ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm: 02/2013
Caràcter: ordinària
Data: 22 de gener de 2013
Horari: de 09:20 a 11:35 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2 – planta 1ª)
Assistents
Batle-President Sr.Bartomeu Cifre Ochogavía (PP)
Regidora
Sra. Malena Estrany Buades (IB-Lliga)
Regidora
Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)
Regidor
Sr. Bartomeu Fuster Capllonch (IB-Lliga)
Regidor
Sr. David Alonso García (PP)
Regidor
Sr. José Luis García Salvador (A)
Interventor
Sr. David Martínez Sánchez de Rojas
Secretària-acctal.
Margarita Lacalle Pons-Estel
Ordre del dia
1- Aprovació de l’acta de la sessió de 27 de desembre de 2012

2- Aprovació de l’acta de la sessió de 8 de gener de 2013
3- Urbanisme
4- Hisenda
5- Règim Interior i Personal
6- Contractació
7- 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 27 de desembre de 2012
Pel Sr. Batle-President es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió de dia 27 de desembre de 2012.
Vist que no n’hi ha cap s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió de 8 de gener de 2013
Pel Sr. Batle-President es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió de dia 8 de gener de 2013.
Per la secretària que subscriu s’indica que per error no es va transcriure a l’acta l’acord següent:
“ 3.5.- Personal
3.5.5.- Aprovació, si escau, de la sol·licitud del Sr. Josep Villalonga Pericàs, personal laboral.
Vista la instància presentada pel Sr. XXX, RGE núm. 90, de 4.01.13, mitjançant la qual demana un
avançament de nòmina, en concepte de préstec del deute de l’Ajuntament.
Vista l’acta de conciliació realitzada davant el jutjat de lo social núm. 3, per a l’aplicació de la Sentència
de 9 de maig de 2012.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, Acorda:
1r.- Abonar al Sr. XXX,la totalitat de la quantia pendent a data d’avui, que puja a 16.111,81 €, que
s’abonarà el proper dilluns dia 21/01/13, mitjançant transferència bancària en el compte habitual del
treballador, quedant saldada i finiquitada sense més demanar ni reclamar.
2n.- Traslladar aquest acord al jutjat de lo social núm.3 als efectes de l’aprovació de l’acord com a
execució de sentència.”
Vist que no n’hi ha cap més s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
3. URBANISME
3.1. – Llicències urbanístiques
3.1.1.) Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística a particulars:

Expedient

Promotor

Decret

567/99

XXX,

47

87/00

Autocares Bahía SL

48

408/09

Sastre Cifre SL

49

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
3.2. – Disciplina urbanística
3.2.1.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la incoació d’expedients disciplinari i
sancionador per infracció urbanística:
- Decret núm. 1228. Al Sr XXX,, per la construcció d’un habitatge, piscina i varis a la parcel·la 264 del
polígon 9, (exp. IU 69/12)
- Decret núm. 1229. A la Sra. XXX,, per la construcció d’un habitatge i altres dependències a la parcel·la
138 del polígon 2, deixant sense efecte l’expedient disciplinari i sancionador incoat en data 19-01-12,
atesa la propietat de la parcel·la (exp. IU 40/06)
- Decret núm. 50. Al Sr. XXX,, per obres de reforma i ampliació a la parcel·la 334 del polígon 2 (exp. IU
13/06)
- Decret núm. 51. Al Sr. XXX,, per obres de reforma i ampliació al c/ Alacantí, núm. 9 (exp. IU 71/12)
Els reunits en resten informats als efectes pertinents.
3.3.- Varis
3.3.1) Aprovació, inicial, si procedeix de l’estudi de detall per a l’adopció del règim de propietat
horitzontal en mòduls d’edificació al solar A-23, del sector UP4-A del Polígon Industrial del PGOU
(Exp. núm.: 369/12):
Vista la sol·licitud presentada mitjançant escrit RGE de data 28.09.12, pel Sr. XXX,, en la representació
que ostenta -com tal consta acreditat en els arxius municipals- de l’entitat promotora, “Funeraria Pollença,
S.C.”, adjuntant el projecte d’estudi de detall (confeccionat per tècnic arquitecte competent en data
12.09.12, exclòs de visat col·legial obligatori d’acord amb el RD substantiu 1000/2010) preceptiu per
l’adopció del sistema d’edificació en règim de propietat horitzontal en mòduls d’edificació en el solar A23, del sector UP4-A del Polígon Industrial del PGOU.
Atès l’epígraf 3.4.e) de la Norma (3) d’Edificació i Ús del Pla Parcial del Sector UP-4, que estableix que
l’adopció del sistema d’edificació en règim de copropietat requerirà del promotor l’autorització per
l’Ajuntament, prèvia consulta als òrgans representatius dels propietaris del polígon d’actuació, d’un
estudi de detall de caràcter vinculant, en el qual es reflectissin, com a mínim, els aspectes que s’hi
enumeren.
Vist l’informe tècnic favorable emès per l’arquitecte municipal en data 07.11.12, així com el posterior
informe jurídic del TAE (jc.) de la Corporació de data 08.01.13.
Atès que consta acreditat dins l’expedient haver-se efectuat la preceptiva consulta als òrgans
representatius dels propietaris del polígon d’actuació, i així ho assevera el President de la Junta de
Compensació del sector mitjançant escrit de data 12.09.12 aportat a l’efecte.
Vist els arts. 14 i 40.2 del TRLS/76, i els seus concordants 65, 66 i 140 del RPU/78, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Aprovar inicialment l’estudi de detall presentat pel Sr. XXX,, en la representació que ostenta de
l’entitat promotora “Funeraria Pollença, S.C.”, per a l’adopció del sistema d’edificació en règim de
propietat horitzontal en mòduls d’edificació en el solar A-23, del sector UP4-A del Polígon Industrial del
PGOU.
2n.- Sotmetre l’expedient a informació pública per el termini d’un mes mitjançant anunci en el BOIB i en
un dels diaris de major circulació de la província. Durant el tràmit d’informació pública, qualsevol
persona el podrà examinar i es podran formular les al·legacions que procedeixin.
3r.- Notificar el present acord a l’entitat promotora i als òrgans representatius dels propietaris del polígon
d’actuació (Junta de Compensació del sector UP4-A), als efectes corresponents.

3.3.2.- Aprovació inicial, si escau, del projecte de “rehabilitació del conjunt de la zona del Calvari
de Pollença”,
Vista la proposta del Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, Batle de l’Ajuntament de Pollença, que es transcriu a
continuació:
“Vista la necessitat de rehabilitació del conjunt de la zona del Calvari (zona de l’escalonada del Calvari
entre el carrer Jesús i l’ermita del Calvari)
Vist l’informe de viabilitat tècnica del projecte titulat “REHABILITACIÓ DEL CONJUNT DE LA
ZONA DEL CALVARI DE POLLENÇA”, redactat per l’arquitecte Javier Oliver Simarro, arquitecte
COAIB 292941, emès per l’enginyer municipal, Sr. Miquel Amengual Buades.
Proposa
1r.- Aprovar inicialment el projecte de l’obra “Rehabilitació del conjunt de la zona del Calvari de
Pollença” redactat per l’arquitecte Javier Oliver Simarro
2n.- Sotmetre l’esmentat projecte al tràmit d’informació pública per un període de quinze dies mitjançant
la publicació d’anuncis al BOIB i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament conformement amb el previst a
l’art. 149.1 de la Llei 20/2006, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears en concordança amb
l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, als efectes de presentació d’al·legacions tot significant que el projecte
s’entendrà definitivament aprovat en el cas de que no es presentin al·legacions en legal forma.
3r.- Traslladar la documentació al departament de Patrimoni del Consell de Mallorca als efectes
corresponents.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar la proposta precedent i els acords inclosos a la
mateixa.
4. HISENDA
4.1.- Relació de despeses
4.1.1.- Vista i examinada la relació de factures tramitada pel servei d’Intervenció Municipal, els reunits,
desprès d’àmplia deliberació, per majoria, amb l’abstenció del Sr. García, acorden:
1r. Aprovar la següent relació, amb els seus corresponents imports, i amb subjecció als crèdits i aplicació
pressupostària corresponent del pressupost prorrogat de 2012, corresponent a despeses facturades a 2012:

Núm. Document
F1-0055110

Nom tercer
PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.

25417446
053/12

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y
EDITORES
GRAM ILLES BALEARS 21, S.L.

1.242.012

PATEL, RAZMI

564/12

FUNDACIO NATURA PARC

1.567,00

2705

PROCAMP CA'N LLANERAS, S.A.

1.223,20

FV012/03052

GASOILS SANBI, S.L.

1.030,00

125.171

AVALGO, S.A.

302,63

A/2012/0001579330

SOLRED, S.A.

130,87

A12-0219

EMSER 2002 S.L.U.

66,1

40

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

53,1

105

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

118

114

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

84,7

147

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

272,25

11601

XXX,

2

ASSOCIACIO MITJAMARATO POLLENÇA

A/6520

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

A/6521 - A/6524 - A/

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

5,96

A/6523

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

17,77

A/6525

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

13,23

A/6575

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

38,36

A00071

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

614

CA'L BUSSO, S.L.

248

663

CA'L BUSSO, S.L.

72,13

28950

DIELECTRO BALEAR, S.A.U.

513,65

A/1328

UNI. Y SUMINISTROS DE PROTECCION, S.L.

353,32

151

XXX,
XXX,

1 00270
08-dic

Imp. (Eur)
38,57
535,25
8.300,00
169,92

112,87
3.000,00
38,36

92

96,58
1.052,16

124435

PARAULA. CENTRE DE SERVEIS
LINGÜISTICS
PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

J 1439

GRABADOS NAYBOR, S.A.

PO3/012s/press03/12
ago-12

XXX,
XXX,

3.789,72

603/12

FUNDACIO NATURA PARC

2.172,50

FAS131339

BAYARD REVISTAS, S.A.

206006739

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

283

AMER E HIJOS, SA

9.156,24

ene-12

8.470,00

017/12

XXX,
XXX,
XXX,
XXX,

11/010212

CUXACH, S.A.

11/010213

CUXACH, S.A.

5,75

11/010214

CUXACH, S.A.

37,98

11/010215

CUXACH, S.A.

23,57

11/010217

CUXACH, S.A.

39,53

11/010218

CUXACH, S.A.

70,83

11/010219

CUXACH, S.A.

FV012/3052

GASOILS SANBI, S.L.

1.030,00

FVO12/3210

GASOILS SANBI, S.L.

1.485,00

FVO12/3212

GASOILS SANBI, S.L.

990

5

FONAESPORT, S.L.

1121204260

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.

T212 980

POLLENCINA D'AUTOMOCIO, S.L.U

F2-0000710

FOTO MICER, S.A.

1203969

MULTI-AUTO PALMA, S.L.

311CR

A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I
COMPTABILITAT

015/12
016/12

6.300,00
167,1
419,18
907,5

183,79
225,52

2.789,39
2.789,39
2.789,39
471,13

86,73

4.420,24
16,86
283,82
2.982,65
229,98
31,9

337CR

A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I
COMPTABILITAT

XXX,

10
6

20120350

PIROTECNIA CATALANA, S.A.

138

BOCCHORIS, S.L.U

1855

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

1856

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

5,81

1857

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

87,42

1859

ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

FIA122161

INSIGNA UNIFORMES, S.L.

2.496,38

944379

RECAMBIOS CENTRO, S.A.

98,23

26-dic

907,5

26

XXX,
XXX,
XXX,
XXX,
XXX,
XXX,

268

ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

230,51

01/0021462/12

MAT. CONST.MARTORELL TORRANDEL S.L.

139,97

A/2012/0001730240

SOLRED, S.A.

234,3

12002769

MARTI-DECORACIO, S.L.

49,82

FVR12-356

PARQUES INFANTILES ISABA, S.A.

VX01015423

TONFER, S.L.

12/001/2/001730

FERRETERIA PLOMER, S.L.

2.714,01

12/001/2/001759

FERRETERIA PLOMER, S.L.

31,01

12/001/2/001762

FERRETERIA PLOMER, S.L.

76,52

2-0002128

DISTRIBUCIONES ALESA, S.A.

8290

AGENCIA DE TTES. PARRUS UNION,S.L.

8350

AGENCIA DE TTES.S PARRUS UNION,S.L.

21
22
24
25

2.065,48
11.771,15
315,57

91,11

30
335
165
165
165

4.833,95
11,65

289,41
52,27
88,86

383/2012

1.193,06

XXX,

1 000319

CALÇATS COMES, S.L.

1 000322

CALÇATS COMES, S.L.

206007039

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

810,36

206005761

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

868,61

11/010216

CUXACH, S.A.

59,02

01/0021428/12

MAT. CONST.MARTORELL TORRANDEL S.L.

302,9

FCL-040.300

FERRETERIA VILANOVA, S.L.

62,23

12/001/2/001758

FERRETERIA PLOMER, S.L.

191,89

126513

HANNA INSTRUMENTS, S.L.

166,98

1261194289

REPSOL DIRECTO, S.A.

854,33

040/12

INICIATIVES DE CIUTAT SL

771,53

T212 938

POLLENCINA D'AUTOMOCIO, S.L.U

255,55

T212 965

POLLENCINA D'AUTOMOCIO, S.L.U

49,25

125.547

AVALGO, S.A.

187,9

125.510

AVALGO, S.A.

1.643,79

A 12/3337

ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA, S.A.L.

4.521,46

002/12

1.696,25

201

ASSOC. COLLA GEGANTERA I L'ESBART DE
SANT JORDI
FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

07040-2012-11-28

CREU ROJA ESPANYOLA

190,17

A/2012/0001730242

SOLRED, S.A.

234,94

12A403

VIDRES I ALUMINI TAULER, S.L.

915,27

12A417

VIDRES I ALUMINI TAULER, S.L.

635,53

96

EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.

595,32

5906

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

5907

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

01/002912

CUXACH, S.A.

25,26

01/002911

CUXACH, S.A.

651,25

01/002910

CUXACH, S.A.

30,43

01/002909

CUXACH, S.A.

37,5

211,75
121

118,53

6,52
3,34

01/002907

CUXACH, S.A.

01/002905

CUXACH, S.A.

15

01/002904

CUXACH, S.A.

3,79

12/430

GESTIO SOCIOEDUCATIVA, S.L.

01/002902

CUXACH, S.A.

523/2012

104,1

5.323,42
2,82
62,04

217

XXX,
XXX,

209,33

1659/2012

JJ ROY IMATGE S.L.

840,95

1681/2012

JJ ROY IMATGE S.L.

211,75

A/2012/0001730243

SOLRED, S.A.

199

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

673

CA'L BUSSO, S.L.

5941

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

199

XXX,

F1-0002458

FOTO MICER, S.A.

2727

PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.

XXX,

66,56
186,57
311,5
82,4
243,1
4,05
3.425,51
28,49

856/12

JAIME CARBONELL VALLS, S.L.U.

14/2012

XXX,

1 025325

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

236,92

5 001509

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

168,19

TOTAL

697,92
907,5

129922,43

2n.- Aprovar la següent relació, amb els seus corresponents imports, i amb subjecció als crèdits i aplicació
pressupostària corresponent del pressupost prorrogat de 2012, corresponent a despeses facturades a 2013:
Núm. Document

Nom tercer

XXX,

XXX,

Imp. Eur)
2.783,00

FVO13/00083

GASOILS SANBI, S.L.

38,14

FVO13/00084

GASOILS SANBI, S.L.

925,76

FVO13/00085

GASOILS SANBI, S.L.

1.562,22

FVO13/00118

GASOILS SANBI, S.L.

2.704,78

903

NORD ESPORT BALEAR, S.L.

1.452,00

130.001

H202 SPORT GLOBAL, S.L.

4.781,92

A/11

HUMA 06, S.L.

3

ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

13/01/001136

BALEAR DE ASCENSORES, S.L.

290,4

13/01/001830

BALEAR DE ASCENSORES, S.L.

297,08

13/01/001932

BALEAR DE ASCENSORES, S.L.

297,08

13/01/001933

BALEAR DE ASCENSORES, S.L.

297,08

P-13001234

SEGURIDAD Y LIMPIEZAS, S.A.

215,27

S0004655

EDITORA BALEAR, S.A.

3012013

POLLENCINA D'AUTOMOCIO, S.L.U

50,02

T213 8

POLLENCINA D'AUTOMOCIO, S.L.U

342,54

8557368

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.

613,65

2013-0002

XXX,

970,42

TOTAL

34,06
561,42

379

18.595,84

3r.- Aprovar la següent relació, amb els seus corresponents imports i amb subjecció als crèdits i aplicació
pressupostària corresponent, de despeses no registrades:

NÚM.DOC

DOC.TERCER

NOM INTERESSAT

XXX,
XXX,
XXX,
XXX,
XXX,
XXX,
XXX,
XXX,
XXX,

IMPORT €
42,28
62,72
181,44
43,68
117,6
1146
34656,24
121,14
815,28

TOTAL

37.186,38

4.1.2.- Vista i examinada la relació de factures adjunta i vist l’informe emès dia 22 de gener de 2013 per
part de l’Interventor i la Secretària de la Corporació.
Vist el disposat a la base 18 de les Bases d’Execució del Pressupost General 2012 pel que s’estableix:
“Reconeixement extrajudicial de crèdits: L’òrgan competent per a l’aprovació de les obligacions derivades
del reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la Corporació en els casos de falta de crèdit en el
pressupost de despeses. En altres supòsits, l’òrgan competent és la Junta de Govern Local”
Atès que a les pertinents partides del pressupost de l’exercici 2012, hi ha crèdit disponible suficient per
atendre l’import de 73.342,56€ per aquestes obligacions pendents de reconeixement, desprès d’àmplia
deliberació i vist l’informe referenciat respecte els procediments contractuals administratius establerts a la
LCSP els reunits, per majoria, amb l’abstenció del Sr. García, acorden
1r.- Aprovar extrajudicialment la següent relació de despeses, amb els seus corresponents imports, i amb
subjecció als crèdits i aplicació pressupostària corresponent:

Núm. Document
B/1213

Doc. Acred.
78198986

Nom tercer

2012A98

78211850

XXX,
XXX,

Imp. (Eur)
1.403,60

188

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

656,04

189

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

1.306,72

190

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

710,48

191

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

802,53

192

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

1.549,42

193

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

1.355,20

194

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

2.558,02

195

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

3.591,58

196

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

ene-09

41493821

GOÑALONS SINTES, ANTONI

OC12/15

B57056798

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

OC12/26

B57056798

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

48,35

NO12/10

B57056798

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

675,91

204

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

2.224,88

205

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

1.709,85

110

78210021

109

78210021

B/1214

78198986

XXX,
XXX,
XXX,

267

G57356057

FUNDACIO ES GARROVER

1.292,28

2012A99

78211850

2012A102

78211850

XXX,
XXX,

1.573,00

51

B57679722

AUXICARMALLORCA, S.L.

301,29

233

E07249238

FORN CA'N BANYA, C. B.

32,03

198

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

169,4

199

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

A 12/3336

A33912445

ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA, S.A.L.

1.016,40

12270634

G08973224

3.238,52

12270640

G08973224

1 /200

41493821

INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I
SERV.SOC.)
INTRESS (INST. TREBALL SOCIAL I
SERV.SOC.)
GOÑALONS SINTES, ANTONI

131

78206817

XXX,

2.274,80

133,1

358,33
3.993,00
743,21

326,7
516,67
574,75

320,65

29,04

3.079,70
3.988,16

TOTAL

42.553,61

2n.- Aprovar extrajudicialment la següent relació de despeses, amb els seus corresponents imports, i amb
subjecció als crèdits i aplicació pressupostària corresponent:

Núm. Document
2012/133

Doc. Acred.
42980518

Nom tercer

772

42964799

774

42964799

777

42964799

604/2012

41387494

XXX,
XXX,
XXX,
XXX,
XXX,

Imp. (Eur)
1.115,00

124416

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

4001020414

A83052407

2001947276

A81962201

SDAD. ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS,SA
EDITORIAL ARANZADI, S.A.

A/6522

B07640717

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

124411

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

31,36

124415

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

57,02

124417

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

50,69

22

43067990

- CAN FUSTERET

22/2012

J57721128

VICH I BENNASSAR ASSOCIATS

124414

A07408743

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

5282

B57424210

BALEAR D'OFICINES 2006, S.L.

4.798,16

2012/139

42980518

RIPOLL TORRES, MIQUEL

3.636,12

23

78197621

27

78197621

28

78197621

XXX,
XXX,
XXX,

125.544

A07102932

AVALGO, S.A.

1.017,73

699/A

B07470537

COLIS, S.L.

2.103,75

362,22
1.194,64
4.281,95
55,66
123
1.023,00
5.989,84
193,39

50
4.525,40
35,02

55
25
65

TOTAL

30.788,95

4.2.- Certificacions facultatives
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
4.3.- Propostes de pressupost
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
4.4.- Recursos i reclamacions
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
4.5.- Varis
4.5.1.- Aprovació, si escau, de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per l’entitat
mercantil AVIJO SL (Expedient núm. 5399 de Responsabilitat Patrimonial).
Vist l’expedient tramitat sobre la base de l’art.139. de la Llei 30/92, i concordants del RD
429/1993, de 26 de març, que aprova el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques
en matèria de Responsabilitat Patrimonial, a rel de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
per l’entitat mercantil Avijo SL, RGE núm. 8147 de data 16.10.12 demanant se l’indemnitzi dels danys i
perjudicis provocats al vehicle Peugeot Partner, matrícula 0856 CLY, a la roda de darrera presumptament
pel mal estat de l’arqueta de la xarxa de pluvials ubicada al Passeig Saralegui, enfront del c/ Monges, el
passat dia 15 d’octubre de 2010.
Vist l’informe de la policia local, que consta a l’expedient, que indica entre d’altres que “el
vehículo... ha sufrido daños en la rueda trasera derecha a consecuencia de una tapa de alcantarillado que se
había levantado debido a las fuertas lluvias que habían tenido lugar por la manyana.
Que los agentes comprueban como la alcantarilla se encuentra destapada y cubierta de aguis, lo que hace
imposible divisarla...”

Vista la proposta de la instructora de l’expedient de data 18.01.13, que assenyala entre d’altres que
“ha quedat acreditat que el dany causat al vehicle és conseqüència del mal estat de l’arqueta; del conjunt de tot plegat
es dedueix l’existència del necessari nexe causal entre el dany sofert pel vehicle de la mercantil Avijo SL i el
funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals,

QUE: finalment, la indemnització reclamada, ho és en base al pressupost presentat”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Estimar la reclamació presentada, atès que ha pogut quedar acreditat l’existència del nexe causal entre
el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.
2.- Indemnitzar a l’entitat mercantil AVIJO SL amb la quantitat de 128’26 €
3. Notificar el present acord a l’interessat i a la companyia d’assegurances Mapfre, aquesta darrera en
compliment del deure de col·laboració i als que legalment pertoquin, així com a l’àrea d’Intervenció
municipal als efectes preceptius.
4.5.2.- Vista la instància presentada per la Sra XXX, (RGE 10155 de 27/12/2012), en la qual demana la
bonificació per família nombrosa de l´IBI de l´immoble situat al carrer Llebeig 14, 2n.C del Port de Pollença
amb referència cadastral 1741621EE0114S0005DA, la Junta de Govern acorda:
1r.-Aplicar una bonificació del 50% de la quota íntegra per a l´exercici 2013 d´acord amb l´article 15.3. de l
´ordenança reguladora del tribut, atès que el referit immoble constitueix el domicili familiar de la Sra.Ruíz.
2n.-Notificar el present acord a la interessada i donar trasllat a l’ATIB als efectes oportuns.

4.5.3.- Vista la instància presentada pel Sr. XXX, (RGE 9974 de 19/12/12), en la qual demana l’exempció
de l’impost de vehicles de tracció mecànica per causa de discapacitat, la Junta de Govern acorda:
1.-Concedir l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica del turisme matrícula 0530DRJ amb
efectes d’1 de gener de 2013, en aplicació de l’article 3.e) de l’ordenança reguladora de l’impost.
2.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinents.
4.5.4.- Vista la instància presentada per la Sra. XXX,, en representació del Sr. XXX,, (RGE 10145 de
27/12/12), en la qual sol·licita la devolució de l’import pagat indegudament en concepte d’impost de
vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2012 del vehicle matrícula IB7129CH, per baixa definitiva en
data 20/08/12, la Junta de Govern acorda retornar a l’interessat 15,34 euros de conformitat amb l’article
10.3. de l’ordenança reguladora del tribut.
4.5.5.- Vista la instància presentada pel Sr. XXX, (RGE 10169 de 27/12/12), en la qual sol·licita la
bonificació de la quota a pagar de l’impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle matrícula
IB3881CU, per antiguitat, la Junta de Govern acorda:
1r.-Concedir una bonificació del 100 % de la quota a pagar de l’IVTM del vehicle matrícula IB3881CU,
de 12/02/86, de conformitat amb l’article 9.3.de l’ordenança reguladora del tribut, amb efectes d’1 de
gener de 2013.
2.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes oportuns.
4.5.6.- Vista la instància presentada pel Sr. XXX, (RGE 6700 de 16/08/12), en la qual demana la
devolució de l’import abonat indegudament en concepte de taxa de gual al carrer Cecili Metel 9 la Junta
de Govern, vist l’informe de l’ATIB, acorda:
1r.-Retornar a l’interessat 105 euros.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinents..
4.5.7.- Vista la instància presentada pel Sr. XXX, (RGE 7078 de 7/09/12), en la qual demana la devolució
de l’import abonat en concepte de taxa d’entrada de vehicles corresponent al primer semestre de 2012 del
gual autoritzat al carrer Lleó 52 d’acord amb la liquidació núm.1245000013 de 04/09/12, la Junta de
Govern acorda:
1r.Retornar al Sr. XXX, 52,50 euros, de conformitat amb l’article 5.8.de l’ordenança reguladora del
tribut.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
4.5.8.- Vista la instància presentada per la Sra. XXX, (RGE 8993 de 13/11/2012), en la qual demana la
bonificació per família nombrosa de l´IBI de l´immoble situat al carrer Joan Baptista Cabanillas 22, esc.2na.,
pl.1era pta D de Pollença amb referència cadastral 1238904EE0113N0042FA, la Junta de Govern acorda:
1r.-Aplicar una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI per a l´exercici 2013 d´acord amb l´article
15.3. de l´ordenança reguladora del tribut, atès que el referit immoble constitueix el domicili familiar de la
Sra. XXX,
2n.-Notificar el present acord a la interessada i donar trasllat a l’ATIB als efectes oportuns.
4.5.9.- Vista la instància presentada per la Sra. XXX, (RGE 8021 de 10/10/2012), en la qual sol·licita la
devolució parcial de l’import abonat en concepte de taxa de recollida i tractament de fems de l’any 2012 d’un
local situat al carrer Horta 52, obert a partir del mes de juny, la Junta de Govern acorda:
1r.-Retornar a la Sra. XXX, 104,44 euros corresponents als primer trimestre de 2012, de conformitat amb
l’article 7.2.de l’ordenança reguladora de la taxa.
2n.-Notificar el present acord a la interessada als efectes pertinents.

5.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
5.1.- Ocupació via pública
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
5.2.- Guals
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
5.3.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
5.4.- Varis
5.4.1.- Vista la sol·licitud d’informe de la Demarcació de Costes relativa a sol·licitud d’autorització per
ocupació de bens de domini públic Marítim-Terrestre estatal amb instal·lacions de temporada (2013) en
un tram de costa denominat LLENAIRE del terme municipal de Pollença.
Vist l’informe de l’Àrea de Medi Ambient, de data 14 de gener de 2013 en el qual s’indica, entre d’altres,
que “... l’Ajuntament de Pollença té la intenció de sol·licitar l’explotació d’aquest amarres per la present
temporada, així com la concessió per a futures” i que “Per aquest motiu, s’informa negativament amb
subjecció a major criteri de la Junta de Govern”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Informar desfavorablement la sol·licitud d’autorització per ocupació de bens de domini públic
Marítim-Terrestre estatal amb instal·lacions de temporada (2013) en un tram de costa denominat
LLENAIRE del terme municipal de Pollença.
Segon.- Remetre aquest acord a la Demarcació de Costes als efectes corresponents.
5.4.2.- Vista la sol·licitud d’informe de la Demarcació de Costes relativa a sol·licitud d’autorització per
ocupació de bens de domini públic Marítim-Terrestre estatal amb instal·lacions de temporada (2013) en
un tram de costa denominat PORT DE POLLENÇA del terme municipal de Pollença.
Vist els informes desfavorables de la Policia Local i de l’àrea de Medi Ambient.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Informar desfavorablement la sol·licitud d’autorització per ocupació de bens de domini públic
Marítim-Terrestre estatal amb instal·lacions de temporada (2013) en un tram de costa denominat PORT
DE POLLENÇA del terme municipal de Pollença.
Segon.- Remetre aquest acord a la Demarcació de Costes als efectes corresponents.
5.4.3.- Vista la sol·licitud d’informe de la Demarcació de Costes relativa a sol·licitud d’autorització per
ocupació de bens de domini públic Marítim-Terrestre estatal amb instal·lacions de temporada (2013) en
un tram de costa denominat CAN CUARASSA del terme municipal de Pollença.
Vist els informes desfavorables de la Policia Local i l’àrea de Medi Ambient.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Informar desfavorablement la sol·licitud d’autorització per ocupació de bens de domini públic
Marítim-Terrestre estatal amb instal·lacions de temporada (2013) en un tram de costa denominat CAN
CUARASSA del terme municipal de Pollença.
Segon.- Remetre aquest acord a la Demarcació de Costes als efectes corresponents.
5.4.4.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5303/ Llei 22/2011
Vist l’expedient sancionador incoat a la Sra. XXX,per la comissió d’una infracció administrativa tipificada
a l’art. 17 de la Llei 22/2011 de residus sòlids i sòls contaminats.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de la Sra. XXX, (RGE núm. 8141 de 16.10.12) es
presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de dia 19 de
juliol de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es formulà
proposta de resolució en data 07.11.12 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin presentat
al·legacions a la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 19 de juliol de
2012 del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar la Sra. XXX, responsable
d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 17 de la Llei 50/1999.
2n.- Imposar a la Sra. Inmaculada XXX,una multa de 900 € en aplicació de les sancions previstes a l’art.
47 de l’esmentada llei.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.5.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5382/ Llei 50/1999
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXX,per la comissió de dues infraccions administratives
tipificades als arts. 8.1 i 8.2 de la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de tinença d’animals potencialment
perillosos.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part del Sr. XXX, (RGE núm. 8125 de 15.10.12) es
presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de dia 28 de
setembre de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es formulà
proposta de resolució en data 06.11.12 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin presentat
al·legacions a la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 28 de setembre de
2012 del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar el Sr. XXX,responsable de
dues infraccions administratives tipificades als arts. 8.1 i 8.2 de la Llei 50/1999.
2n.- Imposar al Sr. XXX,una multa de 2.700 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 13.5 de
l’esmentada llei.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.6.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5273/ OM de Policia i Bon Govern
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. “La Lambra Pollença S.L.”, representada pel Sr XXX,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 del Sr. XXX, (RGE núm. 7.318 de 18.09.12) es
presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de dia 17 d’abril
de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es formulà proposta de
resolució en data 28.11.12 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin presentat al·legacions a
la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 17 d’abril de 2012
del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar “La Lambra Pollença S.L.”,
representada pel Sr. XXX,, responsable d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 57.2.d) de
l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern.

2n.- Imposar a “La Lambra Pollença S.L.” representada pel Sr. XXX,una multa de 525 € en aplicació de
les sancions previstes a l’art. 56 de l’esmentada ordenança
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.7.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5320/ OM de Policia i Bon Govern
Vist l’expedient sancionador incoat a la Sra. XXX,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 la Sra. XXX, (RGE núm. 7612 de 27.09.12) es
presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de dia 22 d’agost
de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es formulà proposta de
resolució en data 31.10.12 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin presentat al·legacions a
la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 22 d’agost de
2012 del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar la Sra. XXX,responsable
d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 57.2.d) de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon
Govern.
2n.- Imposar a la Sra. XXX,una multa de 525 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 56 de
l’esmentada ordenança
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.8.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5318/ OM de Policia i Bon Govern
Vist l’expedient sancionador incoat a Propiedades Tabaré S.L. per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 57.3.b) de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de Propiedades Tabaré S.L. (RGE núm. 7675 de
28.09.12) es presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de
dia 13 d’agost de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es
formulà proposta de resolució en data 31.10.12 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin
presentat al·legacions a la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 13 d’agost de
2012 del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar Propiedades Tabaré S.L.
responsable d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 57.3.b) de l’Ordenança Municipal de Policia i
Bon Govern.
2n.- Imposar a Propiedades Tabaré S.L. una multa de 525 € en aplicació de les sancions previstes a l’art.
56 de l’esmentada ordenança
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.9.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5341/ OM Neteja vies públiques i
recollida RSU
Vist l’expedient sancionador incoat a Rte. Cala Barques per la comissió de infracció administrativa
tipificada a l’art. 23 de l’Ordenança Municipal de neteja de les vies públiques i de la recollida de residus
sòlids urbans.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part del Rte. Cala Barques (RGE núm. 739 de
10.09.12) es presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de
dia 23 d’agost de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es
formulà proposta de resolució en data 31.10.12 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin
presentat al·legacions a la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:

1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 23 d’agost de
2012 del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar al Rte. Cala Barques
responsable de infracció administrativa tipificada a l’art. 23 de l’Ordenança Municipal de neteja de les
vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans.
2n.- Imposar al Rte. Cala Barques una multa de 90’15 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 41
de l’esmentada ordenança.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.10.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5255/ OM Neteja vies públiques i
recollida RSU
Vist l’expedient sancionador incoat a Perfumeria Xarig per la comissió de infracció administrativa
tipificada a l’art. 27 de l’Ordenança Municipal de neteja de les vies públiques i de la recollida de residus
sòlids urbans.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de Perfumeria Xarig (RGE núm. 7345 de
19.09.12) es presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de
dia 14 de juny de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es
formulà proposta de resolució en data 31.10.12 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin
presentat al·legacions a la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 14 de juny de
2012 del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar a Perfumeri Xarig
responsable de infracció administrativa tipificada a l’art. 27 de l’Ordenança Municipal de neteja de les
vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans.
2n.- Imposar a Perfumeria Xarig una multa de 90 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 41 de
l’esmentada ordenança.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.11.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5332/ OM Neteja vies públiques i
recollida RSU
Vist l’expedient sancionador incoat al Electrónica Quadrado per la comissió de infracció administrativa
tipificada a l’art. 23 de l’Ordenança Municipal de neteja de les vies públiques i de la recollida de residus
sòlids urbans.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de Electrónica Quadrado (RGE núm. 7446 de
21.09.12) es presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de
dia 22 d’agost de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es
formulà proposta de resolució en data 31.10.12 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin
presentat al·legacions a la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 22 d’agost de
2012 del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar a Electrónica Quadrado
responsable de infracció administrativa tipificada a l’art. 23 de l’Ordenança Municipal de neteja de les
vies públiques i de la recollida de residus sòlids urbans.
2n.- Imposar a Electrónica Quadrado una multa de 90’15 € en aplicació de les sancions previstes a l’art.
41 de l’esmentada ordenança.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.12.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5335/ OM Neteja vies públiques i
recollida RSU
Vist l’expedient sancionador incoat a la Sra. XXX,per la comissió de infracció administrativa tipificada a
l’art. 23 de l’Ordenança Municipal de neteja de les vies públiques i de la recollida de residus sòlids
urbans.

Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de la Sra XXX, (RGE núm. 7457 de 24.09.12) es
presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de dia 22 d’agost
de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es formulà proposta de
resolució en data 31.10.12 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin presentat al·legacions a
la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 22 d’agost de
2012 del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar la Sra. XXX,responsable de
infracció administrativa tipificada a l’art. 23 de l’Ordenança Municipal de neteja de les vies públiques i de
la recollida de residus sòlids urbans.
2n.- Imposar a la Sra. XXX,una multa de 90’15 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 41 de
l’esmentada ordenança.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.13.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5339/ OM Neteja vies públiques i
recollida RSU
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXX,per la comissió de infracció administrativa tipificada a
l’art. 23 de l’Ordenança Municipal de neteja de les vies públiques i de la recollida de residus sòlids
urbans.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part del Sr. XXX, (RGE núm. 7200 de 13.09.12) es
presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de dia 23 d’agost
de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es formulà proposta de
resolució en data 31.10.12 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin presentat al·legacions a
la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Estimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 22 d’agost de 2012
del procediment sancionador de referència.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.14.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5345/OM Neteja vies públiques i
recollida RSU
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXX,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 7 de gener de 2013, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. XXX,una sanció de 150 € 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.
5.4.15.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5395/OM Neteja vies públiques i
recollida RSU
Vist l’expedient sancionador incoat a l’empresa Renova, Rehabilitaciones y Obras per la comissió de dues
infraccions administratives tipificades a l’art. 17 de la llei 22/2011 per abocaments de residus de
construcció.
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 11 de gener de 2013, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Imposar a l’empresa Renova, Rehabilitaciones y Obras una sanció de 1.800 € en aplicació de les
sancions previstes a l’art. 47 de la referida llei com a responsable de dues infraccions administratives
tipificades a l’article 17 de la llei 22/2011, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.16.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5282/ Llei 22/2011
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXX,per la comissió d’una infracció administrativa tipificada a
l’art. 17 de la Llei 22/2011 de residus i sols 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 14 de gener de 2013, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. XXX,una sanció de 900. € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 47 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 sols contaminats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.4.17.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5394/OM de Policia i Bon Govern.
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXX,per la comissió d’una infracció administrativa tipificada a
l’art. 30 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 11 de gener de 2013, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. XXX,una sanció de 100 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 141 de la Llei
7/1985 com a responsable d’una infracció tipificada a l’article 30 de l’ordenança municipal de Policia i
Bon Govern, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a la interessada, als efectes oportuns.
5.5.- Personal
5.5.1.- Vista la instància presentada per la Sra XXX, (RGE núm. 9.993, de 19.12.12) mitjançant la
qual demana que se li “aboni el 100 %de la matrícula” d’un curs online de formació superior en
compatibilitat a la UOC.
Vist l’informe emès per la TAG de personal en el qual s’indica, entre d’altres, que segons l’art
11.4 del text Articulat de condicions de treball del personal funcionari l’ajuntament “.... abonarà la
totalitat de les despeses originades pels esmentats cursos.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Abonar a la Sra XXX,el que sol·licita.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i al departament de Personal als efectes
corresponents.
5.6.- Cementiri
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
6.- CONTRACTACIÓ
6.1.- Dació de compte decret 1242, de 27 de desembre de 2012 (Requeriment al licitador proposat en el
contracte del servei de retirada i tractament de residus de vehicles abandonats)
“Per acord de la Junta de Govern de 7 de setembre de 2012 es va resoldre aprovar l’expedient de
contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del contracte del servei
de retirada i tractament de residus de vehicles abandonats del terme municipal de Pollença.

Vista la proposta de la mesa de contractació de data 27 de novembre de 2012 de l’adjudicació del
contracte referit al licitador “DRA BALEAR S.L.”, per un import de: Lot A: 60 € (sense IVA), Lot B:
131 € (sense IVA) i Lot C: 450 € (sense IVA), d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
Vistes las clàusules 16 i 17 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el
procediment de contractació, respecte de la documentació que ha de presentar el licitador que hagi
presentat l’oferta més avantatjosa en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver
rebut el requeriment de l’òrgan de contractació formulat a l’efecte.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la resolució de Batlia de
dia 30 de juny de 2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la potestat
d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local per raons d’urgència i apreciades
les circumstàncies,
RESOLC:
Primer.- Requerir el licitador “DRA BALEAR S.L.”, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils
comptadors des de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la documentació a què fan
referència les clàusules 16 i 17 del PCAP, com a tràmit previ a la formalització del contracte.
Segon.- Notificar el licitador als efectes corresponents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern
Local, als efectes oportuns.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant de mi, la Secretària
acctal., dia 27 de desembre de 2012.”
Els reunits en resten assabentats.
6.2.- Adjudicació, si procedeix, de la impressió i col·locació de 15 cartells per les rutes de
biodiversitat del municipi de Pollença.
Vista la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient, Sra. Maria P. Buades Cifre de16 de gener de
2013 relativa a la impressió i col·locació de 15 cartells per les rutes de biodiversitat del municipi de
Pollença
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès que l’únic pressupost presentat, dels tres sol·licitats, és el de la
Sra. Francisca Vilanova Perelló.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 16.01.13 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 impressió i col·locació de 15 cartells per
les rutes de biodiversitat del municipi de Pollença a la Sra. Francisca Vilanova Perelló per un import de
4.809’75 € IVA inclòs mitjançant contracte menor i de conformitat amb els pressuposts que consten a
l’expedient
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 170 2279922 del vigent Pressupost
General 2012, prorrogat.
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, als efectes pertinents.
6.3.- Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació del servei de col·laboració en matèria
d’inspecció tributària (expt núm. 60/Llibre de Contractació 2012)
Vista la proposta de la Sra. Malena Estrany Espada, regidora delegada d’Hisenda, de 21 de gener de 2013,
del següent tenor:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA D’HISENDA

Vist l'expedient de contractació de servei de col·laboració en matèria d’Inspecció tributària dels tributs
locals
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 2.11.12
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
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar l'expedient per a la contractació del servei de col·laboració en matèria d’Inspecció
tributària dels tributs locals, 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, 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, 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 amb càrrec a la partida núm. 931 227081 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.”
Passats a votació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar íntegrament la proposta
precedent i els acords continguts en la mateixa.
7.- VARIS
7.1.- Acceptació, si escau, del llegat formulat per la Sra. Catalina Martí Adrover, mitjançant
testament hològraf. (expt.4170)
Vista la proposta de batlia de 18 de gener de 2013, que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que, per part del Sr. XXX, ( RGE núm. 9712, de 10.12.12) i les Sres. XXX, ( RGE núm. 7869, de
5.10.12), hereus de la Sra. XXX,, comuniquen a l’Ajuntament l’entrega del llegat de l’immoble denominat
Bar Katy a l’Ajuntament, amb la condició que es destini a una fundació, de conformitat amb el testament
hològraf de la Sra. Martí.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal Rafel Balaguer Galmés en data 2.01.13 sobre la valoració i
adequació tècnica del béns objecte de cessió gratuïta i de la condició annexa imposada per a la seva
adquisició, així com l’informe emès per l’Interventor i l’informe emès per la Secretària accidental sobre
la legislació aplicable.
Pels motius abans exposats i de conformitat amb el procediment tramitat a dit efecte i vist el disposat als
articles 12 i 13 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny
(RBEL); articles 135 i 141 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears (LMRLIB) i l’article 110.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques (LPAP), aquesta Batlia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent ACORD:
1r.- Acceptar l’adquisició de béns mobles a títol gratuït (llegat) formulada per la Sra. Catalina Martí
Adrover, mitjançant testament hològraf, consistent en un immoble situat al Passeig Voramar, 65, baixos
del Port de Pollença ( denominat Bar Katy) i que es valora en la quantia de 568.126 €, amb la condició de
que aquest bé immoble es destini a la creació d’una fundació.

2n.- Procedir a la formalització de dita adquisició a títol lucratiu (llegat testamentari) en escriptura
pública, facultant al Sr. Batle per a la signatura de tots els documents precisos per a la execució del
present acord.
3r.- Procedir a la inscripció del bé adquirit en l’Inventari de Béns Municipal, en la propera rectificació
del mateix que es dugui a terme.
4rt.- Notificar el present acord als hereus de la Sra. Catalina Martí Adrover, als efectes pertinents.
No obstant això, la Junta de Govern Local, acordarà.”
La Junta de Govern Local aprova la proposta precedent i els acords inclosos a la mateixa.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta
acta.
Vist i plau,
El Batle

Bartomeu Cifre Ochogavía

La Secretària-acctal.

Margarita Lacalle Pons-Estel

Diligència.- S’estén per fer constar que l’acta de la Junta de Govern celebrada el 22 de gener de 2013 s’ha
transcrit, pel seu anvers, quedant-ne així anul·lat el revers, a folis la numeració dels quals és del XXXXXXX
al XXXXXXX.
Pollença, 22 de gener de 2013
La Secretària-acctal.

