOR, S.A.

207,30

A/2012/0000813539

A79707345

SOLRED, S.A.

321,03

122.841

A07102932

AVALGO, S.A.

244,96

375

B07246077

CA'L BUSSO, S.L.

***

***

***

FO-12000371

A07132046

HIPER RENT A CAR, SA

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

23

B57256026

MARSAVE MALLORCA, S.L.

37.673,14

30

B57256026

MARSAVE MALLORCA, S.L.

37.673,14

46

B57256026

MARSAVE MALLORCA, S.L.

37.673,14

23

U57680621

U.T.E.NETEJA VIARIA POLLENÇA

63.924,17

22

U57680621

U.T.E.NETEJA VIARIA POLLENÇA

63.924,17

12132146

A28871192

ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, S.A.

1.269,68

4000956000

A83052407

1.532,00

FV012/02207

B57299695

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS,SA
GASOILS SANBI, S.L.

FV012/2208

B57299695

GASOILS SANBI, S.L.

1.213,12

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

FIA120857

B97611164

INSIGNA UNIFORMES, S.L.

73,21

FIA120838

B97611164

INSIGNA UNIFORMES, S.L.

284,26

FIA120837

B97611164

INSIGNA UNIFORMES, S.L.

4.560,15

01/12058

B54429998

5.854,69

01/12059

B54429998

AMANIDA DE PROJECTES SOCIOAMBIENTALS,
S.L.
AMANIDA DE PROJECTES SOCIOAMBIENTALS,
S.L.

21,50
***
83,85

***

786,08

5.854,69

TOTAL

283.625,46

2n. Aprovar la següent relació de factures de subministrament elèctric presentades per
l’entitat “Endesa Energía XXI, SL”, amb els seus corresponents imports, i amb
subjecció als crèdits i aplicació pressupostària corresponent del vigent pressupost de
l’exercici 2012:

Factura
SA201NB0165552

D. Factura
08/06/2012

Descripció
FLUID ELECTRIC C/ ALCUDIA S/N, M-J 12

Import
36,71

SH201NA0157991

01/06/2012

334,12

S9201NB0147007

26/06/2012

SA201NB0160501

08/06/2012

SH201NA0167840

08/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ BARTOMEU ALOY S/N,
MAIG 12
FLUID ELECTRIC C/ CANONGE LLOBERA 30,
M-A 12
FLUID ELECTRIC C/ CECILI METEL S/N, MAIG
12
FLUID ELECTRIC CEMENTERI, M-J 2012

SA201NB0165568

08/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ METGE LLOPIS 5, M-J 12

175,12

SA201NB0164044

08/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ FARO 5, M-J 12

SA201NB0160495

07/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ FORMENTOR 64, MAIG 12

179,08

SH201NA0178154

11/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ ESCANDALL 6, M-J 12

166,83

SA201NB0158658

06/06/2012

204,98

SH201NA0188654

15/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ GUILLEM CIFRE DE
COLONYA, M-J 12
FLUID ELECTRIC C/ JUAN XXIII S/N, M-J 12

SH201NA0158818

01/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ MAR S/N, MAIG 12

356,73

S9201NB0104504

11/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ NAU VICTORIA, M-J 12

290,79

S9201NB0097347

04/06/2012

247,17

sa201nb0165574

08/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ BISBE DESBACH S/N,
MAIG 12
FLUID ELECTRIC AV. PARIS,M-J 12

SH201NA0161481

07/06/2012

FLUID ELECTRIC AV. PARIS S/N, MAIG 12

300,07

S9201NB0105694

11/06/2012

366,45

SH201NA0161044

06/06/2012

SA201NB0185381

14/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ ROGER DE FLOR S/N, M-J
12
FLUID ELECTRIC C/ SANT DOMINGO S/N,
MAIG 12
FLUID ELECTRIC MOLL NOU, M-J 12

SA201NB0174693

11/06/2012

492,15

SA201NB0189247

15/06/2012

SH201NA0171074

11/06/2012

S9201NB0103008

08/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ VICENÇ BUADES 26, M-J
12
FLUID ELECTRIC C/ VERGE DEL CARME 68,
M-J 12
FLUID ELECTRIC C/ VERGE DEL CARME 90,
M-J 12
FLUID ELECTRIC AV. LLENAIRE S/N, M-J 12

SH201NA0179301

11/06/2012

FLUID ELECTRIC PG LONDRES S/N, M-J 12

246,94

S9201NB0098571

06/06/2012

133,85

SA201NB0165607

08/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ JOAN BTA.CABANILLAS
33, M-J 12
FLUID ELECTRIC CALA MOLINS S/N, M-J 12

SH201NA0166843

08/06/2012

FLUID ELECTRIC CALA MOLINS S/N, M-J

242,21

SA201NB0179064

11/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ ROSES ENLL.P, M-J 12

250,46

S9201NB0097569

06/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ LLIMONERA S/N, MAIG 12

SA201NB0171640

11/06/2012

FLUID ELECTRIC SANT VICENÇ S/N, M-J 12

S9201NB0106057

11/06/2012

SH201NA0169835

11/06/2012

FLUID ELECTRIC SANT VICENÇ OFICINA, M-J
12
FLUID ELECTRIC C/ GREGAL 1, M-J 12

291,99

SH201NA0172203

11/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ PERE MELIA 1, M-J 12

235,56

SA201NB0165624

08/06/2012

140,67

S9201NB0104980

11/06/2012

S9209NB0001156

21/06/2012

SH201NA0158333

01/06/2012

S9201NB0108276

11/06/2012

SA201NB0165662

08/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ MURTA EDIF. LLENAIRE,
M-J 12
FLUID ELECTRIC AV. CAVALL BERNAT S/N, MJ 12
FLUID ELECTRIC AV. CAVALL BERNAT S/N,
JUNY 12
FLUID ELECTRIC C/ FORMENTOR S/N, MAIG
12
FLUID ELECTRIC CAN BOTANA ST.VICENÇ,
M-J 12
FLUID ELECTRIC CAS XINO S/N, M-J 12

792,03
445,14
17,88

39,06

924,53

221,47

-0,68
342,91

347,84
134,33
195,14

251,26

35,08
134,65
58,16

5,13
2,16
103,65
21,81
19,6

SA201NB0194898

20/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ CADERNERA URB.
GOMMAR, M-J 12
FLUID ELECTRIC COLOMER POL.4-12

1.305,35

S9201NB0102951

08/06/2012

SA201NB0166875

08/06/2012

1.199,45

11/07/2012

FLUID ELECTRIC FARO-BOMBA AGUAS, M-J
12
FLUID ELECTRIC C/ CECILI METEL ENLL.P, MJ 12
FLUID ELECTRIC C/ ALMIRALL CERVERA
LADO 35, M-J 12
FLUID ELECTRIC URB. CAN SINGALA VIAL B,
M-J 12
FLUID ELECTRIC POLIGONO 10 CD MORRIO,
M-J 12
FLUID ELECTRIC POLIGONO 10 CD BEACES,
M-J 12
FLUID ELECTRIC RECINTO FERIANTES, M-J
12
FLUID ELECTRIC URB. GOTMAR C/PINSA S/N,
J-JL 12
FLUID ELECTRIC C/ ES PINARET S/N, J-JL 12

SA201NB0160430

06/06/2012

SH201NA0166948

08/06/2012

SH201NA0172210

11/06/2012

SA201NB0180228

11/06/2012

SA201NB0158774

06/06/2012

S9201NB0114094

13/06/2012

SH201NC0083086

12/07/2012

H3201N00253185
S9201NB0173977

06/07/2012

FLUID ELECTRIC URB. CAN SINGALA, J-JL 12

188,63

S5201NA0009926

04/06/2012

793,49

H3201N00240601

07/06/2012

SH201NA0180989

12/06/2012

FLUID ELECTRIC CTRA. FORMENTOR CAMP
FUTBOL, A-M 12
FLUID ELECTRIC URB. GOTMAR C/ PINSA, MJ 12
FLUID ELECTRIC C/ FALCO 187, A-J 12

S9201NB0105608

11/06/2012

FLUID ELECTRIC URB. CAN SINGALA, M-J 12

292,65

H3201N00238668

05/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ CALVARI S/N, M-J 12

325,35

H3201N00239020

06/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ CARRITX 2, M-J 12

H3201N00237717

01/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ MUNAR 16, MAIG 2012

250,56

H3201N00237718

01/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ MUNAR 17, MAIG 2012

284,36

H3201N00237758

01/06/2012

H3201N00240585

07/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ TITO CITTADINI S/N,
MAIG 2012
FLUID ELECTRIC C/ CALA MOLINS S/N, M-J 12

H3201N00237553

31/05/2012

FLUID ELECTRIC C/ HORT NOU 7, MAIG 2012

H6201N00258955

12/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ BOT S/N, M-J 2012

397,19

H3201N00239972

06/06/2012

219,72

H3201N00239422

06/06/2012

FLUID ELECTRIC C/ HOTEL SIMAR ST.
VICENÇ, M-J 12
FLUID ELECTRIC C/ BRUIXOLA ENLL.P, M-J 12

H3201N00239071

06/06/2012

FLUID ELECTRIC PL. VELLA 7, M-J 12

H3201N00241409

08/06/2012

H3201N00250489

04/07/2012

FLUID ELECTRIC CTRA. PALMA KM 49.3, M-J
12
FLUID ELECTRIC C/ CARRITX 2, J-JL 2012

H3215N00001232

12/07/2012

FLUID ELECTRIC C/ CARRITX 2, JULIOL 2012

H3201N00250801

05/07/2012

FLUID ELECTRIC C/ CREUS S/N, M-J 12

H3201N00251673

06/07/2012

FLUID ELECTRIC C/ CREUS S/N, J-JL 2012

93,99

H3201N00251970

06/07/2012

FLUID ELECTRIC CALA MOLINS S/N, J-JL 2012

19,87

H6201N00271068

12/07/2012

FLUID ELECTRIC C/ BOT S/N, J-JL 2012

507,42

H3201N00251993

06/07/2012

FLUID ELECTRIC HOTEL SIMAR, J-JL 2012

222,69

H3201N00250639

04/07/2012

FLUID ELECTRIC PL. VELLA 7, J-JL 2012

TOTAL

239,29

494,66
393,97
210,58
568,45
22,56
47,93
390,98
419,61

403,58
743,09

27,92

137,1
20,56
43,78

296,16
21,1
512,57
30,87
1,4
8.488,80

23,35
28.422,06

3r. Aprovar la següent relació de factures de subministrament elèctric presentades per
l’entitat “Endesa Energía SAU”, amb els seus corresponents imports, i amb subjecció
als crèdits i aplicació pressupostària corresponent del vigent pressupost de l’exercici
2012:

Factura
P1201NA0639889

D. Factura
04-06-12

Descripció
FLUID ELECTRIC VICENÇ BUADES 51-MOTOR
PISC, A-M 12
FLUID ELECTRIC ECONOM TORRES S/N, M-J
12
FLUID ELECTRIC CTRA. PALMA-JTO.POLI, AM 12
FLUID ELECTRIC POLIGON INDUTR.SOLAR
B20, M-J 12
FLUID ELECTRIC POLIGONO 10 CD JOU, M-J
12
FLUID ELECTRIC POLIGONO 4 4-Y 12 ET.3, MJ 12
FLUID ELECTRIC MESTRE ALBERTI 1, M-J 12

Import
2.647,08

P4201NA0658468

08-06-12

P4201NA0629070

05-06-12

P4201NA0669448

11-06-12

P4201NA0669449

11-06-12

P4201NA0658470

08-06-12

P4201NA0669450

11-06-12

P4201NA0659059

08-06-12

610,05

08-06-12

FLUID ELECTRIC C/ SOR CIFRE DE COLONYA
10, M-J 12
FLUID ELECTRIC C/ MERCAT 2, M-J 12

P4201NA0658605
P4201NA0659060

08-06-12

FLUID ELECTRIC C/ ROSES S/N, M-J 12

P4201NA0629071

05-06-12

1.422,93

P4201NA0669451

11-06-12

P4201NA0666208

08-06-12

P4201NA0659061

08-06-12

P4201NA0669452

11-06-12

P4201NA0659062

08-06-12

P4201NA0660294

08-06-12

FLUID ELECTRIC C/ VICENÇ BUADES 53
COLEGIO, A-M 12
FLUID ELECTRIC ZONA 4 CAMP FUTBOL, M-J
12
FLUID ELECTRIC VICENÇ BUADES 49 OFIC,
A-J 12
FLUID ELECTRIC C/ CODONYER SECTOR 1,
M-J 12
FLUID ELECTRIC C/ VICENÇ BUADES 51
POLIESP, M-J 12
FLUID ELECTRIC C/ MENENDEZ PELAYO 23,
M-J 12
FLUID ELECTRIC PS VORAMAR S/N, A-J 12

P4201NA0629076

05-06-12

FLUID ELECTRIC C/ CALVARI 2, A-M 12

1.402,50

P4201NA0658471

08-06-12

256,74

P4201NA0659063

08-06-12

FLUID ELECTRIC C/ FORMENTOR LADO 118,
M-J 12
FLUID ELECTRIC POLL PORT, M-J 12

P4201NA0669453

11-06-12

637,35

P4201NA0629077

05-06-12

P4201NA0629078

05-06-12

P4201NA0629079

05-06-12

P4201NA0659065

08-06-12

P4201NA0659058

08-06-12

FLUID ELECTRIC C/ JOAQUIM SOROLLA S/N,
M-J 12
FLUID ELECTRIC CTRA. PALMA A PORT, A-M
12
FLUID ELECTRIC PL.CA LES MUNNARESGARAJ, A-M 12
FLUID ELECTRIC C/ GUILLEM CIFRE DE C. 33,
A-M 12
FLUID ELECTRIC AV. GUILLEM COLOM ET, MJ 12
FLUID ELECTRIC C/ ST. DOMINGO S/N, M-J 12

PH201NC0078701

05-06-12

PH201NC0081951

08-06-12

PH201NC0086454

14-06-12

FLUID ELECTRIC PL.CA LES MUNNARES S/N,
A-M 12
FLUID ELECTRIC CALA BARQUES ET.DON
PEDRO, A-J 12
FLUID ELECTRIC PL. JOAN CERDA S/N, A-J 12

PH201NC0081822

08-06-12

FLUID ELECTRIC RUBEN DARIO S/N, A-J 12

977,28

PH201NC0081958

08-06-12

FLUID ELECTRIC C/ MENDEZ NUÑEZ 3, A-J 12

505,38

PH201NC0081959

08-06-12

365,08

PH201NC0079188

06-06-12

FLUID ELECTRIC C/ ROGER DE FLOR S/N, A-J
12
FLUID ELECTRIC C/ METGE LLOPIS 3, M-J 12

P4201NA0666205

08-06-12

492,77

P4201NA0659064

08-06-12

FLUID ELECTRIC VICENÇ BUADES 49
C.SALUT
FLUID ELECTRIC BISBE DESBACH C. SALUT

P4201NA0289248

11-04-12

FLUID ELECTRIC VICENÇ BUADES 49
C.SALUT F-A 12

651,19

745,83
1.461,56
111,58
306,04
196,27
360,32

408,67
84,75

285,76
108,31
448,19
749,02
261,61
99,3

560,81

1.631,15
709,43
676,58
478,08
599,66
520,2
100,61
2.149,09

295,72

945,83

P4201NA0283580

11-04-12

P4201NA0487064

15-05-12

P4201NA0666205

08-06-12

P4201NA0659064

08-06-12

TOTAL

FLUID ELECTRIC BISBE DESBACH C. SALUT
M-A 12
FLUID ELECTRIC BISBE DESBACH C.SALUT
A-M 12
FLUID ELECTRIC VICENÇ BUADES 49
C.SALUT A-J 12
FLUID ELECTRIC BISBE DESBACH C.SALUT
A-J 12

928,94
997,71
492,77
945,83
27.627,97

3.1.2.- Aprovació, si procedeix, d’expedient de reconeixement extrajudicial de
crèdits (bases d’execució 18ª i 27ª Pressupost General 2012)
Vista i examinada la relació de factures adjunta i vist 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 13.765.65 € 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
29

Doc. Acred.
B57679722

Nom tercer
AUXICARMALLORCA, S.L.

Imp. (Eur)
2.096,86

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

23.1.1.1.1091

B57651648

LOGICS MALLORCA, S.L.

***
4.248,00

TOTAL

13.765,65

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 d’Educació i Serveis Sra. Martí Roca
Olivieri de dia 26 de juliol de 2012 mitjançant la qual proposa l’aprovació del
pressupost corresponent a la instal·lació d’aire condicionat i calefacció a l’edifici
multifuncional “Miquel Capllonch” del Port de Pollença, tot tenint en compte el
trasllat de l’escola d’adults a dit emplaçament pel present curs 2012/2013.
Vist l’expedient tramitat a l’efecte així com els pressuposts aportats, resultant ésser
l’oferta més ventajosa la de l’entitat Elèctrica Bona Llum, SL.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 24.08.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit suficient a nivell de bossa de vinculació per fer front
a la despesa, pels motius abans exposats, de conformitat amb l’article 6 del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost adjunt presentat per l’entitat Elèctrica Bona Llum,
SL., amb NIF B57286031, per a la instal·lació de tres equips d’aire
condicionat/calefacció a la sala multifuncional miquel Capllonch del Port de
Pollença, per un import total de 7.662 euros (IVA exclòs) de conformitat amb la
proposta i el pressupost adjunts.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 320 62506 del
vigent Pressupost General 2012.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demès interessats, als efectes
oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció i a l’àrea d’Educació, als
efectes oportuns.
3.4.- Recursos i reclamacions
3.4.1.- Vista la instància presentada pel Sr. *** NIF *** (RGE núm.*** de ***) en
la qual sol·licita la devolució dels imports abonats en concepte d’impost
d’instal·lacions, construccions i obres i taxa de llicències urbanístiques per unes
obres de reforma al polígon 1 parcel·la 74 del terme municipal de Pollença, per
denegació de llicència en data 27/03/12 (exp.22/12) i vist l’informe/proposta emès
pel TAG d’Hisenda en data 29.08.12 la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda
1r.-Denegar la devolució d’ingressos sol·licitada de conformitat amb l’informe emès
a l’efecte el qual forma part integrant del present acord i s’adjunta al mateix.

2n.-Notificar el present acord a l’interessada i donar trasllat del mateix a l’àrea de
llicències urbanístiques (Obres), als efectes pertinents.
3.4.2.- Vista la instància presentada pel Sr..*** NIF *** (RGE núm.*** de ***) en
la qual sol·licita la devolució parcial de l’import abonat en concepte d’impost de
vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2005 del turisme matrícula *** per baixa
en data 20/04/05 i vist l’informe/proposta emès pel TAG d’Hisenda en data 27.08.12
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.-Abonar al Sr. *** la quantitat de 61,15 euros en concepte de principal i la
quantitat de 16,58 euros en concepte d’interessos, de conformitat amb els articles
10.3. de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost i 221.5de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
3.4.3.- Vista la instància presentada pel Sr. *** NIF *** (RGE núm.*** de ***) en
la qual sol·licita la devolució d’un ingrés indegut en concepte de multes de tràfic, per
duplicitat en el pagament, i ateses les comprovacions efectuades per l’àrea
d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Procedir a la devolució de la quantitat de 245,04 euros a l’interessat.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
3.4.4.- Vista la instància presentada pel Sr.*** (RGE *** de ***) en la qual sol·licita
la devolució d’un ingrés indegut en concepte d’IVTM de l’exercici 2011 del turisme
matrícula ***, per baixa definitiva en data ***, i vist l’informe emès per l’ATIB en
data 13.07.12, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Procedir a la devolució de la quantitat de 19,55 euros a l’interessat.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
3.4.5.- Vista la instància presentada pel Sr. *** (RGE núm. *** de ***) en la qual
sol·licita la devolució d’un ingrés indegut en concepte d’IVTM de l’exercici 2011 del
vehicle matrícula ***, per baixa definitiva en data *** i vist l’informe emès per
l’ATIB en data 13.07.12, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Procedir a la devolució de la quantitat de 19,55 euros a l’interessat.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
3.4.6.- Vista la instància presentada pel Sr. *** en representació de l’entitat
Construcciones Manuel.Alvarez S.L. NIF B07466618 (RGE núm. 2137 de 09/03/12)
en la qual sol·licita la devolució d’un ingrés indegut en concepte d’IVTM de
l’exercici 2011 del vehicle matrícula IB6551DL, per baixa definitiva en data
19/09/11, i vist l’informe emès per l’ATIB en data 13.07.12, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Procedir a la devolució de la quantitat de 19,55 euros a l’interessat.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.

3.4.7.- Ratificació de l’acord adoptat en sessió celebrada dia 3 de juliol de 2012 i
aprovació, si procedeix, del tràmit d’audiència en relació a les al·legacions
presentades pel Sr. ***, en representació de l’entitat IDREV SOCIETAT
CIVIL (RGE núm. 6755/2012)
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 3 de juliol
de 2012, que a continuació es transcriu literalment:
“2. HISENDA
2.5.- Varis
2.5.1. – Aprovació, si procedeix, de la liquidació del contracte menor de Direcció Artística
de la 50ª edició del Festival de Música de Pollença 2011
Vist que mitjançant decret de Batlia núm. 489 de dia 1 de juliol de 20111 es va resoldre
adjudicar el contracte privat de Direcció Artística de la 50ª edició del Festival Internacional
de Música de Pollença 2011 a “IDREV SOCIETAT CIVIL”, amb NIF G07806243,
representada pel Sr. ***, amb DNI núm. ***, per un import de 19.500 € (IVA inclòs),
establint-se com a condicions especials del contracte i de prestació del mateix, quedant
incloses dins l’esmentada quantitat, les següents despeses: honoraris per a la Direcció
Artística any 2011; treballs de producció i de desenvolupament dels concerts i les despeses
o suplerts de viatges i allotjaments, les quals es feien efectives, prèvia presentació de factura
mensual i la tramitació administrativa corresponent resultant que, conforme les dades
facilitades pel departament de comptabilitat municipal, consten realitzats i abonats tres
pagaments mensuals per import de 2.360 €, tot el que fa un total de 7.080 €, des de
l’adjudicació de l’esmentat contracte privat de Direcció Artística de la 50ª edició del
Festival Internacional de Música de Pollença 2011.
Vist que consta presentada en el registre de factures amb núm. 3116 de data 30.12.11 per
part de l’entitat “IDREV SOCIETAT CIVIL” la factura A-9 de data 01/10/11 per un import
de 10.300 € (IVA inclòs, menys IRPF) en concepte de liquidació per a la Direcció Artística
2011.
Atès els documents existents a l’expedient tramitat a dit efecte i, en concret, la Memòria del
Festival de Pollença 2011, signada pel Sr. ***; l’informe emès en data 28.05.12 per la
funcionària de la Corporació Sra. Antònia Plomer Martorell descriptiu del servei
efectivament prestat per la Direcció Artística 2011 i l’informe emès per l’Interventor de la
Corporació en data 29.06.12 en el que es conclou, entre d’altres, que: “ .../... A la vista de
les quantitats pagades al llarg de l’exercici 2011, tant en concepte de desplaçaments i
allotjament, com d’honoraris de direcció artística, tenint en compte que l’import de 19.500
€ previst al contracte adjudicat dia 1 de juliol de 2011 correspon a quantitats màximes a
percebre, i a la vista de l’informe de la Sra. Plomer que detalla tot un seguit
d’incompliments de les prestacions contractuals .../... no cal abonar noves quantitats a
l’entitat “IDREV SC” en relació al contracte de referència i per tant s’hauria de rebutjar la
factura presentada en concepte de liquidació .../...”.

Atenent al que estableix l’article 305 del RDL 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) pel que el contracte de serveis s’executarà amb
subjecció a l’establert al seu clausulat i el seu apartat segon afegeix que el contractista serà
responsable davant l’administració i davant tercers de les omissions, errades, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte i vist que l’establert a
l’article 307 del TRLCSP quant el compliment dels contractes, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, ACORDA:
1r.- Rebutjar la factura A-9 de data 01/10/11 presentada per l’entitat IDREV SOCIETAT
CIVIL per un import de 10.300 € (IVA inclòs, menys IRPF) en concepte de liquidació per a
la Direcció Artística 2011, pels motius abans exposats i de conformitat amb els informes
tècnics emesos els quals formen part integrant del present acord i s’adjunten al mateix.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.”

Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. ***, en representació de l’entitat IDREV
SOCIETAT CIVIL en el que fonamentalment, entre d’altres, al·lega que “... en cap
moment s’han donat a conèixer a l’entitat que representa quin són els incompliments de les
prestacions contractuals que motiven la decisió de impagament de la quantitat pendent de
10.300 € en concepte de liquidació de la Direcció Artística del Festival de Pollença
2011 ...” i que “ ... no és cert que, ni siquiera, s’hagin inclòs en la notificació de
l’acord ...”, omitint-se el pas previ de coneixement i audiència a l’interessat pel que

sol·licita retrotreure les actuacions administratives per donar compliment al dret del
contractista a conèixer les observacions que formula l’Administració, donant-li
expressament tràmit d’audiència en relació als pressumptes incompliments del
contracte que – en tot cas – nega des del moment (a la interposició del recurs).
Atès que, si bé a l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data
03.07.12 resten acreditats i exposats els fonaments de la resolució pel que es rebutja
la factura A-9 de data 01/10/11 presentada per l’entitat IDREV SOCIETAT CIVIL
per un import de 10.300 € (IVA inclòs, menys IRPF) en concepte de liquidació per a
la Direcció Artística 2011, s’ha constatat que, per error, els informes tècnics emesos
els quals formen part integrant de l’esmentat acord no s’incorporaren en la
notificació a l’interessat, tot i haver deixat suficient constància detallada de que es
resol en harmonia als mateixos.
Pels motius abans exposats i de conformitat amb el principi de transparència que deu
presidir tota actuació administrativa i per a possibilitar, en el seu cas, el control de
l’acte i de l’expedient objecte de recurs, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Ratificar íntegrament l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada dia 3 de juliol de 2012 abans transcrit pel que es va rebutjar la factura A-9
de data 01/10/11 presentada per l’entitat IDREV SOCIETAT CIVIL per un import
de 10.300 € (IVA inclòs, menys IRPF) en concepte de liquidació per a la Direcció
Artística 2011, pels motius abans exposats i de conformitat amb els informes tècnics
emesos els quals formen novament part integrant del present acord i s’adjunten al
mateix.

2n.- Posar de manifest a l’interessat l’expedient/procediment tramitat perquè, en un
termini de 15 dies, pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que
consideri pertinents, d’acord amb les previsions de l’article 84 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de
Procediment Administratiu comú, podent prendre audiència i vista del expedient a
l’àrea d’Intervenció d’aquest Ajuntament de Pollença.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
3.5.- Varis
3.5.1.- Vist l´informe realitzat per l´Interventor de la Corporació en data 4 de
setembre de 2012 pel qual s´informa favorablement la proposta de Pla d´Inspecció de
l´Ajuntament de Pollença per als exercicis 2012-2016 (Exp. 38/2012 –INT), la Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda la seva aprovació.
3.5.2.- Vista la instància presentada per la Sra. ***, en representació de l’entitat ***
NIF *** (RGE núm. *** de ***) en la qual demana la bonificació de l’import
corresponent a dos mesos de la taxa d’ocupació de la via pública al carrer Miquel
Bota Totxo degut a les obres executades per l’Ajuntament de Pollença i vist
l’informe/proposta emès pel TAG d’Hisenda en data 24.08.12 la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda
1r.-Denegar la bonificació sol·licitada de conformitat amb l’informe emès a l’efecte
el qual forma part integrant del present acord i s’adjunta al mateix.
2n.-Notificar el present acord a l’interessada als efectes pertinents.
3.5.3.- Vista la proposta de la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura de dia 24
d’agost de 2012 i vist l’informe emès per la tècnic del servei lingüístic en data 24
d’agost de 2012 en el que es constata que, de conformitat amb la documentació
presentada per la Sra. ***, es compleixen els criteris i les especificacions adequats
per a la concessió de subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua
habitual per a l’any 2012 d’acord amb les bases reguladores de la subvenció de
referència aprovades per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada dia
21 de febrer de 2012, els reunits, per unanimitat, acorden:
1r.- Concedir a la Sra. ***, amb DNI núm. ***, la quantitat total de 489,45 € en
concepte de subvenció per a la retolació exterior del local (339,45€), ubicat al carrer
Jesús, 42, on desenvolupa la seva activitat (OTM/Oficina Tècnica Multidisciplinar)
amb l’anagrama i la informació en català i per a l’elaboració, també en català, de les
targetes amb les mateixes dades per fer publicitat de l’esmentada activitat, segons
estableixen els apartats 4.2 i 4.5 de les bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió de subvencions a les empreses que utilitzen el català com a llengua
habitual per a l’any 2012.

2n.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 331 48930 del
Pressupost General 2012.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessada i donar trasllat del mateix al Servei
Lingüístic i a l’àrea d’Intervenció als efectes pertinents.
3.5.4.- Vista la instància presentada davant l’ATIB en data *** per la Sra. *** en la
qual sol·licita la devolució d’un ingrés indegut en concepte d’IVTM de l’exercici
2010 del turisme matrícula ***, per baixa definitiva en data ***, i ateses les
comprovacions efectuades per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r. Procedir a la devolució de la quantitat de 134,53 euros a l’interessat.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
3.5.5.- Vista la nota d’advertiment de l’Interventor municipal de dia 23 d’agost de
2012 del següent tenor literal:
“Al haver-se aprovat per la Junta de Govern Local relació de gratificacions per serveis
realitzats fora de la jornada per part dels treballadors de l´Ajuntament de Pollença durant
els mesos de juliol i agost ,mitjançant el present escrit, en virtut de l´establert a l´art. 215
del RD 2/2004 pel qual s´aprova el Text Refós d ela Llei d´Hisendes Locals, es formula pel
subscrit el següent advertiment:
En data 29 de juny de 2012 es va aprovar la Llei 2/2012 de pressuposts generals de l´Estat
per al 2012, a la seva disposició addicional 71ª.1 s´estableix la jornada mínima de treball
al sector públic, que incloent l´administració local, queda fixada en 37,5h. setmanals.
A la mateixa norma s´especifica que el mateix horari d´obligat compliment, ho ha de ser de
treball efectiu de promig en còmput anual.
Consta a aquesta intervenció que actualment l´Ajuntament de Pollença està negociant amb
els representants dels treballadors les formes de compliment de l´ampliació de la jornada i s
´està aplicant de forma provisional l´establert al pacte de condicions de treball dels
funcionaris de l´Ajuntament de Pollença.
Aquest pacte estableix una jornada de 35h de treball setmanals amb una reducció a 30h als
mesos d’estiu pels funcionaris que presten els seus serveis a les oficines municipals.
Per altra banda s’ha pogut constatar que el sistema de torns implantat a la Policia Local de
Pollença, dona com a resultat amb caràcter general, una jornada inferior a les 35h.
setmanals.
Davant la situació que es planteja, el funcionari que subscriu considera que s’haurien de
prendre les següents mesures en relació a les gratificacions per serveis prestats fora de la
jornada:
- Deixar d´abonar com a hores extraordinàries els serveis prestats que no excedeixin
de les 37,5h setmanals.

-

A la vista que durant els mesos posteriors a l´entrada en vigor de la Llei 2/2012 s
´han abonat gratificacions per serveis prestats dins la jornada mínima marcada per
dita norma, es considera que els perceptors de dites quantitats hauran de
compensar a l´Ajuntament, de forma que en còmput anual, les hores realitzades fora
de la jornada que marca la Llei 2/2012, coincideixin amb les abonades en concepte
d´hores extraordinàries durant els mesos de juliol i agost.
S´informa que en cas contrari es podria donar la situació que a final d´any s´hagin pagat
gratificacions per serveis prestats fora de la jornada, sense que la mateixa s´hagi arribat a
excedir en còmput anual, generant-se d´aquesta forma pagaments indeguts a les nòmines
dels funcionaris afectats.”

A la vista de lo exposat, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda comunicar a l
´Inspector de la Policia Local que prengui les mesures oportunes a l´hora de
confeccionar els quadrants de la Policia Local, per tal que en còmput anual s´han d
´haver complit els horaris establerts a la Lei de pressuposts General de l´Estat de
2012. En conseqüència, les gratificacions per hores realitzades fora de la jornada,
únicament es podran abonar o compensar en cas que s´excedeixi la jornada mínima
de 37,5h. setmanals i les hores ja abonades com extraordinàries sense que encara se
cobreixi la jornada mínima, hauran de ser objecte de compensació mitjançant els
pertinents ajustos al quadrant.
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.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/ Llei
22/2011
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
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 24 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. *** una sanció de 900 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 46 de la referida llei com a responsable d’una infracció administrativa lleu
tipificada a l’article 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.

4.3.2.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/ Llei
22/2011
Vist l’expedient sancionador incoat al Sra. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
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 24 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sra. *** una sanció de 900 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 46 de la referida llei com a responsable d’una infracció administrativa lleu
tipificada a l’article 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.3.3.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/ Llei
22/2011
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
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 23 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. *** una sanció de 900 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 46 de la referida llei com a responsable d’una infracció administrativa lleu
tipificada a l’article 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.3.4.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/ Llei
22/2011
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
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 27 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. *** una sanció de 900 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 46 de la referida llei com a responsable d’una infracció administrativa lleu
tipificada a l’article 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.3.5.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/ Llei
22/2011

Vist l’expedient sancionador incoat al Sra. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
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 27 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sra. *** una sanció de 900 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 46 de la referida llei com a responsable d’una infracció administrativa lleu
tipificada a l’article 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.3.6.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/ Llei
22/2011
Vist l’expedient sancionador incoat al Sra. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
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 27 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sra. *** una sanció de 900 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 46 de la referida llei com a responsable d’una infracció administrativa lleu
tipificada a l’article 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.3.7.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/ Llei
22/2011
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
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 27 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. *** una sanció de 900 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 46 de la referida llei com a responsable d’una infracció administrativa lleu
tipificada a l’article 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
***
4.3.8.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/ Llei
22/2011
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.

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 27 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. *** una sanció de 900 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 46 de la referida llei com a responsable d’una infracció administrativa lleu
tipificada a l’article 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.3.9.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/ Llei
22/2011
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
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 27 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. *** una sanció de 900 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 46 de la referida llei com a responsable d’una infracció administrativa lleu
tipificada a l’article 17 de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.3.10.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/ Llei 01/92
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 6 de la Llei 1/1992 de protecció d’animals que viuen
a l’entorn humà.
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 24 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. *** una sanció de 150 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 46 de la referida llei com a responsable d’una infracció administrativa lleu
tipificada a l’article 6 de la Llei 1/1992 de residus i sòls contaminats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.3.11.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/ Llei 01/92
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 6 de la Llei 1/1992 de protecció d’animals que viuen
a l’entorn humà.

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 24 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. *** una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 46 de la referida llei com a responsable d’una infracció administrativa lleu
tipificada a l’article 6 de la Llei 1/1992 de residus i sòls contaminats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.3.12.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/OM Neteja
vies públiques i recollida RSU
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 8de l’ordenança municipal de la neteja de les vies
públiques i de la recollida de residus sòlids urbans.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han
efectuat al·legacions al contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador
de referència i vista la proposta de resolució de la Instructora de data 27 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. *** una multa de 150.25 € en aplicació de les sancions previstes
a l’art. 41 de la referida ordenança com a responsable d’una infracció administrativa
tipificada a l’article 8 de l’ordenança municipal de la neteja de les vies públiques i de
la recollida de residus sòlids urbans, de conformitat amb el procediment sancionador
tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns
4.3.13.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/OM
Animals Domèstics
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal d’animals domèstics.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han
efectuat al·legacions al contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador
de referència i vista la proposta de resolució de la Instructora de data 24 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar a al Sr. *** una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 34 de la referida ordenança com a responsable d’una infracció lleu tipificada a
l’article 7 de l’ordenança municipal d’animals domèstics, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a la interessada, als efectes oportuns.
4.3.14.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/OM
Animals Domèstics

Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** per la comissió de dues infraccions
administratives tipificades a l’art. 12 i art. 14 de l’ordenança municipal d’animals
domèstics.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han
efectuat al·legacions al contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador
de referència i vista la proposta de resolució de la Instructora de data 24 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar a al Sr. *** una sanció de 120 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 34 de la referida ordenança com a responsable d’una infracció lleu tipificada a
l’article 7 de l’ordenança municipal d’animals domèstics, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a la interessada, als efectes oportuns.
4.3.15.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/OM Neteja
vies públiques i recollida RSU
Vist l’expedient sancionador incoat a l’entitat Apartahotel Bellamar per la comissió
d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 23 de l’ordenança municipal de la
neteja de les vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han
efectuat al·legacions al contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador
de referència i vista la proposta de resolució de la Instructora de data 24 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar a l’entitat Apartahotel Bellamar una multa de 150’25 € en aplicació de
les sancions previstes a l’art. 41 de la referida ordenança com a responsable d’una
infracció administrativa tipificada a l’article 23 de l’ordenança municipal de la neteja
de les vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns
4.3.16.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/OM
Policia i Bon Govern
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** com a titular del local Eu Gallet per la
comissió d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 57.2.d de l’ordenança
municipal de Policia i Bon Govern.
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 27 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Imposar al Sr. ***, com a titular del local Eu Gallet, una multa de 525 € en
aplicació de les sancions previstes a l’art. 140 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local com a responsable d’una infracció administrativa tipificada a
l’article 57.2.d de l’ordenança municipal de policia i bon govern, de conformitat amb
el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns
4.3.17.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. ***/OM
Policia i Bon Govern
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. *** com a titular del local Bar Tots per la
comissió d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 57.5.c de l’ordenança
municipal de Policia i Bon Govern.
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 21 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. ***, com a titular del local Bar Tots, una multa de 525 € en
aplicació de les sancions previstes a l’art. 140 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local com a responsable d’una infracció administrativa tipificada a
l’article 57.5.c de l’ordenança municipal de policia i bon govern, de conformitat amb
el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns
4.3.18.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5265/OM
Policia i Bon Govern
Vist l’expedient sancionador incoat a l’empresa Propiedades Tabaré, S.L. com a
titular del local Makassar Lounge Bar, per la comissió d’una infracció administrativa
tipificada a l’art. 57.5.c de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern.
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 21 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar a Propiedades Tabaré, S.L. com a titular del local Makassar Lounge
Bar, una multa de 300 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 140 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases del règim local com a responsable d’una infracció
administrativa tipificada a l’article 57.5.c de l’ordenança municipal de policia i bon
govern, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns
4.3.19.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5253/OM
Policia i Bon Govern

Vist l’expedient sancionador incoat a l’empresa Creaciones Novavila, S.L. com a
titular del local Marina Cafè, per la comissió d’una infracció administrativa tipificada
a l’art. 57.5.c de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern.
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 21 d’agost de
2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar a l’empresa Creaciones Novavila, S.L. com a titular del local Marina
Cafè, una multa de 300 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 140 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases del règim local com a responsable d’una infracció
administrativa tipificada a l’article 57.5.c de l’ordenança municipal de policia i bon
govern, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.3.20.- Aprovació, si procedeix, de la resolució de l’expedient sancionador
núm.: 5166/12/OM Neteja Vies Públiques i Recollida Residus Sòlids Urbans
Atès que mitjançant resolució de batlia núm. 249 de data 20.03.12, es va iniciar
procediment sancionador per infraccions administratives en matèria de neteja de vies
públiques i recollida de residus sòlids urbans, a l’entitat CAFE CAPUCCHINO
1919, SL, com a presumpte responsable de la realització d’una infracció
administrativa en matèria de residus de l’article 27 a l’ordenança municipal de neteja
de vies públiques i recollida de residus sòlids urbans, en el restaurant denominat
“Dakota Tex-Mex”, situat en el passeig Anglada Camarassa cantonada carrer Llevant
del Port de Pollença, fets qualificats provisionalment com una infracció prevista a
l’article 41, susceptible de la imposició d’una sanció de 60,10 a 180 €, sense
perjudici del que resultés de la instrucció del present procediment.
Atès que el decret d’inici del procediment sancionador va ser notificat a l’entitat
CAFE CAPUCHINO 1919 SL, titular de la llicència de l’activitat de l’establiment
denominat restaurant “Dakota Tex Mex”, havent fet ús del seu dret a formular
al·legacions per part del Sr. ***, en representació de l’entitat CAFE CAPUCHINO
1919 SL (RGE núm. 3249 de data 17.04.12).
Vist l’informe tècnic emès per l’àrea de Medi Ambient en data 18.05.12 que, en la
seva part bastant diu: “.../Atès que l’emplaçament habitual dels contenidors de
residus en l’exterior del local, amb posterioritat al seu buidatge per part del servei
de recollida, contravé el que s’estipula en el referit article 27 de l’ordenança
municipal de Neteja de les vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans.
Atès que el fet que aquest emplaçament irregular hagi estat duit a terme per part de
l’establiment de forma habitual, sense que en cap cas hagi pogut ser autoritzat per
part de l’administració competent .../... no suposa un fonament que eximeixi de la
responsabilitat de l’incompliment de l’ordenança vigent .../... ” i en virtut de
l’exposat, proposa la desestimació de les al·legacions presentades

Vist que en data 11.07.12 s’ha donat trasllat de la proposta de resolució de la
instructora de l’expedient de data 14.06.12 sense que el presumpte responsable hagi
fet ús del tràmit d’audiència atorgat a l’efecte (RGS núm. 3172 de 10.07.12).

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. ***, en representació de l’entitat
CAFE CAPUCHINO 1919 SL (RGE núm. 3249 de 17.04.12), titular de la llicència
d’activitat de l’establiment restaurant denominat “Dakota Tex-Mex”, contra la
resolució de Batlia núm. 249 de data 20.03.12 per la que es va iniciar procediment
sancionador per infraccions administratives en matèria de neteja de vies públiques i
recollida de residus sòlids urbans, de conformitat amb la proposta de resolució de la
instructora de l’expedient de dia 14 de juny de 2012
2n. Declarar l’entitat CAFE CAPUCHINO 1919 SL, titular de la llicència d’activitat
de l’establiment restaurant denominat “Dakota Tex-Mex”, responsable d’una
infracció administrativa tipificada a l’article 27 de l’ordenança municipal de la neteja
de les vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans.
3r. Imposar a l’entitat CAFE CAPUCHINO 1919 SL, titular de la llicència d’activitat
de l’establiment restaurant denominat “Dakota Tex-Mex”, una multa de 180 €, en
aplicació de la graduació de sancions prevista a l’article 41 de l’esmentada
Ordenança.
3r. Notificar el present acord a l’interessat, als efectes legals preceptius.
4.4.- Personal
4.4.1.- Aprovació, si procedeix, de l’abonament d’ajudes assistencials al
personal laboral
Vistes les sol·licituds presentades en el Registre General d’Entrada per diversos
treballadors mitjançant les quals presenten factures d’intervencions.
Atès l’establert a l’article 41 del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral de
l’Ajuntament de Pollença que remet a l’annex II del Conveni pel que fa als supòsits i
la proporció de les ajudes, annex que preveu una sèrie d’ajudes assistencials
(dentàries, auditives, visuals, ortopèdiques i ginecològiques) amb un import del 60%
del seu cost excepte alguns supòsits en què és del 90%: pròtesis ortopèdiques, cadira
amb roda per a invàlids i les intervencions quirúrgiques (cirurgia correctiva de la
vista) que és del 40%, i que no és el cas de cap de les sol·licituds presentades.
Vist que s’ha comprovat que la documentació aportada s’ajusta als requisits
establerts, i que les persones sol·licitants són personal laboral de l’Ajuntament de
Pollença.
Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Procedir a l’abonament als interessats de l’import fixat corresponent al
percentatge previst en el Conveni Col·lectiu de Personal Laboral conformement la
relació adjunta:

NOM PETICIONARI
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

CONCEPTE
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
VISUALS
VISUALS
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
GINECOLÒGIQUES
VISUALS
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
VISUALS
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
VISUALS
VISUALS
VISUALS
DENTÀRIES

IMPORT
600,00 €
470,00 €
580,00 €
120,00 €
85,00 €
589,00 €
285,00 €
145,00 €
685,00 €
60,00 €
100,00 €
90,00 €
50,00 €
65,00 €
99,00 €
90,00 €
50,00 €
75,00 €
240,00 €
216,00 €
180,00 €
330,00 €
50,00 €
372,50 €
138,50 €
285,00 €
1.742,00 €

A ABONAR
360,00 €
282,00 €
348,00 €
72,00 €
51,00 €
353,40 €
171,00 €
87,00 €
411,00 €
36,00 €
60,00 €
54,00 €
30,00 €
39,00 €
59,40 €
54,00 €
30,00 €
45,00 €
144,00 €
129,60 €
108,00 €
198,00 €
30,00 €
223,50 €
83,10 €
171,00 €
1.045,20 €

***

DENTÀRIES

1.500,00 €

900,00 €

2n.- Donar trasllat d’aquest acord al departament de Personal, als efectes
corresponents.
4.4.2.- Aprovació, si procedeix, de l’abonament d’ajudes assistencials al
personal funcionari
Vistes les sol·licituds presentades en el Registre General d’Entrada per diversos
funcionaris mitjançant les quals presenten factures d’intervencions.
Atès l’establert a l’article 21 del Text Articulat de Condicions de Treball del personal
funcionari de l’Ajuntament que remet a l’annex II que preveu els supòsits i la
proporció de les ajudes, annex que preveu una sèrie d’ajudes assistencials (dentàries,
auditives, visuals, ortopèdiques i ginecològiques), amb un import del 60% del seu
cost excepte alguns supòsits en què és del 90%: pròtesis ortopèdiques, cadira amb
roda per a invàlids i les intervencions quirúrgiques (cirurgia correctiva de la vista)
que és del 40%, i que no és el cas de cap de les sol·licituds presentades.
Vist que s’ha comprovat que la documentació aportada s’ajusta als requisits
establerts, i que les persones sol·licitants són personal funcionari de l’Ajuntament de
Pollença.
Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Procedir a l’abonament als interessats de l’import fixat corresponent al
percentatge previst al Text Articulat de Condicions de Treball del Personal
Funcionari conformement la relació adjunta:

NOM PETICIONARI
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

CONCEPTE
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
VISUALS
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
VISUALS
VISUALS
VISUALS
ORTOPÈDIQUES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES
VISUALS
DENTÀRIES
VISUALS
ORTOPÈDIQUES
VISUALS
VISUALS
DENTÀRIES
DENTÀRIES

IMPORT
405,00 €
130,00 €
90,00 €
100,00 €
500,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
780,00 €
210,00 €
108,00 €
35,00 €
100,00 €
40,00 €
125,00 €
120,00 €
170,00 €
660,00 €
560,00 €
107,00 €
140,00 €
55
50,00 €
73,00 €

A ABONAR
243,00 €
78,00 €
54,00 €
60,00 €
300,00 €
72,00 €
72,00 €
72,00 €
468,00 €
126,00 €
64,80 €
21,00 €
60,00 €
24,00 €
75,00 €
72,00 €
102,00 €
396,00 €
336,00 €
64,20 €
84,00 €
33,00 €
30,00 €
43,80 €

***

DENTÀRIES

4.600,00 €

2.760,00 €

2n.- Donar trasllat d’aquest acord al departament de Personal, als efectes
corresponents.
4.4.3.- Vista la sol·licitud presentada pel Sr. ***, psicòleg, personal laboral indefinit
no fix de plantilla, RGE núm. ***, de ***, mitjançant la qual demana que se li aboni
la retribució íntegra d’un mes per estar més de 15 anys treballant a l’Ajuntament, en
què assenyala que aquest concepte no estava inclòs a la demanda que recentment ha
finalitzat.
Vist l’informe jurídic emès per la TAG en data 05.09.12 què assenyala entre d’altres:
“.../... Atès que, tot i el que assenyala a la seva sol·licitud, sí va incorporar aquesta
sol·licitud a la demanda de quantia interposada davant el jutjat de lo social,
Atès que la sentència de 9 de maig de 2012, que ha esdevingut ferma per no haver
presentat cap recurs, estima parcialment la seva demanda, sense que li reconegui el
dret a percebre aquest complement.”, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Denegar la sol·licitud presentada pel Sr. *** relativa a l’abonament de l’import
d’un mes de la retribució íntegra atès que la sentència ferma de dia 9 de maig de
2012 no reconeix el dret al gaudi d’aquest complement, de conformitat amb
l’informe jurídic emès a l’efecte.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.5.- Cementiri
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
5.- CONTRACTACIÓ
5.1.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient per a la contractació administrativa
de serveis de retirada i tractament de residus de vehicles abandonats ( Expt.
núm. 33/2012/ Contractació)
Vista la proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local
Sra. Maria P. Buades Cifre de dia 29 d’agost de 2012 del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE POLICIA
Vist l'expedient de contractació de servei de retirada i tractament de residus de
vehicles abandonats, essent l’objecte d’aquest contracte, els següents lots:
A: Motocicletes i ciclomotors
B: Vehicles fins a 3.500 kg.
C: Vehicles pesats superiors a 3.500 kg

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 13.06.12 es va procedir a iniciar l’expedient
de contractació.
L’adjudicació del contracte, d’acord amb els articles 157 i ss del TRLCSP, es durà a
terme mitjançant procediment obert i emprant, a més del preu, altres criteris de
valoració.

Vist els informes preceptius emesos a l’efecte i les actuacions practicades aquesta
Regidoria delegada de Policia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent ACORD:
1r.- Aprovar l'expedient per a la contractació del de retirada i tractament de residus
de vehicles abandonats, conformement amb el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques redactades a l'efecte.
2n.- Aprovar l’adjunt plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que hauran de regir el contracte de referència.

3r.- Sotmetre a informació pública el plecs de condicions en el tauler d’edictes i
BOIB per termini de 10 dies naturals a efectes de reclamacions i convocar,
simultàniament, la licitació del servei tal com disposa l'article 188 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
4rt.- 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, 29 d’agost de 2012
LA REGIDORA DELEGADA
Maria P. Buades Cifre”
Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la
proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
5.2.- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu d’adquisició d’un
vehicle per a la Policia Local (Exp núm. 50/2012/Contracte menor)
Vista la proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local
Sra. Maria P. Buades Cifre de dia 20 d’agost de 2012 relativa a l’adquisició d’un
vehicle per a la policia local
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que, dels pressuposts presentats, l’oferta
més econòmica és la presentada per l’entitat “Citycar 2000” M.T. Serveis de
l’Automòbil SL.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 24.08.12 en el que
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada
per a l’adquisició del vehicle, 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 l’adquisició d’un vehicle per a la
policia local de Pollença a l’entitat “CITYCAR 2000” MT Serveis de l’Automòbil
SL, amb NIF B 07803083, per un import de 16.515’73 € (IVA exclòs), mitjançant
contracte menor i de conformitat amb el pressupost presentat i les condicions
tècniques que consten a la proposta.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 132 63409 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 Policia Local i a l’àrea
d’Intervenció, als efectes pertinents.

5.3.- Dació de compte de la resolució núm. 834 de dia 30 d’agost de 2012 relativa
a l’aprovació dels plecs i licitació del contracte administratiu de serveis
d’activitats aquàtiques i socorrisme a les dues piscines, coberta i descoberta
A continuació es dóna compte del decret de Batlia núm. 834 de 30 d’agost de 2012
del següent tenor literal:
“DECRET D’ALCALDIA NÚM: 834 Vist l'expedient de contractació de servei
d’activitats aquàtiques i socorrisme a les dues piscines, coberta i descoberta de
l’Ajuntament de Pollença, essent l’objecte d’aquest contracte, les següents parts:
A: Socorrisme incloses les dues piscines
B: Monitoratge de les activitats, incloses les dues piscines
C: Coordinació i assegurances d’activitats, incloses les dues piscines
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 13.08.12 es va procedir a iniciar l’expedient de
contractació.
L’adjudicació del contracte, d’acord amb els articles 157 i ss del TRLCSP, es durà a
terme mitjançant procediment obert i emprant, a més del preu, altres criteris de
valoració.
Vist els informes preceptius emesos a l’efecte i les actuacions practicades.
Vista la Proposta del regidor delegat d’Esports, Sr. Bartomeu Fuster Capllonch
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 la urgència de la tramitació de l’expedient.
2n.- Aprovar l'expedient per a la contractació del servei d’activitats aquàtiques i
socorrisme a les dues piscines, coberta i descoberta 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.- Sotmetre a informació pública el plecs de condicions en el tauler d’edictes i BOIB
per termini de 5 dies naturals a efectes de reclamacions i convocar, simultàniament, la
licitació del servei tal com disposa l'article 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears.
5è.- Autoritzar la despesa de 114.950 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida núm. 340
226093 “Activitats esportives” del Pressupost municipal de 2012.
6è.- Complir la resta dels tràmits preceptius d'impuls fins a l’adjudicació i
formalització de l'oportú contracte.

7è.- 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 d’agost de 2012.”
La Junta de Govern en resta assabentada.
5.4.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient per a la contractació administrativa
de SERVEIS INFORMÀTICS (Expt. núm. 32/2012/ Contractació)
A continuació es transcriu la proposta del Regidor delegat de Recursos Humans,
OAC i Noves Tecnologies Sr. David Alonso García de dia 6 de setembre de 2012:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT
Vist l'expedient de contractació de serveis tècnics informàtics elaborat a l’efecte,
conformement amb el plec de clàusules administratives particulars redactat a l'efecte.
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 14.06.12 es va procedir a iniciar l’expedient
de contractació.
L’adjudicació del contracte, d’acord amb els articles 175 i 177 del TRLCSP, es durà a
terme mitjançant procediment obert emprant, a més del preu, altres criteris
d’adjudicació.
Atès l’import, és un contracte subjecte a regulació harmonitzada.
Vist els informes preceptius emesos a l’efecte, aquesta Regidoria delegada de Noves
Tecnologies proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar l'expedient per a la contractació dels serveis tècnics informàtics
conformement amb el plec de clàusules administratives particulars redactat a
l'efecte.
2n.- Aprovar l’adjunt plec de clàusules administratives particulars que haurà de
regir el contracte, el qual s’adjudicarà pel procediment obert, de conformitat amb
l’establert a l’article 157 del TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, i
subjecte a regulació harmonitzada.
3r.- Remetre el corresponent anunci al DOUE als efectes corresponents com a
contracte subjecte a regulació harmonitzada, amb una antelació mínima de 40 dies
des de la data d’enviament per a la presentació de les proposicions.
4rt.- Sotmetre a informació pública el plecs de condicions en el tauler d’edictes,
perfil del contractant i BOE per termini de 10 dies naturals a efectes de
reclamacions i convocar la licitació del servei tal com disposa l'article 188 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
5è.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 491.227064 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, 6 de setembre de 2012
EL REGIDOR DELEGAT
David Alonso García”
Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la proposta precedent i
els acords continguts en la mateixa.
6.- VARIS
6.1.- Aprovació, si procedeix, de la convocatòria de subvencions de l’Àrea de
Cultura per a l’any 2012 i de les bases que han de regir-la
Vista la proposta de la Regidora delegada d’Hisenda i Cultura Sra. Malena Estrany
Espada de dia 22 d’agost de 2012 d’aprovació de la convocatòria de subvencions de
l’àrea de Cultura per a l’any 2012 i de les bases reguladores que obren a l’expedient
essent un dels objectius fonamentals de dita àrea potenciar les iniciatives de caràcter
cultural que es considerin d’utilitat social i d’interès general que redundin en benefici
dels ciutadans de Pollença, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Aprovar l’expedient relatiu a la convocatòria de subvencions de l’Àrea de
Cultura 2012 per realitzar projectes culturals i a les bases que han de regir-la.
2n.- Autoritzar una despesa de 10.000 € a càrrec de la partida pressupostària
0.330.4810001 (Subvencions culturals) per atendre a les subvencions de la
convocatòria esmentada.
3r.- Aprovar la convocatòria esmentada i les bases adjuntes que han de regir-la.
4rt.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis adscrits a l’àrea de Cultura, com òrgan
instructor d’aquest procediment, ordenant-ne la publicació en el tauler d’edictes i a la
web municipal així com dur a terme totes les actuacions o els actes de tràmits
necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria.
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

La Secretària

Bartomeu Cifre Ochogavía

Francisca M. Adrover Cànaves

