ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm: 10/2013
Caràcter: ordinària
Data: 21 de maig de 2013
Horari: de 09:20 a 11:30 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)
No assisteix el Sr. Martí J Roca Olivieri (IB-Lliga)
Interventor
Sr. Alberto Valicourt Genzor
Secretària-acctal.
Margarita Lacalle Pons-Estel
Ordre del dia
1- Aprovació de l’acta de la sessió de 7 de maig de 2013
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 7 de maig 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 7 de maig de 2013.
Per la secretària es dóna compte que al punt 4.1.9 de l’acta allà on diu “ el trisquet de l’Almoina” ha de
dir “ el trisquel de la Almoaida” i allà on diu “un període de 12 mesos comprès entre dia 01/04/2013 a dia
31/10/2013” ha de dir “ un període de 12 mesos, comprès entre dia 01/01/2013 a dia 31/12/2013”.
Vist que no n’hi ha cap més s’aprova l’acta ambla rectificació 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:
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XXXXX

378

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.1.2.- Dació de compte de resolucions de Batlia de denegació de llicència urbanística a particulars:
.- Decret núm. 334. Al Sr. XXXXX per a obres menors al c/ Llevant núm. 28 (expt. 442/12)
.- Decret núm. 335. Al Sr. XXXXX, per a obres menors a la casa de la parcel·la 374 del polígon 6 ( expt.
392/12)
.- Decret núm. 344. A la XXXXX per a obres de reforma al c/ Temporal núm. 36 ( expt. 417/12)
.- Decret núm. 352. Al Sr. XXXXX per a obres menors de reparació de teulada al c/ Jesús núm. 14 (expt.
336/12).
Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.1.3.- Dació de compte d’altres resolucions:
.- Decret núm. 353. Declaració de caducitat de diversos expedients, la tramitació dels quals està
paralitzada per causa imputable als interessats, ja que en el termini de 3 mesos concedit d’acord amb l’art.
92 de la Llei 30/92 RJAAPP, no s’ha realitzat cap activitat per part dels interessats per reprendre la
tramitació.
.- Decret núm.381. Tenir per desistides les sol·licituds de diversos expedients per no haver aportat la
documentació requerida per a la seva tramitació d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/92, de RJAAPP
.- Decret núm.383. Tenir per desistides les sol·licituds de diversos expedients per no haver aportat la
documentació requerida per a la seva tramitació d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/92, de RJAAPP
Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.2. – Disciplina urbanística
2.2.1.- Dació de compte de resolucions de Batlia d’inici de procediment disciplinari i sancionador per
infracció urbanística:
.- Decret núm. 350. A la Sra XXXXX per un habitatge i piscina i reforma d’una caseta a la parcel·la 149
del polígon 4 (exp. IU 39/11).
.- Decret núm. 354. A l’entitat MARQUET-CERDÀ SL, per la realització abans de la concessió de
llicència de divisió i reformes dels locals del c/ Tramuntana núm. 21 (expt. IU 6/13)
.- Decret núm. 361. Al Sr. XXXXX, promotor, per les obres de construcció de dues edificacions de nova
planta (habitatge), una piscina i terrasses a la parcel·la 383 del polígon 4 (expt. IU 21/06)
.- Decret núm.362. A la Sra. XXXXX, propietària, per les obres de construcció de de dues edificacions de
nova planta (habitatge), una piscina i terrasses a la parcel·la 383 del polígon 4 (expt. IU 21/06 bis)
.- Decret núm. 364. Al Sr. XXXXX, per la reforma i canvi d’ús d’edif. Agropecuària a habitatge, una
piscina, terrasses i un magatzem a la parcel·la 196 del polígon 6 ( exp. IU 25/06)
.- Decret núm. 365. Al Sr. XXXXX, per una caseta i terrassa a la parcel·la 196 del polígon 6 ( expt. IU
47/07)
Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.2.2.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a expedients sancionadors per infracció
urbanística:
.- Decret núm. 351. Imposició d’una sanció de 37.735’88 € a la Sra. XXXXX per obres de reforma i
ampliació de l’habitatge, reforma i canvi d’ús a habitatge d’un garatge, una porxada i una ampliació de
magatzem i nova construcció d’una cotxera, un magatzem i una piscina
.- Decret núm. 357. Imposició d’una sanció de 6.115’70 € al Sr. XXXXX per la construcció d’un
magatzem a la parcel·la 303 del polígon 1 ( exp. IU 11/08)
Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.

2.3.- Varis
2.3.1) Aprovació, inicial, si procedeix de l’estudi de detall per a la tramitació d’expedient
d’autorització d’obres a la zona de servitud de protecció de la Llei 22/88, de Costes, en relació a
sol·licitud de llicència de l’entitat “Bisabauza, s.l.” per a la demolició de l’edificació existent i
construcció d’un nou edifici plurifamiliar i local sense ús determinat al Passeig Anglada
Camarassa, 45, Port de Pollença (Exp. núm.69/08):
Vista la sol·licitud presentada mitjançant escrit RGE de data 28.09.12, pel Sr. Joan Riusech Vila, en
l’acreditada representació que ostenta de l’entitat promotora “Bisabauza, s.l.” com tal consta en els arxius
municipals, adjuntant el projecte d’estudi de detall (confeccionat per tècnic arquitecte competent, visat
col·legial núm.11/03705/12 de 30.07.12) preceptiu per a la tramitació davant el CIM d’expedient
d’autorització d’obres, instal·lacions o activitats a la zona de servitud de protecció de la Llei 22/88, de
Costes, amb l’objectiu de proporcionar un tractament urbanístic homogeni al conjunt de la façana marítima
quan es tracta d’obres majors de nova planta, com és el cas de la sol·licitud de llicència tramitada actualment
a instàncies de la mateixa entitat promotora en el si de l’exp.d’obra núm.69/08, per a la construcció d’un nou
edifici plurifamiliar i local sense ús determinat, prèvia demolició de l’edifici existent (exp. d’obra
núm.444/09).
Vista l’informe tècnic favorable emès per l’arquitecte municipal en data 07.11.12, i vist així mateix els
informes tècnics i jurídics favorables emesos en el si dels esmentats expedients d’obra núms.69/08 i
444/09, havent-se incorporat en aquest darrer la resolució adoptada en data 20.11.12 (RGE núm.9558, de
03.12.12) pel Conseller executiu d’Urbanisme i Territori del CIM manifestant no haver-hi inconvenient
per a la demolició projectada, amb subjecció a les condicions que transcriu.
Atès els arts.14, 40.2 i 41 del RD 1346/1976, text refós de la Llei sobre el règim del sòl i ordenació
urbana (TRLS/76) i els seus concordants 65, 66 i 140 del RD 2159/1978, que aprova el reglament de
planejament pel desenvolupament i aplicació de la Llei sobre el règim del sòl i ordenació urbana
(RPU/78), en quan defineixen el contingut, finalitat i procediment d’aprovació dels estudis de detall, i
d’acord amb els esmentats preceptes, la jurisprudència del Tribunal Suprem (entre altres, STS de data
20.12.98) que reconeix aquesta figura complementària del planejament en quan està destinada a les seves
limitades finalitats d’establir, adoptar o reajustar alineacions i rasants assenyalats en els plans generals o
parcials, de reordenar els volums determinats en aquests i de completar si escau, la xarxa de
comunicacions definides en els mateixos amb les vies interiors precises per donar accés als edificis que el
propi estudi situa, però rebutja que amb aquesta figura pugui corregir-se o modificar-se el planejament,
alterant usos preestablerts, incrementant densitats o augmentant volums, altures o l’índex d’ocupació del
sòl.
Vist l’informe jurídic emès pel TAE (jc.) de la Corporació en data 15.05.13.
Per l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Aprovar inicialment l’estudi de detall presentat pel Sr. Joan Riusech Vila, en l’acreditada representació
que ostenta de l’entitat promotora “Bisabauza, s.l.”, preceptiu per a la tramitació davant el CIM d’expedient
d’autorització d’obres, instal·lacions o activitats a la zona de servitud de protecció de la Llei 22/88, de
Costes, amb l’objectiu de proporcionar un tractament urbanístic homogeni al conjunt de la façana marítima
quan es tracta d’obres majors de nova planta, com és el cas de la sol·licitud de llicència tramitada actualment
a instàncies de la mateixa entitat promotora en el si de l’exp.d’obra núm.69/08, per a la construcció d’un nou
edifici plurifamiliar i local sense ús determinat, prèvia demolició de l’edifici existent (exp. d’obra
núm.444/09).
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 propietaris confrontants, aquests darrers com a
interessats directament afectats per trobar-se compresos en l’àmbit territorial de l’estudi de detall, als
efectes corresponents.

2.3.2) Aprovació, si procedeix, de la resolució de l’expedient sancionador núm.: 5247/12, incoat al
Sr. XXXXX, en motiu de desenvolupar, sense llicència, una activitat de bar amb música ambiental
al local situat al C/ Bot, 8, p.b., del Port de pollença (Bar “Palms”):
Vist que mitjançant decret de Batlia núm.: 512 de data 01.06.12 (notificat dia 26.06.12), es va iniciar
procediment sancionador per infraccions administratives en matèria d’activitats regulades en la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, al
Sr. XXXXX, com a presumpte responsable del desenvolupament de l’activitat de Bar a l’establiment
situat al C/ Bot, 8, p.b., del Port de Pollença, denominat Bar “Palms”, així com la realització d’activitat
musical en el mateix en data 29.05.12, sense comptar amb cap mena de llicència, ni per l’activitat
principal de Bar ni tampoc per la complementària d’activitat musical, amb les molèsties inherents, fets
qualificats provisionalment com una infracció greu prevista a l’article 116.2 de la Llei 16/2006,
susceptible de ser corregida amb la imposició d’una multa d’entre 6.001 a 60.000 €, i amb la suspensió de
l’activitat per un període màxim de 6 mesos, establint-se com a sanció indicativa inicial la quantitat de
9.000 €, atès les molèsties causades als veïns i la manca de llicència de l’activitat principal que pogués
emparar, d’alguna manera, les activitats musicals complementàries desenvolupades, també, sense
llicència. La mateixa resolució va atorgar el preceptiu termini de quinze (15) dies per a consultar
l’expedient administratiu, formular al·legacions i presentar documents i proposar prova que s’estimessin
convenients, tot significant que els dos (2) primers dies de l’esmentat termini farien les vegades del
termini d’audiència previ que exigeix l’art.124.4 de la Llei 16/2006, com a requisit per a poder adoptar, si
fos escaient, la mesura provisional de precinte dels aparells emissors de música durant la instrucció del
procediment sancionador. El decret d’inici del procediment sancionador va ser notificat al Sr. XXXXX en
data 26.06.12, havent presentat al·legacions en front del mateix mitjançant escrit RGE de data 13.07.12,
proposant la pràctica dels mitjans de prova que considera oportuns, demanant l’arxiu del procediment i,
de forma subsidiària, la reducció del import de la sanció.
Vista la proposta de l’instructor de l’expedient de data 26.03.13, en el sentit d’estimar parcialment les
al·legacions presentades, estimant-les pel que fa a la reducció de la sanció proposada minorant aquesta fins al
mínim legalment previst, i desestimant-les pel que fa a la petició d’arxiu de l’expedient sancionador, i això en
base al raonament que tot seguit es transcriu:
“.../... Pel que fa al contingut substantiu, el recurrent fonamenta les seves
pretensions en tres al·legacions que, de manera resumida, venen a dir: 1ª) Que
l’exercici de l’activitat principal de “Bar” s’empara en la llicència municipal
d’obertura atorgada en data 20.03.87 al Sr. XXXXX, i igualment l’exercici de
l’activitat secundària de música ambiental s’empara en l’autorització pel
funcionament d’un “televisor, un radio cassette i quatre altevous” concedida en
data 18.06.80 pel secretari general del llavors Govern civil de les I.B. Adjunta
còpia del contracte de lloguer del local, així com de la invocada llicència i
autorització, com a documents núms.. 1, 2 i 3, respectivament, i demana l’arxiu
del procediment; 2ª) Que la resolució d’inici de procediment sancionador és nul
de ple dret perquè les actes confeccionades per la policia local ho foren sense
identificar l’autor de les denúncies; 3ª) Que durant la tramitació del
procediment hauria esdevingut la modificació del règim sancionador previst
inicialment en la Llei 16/06 per part del decret autonòmic 7/2012, de 15 de juny,
de mesures urgents per a l’activació de l’activitat econòmica en matèria
d’indústria i energia, i altres activitats (BOIB núm.: 90, de 21.06.12), reduint
els imports de les sancions, concretament les sancions greus passen de ser
sancionables amb multa de 6.001 a 60.000´-€ -, a multa d’entre 1.001´-€ a 10.000
´-€, demanant per això de manera subsidiària la imposició d’una sanció de 1.001´€. Finalment, el compareixent proposa la pràctica de dos mitjans de prova, una
primera referida a la testimonial del legal representant de l’entitat “Rafaello
Rac & Group, s.l.”, propietària arrendadora del local on es desenvolupen les
activitats, i una segona referida a l’admissió dels documents aportats pel
presumpte infractor juntament amb les seves al·legacions.
Arribats aquest punt, procedeix l’anàlisi i rèplica del manifestat pel Sr. Brian
James John Ruane en cadascuna de les seves al·legacions, havent de fer menció
abans i per centrar la controvèrsia, dels antecedents existents en els arxius
municipals (Exp.: 4003/07 i 4026/08) en relació a l’esmentat local; així:

-. Arran del seguit de denúncies per renou formulades pel veí del local en
qüestió, Sr. XXXXX, contra l’activitat desenvolupada en el mateix, mitjançant
acord de Junta de Govern Local (en endavant, JGL) de data 18.09.07 es va atorgar
a la llavors titular de l’activitat, Sra. Victoria Anne Vick, un termini
improrrogable de 5 dies perquè acredités el compliment de la legalitat de
l’activitat, tot significant-li que s’entendria que la manca de resposta
implicaria l’acceptació de les irregularitats assenyalades, acord que va ser
notificat a la Sr.Vick en data 02.10.07, sense que fes ús del termini de 5 dies
concedit als efectes assenyalats; Acord de JGL de data 20.11.07 ordenant a la
titular de l’establiment, la immediata paralització i clausura de l’activitat de
bar, amb advertència expressa de d’execució forçosa en cas d’incompliment, i
advertència de passi de tant de culpa al jutjat, acord que va ser notificat a la
promotora en data 18.12.07, i que va esdevenir definitiu, consentit, i ferm per
no haver ser impugnat en via administrativa.; Escrit del secretari del Jutjat
d’instrucció núm.2 d’Inca de data 14.11.07 (Diligències prèvies P.A.1350/07), RGE
de data 28.11.07, adjuntant còpia de la denúncia presentada pel Sr. XXXXX i
requerint informe en relació a les actuacions practicades; Acord de JGL de data
06.05.08, en virtut del qual, vist el comunicat de la policia local de data
28.04.08 i el posterior informe de data 02.05.08 relatiu al incompliment de
l’ordre de paralització i clausura, s’acordà procedir a l’execució de l’acord de
clausura i activitat de bar.
-. Contra l’esmentat acord, la llavors promotora va interposar recurs de
reposició mitjançant escrit RGE de data 19.05.08, en base a una única al·legació
de suposada nul·litat de ple dret de l’acord de JGL de data 06.05.08,
manifestant, de manera resumida i en el que ara importa, que la Sr. XXXXX ja
no exercia l’activitat de Bar en el local sinó que regentava un restaurant,
respecte del qual va sol·licitar en data 31.01.08 el preceptiu permís
d’instal·lació, que entenia obtingut per efecte del silenci positiu, i que
simultàniament a la presentació del recurs de reposició va sol·licitar la
llicència d’obertura de restaurant, al·legant tot seguit, literalment, el
següent: “En definitiva, teniendo en cuenta que en la actualidad la Sra. en el
referido local NO viene desarrollándose actividad de BAR, siendo que se viene
desarrollando la actividad de Restaurante aún cuando no se tiene licencia de
apertura, puesto esto es práctica habitual y consentida, entendemos que el acto
que se pretende ejecutar resulta ser de contenido imposible, por cuanto no se
puede proceder al cierre de un local en que se ejerce la actividad de bar cuando
en el mismo ya no se ejerce dicha actividad. A mayor abundamiento debemos poner
de manifiesto tal y como se acredita mediante el documento que se acompaña como
documento número Tres que dicho local tiene licencia para tener un radiocasete,
altavoces y televisión”, sol·licitant, com a pretensió principal, la suspensió de
l’acord
impugnat
per
tractar-se
d’acte
de
contingut
impossible,
i
subsidiàriament, la suspensió per ocasionar danys i perjudicis de difícil
reparació.
-. Acord adoptat per la JGL en sessió de data 03.06.08, del tenor literal
següent:
“Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de dia 6 de maig de
2008, mitjançant el qual es procedí a l’execució de l’acord de clausura i
paralització de l’activitat de bar situat carrer Bot, 8 baixos del Port de
Pollença, prèvia citació del responsable, per la qual cosa la Policia Local es
personà al lloc indicat per a precintar les instal·lacions de l’activitat i
garantir l’efectivitat de l’ordre de paralització i clausura.
Vist que la Sra. XXXXX interposà recurs de reposició en data 19.05.08 (RGE
núm. 3637 de 19.05.08) contra l’esmentat acord de dia 6 de maig de 2008 adoptat
per la Junta de Govern.
Atès l’informe jurídic emès pel TAE (assessor jurídic) de la Corporació
mitjançant el qual es conclou que procedeix desestimar el recurs interposat
contra l’acord de la Junta de Govern Local en base als fets i consideracions
posats de manifest al citat informe, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. Victoria Anne
Vick contra l’acord adoptat per la Junta de Govern dia 6 de maig de 2008, de
conformitat amb l’informe emès pel TAE (assessor jurídic de la Corporació),
informe que forma part integrant del present acord (s’adjunta còpia).
Segon.- Notificar aquest acord a la Sra. XXXXX, als efectes oportuns”.

-. Sentencia núm.: 159 del Jutjat Contenciós/Adtiu. núm.1 de Palma de data
01.09.11, dictada arran de la impugnació de l’acord de JGL de data 06.05.08 per
part de l’entitat propietària-arrendadora del local en qüestió, la mercantil
“rafaello Rac & Group”, que va inadmetre a tràmit la demanda per manca de
legitimació activa de la recurrent, esdevenint d’aquesta manera l’acord de JGL
definitiu i ferm.
A la vista dels antecedents transcrits i reprenent la rèplica a les al·legacions
formulades, cal concloure, respecte de la primera de dites al·legacions, que no
existeix controvèrsia respecte a que l’activitat de bar no resta emparada per
l’antiga llicència municipal d’obertura atorgada en data 20.03.87, així com que
l’activitat secundària de música ambiental no resta emparada tampoc en l’antiga
autorització concedida en data 18.06.80, idò aquesta és una qüestió que ja no és
que hagui pogut quedar resolta en via administrativa, sinó que ha adquirit força
de cosa jutjada, circumstància de la que en tenia ple coneixement l’entitat
arrendadora del local; cosa distinta és que s’ho callés a l’hora de formalitzar
el nou contracte de lloguer amb l’actual arrendatari Sr. Ruane.
Pel que fa a l’al·legació segona, val a dir que en l’acta confeccionada per la
policia local en data 29.05.12, es deixa constància de que aquesta s’emet a
requeriment de la central de la policia per a comprovar una queixa per renou de
música alta formulada per l’establiment veí Hotel “Pollensa Park”, de manera que
no concorre cap mena d’irregularitat invalidant.
Finalment, manifesta el recurrent en la seva al·legació tercera, que procedeix
reduir l’import de la sanció proposada inicialment, atès el canvi sobrevingut
respecte el règim sancionador que preveia la Llei 16/06 en el moment d’iniciar-se
el procediment, pretensió que mereix ser acollida vist que amb la modificació
operada pel decret autonòmic 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a
l’activació de l’activitat econòmica en matèria d’indústria i energia, i altres
activitats, convalidat per la Llei 13/12, de 20 de novembre (BOIB núm.: 177, de
29.11.12), la graduació de les sancions corresponent a les infraccions greus, és
de multa de 1.001 a 10.000´-€, en detriment dels 6.001 a 60.000´-€ -, per la qual
cosa procedeix reduir la sanció proposada, això sí, no en la quantia mínima de
1.001´-€ que demana el recurrent, sinó amb la de 1.500´-€ que és l’equivalent als
9.000´-€ proposats inicialment”.

Vist l’escrit d’al·legacions presentat amb RGE de data 26.04.13. contra la proposta de resolució de
l’instructor de data 26.03.13, objecte de l’informe jc. emès en data 16.05.13 pel TAE (jc.) de la
Corporació, que en la seva part bastant és del següent tenor:

“.../... dites al·legacions son reiteració de les formulades mitjançant escrit
RGE de 13.07.12 contra el decret d’inici de l’expedient sancionador de data
01.06.12, les quals foren degudament contrastades en la proposta de resolució,
als fonaments de la qual ens remetem per evitar innecessàries repeticions, tot
reiterant: QUE no hi ha cap mena de llicència que empari el desenvolupament de
l’activitat principal de bar ni la secundària de música ambiental, qüestió
aquesta que ja no és que hagui pogut quedar resolta en via administrativa, sinó
que ha adquirit força de cosa jutjada atès la Sentencia núm.: 159 del Jutjat
Contenciós/Adtiu. núm.1 de Palma de data 01.09.11, en virtut de la qual hauria
adquirit fermesa l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de dia 6 de
maig de 2008, mitjançant el qual es va procedir a l’execució de l’acord de
clausura i paralització de l’activitat de bar i música que es desenvolupava en el
mateix local sense llicència, a pesar d’haver invocat llavors les recurrents que
disposaven de les mateixes llicències que, curiosament, ara pretén fer valer el
Sr. Ruane, es a dir, les ja conegudes llicència municipal d’obertura de bar
atorgada en data 20.03.87 al Sr. XXXXX, i l’autorització pel funcionament d’un
“televisor, un radio cassette i quatre altevous” concedida en data 18.06.80 pel
secretari general del llavors Govern civil de les I.B.; QUE en l’acta
confeccionada per la policia local en data 29.05.12, es deixa constància de que
aquesta s’emet a requeriment de la central de la policia per a comprovar una
queixa per renou de música alta formulada per l’establiment veí Hotel “Pollensa
Park”, de manera que no concorre cap mena d’irregularitat invalidant, i molt
menys per tant motiu de nul·litat d’actuacions invocat pel recurrent; QUE no
procedeix reduir la sanció mínima de 1.500´-€ proposada d’acord amb el vigent
règim sancionador de la Llei 16/06, ja que és l’equivalent als 9.000´-€ proposats
inicialment, vistes les circumstàncies concurrents. Per l’exposat, en compliment
de l’art.172 del ROF s’informa que procedeix desestimar les al·legacions
presentades i, en conseqüència, adoptar la resolució corresponent en els termes
que consten en la proposta de resolució; no obstant la JGL, òrgan municipal
competent, acordarà.

Per unanimitat, la junta de govern local, ACORDA:
1r. Desestimar les al·legacions presentades mitjançant escrit RGE de data 26.04.13 pel Sr. XXXXX,
contra la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient de data 26.03.13, en base als raonaments
reproduïts en el cos del present escrit.
2n. Declarar al Sr. XXXXX, com a presumpte responsable del desenvolupament de l’activitat de Bar a
l’establiment situat al C/ Bot, 8, p.b., del Port de pollença, denominat Bar “Palms”, així com la
realització d’activitat musical en el mateix sense comptar amb cap mena de llicència, ni per l’activitat
principal de Bar ni tampoc per la complementària d’activitat musical.
3r. Imposar al Sr. XXXXX, una multa de 1.500 €, en aplicació de la graduació de sancions prevista a
l’article 119.1. b) de la vigent Llei 16/2006, de llicències integrades d’activitat de les I.B.
4rt. Notificar el present acord a l’interessat, als efectes del seu coneixement i als que legalment pertoquin.
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,
desprès 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:

Núm. Document
13131

Nom tercer
EL GALL EDITOR, S.L.

Imp. Eur)
680,63

13132

EL GALL EDITOR, S.L.

226,88

13133

EL GALL EDITOR, S.L.

408,38

10

XXXXX
XXXXX
XXXXX

471,37

11
12

59,65
168,05

308000186

FERRO BUSO, S.L.

3.079,10

PM131130

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.

2.139,28

1503

CASTARNADO, S.L.

52

ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

13/0013

GELATS VALLS, S.L.

2013/08

EQUIPAMENTS PER A L'ESPECTACLE, S.L.

1.815,00

100193

PRODINSA

1.579,05

6350

XXXXX
XXXXX

6361

67,5
234,86
246,4

45,5
96,8

438

ELECTRONICA CUADRADO, S.L.

1.300.799

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

86,22

81CR

A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I COMPTABILITAT

126,8

82CR

A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I COMPTABILITAT

39,9

84CR

A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I COMPTABILITAT

26

83CR

A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I COMPTABILITAT

26

85CR

A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I COMPTABILITAT

189

abr-13

PARAULA. CENTRE DE SERVEIS LINGÜISTICS

AN189624

ABM-REXEL, S.L.U.

270,99

01/0021837/13

MATERIALS CONST.MARTORELL TORRANDEL S.L.

107,69

80CR

A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I COMPTABILITAT

011/13

INICIATIVES DE CIUTAT SL

F2-0000726

FOTO MICER, S.A.

72

XXXXX

K 429

GRABADOS NAYBOR, S.A.

807,02

K 430

GRABADOS NAYBOR, S.A.

145,2

306001835

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

1.300.869

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

135,52

1 012374

185,25

P0001475

RED DIGITAL DE TEL.DE LAS ISLAS BALEARES,
S.L.
EDITORA BALEAR, S.A.

P0001476

EDITORA BALEAR, S.A.

261,36

FC-0007883

TENDA XALOC, SL

54

HIDRAULICA Y SERVICIOS LLABRES S.L.

32

BOCCHORIS, S.L.U

2013/42
2013/47

XXXXX
XXXXX

3.140,00

800

7
925,65
2.673,19
468

72,22

261,36

60
150,05
88,58
4.245,40
363

21008940/13

EMTE SERVICE, S.A.U.

755,83

61

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

579,18

62

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

FV013/01381

GASOILS SANBI, S.L.

1.125,60

FV013/01382

GASOILS SANBI, S.L.

1.203,80

FV013/01383

GASOILS SANBI, S.L.

83,33

99

XXXXX
XXXXX
XXXXX

237/2013
ago-13

35,45

44
45,3
188,76

2013040295

INCOTEL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.

2013-10048568

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

2.724,14

28,89

2013-10048681

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

115,99

430/2013

XXXXX

375,55

13 26

GENERAL MUSIC, SL

400,04

1100170

TECNIFRED SISTEMES DE CLIMATITZACIO

555,63

62/13

VIRTUAL THINK COMUNICACION, S.L.

330007

AGLOMERADOS MALLORCA, S.A.

4.833,95

A 13/3570

ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA, S.A.L.

T13-0049

EMSER 2002 S.L.U.

160,39

T13-0050

EMSER 2002 S.L.U.

403,26

T13-0051

EMSER 2002 S.L.U.

582,52

T13-0052

EMSER 2002 S.L.U.

45,38

T13-0053

EMSER 2002 S.L.U.

18,96

T13-0054

EMSER 2002 S.L.U.

17,02

T13-0055

EMSER 2002 S.L.U.

17,02

T13-0056

EMSER 2002 S.L.U.

58,89

T13-0057

EMSER 2002 S.L.U.

25,19

T13-0058

EMSER 2002 S.L.U.

19,51

T13-0059

EMSER 2002 S.L.U.

151,31

T13-0060

EMSER 2002 S.L.U.

813,11

T13-0061

EMSER 2002 S.L.U.

585,04

T13-0062

EMSER 2002 S.L.U.

163,71

T13-0063

EMSER 2002 S.L.U.

166,35

T13-0064

EMSER 2002 S.L.U.

15,13

A13-0079

EMSER 2002 S.L.U.

522,33

A13-0080

EMSER 2002 S.L.U.

523,31

T13 56

XXXXX

411,29

jul-13

NEXILOS SL

5

XXXXX

F1-0056544

PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.

358795863

VODAFONE ESPAÑA, S.A.

A 34435134

ALGORITMOS PROCESOS Y DISEÑOSA, S.A.

3.210,38

13

FONAESPORT, S.L.

4.183,33

22.259

XXXXX - GESTOR

A00026

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

127,78

A00027

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

66,55

A00032

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

72,67

63

XXXXX

86CR

A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I COMPTABILITAT

139/2013

CERDA CERDA, JAUME MIQUEL

34

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

35

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

1965

LOYSE, S.L.

FCL-042.144

FERRETERIA VILANOVA, S.L.

153

CA'L BUSSO, S.L.

524,64

213

CA'L BUSSO, S.L.

124,75

6240

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

6,28

6259

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

291,16

6284

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

35,27

12/000397

LOGISTICA URBANA MEDIOAMBIENTAL, S.A.

23.1.1.0.4208

CAN TORRANDELL, S.L.

50,76

23.1.1.0.4282

CAN TORRANDELL, S.L.

265,57

23.1.1.0.4353

CAN TORRANDELL, S.L.

226,28

23.1.1.0.4429

CAN TORRANDELL, S.L.

37,16

23.1.1.0.4430

CAN TORRANDELL, S.L.

201,1

13001201

COMERCIAL PEDRO, S.A.

51,23

956830

RECAMBIOS CENTRO, S.A.

2202 A

BRUPER, S.A.

13/001/2/000289

FERRETERIA PLOMER, S.L.

20,18

13/001/2/000326

FERRETERIA PLOMER, S.L.

204,11

13/001/2/000327

FERRETERIA PLOMER, S.L.

118,65

13/001/2/000323

FERRETERIA PLOMER, S.L.

154,63

13/001/2/000458

FERRETERIA PLOMER, S.L.

53,19

251,2
7.758,64

363
2.222,58
97,38
24,2

108,9

70,9
145,8
330,64
1.881,55
344,85
4.585,90
6,86

7,5

3
138,28

13/001/2/000492

FERRETERIA PLOMER, S.L.

1.025,84

13/001/2/000495

FERRETERIA PLOMER, S.L.

126,55

13/001/2/000497

FERRETERIA PLOMER, S.L.

A13/4857

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA, S.L.

271,28

A13/4858

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA, S.L.

811,61

A13/4860

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA, S.L.

120,48

A13/5041

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA, S.L.

41,09

4966/13

ESTOP ESTUDIOS TOPOGRAFIA, S.A.

2013/1/1341

COOPERATIVA PAGESA POLLENÇA, S.C.L.

205

AGENCIA DE TTES. PARRUS UNION,S.L.

FMC1300495

POTENCIA, ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.

FV13-0620

LEVEL ELECTRONICS, S.L.

1.070,05

AN190156

ABM-REXEL, S.L.U.

1.316,56

2

FIOL MALLORCA, S.L.

1.552,49

082

ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

234,86

000006

XXXXX
XXXXX

663,08

13254

QUELY, S.A.

397,32

B 81306

FILLS DE JUAN BISELLACH, S.L.

244,96

A/2013/0000461956

SOLRED, S.A.

181,22

0001967

BARCARES BUS, S. L.

5361133599

REPSOL DIRECTO, S.A.

5617

XXXXX

76

CANAVES ENSEÑAT S.L.

A 13051

CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L.

240.509

FEIM ESPORT, SL

171372

EDITORIAL ARANZADI, S.A.

1.276,90

2001983521

EDITORIAL ARANZADI, S.A.

1.052,72

PO
3/013s/press04/12
240.529

XXXXX

1.070,85

FEIM ESPORT, SL

925,65

240.530

FEIM ESPORT, SL

701,8

1.300.873

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

30,1

1.300.874

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

74,14

1.300.875

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

174,74

1.300.876

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

322,73

1.300.877

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

412,25

1.300.878

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

282,06

1.300.881

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

243,43

1.300.884

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

277,99

1.300.885

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

46,97

1.300.886

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

66,08

1.300.887

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

129,93

1.300.888

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

389,68

1.300.889

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

49,36

1.300.890

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

45,93

1.300.891

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

126,37

1.300.893

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

102

1.300.894

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

182,73

1.300.895

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

752,56

188

XXXXX

102,68

13270171
2013A45

INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS
SOCIALS
FUNERARIA DE POLLENÇA S.C.

8719

ART IMPRES BALEAR, S.L.

N3050030

INCOTEL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.

7123783277

NEWCOURT FINANCIAL ESPAÑA, S.A.

67

TOTAL

33,8

968
688,31
26,14
510,86

18,8

190
4.356,00
70,79
434,51
63.360,25
133,1

12.041,01
977,23
4.349,95
104,83
12,1
178.314,58

2n.- Aprovar la següent relació de despeses per subministrament elèctric de Endesa Energía XXI, SL i
Endesa Energía, S.A:

Núm. Document
SA301NB0613102

Nom tercer
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

Imp. (Eur)
47,19

SH301NA0662410

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

224,96

S9301NB0546719

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

744,61

SH301NA0641756

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

146

SA301NB0582726

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

1.763,55

S8301NC0597637

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

637,02

SH301NA0646833

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

16,25

SI301NA0482786

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

557,81

SH301NA0646856

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

139,27

S9301NB0544167

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

138,44

P3301N00005838

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

947,68

P3301N00005690

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

23,96

P6301N00004503

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

573,71

P3301N00005691

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

312

S1301NA0104507

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

1.319,29

S9309NB0004659

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

54,79

SH301NA0645079

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

565,78

S9301NB0530090

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

755,83

SA301NB0584614

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

544,03

SK301NC0277636

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

2.451,75

SA301NB0599391

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

326,7

SA301NB0600607

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

41,45

SH301NA0662324

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

216,46

SA301NB0588381

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

163,02

SH301NA0674036

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

1.244,40

SH301NA0642211

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

503,63

SF301NB0439548

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

327,62

S9301NB0540353

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

512,05

S9301NB0521398

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

381,3

SA301NB0613103

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

302,15

SA309NB0006048

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

177,25

S8301NA0661499

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

206,49

SA301NB0609419

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

618,92

SH301NA0663422

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

239,35

S9301NB0522003

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

192,55

SA301NB0609456

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

305,8

SA301NB0605636

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

310,97

SH301NA0665683

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

318,24

S9301NB0544232

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

57,81

SH301NA0650611

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

392,19

SH301NA0657696

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

300,46

SA301NB0613128

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

228,22

S8301NC0597641

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

60,88

S9301NB0543858

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

77,23

SA301NB0588447

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

3,36

SA301NB0605696

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

57,89

S9301NB0530033

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

503,55

SH301NC0527953

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

550,86

SA301NB0589688

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

654,28

SH301NA0656736

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

514,42

SH301NA0657724

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

50,31

SA301NB0582693

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

474,95

S3301NA0119379

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

490,1

S3301NA0119807

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

1.309,45

S3301NA0119380

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

459,1

S3301NA0118202

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

509,45

P1301NA0683196

ENDESA ENERGIA, S.A.

2.559,71

P4301NA0664241

ENDESA ENERGIA, S.A.

2.055,86

P4301NA0667413

ENDESA ENERGIA, S.A.

P4301NA0723890

ENDESA ENERGIA, S.A.

621,49

P4301NA0664246

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.681,96

P4301NA0723889

ENDESA ENERGIA, S.A.

421,46

P4301NA0671636

ENDESA ENERGIA, S.A.

657,59

P4301NA0664242

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.899,60

P4301NA0671420

ENDESA ENERGIA, S.A.

961,47

PK301NC0171236

ENDESA ENERGIA, S.A.

124,17

P4301NA0686925

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.020,14

P4301NA0667412

ENDESA ENERGIA, S.A.

326,12

P4301NA0686926

ENDESA ENERGIA, S.A.

126,22

P4301NA0671637

ENDESA ENERGIA, S.A.

564,85

P4301NA0723575

ENDESA ENERGIA, S.A.

132,06

P4301NA0723514

ENDESA ENERGIA, S.A.

566,41

P4301NA0671638

ENDESA ENERGIA, S.A.

366,46

P4301NA0686927

ENDESA ENERGIA, S.A.

290,25

P4301NA0723576

ENDESA ENERGIA, S.A.

738,1

P4301NA0667414

ENDESA ENERGIA, S.A.

672,75

P4301NA0723577

ENDESA ENERGIA, S.A.

644,28

PH301NC0058504

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.542,11

P4301NA0709363

ENDESA ENERGIA, S.A.

97,16

PH301NC0060254

ENDESA ENERGIA, S.A.

139,79

PH301NC0061335

ENDESA ENERGIA, S.A.

3.542,83

PH301NC0060006

ENDESA ENERGIA, S.A.

418,95

P4301NA0667411

ENDESA ENERGIA, S.A.

94,99

P4301NA0657419

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.801,22

P4301NA0664247

ENDESA ENERGIA, S.A.

580,33

P4301NA0664248

ENDESA ENERGIA, S.A.

889,14

P4301NA0671635

ENDESA ENERGIA, S.A.

596,14

PH301NC0057788

ENDESA ENERGIA, S.A.

543,42

TOTAL

213,02

51.936,83

3r.- Aprovar la següent relació de despeses no registrades:

NÚM.DOC
CI0641765827

NOM INTERESSAT
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

IMPORT €
1432,14
150,75
8,34
133,44
91,74
12,65
22,22

PERSONAL AREA ESPORTS

672,00

PERSONAL SERVEIS

396,20

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

175,00
3,36
41,28
26,88
30,24
45,36
87,36

PERSONAL SERVEIS

1.604,40

PERSONAL SERVEIS ESPORT

1.073,44

XXXXX
XXXXX

262,08

PERSONAL AREA ESPORTS

336,00

XXXXX

10,08

73,92

P4301NA0671639

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.165,11

P4301NA0730562

ENDESA ENERGIA, S.A.

547,97

P4301NA0730563

ENDESA ENERGIA, S.A.

300,87

XXXXX
XXXXX
XXXXX
A/6773

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000,S.L.

654,22
94,85
240,00
38,36

POLICIA LOCAL

4.066,38

POLICIA LOCAL

15.558,06

MARIA SERRA PETRO

97,36

TOTAL

29.452,06

3.1.2.- Aprovació, si escau, de la relació extrajudicial de despeses.
Vista i examinada la relació de factures adjunta i vist l’informe emès dia 21 de maig 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 23.927,10€ per aquestes obligacions pendents de reconeixement, desprès d’àmplia
deliberació i vist l’informe referenciat respecte els procediments contractuals administratius establerts a la
LCSP els reunits, per unanimitat, acorden aprovar extrajudicialment la següent relació de despeses, amb els
seus corresponents imports, i amb subjecció als crèdits i aplicació pressupostària corresponent:

Núm. Document
11/002673

Nom tercer
CUXACH, S.A.

32/13

XXXXX

1305000742

AQUOLOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.

11/003239

CUXACH, S.A.

7848

DIELECTRO BALEAR, S.A.U.

2013A24

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

41/13
119
120
12135

Imp. (Eur)
152,46
381,15
1.404,16
76,23
4.993,66
121,00
470,09
462,27
145,20
181,50

23.1.1.1.1210

LOGICS MALLORCA, S.L.

39,93

23.1.1.1.1395

LOGICS MALLORCA, S.L.

30,23

23.1.1.1.1396

LOGICS MALLORCA, S.L.

26,62

23.1.1.1.1397

LOGICS MALLORCA, S.L.

63

AUXICARMALLORCA, S.L.

15803

XXXXX
XXXXX

71,54
1.563,32
175,00
529,86

1330000004

SEARSA-CAÑELLAS A.I.E.

2013A28

XXXXX

11/003797

CUXACH, S.A.

8,43

11/003798

CUXACH, S.A.

12,28

11/003799

CUXACH, S.A.

45,45

11/003800

CUXACH, S.A.

39,03

11/003801

CUXACH, S.A.

219,87

11/003804

CUXACH, S.A.

15,61

11/003805

CUXACH, S.A.

576,03

11/003806

CUXACH, S.A.

16,43

11/003807

CUXACH, S.A.

9,01

11/003808

CUXACH, S.A.

70,39

11/003809

CUXACH, S.A.

361,28

11/003810

CUXACH, S.A.

57,29

11/003812

CUXACH, S.A.

2,99

11/003813

CUXACH, S.A.

66,04

11/003814

CUXACH, S.A.

30,58

11/003815

CUXACH, S.A.

13270151

INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS
SOCIALS
INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS
SOCIALS
LOGICS MALLORCA, S.L.

13270152
23.1.1.1.1422

3.706,03
992,81

5,38
3.238,52
3.079,70
549,73

TOTAL

23.927,10

3.2.- Certificacions facultatives
3.2.1.- Els reunits acorden aprovar la certificació núm. 4 del projecte “Canvi de Coberta Ca’n Llobera”
presentada per l’entitat “Construcciones Olives S.L. .”, amb CIF B-07159676, per import de 63.360,25
euros amb càrrec a la partida 151. 62206 del vigent pressupost prorrogat de l’exercici 2012.
3.3.- Propostes de pressupost
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
3.4.- Recursos i reclamacions
3.4.1.-Vist el recurs de reposició interposat pels Srs. XXXXX, en representació de l’entitat Calvari
Inversions S.XXI NIF B57038150 (RGE 3076 de 3/05/13), contra l’acord de la JGL de 16/04/13
d’inadmissió d’una sol·licitud de revisió d’ofici de 03/04/13 i atès que les al·legacions presentades es
fonamenten en la falta de motivació de l’acord preceptuada per l’article 102.3 de la Llei 30/1992, la Junta
de Govern Local acorda
1r.- Desestimar el recurs de reposició interposat remetent a l’interessat l’informe tècnic de 3 d’abril de
2013 emès a l’efecte.
2n.-Notificar l’acord als interessats als efectes corresponents.
3.5.- Varis
3.5.-1) Resolució, si procedeix, de la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra.
XXXXX, en motiu dels danys soferts arran d’una caiguda en la via pública (Exp. RPA núm. 4.815):
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, arran de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
XXXXX, mitjançant escrit RGE de data 30.12.10, demanant se l’indemnitzi pels danys soferts
conseqüència d’una caiguda ocorreguda en data 26.10.10 provocada, segons manifesta, al ensopegar amb
un forat existent a la voravia del c/ Roger de Flor, aproximadament a l’alçada del num.45, que es trobava
parcialment tapat vel vehicle de la pròpia reclamant, al qual es disposava a pujar amb els seus fills just
abans de caure.
Vista la proposta de l’instructor de l’expedient de data 11.12.12, que en la seva part bastant, diu:
“.../...QUE: Extrapolant la doctrina jurisprudencial abans transcrita al cas que ens ocupa, resulta que
de les actuacions practicades en el si de l’expedient –essent d’especial rellevància les fotografies
aportades i la testimonial realitzada per la Sra XXXXX -, ha pogut quedar provat que, efectivament, la
Sra. XXXXX va ensopegar en el lloc i data indicats, de manera que concorre nexe causal entre els
danys soferts per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals, atès
el deure de la Corporació de mantenir els elements de la via pública en condicions de seguretat,
garantint d’aquesta manera el lliure i diligent deambular dels vianants per la via pública, tret de força
major, que no és el cas. Per l’exposat, en base als fets i consideracions posats de manifest en el cos del
present escrit, procedeix –tret de criteri millor fonamentat en Dret- estimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada, i indemnitzar a la Sra. XXXXX, en la quantitat de 1.824,44´-€;
no obstant la JGL competent acordarà”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Estimar la reclamació presentada per la Sra. XXXXX, atès el nexe causal entre el dany sofert per la
reclamant i el funcionament anormal dels serveis públics municipals.
2n. Indemnitzar, conseqüentment amb el disposat en l’ordinal anterior, a la Sra XXXXX, en la quantitat
de 1.824,44´-€.
3r. Notificar el present acord a la interessada i a la companyia d’assegurances de la Corporació, 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.

3.5.-2) Resolució, si procedeix, de la reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra.
XXXXX, en motiu dels danys soferts arran d’una caiguda en la via pública (Exp. RPA núm. 4.863):

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, arran de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la Sra.
XXXXX, mitjançant escrit RGE de data 24.03.11, demanant se l’indemnitzi pels danys soferts
conseqüència d’una caiguda ocorreguda el diumenge dia 13.03.11 provocada, segons manifesta, al
ensopegar amb un forat existent a la voravia de la Plaça Major, havent pogut comprovar els fets la policia
local que es va personar en el lloc. Amb dita sol·licitud inicial va adjuntar informe metge elaborat el
mateix dia per servei d’urgències de l’hospital de Son Espases, en el que consta la prescripció facultativa
de repòs i tractament antiinflamatori.
Vista la proposta de l’instructor de l’expedient de data 11.12.12, que en la seva part bastant, diu:
“.../...QUE: Extrapolant la doctrina jurisprudencial abans transcrita al cas que ens ocupa, resulta que de
les actuacions practicades en el si de l’expedient –essent d’especial rellevància l’informe emès a l’efecte
per la policia local, en el que es posa de manifest que “.../... una tapa de registre suposadament amb la
màquina de neteja del mercat havia quedat fora de lloc i la Sra. Nadal ha ficat el peu a dins i ha caigut a
terra. La senyora presentava un cop a la cama esquerra”- ha pogut quedar provat que, efectivament, la
Sra. XXXXX va ensopegar en el lloc i data indicats, de manera que concorre nexe causal entre els
danys soferts per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals, atès
el deure de la Corporació de mantenir els elements de la via pública en condicions de seguretat,
garantint d’aquesta manera el lliure i diligent deambular dels vianants per la via pública, tret de força
major, que no és el cas. Ara bé, no és menys cert que dels vuit dies d’impediment que demana la
reclamant, tan sols haurien pogut quedar acreditats els dos primers dies, ja que contrariament al
manifestat per la Sra. XXXXX en la seva reclamació inicial, en l’informe metge del servei d’urgències
de Son Espases aportat tan sols consta recomanació de repòs i antinflamatori per vuit hores, sense que
s’acompanyi cap informe de baixa expedit per l’organisme competent, que en el seu cas la reclamant
hagués pogut aportar en el termini de prova que se li va oferir el seu dia, del que tanmateix no en va fer
ús, per la qual cosa tampoc haurien pogut quedar provat els danys morals invocats. Per l’exposat, en
base als fets i consideracions posats de manifest en el cos del present escrit, procedeix –tret de criteri
millor fonamentat en Dret- estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada,
i indemnitzar a la Sra. XXXXX, en la quantitat de 110,54´-€ , a raó de 55,27´-€ per dia impeditiu pel
normal desenvolupament del seu quefer diari, en aplicació analògica de la resolució del ministeri
d’hisenda de 20.01.11 que dóna publicitat a les quanties d’indemnització pels danys i perjudicis en les
persones en accidents de circulació; no obstant la JGL competent acordarà”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Estimar parcialment la reclamació presentada per la Sra. XXXXX, atès el nexe causal entre el dany
sofert per la reclamant i el funcionament anormal dels serveis públics municipals.
2n. Indemnitzar, conseqüentment amb el disposat en l’ordinal anterior, a la Sra XXXXX en la quantitat
de 110,54´-€ , a raó de 55,27´-€ per dia impeditiu pel normal desenvolupament del seu quefer diari.
3r. Notificar el present acord a la interessada i a la companyia d’assegurances de la Corporació, 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.
3.5.3.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 349 de dia 08 de maig de 2013.

Vist el decret d’alcaldia núm. 349, de 8 de maig del següent tenor:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 349.: En virtut de les atribucions que m´atorguen els articles 185 i 186 del
RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Vist que la factura es troba degudament conformada.
Vist que mitjançant decret de batlia núm. 956 de data 01 d’octubre de 2012 es va procedir a acceptar com a
pagament en espècie dos vehicles per import de 9.356 € per cancel·lar parcialment el dret pendent de
cobrament per import de 12.000 € en concepte de lloguer solar sector UP 4-A.
Vist que hi consta a la comptabilitat un dret pendent de cobrament per import de 2.644 euros
corresponent a les quantitats pendents de percebre pel lloguer del solar sector UP 4 A
RESOLC:
1)Aprovar la certificació i la factura N0003295 corresponent a la liquidació de l’obra del Centre de dia per
a persones majors per import de 11.859,33 € presentada per l’entitat CONSTRUCCIONES LLABRÉS
FELIU, S.L.U CIF B07030919 amb càrrec a la partida pressupostària 2010/231/62201.
2) Compensar l’import pendent de cobrament de 2.644 € amb aquesta Certificació de liquidació.
3)Ordenar al dipositari de fons de l´Ajuntament el pagament de 9.215, 33 €.
4) Notificar la present resolució a l’empresa Construcciones Llabrès Feliu S.L.
5)Ratificar la present resolució a la propera Junta de Govern que es celebri.”
Els reunits en resten assabentats als efectes corresponents.
3.5.4.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 359 de dia 14 de maig de 2013.
Vist el decret d’alcaldia núm. 359, de 14 de maig del següent tenor:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 359.: Vista la instància presentada pel Sr. XXXXX, en representació de
l’Associació de Veïns del Port de Pollença NIF G07029481 (RGE núm. 8497 de 25/10/2012), en la qual
demana la modificació dels terminis de pagament en l’acord de fraccionament del deute contret en
concepte de cànon per l’explotació de les platges de la temporada 2009 adoptat per la Junta de Govern
de 15 de novembre de 2011 consistent en un ajornament del deute pendent per un període de 8 mesos
(25/09/2012 fins dia 25/05/2013) i un fraccionament fins dia 25/05/2014.
Vist que el deute pendent de pagament per l’Associació de Veïns és de 58.840,12 euros i consta la
presentació per part de l’Associació d’un aval solidari d’entitat de crèdit, de conformitat amb l’establert
per l’article 65.3. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
RESOLC:
1r.-Aprovar l’ajornament del deute pendent d’abonament de l’Associació de Veïns per import de
58.840,12 € del dia 25/09/2012 fins dia 25/05/2013.
2n.-Concedir el fraccionament del deute fins el dia 25 de maig de 2014, modificant els terminis acordats
en la Junta de Govern de 15 de novembre de 20113r.- L’associació haurà de satisfer en períodes mensuals les següents quantitats incrementades per
l’interès legal (art. 65.4 de la Llei General Tributària), comptat a partir del 25/09/2012.

PERÍODE
25/05/2013
25/06/2013
25/07/2013
25/08/2013
25/09/2013
25/10/2013
25/11/2013
25/12/2013
25/01/2014
25/02/2014
25/03/2014
25/04/2014

DEUTE
PENDENT
58.840,12 €
54.313,95 €
49.787,78 €
45.261,61 €
40.735,44 €
36.209,27 €
31.683,10 €
27.156,93 €
22.630,76 €
18.104,59 €
13.578,42 €
9.052,25 €

CAPITAL
4.526,17 €
4.526,17 €
4.526,17 €
4.526,17 €
4.526,17 €
4.526,17 €
4.526,17 €
4.526,17 €
4.526,17 €
4.526,17 €
4.526,17 €
4.526,17 €

INTERESO
S
1.569,07 €
181,05 €
165,96 €
150,87 €
135,78 €
120,70 €
105,61 €
90,52 €
75,44 €
60,35 €
45,26 €
30,17 €

QUOTA
PAGAR
6.095,24 €
4.707,22 €
4.692,13 €
4.677,04 €
4.661,95 €
4.646,87 €
4.631,78 €
4.616,69 €
4.601,61 €
4.586,52 €
4.571,43 €
4.556,34 €

A

25/05/2014

4.526,08 €

4.526,08 €

15,09 €

4.541,17 €

*El tipus d’interès aplicat és, d’acord amb l’article 65.4. de la Llei General Tributària, l’interès legal vigent fixat
per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, del 4%, sense prejudici de posteriors modificacions

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests pagaments, es procedirà a l’inici de la via de
constrenyiment, amb la conseqüent execució de la garantia aportada.
4t.- Ratificar aquest acord en la propera Junta de Govern.
5è.-Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.”
Els reunits, per majoria, amb l’abstenció del Sr. García, ratifiquen el decret d’alcaldia als efectes
corresponents.
3.5.5.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 1248 de dia 28 de desembre de 2012.
Vist el decret d’alcaldia núm.1248, de dia 28 de desembre de 2012, del següent tenor:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 1248.:En virtut de les atribucions que m´atorguen els articles 185 i 186 del
RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Vist que les factura es troba degudament conformada
Vist que en la Junta de Govern en data 17 de juliol de 2012 es va adjudicar el contracte administratiu de
serveis per a la redacció de l’avantprojecte de dotació de serveis de la urbanització El Vilar a consultors
d’enginyeria i urbanisme S.L.” per un import de 13.804’05’ €, mitjançant contracte menor i de conformitat
amb els pressuposts que consten a l’expedient 41/2012.
RESOLC:
1)Aprovar la següent factura:

Prov.

NIF

Document

Concepte

Partida

Import total €

CONSULTORS
D’ENGINYERIA
URBAN S.L.

B07761596
I

28/2012

Honoraris
2012/151/2279921
Avantprojecte de les
obres d’urbanització
de el Vilar segons
adjudicació
exp.
41/2012

13.804,04

2)Ordenar al depositari de fons de l´Ajuntament el seu pagament.
3)Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern que es celebri.”
Els reunits en resten assabentats als efectes corresponents.
3.5.6.- A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Sr. Llobeta Vives, la Junta de Govern acorda
concedir una ajuda econòmica puntual de 689,28 euros a la Sra. XXXXX, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 231 48004.
3.5.7.- A proposta del regidor delegat de Serveis Socials, Sr. Llobeta Vives, la Junta de Govern acorda
concedir una ajuda econòmica puntual de 960,00 euros al Sr. XXXXX, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 231 48004.
3.5.8.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXXX, amb NIF 37342931G (RGE 9858 de 14/12/12),
en la qual sol·licita la devolució d’un pagament indegut en concepte d’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres (exp.299/11) la Junta de Govern, vist l’informe emès per l’arquitecte municipal,
acorda retornar a l’interessada 123,80 euros.
3.5.9.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXX (RGE 9828 de 13/12/12), en la qual sol·licita la
devolució de varis pagaments indeguts en concepte d’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
executades al carrer de l’Horta 23 (exp.478/12) la Junta de Govern, vist l’informe emès per l’arquitecte
municipal, acorda retornar a l’interessat 234,02 euros.
3.5.10.- Vista la instància presentada per Geriátrico de Manacor S.A., amb NIF A57346926 (RGE 2659
de 18/04/13), en la qual sol·licita anul·lar i deixar sense efecte les liquidacions en concepte d’Impost de
Béns Immobles de la finca, amb referència cadastral 07042A010005540001DJ, dels exercicis 2011 y
2012 fins la resolució d’un recurs de reposició interposat davant la Gerència Regional del Cadastre contra
la modificació del valor cadastral de l’immoble en qüestió.
Vist l’informe emès a l’efecte.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
1r.-Denegar la petició, sense perjudici de realitzar la corresponent devolució d’ingressos indeguts si la
resolució dictada per la Gerència Regional del Cadastre fos favorable a les pretensions de l’entitat
reclamant, de conformitat amb l’article 224.1. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
2n.-Notificar el present acord a Geriátrico de Manacor, als efectes oportuns..
3.5.11.- Expedient d’infracció de la ordenança d’ocupació de la via pública núm.113/2012
Vista la proposta de resolució de la instructora de l’expedient d’infracció de la ordenança d’ocupació de
la via pública núm.113/2012, la Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:
1er.- Deixar sense efecte la proposta de la instructora d’imposició a l’establiment Restaurante
Casa Vila, propietat de Creaciones Nova Vila S.L.NIF B57399164. la qual imposava una sanció de 301 €
com a responsable de la infracció corresponent a l’article 16.3 a) de l’Ordenança d’ocupació de la via
pública de l’Ajuntament de Pollença.
2n.- Tancar l’expedient corresponent a la infracció de la ordenança d’ocupació de la via pública
núm. 113/2012 atès que l’acta de la policia es va realitzar a final d’any en data 13/12/2012 i la sanció és
desproporcionada a més que el local va obrir a final d’any i no hi havia afany de lucre per tractar-se de
temporada baixa.
2n.-Notificar-ho a l’interessat, als efectes oportuns.
4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1.- Ocupació via pública

4.1.1.- Vista la relació adjunta comprensiva de les sol·licituds per ocupació de via pública amb taules i
cadires a diversos emplaçaments del municipi i corresponent a l’exercici 2013, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, ACORDA:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, així com autorització per a l’ocupació
dels elements decoratius, com jardineres i para-sols dins la zona autoritzada, sol·licitada pels interessats
de la relació que es transcriu a continuació als emplaçaments i en els terminis assenyalats en la mateixa,
conformement el disposat a l’article 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via
pública:

NOM
MATEO CAPO
MAYOL

NIF

DIRECCIÓ

TAUL

CADIR

PERÍODE

43029757Y

PLAÇA MAJOR, 10
(CLUB POLLENÇA)

17

68

LA DESPENSA
DE ANIBAL

B57542722

PLAÇA MAJOR, 12 (CAN
OLESA)

20

80

RESTAURACIÓN
POLLENÇA, S.L.

B07820806

PLAÇA MAJOR, 11
(REST. IL JARDINO)

17

68

12 MESOS
(1/01/2013
31/12/2013)
7 MESOS
(1/04/2013
31/10/2013)
7 MESOS
(1/04/2013
31/10/2013)

CAL LLORO, S.L.

B57215238

ANTONI MAURA, 38
(HOTEL CA’L LLORO)

16

64

LA POSADA
D’ARIANT

E57186579

ANTONI MAURA, 40
(LA POSADA D’ARIANT)

13

50

GENERACIÓ
1907, S.L.

B57746471

PLAÇA MAJOR, 9
(HOTEL JUMA)

13

52

IRECO S.L.

B57616252

12

48

CALVARI
INVERSIONS
S.XXI. S.L.
LA LAMBRA DE
POLLENÇA, S.L.

B57038150

PLAÇA MAJOR, 8
(BRASERIA NÚMERO
OCHO)
PLAÇA MAJOR, 7
(CAFE L’ILLA)

13

50

B57689150

PLAÇA MAJOR, 4
(CAFE LA PLAÇA)

14

58

FELLINI CAFÉ,
S.L.

B57664161

COLON, 1
(FELLINI CAFÉ)

7

28

9 MESOS
(1/03/2013
31/11/2013)
10 MESOS i 14
dies
(15/02/2013
30/12/2013)
8 MESOS
(17/03/2013
17/11/2013)
7 MESOS
(1/04/2013
31/10/2013)
11 MESOS
(1/01/2013
30/11/2013)
12 MESOS
(1/01/2013
31/12/2013)
9 MESOS
(1/03/2013
31/11/2013)

RAFAEL
AYERRA OTTO

17855003B

C/LLEVANT, 30
(BAR LA BATUCADA)

1

2

12 MESOS
(1/01/2013
31/12/2013)

2n.- Notificar aquest acord, juntament amb el plànol amb l’emplaçament assenyalat, a l’interessat i donar
trasllat del mateix a la Policia Local i a Intervenció, als efectes oportuns.
4.1.2.- Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXX, actuant en nom i representació de RÚSTIC
RAFAL SL, amb NIF B07808579 (RGE 2693 de 19/04/2013 en relació a RGE núm. 9316 de
26/11/2012), en la qual sol·licita autorització per l’ocupació de la via pública, amb taules i catires, a
l’establiment denominat Ca’n Teresa ubicat en el carrer Antoni Maura, 11 de Pollença.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 16 taules i 64 cadires, així com autorització per a
l’ocupació dels elements decoratius, com jardineres i para-sols dins la zona autoritzada, conforme
l’emplaçament assenyalat en el plànol adjunt, a l’entitat Rústic Rafal SL, representada pel Sr. Rafel
Morro Suau, corresponent a l’establiment denominat Ca’n Teresa, per un període de 12 mesos per l’any
2013.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local i a Intervenció, als
efectes oportuns.
4.1.3.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXX, en nom i representació de L’AUBORADA, amb
NIF B07543655 (RGE 2658 de 18/04/2013), en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública,
amb taules i catires, a la Plaça Major, 1 (Bar Espanyol), i al Carrer Temple.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 15 taules i 60 cadires, així com autorització per a
l’ocupació dels elements decoratius, com jardineres i para-sols i moble de coberteria, dins la zona
autoritzada conforme l’emplaçament assenyalat en el plànol adjunt, a l’entitat L’Auborada, S.L.,
representada pel Sr. Jaime Llompart Lendinez, corresponent a l’establiment Bar Espanyol, per un període
de 10 mesos (des de 01/01/2013 fins 31/10/2013).
2n.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 10 taules i 40 cadires, així com autorització per a
l’ocupació dels elements decoratius, com jardineres i para-sols i moble de coberteria dins la zona
autoritzada conforme l’emplaçament assenyalat en el plànol adjunt, a l’entitat L’Auborada, S.L.,
representada pel Sr. Jaime Llompart Lendinez, corresponent a l’establiment Bar Espanyol, per un període
de 2 mesos (des de 01/11/2013 fins 31/12/2013).
3r.- Denegar la sol·licitut d’ocupació al carrer Temple.
4t.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local i a Intervenció, als
efectes oportuns.
4.1.5.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXX, en nom i representació de EU CERVESERS, S.L.,
amb NIF B57397994 (RGE 2570 de 16/04/2013), en la qual sol·licita permís per ocupació de la via
pública amb taules i cadires al c/ Colón, 3 (La Birreria), i a la Plaça Major.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
1r.- Estimar parcialment la sol·licitud presentada, denegant l’ocupació de via pública en la part de la Plaça
Major, i autoritzant-la al c/ Colon amb 5 taules i 20 cadires, així com autorització per a l’ocupació dels
elements decoratius, com jardineres i para-sols dins la zona autoritzada conforme l’emplaçament
assenyalat en el plànol adjunt, a l’entitat Eu Cervesers, S.L., representada pel Sr. Pere Manel Ramis
Botello, corresponent a l’establiment La Birreria, per un període d’un any (des de 01/01/2013 fins
31/12/2013), amb sujecció a les següents condicions:
No es podrà ocupar la via pública abans de les 15:00 hs i en tot cas la via pública haurà de quedar
expedita i lliure de taules i cadires a partir de les 02:00 hs, hora de tancament de les terrasses d’acord amb
la vigent Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local i a Intervenció, als
efectes oportuns.
4.1.6.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXXX, amb RGE 3082 de 3/05/2013, en la qual
sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al Carrer Roger de Flor, núm. 19
(Casa Isabel), la Junta de Govern acorda:

1r.- Denegar l’ocupació de la via pública al Local Casa Isabel degut a que la llicència municipal
d’obertura d’activitats és per “EL·LABORACIÓ DE MENJAR PER ENDUR-SE’N”, activitat que no
comporta l’ocupació de la via pública.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
4.1.7.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXXX, amb RGE 2744 de 19/04/2013, en la qual
sol·licita permís per ocupació de la via pública amb EXPOSITORS al carrer Formentor, 19, (Supermercat
Can Jordy), la Junta de Govern acorda:
1r.- deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de 7 de maig de 2012.
2n.-Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 2 expositors dins l’any 2013 per un període de 7 mesos
comprès entre dia 01/04/2013 a dia 31/10/2013
3r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 1 pissarra que haurà d’anar col·locada arran de la seva
façana sense que pugui sobresortir més de 0.50 cm. dins l’any 2013 per un període de 7 mesos comprès
entre dia 01/04/2013 a dia 31/10/2013
4rt.- Comunicar que l’autorització corresponent als 2 expositors i la pissarra suposarà una ocupació de la
via pública de 1,89 metres quadrats, realitzant-se una liquidació per una ocupació de 2 metres quadrats
atès l’apartat 2.3 de l’article 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública
que estableix que “s’arrodonirà per excés si el número de metres quadrats de l’aprofitament no fos
sencer” per un període de 7 mesos comprès entre dia 01/04/2013 a dia 31/10/2013.
5r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local i a Intervenció, als
efectes oportuns.
4.1.8. -Vista la instància presentada per Hermanos Cañero, C.B., amb CIF Núm. 43.081.239.P, amb RGE
2633 de 17/04/2013 ,en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb EXPOSITORS al
carrer Antoni Maura, 1 i amb una màquina de refresc a la plaça dels seglars (Botiga del Calvari), la Junta
de Govern acorda:
1r.- Deixar sense efecte l’acord adoptat en junta de govern de data 07 de maig de 2013.
2n.- Autoritzar l’ocupació de la via pública atès l’informe favorable de la Policia Local amb una taula (1
metre quadrat) al C/ Antoni Maura, 1, dins l’any 2013 per un període de 12 mesos, comprès entre dia
01/01/2013 a dia 31/12/2013
3r.- Denegar l’ocupació de la via pública amb una màquina de refresc a la plaça dels Seglars, atès
l’objecte de l’activitat.
4t.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local i a Intervenció, als
efectes oportuns.
4.1.9.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXX amb RGE 2663 de 18/04/2013, en nom i
representació de l’entitat CORBMARI RESTAURANT S.L. CIF B57450025 en la qual sol·licita permís
per ocupació de la via pública amb taules i cadires al Passeig Anglada Camarassa, 91 (Restaurant Corb
Marí), la Junta de Govern acorda:
1r.- Deixar sense efecte l’acord adoptat en junta de govern de data 07 de maig de 2013
2n.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 20 taules i 80 cadires per l’any 2013, per un període de 7
mesos comprès entre dia 01/04/2013 i dia 31/10/2013 a l’igual que l’exercici 2012.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local i a Intervenció, als
efectes oportuns.
4.1.10.- Vista la relació adjunta comprensiva de les sol·licituds per ocupació de via pública amb taules i
cadires a diversos emplaçaments del municipi i corresponent a l’exercici 2013, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, ACORDA:
1r.- Deixar sense efecte l’acord adoptat en junta de govern de data 07 de maig de 2013
2n.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb taules i cadires sol·licitada pels interessats de la relació
que es transcriu a continuació als emplaçaments i en els terminis assenyalats en la mateixa, conformement
el disposat a l’article 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública:

NOM

NIF

DIRECCIÓ

MC HOTELES, SL

B57750986

ECONOMO TORRES, 9
(CAFETERIA ONA –
MAR CALMA)

TAULES
2013
8

CADIRES
2013
32

PERÍODE
8 MESOS
(01/03/2013
a dia
31/10/2013)

3r.- Notificar aquest
acord a l’interessat i
donar
trasllat
del
mateix a la Policia
Local i a Intervenció,

als efectes oportuns.
4.1.11.-Vista la instància presentada pel Sr. XXXXX, en representació de l’entitat Café Capuchino 1919,
S.L., amb CIF Núm. B07872096, amb RGE 8918 de 09/11/2012, en la qual sol·licita permís per ocupació
de la via pública amb taules i cadires al carrer Economo Torres, 27 (O’Haras), la Junta de Govern acorda:
1r.- Deixar sense efecte l’acord adoptat en junta de govern de data 07 de maig de 2013.
2n.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 16 taules i 54 cadires per l’any 2013, durant un període
de 8 mesos comprès entre dia 01/03/2013 i dia 31/10/2013
3r.- Informar que l’Ajuntament en Ple celebrada dia 26 d’abril de 2012 va aprovar la modificació de l’art.
57.2.d) de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern seguent el text aprovat el següent:
../..L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats establiments serà de 07:00 hores
del matí a les 02:00 hores de la matinada../..
4rt.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local i a Intervenció, als
efectes oportuns.
4.2.- Guals
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
4.3.- Taxis
4.3.1.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXX (RGE núm. 2266 de 2.04.13), titular de la llicència
de taxi núm. 39, en la qual sol·licita el canvi de vehicle amb què presta el servei passant a desenvolupar-lo
amb el vehicle marca Skoda, model superb, matrícula 0048 HPL i vist l’informe emès per la Policia Local
en data 4.05.13, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar el canvi de vehicle que passarà a desenvolupar amb el de marca Skoda, model superb,
matrícula 0048 HPL corresponent a la llicència núm. 39 d’acord amb el disposat a l’article 25 del
Reglament municipal del Servei Públic de Transport de viatgers en automòbils de turisme.
De conformitat amb l’informe emès per la Policia Local s’haurà de procedir al disposat a l’article 28 b),
l’article 30.2 k) i 27.c) del Reglament Municipal del Servei Públic de Transport de viatgers en automòbil
de turisme, respectivament, pel que:
- Les dues partes de davant del vehicle en qüestió portin les bandes de color blau una vegada
s’hagi fixat el color pertinent mitjançant acord de la Junta de Govern Local.
- Haurà de disposar del pertinent talonari de rebuts autoritzat per l’Ajuntament de Pollença.
- Haurà de portar els vidres transparents i no tintats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia local, als efectes oportuns.
4.4.- Varis
4.4.1.- Aprovació, si escau, de les autoritzacions del Mercat nocturn del Port de Pollença.
Vista la proposta de la regidora delegada del Port de Pollença, Sra. XXXXX, de dia 15 de maig de 2013,
del següent tenor literal:
“Vistes les sol·licituds presentades referents a la petició d’ocupar un lloc de venda d’articles artesans,
d’un espai no superior a 4 metres, en el mercadet nocturn del Port de Pollença, de temporada turística
d’aquest municipi, de conformitat amb el disposat a l’article 2 c) de l’ordenança municipal sobre la venda
ambulant als mercats del terme municipal de Pollença (BOIB núm. 167 de 17.11.09).

Atès el procediment tramitat a dit efecte, realitzades les oportunes comprovacions de disponibilitat
d’espai lliure per poder-lo destinar a aquest efecte; tot tenint en compte la data prevista d’inici de
celebració del mercadet nocturn de la present temporada turística, aquesta Regidoria proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent ACORD:
1r. Concedir les autoritzacions segons les bases aprovades per la Junta de Govern, el passat 7 de març de
2013, i que tot seguit es relacionen perquè durant la temporada turística de 2013, ocupin un trast del
mercat nocturn del Port de Pollença a l’emplaçament situat en la Plaça Miquel Capllonch (dimarts) i en el
Passeig Saralegui (dijous), amb una superfície de 6 m², per a la venda de productes d’artesania, durant els
dies de la setmana assenyalats comprensius del mesos de juny a setembre de 2013 i en l’horari de 19:00 a
24:00 hores: XXXXX
2n. Aquesta autorització es discrecional, revocable, personal i intransferible, es concedeix exclusivament
per a la venda dels productes que s’han descrit, i està condicionada al permanent compliments dels
requisits que n’han possiblitat l’atorgament.
Condicions de l’autorització:
- No dificultar la circulació dels vianants i ocupar l’espai que s’assenyali.
- S’haurà d’atendre en tot moments al que la Policia Local li indiqui o ordeni.
- Aquesta autorització es concedeix només als efectes d’ocupació de via pública i no implica la
possessió d’altres autoritzacions quan siguin competència d’altres administracions públiques.
- En tot moment haurà de mantenir exposada en un lloc visible l’autorització municipal, a
disposició de l’autoritat.
- Deixar net de residus i deixalles l’espai del lloc concedit i evitar qualsevol causa que produeixi
molèsties als veïnats.
3r. Denegar les autoritzacions que tot seguit que es relacionen, ja que només es disposa de 20 llocs:
XXXXX
4rt. Notificar aquest acord a tots els interessats i comunicar-la a la Policia Local, al efectes pertinents.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui més oportú.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar la proposta presentada.
4.4.2.- Aprovació, si escau, de les autoritzacions del Mercat nocturn de la Cala Sant Vicenç
Vista la proposta del regidor delegat, Sr. Miquel Llobeta Vives, de dia 15 de maig de 2013, del següent
tenor literal:
“Vistes les sol·licituds presentades referents a la petició d’ocupar un lloc de venda d’articles artesans,
d’un espai no superior a 4 metres, en el mercadet nocturn de la Cala Sant Vicenç, de temporada turística
d’aquest municipi, de conformitat amb el disposat a l’article 2 c) de l’ordenança municipal sobre la venda
ambulant als mercats del terme municipal de Pollença (BOIB núm. 167 de 17.11.09).
Atès el procediment tramitat a dit efecte, realitzades les oportunes comprovacions de disponibilitat
d’espai lliure per poder-lo destinar a aquest efecte; tot tenint en compte la data prevista d’inici de
celebració del mercadet nocturn de la present temporada turística, aquesta Regidoria proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent ACORD:
1r. Concedir les autoritzacions segons les bases aprovades per la Junta de Govern, el passat 7 de març de
2013, i que tot seguit es relacionen perquè durant la temporada turística de 2013, ocupin un trast del
mercat nocturn de la Cala Sant Vicenç a l’emplaçament situat al Mirador de Cala Barques els dimarts i
dijous, amb una superfície de 6 m², per a la venda de productes d’artesania, durant els dies de la setmana
assenyalats comprensius del mesos de juny a setembre de 2013 i en l’horari de 19:00 a 24:00 hores:
XXXXX
2n. Aquesta autorització es discrecional, revocable, personal i intransferible, es concedeix exclusivament
per a la venda dels productes que s’han descrit, i està condicionada al permanent compliments dels
requisits que n’han possibilitat l’atorgament.
Condicions de l’autorització:
- No dificultar la circulació dels vianants i ocupar l’espai que s’assenyali.
- S’haurà d’atendre en tot moments al que la Policia Local li indiqui o ordeni.

-

Aquesta autorització es concedeix només als efectes d’ocupació de via pública i no implica la
possessió d’altres autoritzacions quan siguin competència d’altres administracions públiques.
- En tot moment haurà de mantenir exposada en un lloc visible l’autorització municipal, a
disposició de l’autoritat.
- Deixar net de residus i deixalles l’espai del lloc concedit i evitar qualsesol causa que produeixi
molèsties als veïnats.
3r. Notificar aquest acord a tots els interessats i comunicar-la a la Policia Local, al efectes pertinents.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui més oportú.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar la proposta presentada.
4.4.3.- Delegació en l’empresa municipal EMSER 2002 SLU de la facturació relacionada amb el
conveni entre el Consell Insular i ECOEMBES, al qual es va adherir l’Ajuntament de Pollença
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2012.
Vista la proposta de la regidora delegada de Media Ambient, Sra. Maria P. Buades Cifre, de 16 de maig
de 2013, del següent tenor literal:
“Vist l’acord d’aquesta Junta de Govern Local adoptat en sessió de 3 de juliol de 2012, mitjançant el qual
es va aprovar el conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Pollença al Conveni marc signat entre el Consell
de Mallorca i ECOEMBES.
Proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Delegar en l’empresa municipal EMSER 2002 SLU la facturació de totes les activitats relacionades amb
el conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i ECOEMBES de l’Ajuntament de
Pollença.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui més oportú.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar la proposta presentada.
4.5.- Personal
4.5.1.- Dació de compte del decret d’alcaldia núm. 346, de 8 de maig de 2013, de resolució de
l’expedient disciplinari al treballador Sr. XXXXX, personal laboral fix de l’Àrea d’Esports ( expt.
Núm. 5533/2013)
Vist el decret d’alcaldia núm. 346, de 8 de maig de 2013, del següent tenor:
“DECRET ALCALDIA NÚM.: 346.:Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de 16
d’abril de 2013 d’inici d’expedient disciplinari al Sr. XXXXX Atès que en el termini establert no s’han
presentat al·legacions.
FETS:
Vist l’informe d’incidències de l’àrea d’Esports, en data d’11 d’abril de 2013 respecte els fets de dia 6
d’abril de 2013.
Antecedents
El passat dijous dia 4 d’abril de 2013, i amb motiu de la preparació de la mitja marató de Pollença, es
varen organitzar els torns a realitzar aquell cap de setmana, davant els Srs. XXXXX, el Sr. XXXXX es
va oferir a realitzar hores extres el dissabte.
Dia 6 d’abril, el Sr. XXXXX va assistir a la feina i va fitxar a l’hora prevista, les 10 hores, i com que
plovia va anar a berenar sense haver començat la feina, una hora més tard, quan la resta de treballadors
ja feien la feina, va acudir, el tècnic, amb contracte amb l’àrea d’Esports, va dir que no feia falta i el Sr.
XXXXX se’n va anar.
A més a l’informe d’incidències s’afegeix que el Sr. XXXXX ha faltat al respecte en diverses ocasions
al Sr. XXXXX i als altres companys de feina.
Atès que l’actuació del Sr. XXXXX pot ser constitutiva d’una falta disciplinària d’abandonament del
lloc de treball.
FONAMENTS JURÍDICS

Atès l’establert a l’article 51 del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral de l’Ajuntament de Pollença es
considera falta lleu l’abandonament del lloc de feina per més de trenta minuts sense causa justificada i
que no perjudiqui el normal funcionament del servei.
Atès l’article 52 del Conveni Col·lectiu, la falta lleu es pot sancionar amb :
a)suspensió d’empleament i sou d’un a dos dies.
b)Amonestació per escrit
Vista la proposta d’imposició al Sr. XXXXX d’una sanció de dos dies per falta lleu consistent en
l’abandonament del lloc de treball el passat 6 d’abril de 2013.
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.- Imposar al Sr. XXXXX la sanció de dos dies de suspensió d’ocupació i sou per falta lleu
consistent en l’abandonament del lloc de treball el passat 6 d’abril de 2013. L’execució de la sanció
disciplinària imposada tindrà lloc els propers dies 16 i 17 de maig de 2013.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. XXXXX, als efectes pertinents, i donar trasllat del mateix al
departament de Personal i demés interessats, als efectes oportuns.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local als efectes
corresponents
Pollença, 8 de maig de 2013”
Els reunits en resten assabentats als efectes corresponents.
4.5.2.-Dació de compte del decret d’alcaldia núm. 385, de 16 de maig de 2013, de resolució dels
recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXX contra les Bases Específiques que regeixen la
constitució d’una borsa de policies locals, funcionaris interins.
Vist el decret d’alcaldia núm. 385, de 16 de maig de 2013, del següent tenor:
“DECRET ALCALDIA NÚM.:385.:Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXX, RGE
núm. 3042, de 2 de maig de 2013, davant les Bases Específiques que han regir la constitució d’una borsa
d’interins de policia local ( BOIB núm. 54 de 23.04.13)
Atès que al·lega que no es pot demanar com a requisit estar en disposició del títol de FP- II, o
equivalent, ja que va contra l’article 76 de la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que
només exigeix la titulació de FP-1.
Per altra part al·lega contra el requisit del català per a l’accés a l’Administració i respecte el
nivell exigit.
Vist l’informe jurídic emès a l’efecte en data de 16 de maig de 2013 que entre d’altres assenyala:
“ Correspon desestimar el recurs de reposició interposat atès que:
1r.- La titulació equivalent a Batxillerat és la de formació professional de segon grau, i no la de primer
grau, en virtut de les normes que regulen les equivalències ( Ordre de 26 de novembre de 1975 per la
qual es fixen les equivalències dels títols de Formació Professional o Graduat Escolar, (BOE núm. 289,
de 2.12.1975), LOGSE i LOE, i ordres del Ministeri d’Educació per aplicació de les Lleis orgàniques), ja
que el títol de tècnic que es considera equivalent a nivell de subgrup de funcionaris fa referència al nou
títol de tècnic de la formació professional de grau mitjà, no el FP de primer grau de la normativa
anterior, que es considera equivalent a ESO. No obstant, les mateixes Bases obrin al possibilitat a altres
titulacions equivalents, per tant el que ha de fer el recurrent és sol·licitar l’equivalència a l’organisme
competent si és el cas.
2n.- La Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 3/2007, de la funció pública de la CAIB
exceptua una sèrie de supòsits en que sí es pot exigir el català en els casos en que “ tengan por función
principal ... la atención al público” i aquells casos en que “ dadas las características especiales de sus
funciones, se motive que es imprescindible exigir el conocimiento de un determinado nivel de catalán..”

En el cas que ens ocupa els llocs de treball de policia local es consideren incursos dins els supòsits
d’atenció al públic, i més en el cas del municipi de Pollença per la seva condició de municipi turístic, fan
convenient que es tengui un determinat nivell de català per poder-s’hi relacionar. Així ho va considerar
la Junta de Govern Local en aprovar les Bases que incloïen un nivell de català com a requisit.
I respecte el nivell de català concret i l’acord plenari de l’any 1993 que fixava un nivell inferior de
català per a la policia s’ha de tenir en compte que la llei 6/2005 de Coordinació de la Policia Local va
passar als policies locals al subgrup C-1, i que l’esmentat acord plenari per als funcionaris del nivell C
exigia el certificat C de català, i a més a l’anterior convocatòria d’una borsa per a la policia local,
també s’exigia el certificat C-1 de català.
3r.- Per acabar respecte els coneixements d’altres idiomes s’ha aplicat la puntuació establerta per
l’EBAP com a òrgan competent en l’avaluació i preparació de la policia local.”
conformement el disposat a la resolució núm. 477 de 30 de juny de 2011 (BOIB núm. 108 de 16.07.11)
pel que la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern
Local quan per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies del cas no es pugui demorar la
resolució fins la propera sessió ordinària, tot tenint en compte la tramitació del pertinent procediment,
RESOLC:
1r.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXX, RGE núm. 3072 de 2 de maig de 2013
en base a les consideracions jurídiques anteriors
2n.- Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes corresponents.
3r.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local als efectes
pertinents.
Pollença, 16 de maig de 2013”
Els reunits en resten assabentats als efectes corresponents.
4.6.- Cementiri
4.6.1.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXX (RGE núm. 2541 de 15.04.13) mitjançant la
qual sol·licita una pròrroga per tal que les restes mortals del difunt Sr. José Martín González restin
enterrades a la sepultura comuna núm. S10-090 durant un nou període de cinc anys, alhora que també
sol·licita el trasllat de les restes de la difunta Isidra Torres Torres a la dita sepultura des de la sepultura
comuna núm. X2 bancal 1r.
Vist l’informe emès per l’encarregat del cementiri municipal en data 18-04-13.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r. – Autoritzar la Sra. Rosario Martín Torres per a la neteja corresponent a les restes dipositades a la
sepultura comuna núm. X2 bancal 1r. de la difunta Sra. Isidra Torres Torres de conformitat amb
l’establert en el reglament de policia sanitària mortuòria de la CAIB (Decret 105/97, de dia 24 de juliol,
modificat pel Decret 87/2004, de dia 15 d’octubre), previ pagament de la taxa administrativa
corresponent, traslladant les esmentades restes dipositades a la sepultura comuna núm. S10-090.
2n.- Concedir a la Sra. XXXXX una pròrroga de cinc anys per tal que les restes del difunt Sr. José Martín
Torres quedin dipositades a la sepultura comuna núm. S10-090 durant l’esmentat termini.
3r - Notificar el present acord a la interessada, als efectes pertinents, i donar trasllat del mateix a
l’encarregat del cementiri municipal i a l’àrea d’Intervenció, als efectes corresponents.
5.- CONTRACTACIÓ
5.1.- Dació de compte del decret d’alcaldia núm. 342, de 8 de maig de 2013, de resolució
d’al·legacions davant la proposta d’adjudicació del contracte d’obres del projecte “ adaptació i
eliminació de barreres arquitectòniques de les habitacions de la Residència Social de Santo
Domingo” (expt. Núm. 56/Llibre de Contractació 2012)
Vist el decret d’alcaldia, núm. 342, de 8 de maig de 2013 del següent tenor:
“DECRET ALCALDIA NÚM.342.:Vist l’expedient de contractació de les obres del projecte
d’“adaptació i eliminació de barreres arquitectòniques de les habitacions de la Residència Social de
Santo Domingo” ( exp.. núm.56/Llibre de Contractació 2012)

Vista la proposta d’adjudicació a favor del licitador Construcciones Mulet Campins SL efectuada
per la Mesa de Contractació en data de 25 de març de 2013.
Vistes les al·legacions interposades per l’empresa Construcciones Olives SL, RGE núm. 2342, de
4.4.2013, contra la proposta d’adjudicació.
En virtut de l’article 87.1 RD1098/2001 RGCLCAP davant la proposta d’adjudicació es poden
formular per escrit observacions o reserves per part dels licitadors en el termini màxim de dos dies
hàbils següents a l’acte de la proposta d’adjudicació.
Vist que, en aquest cas, la data màxima per presentar les al·legacions era dia 27 de març de
2013, i que les al·legacions es varen presentar dia 4 d’abril de 2013.
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.- Inadmetre les al·legacions presentades per l’empresa Construcciones Olives SL, RGE núm. 2342, de
4.4.2013, contra la proposta d’adjudicació per ser la seva presentació extemporània.
2n.- Notificar aquesta resolució a l’empresa al·legant als efectes corresponents.
3r.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera Junta de Govern Local als efectes corresponents.
Pollença, 8 de maig de 2013”
Els reunits en resten assabentats als efectes corresponents.
5.2.- Dació de compte del decret d’alcaldia núm. 360, de 14 de maig de 2013, de resolució
d’al·legacions a la proposta d’adjudicació del contracte del Servei de coordinació del Museu
Municipal i Assessorament en matèria de patrimoni artístic municipal de Pollença ( expt. Núm. 51/
Llibre de Contractació 2012)
Vist el decret d’alcaldia núm. 360, de 14 de maig de 2013, del següent tenor literal:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 360.: Vist l’expedient de contractació del Servei de coordinació del Museu
Municipal i Assessorament en matèria de patrimoni artístic municipal de Pollença tramitat a l’efecte.
Vist que la Mesa de Contractació va formular proposta d’adjudicació a favor de la “U.T.E. AINA
MARIA AGUILÓ BENNÀSSAR I ANDREU AGUILÓ DÍAZ” , en data de 19 de febrer de 2013, acta
que fou penjada al perfil del contractant de l’Ajuntament de Pollença.
Vist que davant la proposta d’adjudicació es va presentar escrit d’al·legacions per part del Sr. Llorenç
Vila Socías, en representació de l’entitat Elements Centre de gestió i difusió de Patrimoni Cultural SL,
amb RGE núm. 2020, de 19 de març de 2013.
Vist l’informe jurídic emès a l’efecte, en data de 13 de maig de 2013.
Atès que, entre d’altres arguments, al·legava la manca de motivació de la puntuació atorgada pel Comitè
d’Experts en la valoració dels criteris subjectius, es va requerir al Comitè d’Experts per tal que trametés
les deliberacions que es varen tenir en consideració en el moment de la puntuació.
Aquestes deliberacions es varen remetre a l’interessat, atorgant un termini d’audiència de 10 dies hàbils,
que tal com consta a l’expedient va finalitzar el passat dia 9 de maig de 2013, sense que hagi presentat
cap al·legació.
Per tant, s’ha de desestimar l’al·legació de manca de motivació de la puntuació, i considerar que
aquesta ha seguit l’establert als Plecs de Clàusules que regeixen el contracte que constitueix la “lex
contractus”.
Respecte les al·legacions interposades pel Sr. Vila Socías s’ha de tenir en compte que l’article 87.1 del
RD 1098/2001 del Reglament General de Contractació de la LCAP, ofereix als licitadors la possibilitat
de formular per escrit les observacions i reserves que estimin oportunes davant l’acte de proposta
d’adjudicació, en el termini legal màxim de 2 dies hàbils següents a l’acte.
Atès que les al·legacions es varen presentar un mes després de l’acta de proposta d’adjudicació, s’han
de considerar extemporànies.

Fent ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes d’acord amb la resolució de Batlia de dia 30 de
juny de 2011 per la que la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la
Junta de Govern quan apreciades les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució fins la
propera sessió ordinària de la Junta de Govern RESOLC:
1r.- Inadmetre les al·legacions interposades pel Sr. Llorenç Vila Socías, en representació de l’entitat
Elements Centre de gestió i difusió de Patrimoni Cultural SL, amb RGE núm. 2020, de 19 de març de
2013, contra la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació de data 19 de febrer de 2013, del
contracte de Servei de coordinació del Museu Municipal i Assessorament en matèria de patrimoni
artístic municipal de Pollença, per haver-se presentat de manera extemporània.
2n.- Considerar que la motivació del Comitè d’Experts va ser correcta, atenent a la discrecionalitat
tècnica del mateix, i dins els marges del Plec de Clàusules econòmico administratives del contracte.
3r.- Notificar aquesta resolució als interessats als efectes corresponents.
4rt.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local que es
celebri, als efectes oportuns.
Pollença, 14 de maig de 2013”
Els reunits en resten assabentats als efectes corresponents.
5.3.- .- Dació de compte de resolució d’alcaldia de requeriment de documentació al licitador
proposat adjudicatari del contracte del servei de col.laboració en matèria d’inspecció tributària
(Expt. Núm. 62/Llibre de Contractació 2012)
Vist el decret d’alcaldia, núm. 379, de 15 de maig de 2013 del següent tenor:
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 379: Per acord de la Junta de Govern de 22 de gener de 2013 es va
resoldre aprovar l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques del contracte del servei de col.laboració en matèria d’inspecció tributària de l’Ajuntament de
Pollença.
Vista la proposta de la mesa de contractació de l’adjudicació del contracte referit al licitador
“Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A.”, pel preu de 66.115’70 €, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Vistes les 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 “Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A., 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 15 de maig de 2013.”
Els reunits en resten assabentats als efectes corresponents.
5.4.- Dació de compte de resolució d’alcaldia de requeriment de documentació al licitador proposat
adjudicatari del contracte del servei de coordinació de salvament i redacció de plans i procediments
d’emergència de les zones de bany del municipi (Expt. Núm. 7/Llibre de Contractació 2013)

Vist el decret d’alcaldia, núm. 382, de 16 de maig de 2013 del següent tenor:
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 382: Per resolució d’alcaldia de data 24 d’abril de 2013 es va resoldre
aprovar l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
de l’expedient de contractació del servei de coordinació de salvament i redacció de plans i procediments
d’emergència de les zones de bany del municipi.
Vista la proposta de la mesa de contractació de l’adjudicació del contracte referit al licitador Sr.
Antoni March Vigueret, per un import de 5.800 € (iva exclòs) per a l’any 2013 i 7.700 € (iva exclòs) per
a l’any 2014, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Vistes las clàusules 14 i 15 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el
procediment de contractació, respecte de la documentació que ha de presentar el licitador que hagi
presentat l’oferta més avantatjosa en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver
rebut el requeriment de l’òrgan de contractació formulat a l’efecte.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la resolució de Batlia de
dia 30 de juny de 2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la potestat
d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local per raons d’urgència i
apreciades les circumstàncies,
RESOLC:
Primer.- Requerir el licitador Sr. XXXXX per tal que, en el termini de 5 dies hàbils comptadors
des de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la documentació a què fan referència les
clàusules 14 i 15 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.
Pollença, 16 de maig de 2013”
Els reunits en resten assabentats als efectes corresponents.
6.- VARIS
6.1.- Dació de compte de la resolució d’alcaldia núm.363, de 15 de maig de 2013, de resolució de
reclamacions presentades al plec de clàusules i a la licitació per a l’autorització de l’explotació de
les instal·lacions dels serveis de temporada (terrasses) per a l’any 2013. Expt. Núm. 5527/2013
Vist el decret d’alcaldia núm. 363, de 15 de maig de 2013, del següent tenor literal:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 363
ANTECEDENTS
Vist que durant el tràmit d’exposició pública del plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques que ha de regir la licitació, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació,
per a la contractació de “l’explotació de les instal·lacions dels serveis de temporada ( terrasses) per a
l’any 2013” , aprovat per acord de Junta de Govern Local de 4 d’abril de 2013 i anunciat en el BOIB
núm. 054 de 23.04.13, s’han presentat les següents reclamacions contra el mateix:
- Sr. XXXXX, en representació de l’entitat mercantil CALVARI INVERSIONS S.XXI, SL, amb CIF
B- 57038150 (RGE núm. 3077 de 3.05.13)
- Sr. XXXXX, en representació de l’entitat mercantil JONIC SL amb CIF b- 07301385 (RGE núm.
3090 de 3.05.13)
- Sr. XXXXX, en representació de l’ALMIRANT CB amb CIF E 07685373 (RGE núm. 3105 de
3.05.13)
- Sra. XXXXX, en representació de l’entitat BRISAS DE PUERTO DE POLLENSA SL, amb CIF B
57181786 ( RGE núm. 3107, de 3.05.13)
- Sr. Miquel XXXXX, en representació de l’entitat PORT 31 CB amb CIF E 57739054 (RGE núm.
3108 de 3.05.13)

Atès el disposat a l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears pel que si dins el termini esmentat es produeixen reclamacions contra el plec, s’ha de
suspendre la licitació i també el termini per a la presentació de proposicions, en els casos en què sigui
necessari per resoldre la qüestió plantejada, i s’ha de reprendre el que resti d’aquest termini a partir de
l’endemà de la resolució de reclamacions i vista la provisió de Batlia dictada dia 8 de maig de 2013 a dit
efecte.
FONAMENTS JURÍDICS
Vist l’informe jurídic emès en data 14.05.13 respecte les reclamacions presentades en el que es constata,
entre d’altres, que: “.../...
“En cap moment l’Ajuntament fixa una taxa municipal, declarada il·legal i que s’ha eliminat de la
corresponent Ordenança Fiscal, en compliment de la Sentència.
La licitació ara ofertada es tracta d’una oferta pública per optar a l’autorització per a l’ocupació amb
taules i cadires a la zona marítimo terrestre, autorització que la Demarcació de Costes concedeix a
l’Ajuntament en primera instància de tot el litoral corresponent al municipi, i es a mitjançant aquest que
es podrà dur a terme l’autorització a tercers interessats en l’ocupació d’un determinat espai de litoral.
No es poden acceptar el segon i tercer motius, de falta de transparència municipal i falta d’autorització
prèvia, ja que tant l’expedient de l’autorització com el de la contractació estan a les dependències
municipals. L’Ajuntament va obtenir de la Demarcació de Costes l’autorització per a les ocupacions de
les terrasses, que havia sol·licitat, i que forma part del corresponent expedient, que es pot consultar pels
interessats de conformitat amb el previst a la llei 30/92 de Procediment Administratiu Comú,
Pel que fa al quart motiu invocat tampoc es pot atendre ja que si bé l’ocupació amb taules i cadires no es
farà a la platja sí es durà a terme en el passeig colindant a la platja, situat a zona marítimo terrestre, i
de forma temporal segons l’autorització de la Demarcació de Costes, amb la denominació de serveis de
temporada.
SEGON.- L’al·legació cinquena de les reclamacions presentades fa referència a diversos punts dels
plecs de clàusules:
2.1.- S’ha de reiterar que la Demarcació de Costes inclou a l’autorització concedida a l’Ajuntament de
Pollença, en referència al seu litoral, les instal·lacions de temporada, entre les que es troba l’ocupació
amb taules i cadires de la zona marítimo terrestre, distribuït entre vàries zones de la mateixa; és a dir, és
la mateixa demarcació de Costes la que estableix a l’ocupació amb taules i cadires a la zona marítimo
terrestre com a serveis de temporada, de manera que l’Ajuntament de Pollença les ha da qualificar coma
tal ja que no és l’administració titular del servei sinó una administració autoritzada, i ha de respectar
l’autorització.
A més, atesa la prioritat fixada a la llei de Costes, seran els Ajuntament de la zona del litoral
corresponent els prioritaris en l’obtenció d’autorització i serà mitjançant l’Ajuntament que es podrà
autoritzar a tercers el desenvolupament dels serveis autoritzats per la demarcació de Costes ( art. 53 Llei
de Costes)
Per tant, l’Ajuntament està en posició de simple transmissor de l’autoritzat per la demarcació de Costes
per atorgar la corresponent autorització a tercers, essent una administració mediadora entre
l’administració titular i els tercers interessats de l’explotació dels serveis de temporada
2.2.- Respecte la clàusula 2 i 3, respecte l’anualitat de les instal·lacions els mateixos al·legants fan
referència a unes autoritzacions municipals irregulars, el PCAP el que fa és regularitzar la situació i
considerar les terrasses com a instal·lacions de temporada, de conformitat amb l’autorització de la
Demarcació de Costes.
2.3.- Pel que fa a les clàusules 5 i 7 s’ha d’indicar que el es sotmet a informació pública, tal com fixa la
Llei 20/2006 Municipal són els plecs de clàusules, no l’expedient, tot i que està a la seva disposició amb
tot el seu contingut; no obstant, l’autorització, i el pla de distribució formen part de l’expedient de
sol·licitud a la demarcació de Costes, i no de l’expedient de la licitació, és previ a aquest. El preu de
licitació ve assenyalat per l’informe de Medi Ambient.
2.4.- Pel que fa a la clàusula 6na. en part s’ha de fer referència al indicat al punt primer, respecte la
justificació d’aquest expedient, i respecte a l’expressió “ col·locar a cada platja” el que és notori és que
és un error material i vol dir a “col·locar al passeig marítim”.

2.5.- En relació a les clàusules 8 i 9 i l’expressió “deutes pendents” que al·leguen va contra “l’article
60.1.d) del TRLCSP que es refereix estrictament a “tributs” pendents” s’ha d’indicar que l’article
60.1.d) del TRLCSP diu exactament:
“No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social”
Per tant, tot i el que fixa el Plec el que s’ha de tenir en compte és que s’ha de justificar, amb la
corresponent declaració en el sobre de documentació general que no s’està en cap causa de l’article
60.1 del TRLCSP, s’ha de considerar en tot cas un error material que no ha causat indefensió a cap
interessat, ja que l’Annex II de declaració responsable fa una referència genèrica a l’article 60 del
TRLCSP.
2.6.- Respecte la clàusula 9 relativa als mitjans d’acreditació de la solvència, l’article 74 del TRLCSP
fixa que la solvència econòmica i financera i tècnica s’acreditarà mitjançant l’aportació dels documents
que es determinin per l’òrgan de contractació d’entre els prevists als articles 75 a 79, i concretament en
relació a la solvència tècnica dels diversos contracte el TRLCSP preveu que s’acrediti per “ uno o varios
de los medios..”, i entre d’altres els mitjans que es preveuen al plec objecte d’aquestes reclamacions.
Per tant és el Plec de Clàusules on s’ha de definir, tal com s’ha fet en aquest supòsit fixant que s’havia
d’acreditar amb tres mitjans concrets, dels diversos que preveu la normativa vigent; no suposa cap
il·legalitat, sinó que és una opció de l’òrgan competent per aprovar els plecs.
2.7.- Respecte la clàusula 11 relativa a la llicència d’activitats, s’ha d’estimar en virtut de l’establert a
l’article 13.2 de la Llei 13/2012 que fixa “El resto de actividades permanentes inocuas y menores, y las
no permanentes de tipo temporal, para iniciar y ejercer su actividad, únicamente deben de presentar la
declaración responsable correspondiente junto con el resto de documentación, de acuerdo con la
disposición transitoria primera de la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes
para la transposición a las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.””
Vist que el termini per a la presentació de proposicions finalitzava el dia 8 de maig de 2013 a les 14:00
hores, i que la suspensió del procediment va tenir lloc el darrer dia de presentació de proposicions i
atenent al disposat a l’article l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim
local de les Illes Balears, pels motius abans exposats
Conformement el disposat a la resolució núm. 477 de 30 de juny de 2011 (BOIB núm. 108 de 16.07.11)
pel que la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern
Local quan per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies del cas no es pugui demorar la
resolució fins la propera sessió ordinària, tot tenint en compte la tramitació del pertinent procediment,
RESOLC:
1r.- Estimar parcialment les reclamacions presentades respecte:
Rectificar l’error material de la clàusula sisena allà on diu “ col·locar a cada platja” ha de dir “
col·locar al passeig marítim”,
Rectificar les clàusules 8 i 9 del PCAP allà on diu “ deutes pendents” ha de dir “ estar al corrent de les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social”
Rectificar la clàusula 11na. del PCAP eliminant l’incís relatiu a l’aportació de la llicència d’activitats,
atesa la Llei 13/2012, de 20 de novembre.
2n.- Desestimar la resta de les al·legacions en base a les consideracions anteriors
3n.- Ampliar el termini per a la presentació de les sol·licituds d’autorització en dos dies hàbils més, els
dies 16 i 17 de maig de 2013, fins a les 14’00 hores.
4rt.- Procedir a la publicació de la present resolució en el perfil del licitador i en el BOIB, als efectes
oportuns i notificar-la als interessats, als efectes pertinents.
5è.- Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació de la referida autorització.
6è.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als
efectes pertinents.
Pollença, 15 de maig de 2013”
Els reunits en resten assabentats als efectes corresponents.
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

