ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 11/2013
Caràcter: ordinària
Data: 4 de juny de 2013
Horari: de 09:15 a 11:30 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2 – planta 1ª)
Assistents
Batle-President Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (PP)
Regidor
Sr. Martí J. Roca Olivieri (IB-Lliga)
Regidora
Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)
Regidor
Sr. David Alonso García (PP)
Regidor
Sr. José Luis García Salvador (A)
Interventor
Sr. Alberto Valicourt Genzor
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
Ordre del dia
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 21 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 ordinària de dia 21 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 ordinària de dia 21 de maig de 2013.
Vist que no n’hi ha cap s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2.- URBANISME
2.1. – Llicències urbanístiques
2.1.1.) Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística a particulars:

Expedient

Promotor

Decret

457/08

Can Guillot SA

398

262/11

XXXXXXXXXX

399

102/08

Vius Balears de construccions, SL

401

467/12

XXXXXXXXXX

402

333/12

Cicanción SL

403

478/12

XXXXXXXXXX

404

251/09

XXXXXXXXXX

412

402/02

XXXXXXXXXX

413

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.

2.2 - Disciplina urbanística
2.2.1.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la incoació d’expedients disciplinari i
sancionador per infracció urbanística:
-

Decret núm. 392/2013.- Exp IU. 35/10, a la Sra. XXXXXXXXXXper obres de reforma, ampliació i
canvi d’ús i una piscina a la parcel·la 451 del polígon 2.
Decret núm. 393/2013.- Exp IU 2/13, al Sr. XXXXXXXXXXper una piscina i ampliació de
l’habitatge a la parcel·la 58 del polígon 2.
Decret núm. 406/2013.- Exp. IU 47/12, al Sr. XXXXXXXXXXper l’inici de les obres de reforma del
carrer Horta, 23, abans de la concessió de la llicència de l’exp. d’obra 478/12.
Decret núm. 424/2013.- Exp. IU 95/07, a la Sra. XXXXXXXXXXper la reforma i ampliació de la
caseta existent per destinar-la a habitatge a la parcel·la 272 del polígon 4.

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
2.2.2.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a expedients sancionadors per infracció
urbanística:
-

-

Decret núm. 390/2013, relatiu a la imposició de sanció de 54.735,84 euros a la Sra.
XXXXXXXXXX per la reforma, canvi d’ús i ampliació d’una caseta a habitatge i la construcció
d’una piscina, sala de màquines-bugaderia i terrasses a la parcel·la 4 del polígon 4 (expedient IU
30/06).
Decret núm. 415/2013, relatiu a la imposició de sanció de 5.977,81 euros al Sr. XXXXXXXXXXper
una ampliació de porxada, canvi de teula de porxada i nova porxada en planta pis, a la parcel·la 383
del polígon 6 (expedient IU 16/03).
Decret núm. 423/2013, relatiu a la imposició de sanció de 21.979,69 euros al Sr. XXXXXXXXXX
per obres de reforma i ampliació d’habitatge i magatzem a la parcel·la 205 del polígon 2 (expedient
IU 34/04).

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
2.3- Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
3. HISENDA
3.1.- Relació de despeses
3.1.1.- Vista i examinada la relació de factures tramitada pel servei d’Intervenció Municipal, els reunits,
després d’àmplia deliberació, per unanimitat, acorden:
1r. Aprovar la següent relació, amb els seus corresponents imports, i amb subjecció als crèdits i aplicació
pressupostària corresponent del vigent pressupost:

Núm. Document

Nom tercer

Imp. (Eur)

377/2013

ASSOCIACIO DE NAVEGANTS D'ALTURA MEDITERRANIS

3.606,28

K 431

GRABADOS NAYBOR, S.A.

474,32

01/0021893/13

MATERIALS CONST.MARTORELL TORRANDEL S.L.

76,29

39

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS, SA

4.033,33

23.1.1.0.4209

CAN TORRANDELL, S.L.

153,91

13/001/2/000496

FERRETERIA PLOMER, S.L.

37,67

A13/5047

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA, S.L.

125,42

2101006

EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A.

145

39

ELECTRICA BAHIA, S.L.

2.083,33

A/2013/000046195
3
A/2013/000046195
5
4001104846

SOLRED, S.A.

252,95

SOLRED, S.A.

407,51

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA

2.042,55

9568

DIELECTRO BALEAR, S.A.U.

149,6

308000239

FERRO BUSO, S.L.

557,48

FRR1300614

PESCADOS OLIVER, S.A.

181,06

27662D

TRIANGLE POSTALS, S.L.

66,33

1.300.880

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

308,94

1.300.883

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

92,26

1.300.892

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

64,35

202/13

FUNDACIO NATURA PARC

937

FRR1300485

PESCADOS OLIVER, S.A.

88,35

6380

XXXXXXXXXX

258,94

FIA130836

INSIGNA UNIFORMES, S.L.

2.198,92

5361134833

REPSOL DIRECTO, S.A.

889,35

2013A2909

JARDINERIA BISANYES, S.L.

144

32956

DISTROMEL, S.A.

358,55

326

REPARACIONS XAPA AGUILO, S.L.U.

181,5

13002879

MARTI-DECORACIO, S.L.

59,98

13002880

MARTI-DECORACIO, S.L.

42,23

PM131723

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.

2.170,51

13000328/1

MEDIEXPORT CRESGAR ZHANG, S.L.

297

39

BOCCHORIS, S.L.U

1.915,76

S13\21

H20MICROLAB, S.L.

124,52

S13\27

H20MICROLAB, S.L.

115,1

S13\28

H20MICROLAB, S.L.

151,25

S13\35

H20MICROLAB, S.L.

141,4

14

FONAESPORT, S.L.

4.183,33

15

FONAESPORT, S.L.

1.837,12

31/2013

- FERRERIA

644,2

101

AMER E HIJOS, SA

140.458,05

5361135232

REPSOL DIRECTO, S.A.

829,77

13158

EL GALL EDITOR, S.L.

226,88

13171

EL GALL EDITOR, S.L.

340,31

122

COLOMAR CAPLLONCH, JAUME

2.439,36

34

U.T.E.NETEJA VIARIA POLLENÇA

68.270,64

618

CARROCERIAS FRANCISCO HIJOS, S.L.

701,8

AN190755

ABM-REXEL, S.L.U.

466,2

13000163

SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, S.L.

1.164,70

5361135590

REPSOL DIRECTO, S.A.

780,75

195

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

513,55

213054

TIL TEATRE ELASTIC NOU, SL

1.089,00

213055

TIL TEATRE ELASTIC NOU, SL

907,5

213056

TIL TEATRE ELASTIC NOU, SL

669,13

A/2.079

REIAL CLUB NAUTIC PORT DE POLLENÇA

1.051,88

27865D

TRIANGLE POSTALS, S.L.

112,75

1130504581

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.

216,41

133650

HANNA INSTRUMENTS, S.L.

185,74

199

529,98

306002502

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

291,67

10656

DIELECTRO BALEAR, S.A.U.

816,88

1

FONAMENTS I TEULADES, S.L.

4.685,12

1759/2013

JJ ROY IMATGE S.L.U.

211,75

1769/2013

JJ ROY IMATGE S.L.U.

139,15

91/13

XXXXXXXXXX

2.621,66

FV013/01554

GASOILS SANBI, S.L.

1.186,56

FV013/01556

GASOILS SANBI, S.L.

38,4

ene-13
11

ANDRES AGUILO DIAZ Y ANA Mª AGUILO BENNASSAR, 1.492,32
U.T.E.
2.046,77

131223

ASAC COMUNICACIONES S.L.

7.068,41

AU130063

CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA "COLONYA"

484

AU130069

CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA "COLONYA"

484

543.443

XXXXXXXXXX

10,16

22.362

– GESTOR

242

1

ASSOCIACIO XEREMIERS ORATS

2.500,00

006/13

XXXXXXXXXX

3.018,42

TOTAL

279.889,26

XXXXXXXXXX

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

NÚM. DOCUMENT NOM TERCER

EUROS

60-I298-120310

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 3592,68

60-J298-120379

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 2344,34

60-K298-120312

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 2344,34

60-L298-119886

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 2344,34

60-A398-119536

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 2344,34

60-B398-130805

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 3351,22

60-C398-120104

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 3351,22

60-D398-119621

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 3.351,22

60-E398-121373

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 3.045,88

CI0647625787

VODAFONE ESPAÑA, S.A.

1.620,31

P4301NA0464455

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.483,98

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

720,50
406,81
43,92
87,36
37,25

PERSONAL ESPORTS

346,00

PERSONAL ESPORTS

1.741,95

PERSONAL SERVEIS

365,40

PERSONAL SERVEIS

1.210,14

XXXXXXXXXX

145,30

34.278,50

3.1.2.- Aprovació, si procedeix, d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits (bases
d’execució 18ª i 27ª Pressupost General 2012)
Vista i examinada la relació de factures adjunta i vist el disposat a la base 18 de les Bases d’Execució del
Pressupost General 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 econòmic 2012, hi ha crèdit disponible suficient
per atendre l’import de 22.274,85 € per aquestes obligacions pendents de reconeixement, desprès d’àmplia
deliberació i vist l’informe emès respecte els procediments contractuals administratius establerts al TRLCSP
(RD 3/2011), els reunits, per unanimitat, acorden:
ÚNIC- Aprovar extrajudicialment la següent relació de despeses, amb els seus corresponents imports, i amb
subjecció als crèdits i aplicació pressupostària corresponent:

Núm. Document

Nom tercer

Imp. (Eur)

11/003811

CUXACH, S.A.

30,75

20/2013

ASSOCIACIO ATENEU ALCARI

4.500,00

B/1304

CANAVES SIMO, GUILLERMO

2.680,15

11/004348

CUXACH, S.A.

72,37

11/004349

CUXACH, S.A.

169,62

11/004350

CUXACH, S.A.

109,37

11/004351

CUXACH, S.A.

433,74

11/004352

CUXACH, S.A.

368,12

11/004353

CUXACH, S.A.

46,17

11/004354

CUXACH, S.A.

1,13

11/004355

CUXACH, S.A.

52,05

11/004356

CUXACH, S.A.

16,84

11/04357

CUXACH, S.A.

196,59

11/004358

CUXACH, S.A.

9,92

11/004359

CUXACH, S.A.

172,06

11/004360

CUXACH, S.A.

32,65

11/004361

CUXACH, S.A.

24,65

11/004362

CUXACH, S.A.

1,86

11/004363

CUXACH, S.A.

146,49

324

FUNDACIO ES GARROVER

1.308,01

5

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

1.898,49

005/13
137
138
A/1300013
A/1300014
A/1300015

2.819,17
1.257,98
2.274,80
530,95
1.156,75
1.964,17

TOTAL

22.274,85

3.2.- Certificacions d’obres
3.2.1.- Vistes les certificació núm. 5 per import de 140.458,05 euros corresponent a l’execució de les obres
del projecte “Millora de l’aparcament i accessos a la zona poliesportiva de Pollença”, presentada per
l’empresa contractista “AMER E HIJOS S.A.” NIF A07296536, els reunits, per unanimitat, acorden:
1r.- Aprovar la certificació facultativa núm. 5, corresponents a l’execució de les obres relatives al projecte
“Millora de l’aparcament i accessos a la zona poliesportiva de Pollença” (Expedient núm. 55/Contractació/
2012).
2n.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 151 61903 del vigent pressupost prorrogat
2012.
3r.- Notificar el present acord al contractista, als efectes pertinents.
3.3.- Recursos i reclamacions
3.3.1.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX, (RGE núm. 3541 de data 22/05/13) en la
qual sol·licita la devolució de varis pagaments indeguts en concepte d’IVTM de l’exercici 2012 dels
vehicles matrícules 8645DKW, IB2518BY i IB4236AP per baixa sol·licitada davant la Prefectura de
Trànsit, segons documentació aportada, en data 13/12/11, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Procedir a la devolució de la quantitat de 358,79 euros a l’interessada.
2n.-Notificar el present acord a l’interessada, als efectes pertinents.
3.3.2.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX (RGE núm. 3317 de 10/05/13), en la qual
sol·licita l’anul·lació de les liquidacions en concepte d’IVTM de l’exercici 2012 de dos motocicletes per
baixa voluntària en data 5/01/12 segons documentació aportada i realitzades les comprovacions
oportunes, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.-Anul·lar las liquidacions en concepte d’IVTM de 2012 dels vehicles matrícules IB6901CC i
0374FRD .
2n.-Emetre noves liquidacions per l’import corresponent al primer trimestre de 2012.
3r.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinents.
3.3.3.- A proposta del Sr. Batle, vist el recurs contenciós administratiu interposat per l’entital mercantil
CAFE CAPUCHINO 1919 S.L. contra l’Ajuntament de Pollença per desestimació presumpta del recurs de
reposició interposat contra les liquidacions de la taxa de recollida i tractament de fems dels locals de la seva
titularitat denominats DAKOTA TEX MEX ubicats al passeig Voramar, núm. 1; passeig Anglada
Camarassa, núm. 1 i carrer Miquel Capllonch, núm. 5, respectivament; el local denominat O HARAS, ubicat
al carrer Ecònom Torres, núm. 12 i passeig Anglada Camarassa, núm. 63 i el local denominat
AUSTRALIAN BOULEVAR ubicat al carrer Ecònom Torres, núm. 17.
Vist que, una vegada realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, les bases practicades
als esmentats locals sobre les que es liquida són incorrectes i atès que l’import total pagat per la totalitat
dels locals ha estat de 4.456,77 €, resultant ser l’import real a pagar 203,04 €, d’acord amb el següent
quadre:

pagat

dakota tex mex

o haras

australian boulev

a pagar

a retornar

m2 local

ocupac vp

tract

recoll

tract

recoll

tract

recoll

voramar 1

60

85

263,02

352,00

0,00

0,00

263,02

352,00

ang camaras 1

62

64

311,77

369,60

0,00

0,00

311,77

369,60

m capllonch 5

105

66

700,14

880,00

41,00

43,60

659,14

836,40

econom torres 12

100

64

162,68

381,78

0,00

0,00

162,68

381,78

ang camaras 63

90

86

329,15

440,00

0,00

0,00

329,15

440,00

econom torres 17

107

29

84,83

181,80

57,40

61,04

27,43

120,76

total

1.851,59

2.605,18

98,40

104,64

1.753,19

2.500,54

totales

4.456,77

preu m2 tractament

8,2

203,04

4.253,73

preu m2 recollida

8,72

Atesa la proposta de l’entitat demandant de desistiment en els procediments judicials i condonació dels
interessos de demora i les costes processals si l’Ajuntament procedeix a la devolució de les quantitats
indegudament ingressades, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Procedir a la devolució a l’entitat mercantil CAFÉ CAPUCHINO 1919 S.L., amb NIF B07872096, de la
quantitat de 4.253,73 euros corresponents a les liquidacions de la taxa de recollida i tractament de fems dels
locals denominats DAKOTA TEX MEX ubicats al passeig Voramar, núm. 1; passeig Anglada Camarassa,
núm. 1 i carrer Miquel Capllonch, núm. 5, respectivament; el local denominat O HARAS, ubicat al carrer
Ecònom Torres, núm. 12 i passeig Anglada Camarassa, núm. 63 i el local denominat AUSTRALIAN
BOULEVAR ubicat al carrer Ecònom Torres, núm. 17, en concepte d’ingressos indeguts pels motius abans
exposats.
2.-Notificar el present acord a CAFÉ CAPUCHINO 1919 S.L., als efectes pertinents.
3.4.- Varis
3.4.1.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX (RGE núm. 2921 de 26/04/13) en la qual
sol·licita la bonificació de la quota de l’IVTM per antiguitat del vehicle matrícula PM7671AH (25/04/86)
i realitzades les comprovacions oportunes, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.Aplicar una bonificació del 100% de la quota de l’IVTM del vehicle matrícula PM7671AH, amb
efectes d’1 de gener de 2013, de conformitat amb l’article 9.3.de l’ordenança fiscal municipal reguladora
del tribut.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinents.
3.4.2.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX (RGE núm. 3279 de 09/05/13) en la qual
demana l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica per causa de discapacitat i realitzades les
oportunes comprovacions, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.-Concedir l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica del turisme matrícula 4752DVW
amb efectes d’1 de gener de 2013, en aplicació de l’article 3.e) de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost.
2.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinents.
3.4.3.- Aprovació, si procedeix, de l’establiment de criteris generals per a
fraccionament i ajornament de deutes de tercers amb l´Ajuntament de Pollença.

l´atorgament de

A continuació, es presenta a consideració de la Junta de Govern Local, la proposta de Batlia de dia 4 de
juny de 2013 en els següents termes:
“TERMINIS D´AJORNAMENT i FRACCIONAMENT DE DEUTES I APORTACIÓ DE
GARANTIES
En tot cas s´han d´incloure a la sol.licitut formulada pel subjecte passiu i s´haurà d´ajustar als següents
límits:
Deutes fins a 6000€, fraccionament/ajornament màxim per període de 12 mesos
Deutes per imports entre 6.000,01 euros i 18.000 euros, es podrà fraccionar/ajornar per termini no superior als
dos anys.
Deutes per imports entre 18.000,01 euros i 30.000 euros, es podrà fraccionar/ajornar per termini no superior als
quatre anys.
Deutes per imports entre 30.000,01 euros i 60.000 euros, es podrà fraccionar/ajornar per termini no superior als
vuit anys.
Deutes per imports superiors a 60.000 euros, es podrà fraccionar/ajornar per termini no superior als deu anys.

En cas de deutes per import superior als 18.000 euros s’haurà d’aportar garantia que cobreixi principal
i els interessos que generi el fraccionament i un 25 % més de la suma d’ambdues partides. D´acord amb
l´art. 82.2 de la Llei 58/2003 General Tributària, quedant exonerats de presentar garantia els deutes
iguals i inferiors a 18.000 euros.

DE LA GARANTIA:
D’acord amb l’article 82.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària, es fa necessari que
l’ajornament i el fraccionament de les deutes tributàries es garanteixin mitjançant aval d’entitat de
crèdit o societat de garantia recíproca o mitjançant certificat de crèdit i caució. Com excepció, quan es
justifiqui que no és possible obtenir dit aval o que la seva aportació compromet greument la viabilitat
econòmica, es podrà admetre com a garantia la hipoteca unilateral constituïda damunt bé immoble, a
favor de l’Ajuntament de Pollença.
De conformitat amb l’article 46.4 del Reglament General de Recaptació (RD 939/2005) quan es sol·liciti
l’admissió de garantia que no consisteixin en aval d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o
certificat de segur de caució, s’aportarà, juntament amb la sol·licitud d’ajornament o fraccionament la
següent documentació:
a)Declaració responsable i justificació documental de la impossibilitat d’obtenir dit aval o certificat de
segur de caució, en la que hi consti les gestions efectuades per a la seva obtenció.
b)Valoració dels bens aportats en garantia efectuada per empreses o professionals especialitzats i
independents. Quan existeixi un registre d’empreses o professionals especialitzats en la valoració d’un determinat
tipus de bé, la valoració haurà d’efectuar-se, preferentment, per una empresa o professional inscrit en dit registre.

La totalitat de costos de la hipoteca immobiliària constituïda a favor de l’Ajuntament seran a compte del
deutor.
Per a l’ajornament o fraccionament de deutes inferiors a 300,00€, s’ha d’acreditar un nivell de renda
familiar inferior a 15.000,00 €, aportant, a més de la documentació assenyalada a la sol·licitud, la
darrera declaració de renda de la unitat familiar o bé, en el supòsit d’estar exempt de fer-ne, un
certificat de rendes expedit per l’Agència Tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda.
No es concedirà l’ajornament o fraccionament si l’interessat no es troba al corrent en el compliment de
les seves obligacions tributaries amb aquest Ajuntament, inclòs el d’altres ajornament o fraccionament
vigents concedits anteriorment.”
Després d´un ampli debat, els reunits, per majoria (4 vots a favor i 1 abstenció del Regidor Sr. José Luis
García Salvador (A)), acorden:
1.- Aprovar la proposta abans transcrita relativa a l’establiment de criteris generals per a l´atorgament de
fraccionament i ajornament de deutes de tercers amb l´Ajuntament de Pollença.
2.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 3 de juliol de
2013.
3.-Condicionar l’aplicació del present acord a l’aprovació definitiva del Pressupost General de l’exercici
2013.
4- Incorporar el present acord a les Bases d’Execució del Pressupost com a norma que conté l’adaptació de
les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de la pròpia entitat i dels
seus organismes autònoms, així com aquelles altres necessàries per la seva encertada gestió, establint les
previsions que es considerin oportunes o convenients per la millor realització de les despeses i recaptació
dels recursos, sense modificar el legislat per l’administració econòmica ni continguts de preceptes d’ordre
administratiu que requereixin legalment de procediments i solemnitats específiques distintes del preceptuat
per al pressupost.
3.4.4.- Aprovació, si procedeix, d’autoritzacions per l’ocupació de la via pública (expositors, jardineres
i altres elements)
3.4.4.1.- Vista la instància presentada per la XXXXXXXXXX amb RGE 2653 de data 18/04/2013 en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb 2 jardineres al carrer Dones de Can Salas, 5,
(establiment carnisseria La Cortera), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar l’ocupació de la via pública amb dues jardineres al C/ Dones de Can Salas, 5.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.

3.4.4.2.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX amb RGE núm. 2920 de data 26/04/2013
en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb 4 expositors, 1 nevera de gel, 1 arc de
premsa i 1 gelera de gelats al Carrer Sant Pere, 1 (Estanc Nª1), la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 1.81 m2 per 4 expositors i un arc de premsa tenint que
col·locar-los adossats a la façana deixant lliure la voraria del C/ Sant Pere, 1 per 12 mesos, (01/01/2013 a
dia 31/12/2013). L’apartat 2.3 de l’article 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la
via pública estableix que s’arrodonirà per excés si el número de metres quadrats de l’aprofitament no fos
sencer ,per tant, es liquidaran 2 metres quadrats.
2n.- Denegar l’ocupació de la via pública amb una gelera de gel i una gelera de gelats al C/ Sant Pere, 1.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.4.3.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXX amb RGE 2705 de 19/04/2013 en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb 2 EXPOSITORS al carrer Joan Mas, 2, (Aixa),
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 2 expositors al carrer Joan Mas núm 2, amb 1.5 m2 per 7
mesos (01/04/2013 a dia 31/10/2013) deixant sense ocupació la part de la Plaça de l’Almoina. L’apartat
2.3 de l’article 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública estableix que
s’arrodonirà per excés si el número de metres quadrats de l’aprofitament no fos sencer, per tant es
liquidaran 2 metres quadrats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.4.4.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX amb representació de l’entitat Bazar
Oriental Rojo S.C., amb CIF. Núm. J57450306 amb RGE 2686 de 19/04/2013 en la qual sol·licita permís
per ocupació de la via pública amb EXPOSITORS al carrer Joan XXIII, 80 (Bazar Rojo), la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 7 m2 d’expositors davant la seva façana deixant lliure
l’espai enfront dels arbres i fins el portal d’accès a l’habitatge al carrer Joan XXIII núm. 80, per 12 mesos
(01/01/2013 a dia 31/12/2013).
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.4.5.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX amb RGE 2798 de 23/04/2013 en la qual
sol·licita permís per ocupació de la via pública amb 2 JARDINERES al carrer Roser Vell, 11, (Hotel
Posada de Lluc), la Junta de Govern acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 2 jardineres al carrer Roser Vell, 11 amb 0.60 m2 per 9
mesos (01/04/2013 a dia 31/12/2013), durant els mesos IMPARELLS, és a dir, mesos de maig, juliol,
setembre i novembre. L’apartat 2.3 de l’article 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació
de la via pública estableix que s’arrodonirà per excés si el número de metres quadrats de l’aprofitament
no fos sencer, per tant es liquidarà 1 metre quadrat. De conformitat amb l’ordenança la liquidació es
realitzarà per 7 mesos.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.4.6.- Vista la relació adjunta comprensiva de les sol·licituds per ocupació de via pública amb
expositors 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 expositors 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. L’apartat
2.3 de l’article 3 de l’esmentada ordenança estableix que s’arrodonirà per excés si el número de metres
quadrats de l’aprofitament no fos sencer.
NOM

DIRECCIÓ

XXXXXXXXXX

MITJORN, 3 (TENDA XICS I XIQUES)

EXPOSITORS
PARAS-SOLS
ESTUFES
JARDINERES
0.80 M2 (liquidacó 1 M2)

PERIODE

7 MESOS

XXXXXXXXXX

TEMPORAL,, 11 (SUPERMERCAT
GABRIEL)

2 M2

ROCAIA, C.B.

JOAN MAS, 20 (TAO)

2 M2 _______

1 M2 _______
CAL BUSSO, S.L.

TITO CITTADINI, 5 (FERRETERIA CAL
BUSSO)

4 M2

CANAVES ENSEÑAT,
S.L.

VIA POLLENTIA, 14 (ALIMENTACIÓ
CÀNAVES ENSEÑAT)

3.5 M2 (liquidació 4 M2)

LÒGICS MALLORCA,
S.L.

SOR FLOR RICOMANA, 2 (LÒGICS
MALLORCA)

1 M2

XXXXXXXXXX

MONTISION, 10
(ZOE)

2 M2

XXXXXXXXXX

JOAN MAS, 8
(LA GRANOTE SABATES)

1 M2

XXXXXXXXXX

JESUS, 34 (ITSI BITSI)

3 M2

XXXXXXXXXX

MONTI-SION, 8
(CAPRITXOS)

1 M2

NOM

DIRECCIÓ

HUMÀ 06, S.L.

MIQUEL COSTA I LLOBERA, 2
(HUMÀ 06, ESTUDI VISUAL)

EXPOSITORS
PARAS-SOLS
ESTUFES
JARDINERES
1 M2

XXXXXXXXXX

JOAN XXIII, 15
(SOUVENIRS ANTICH)

1 M2

XXXXXXXXXX

MENDEZ NUÑEZ, 1
(BLANC DU NIL)
REINA Mª CRISTINA, 24
(PAPELERIA GAUDÍ)

9 M2

XXXXXXXXXX

PLAÇA MARTORELL, 1
(HERBODIETÈTICA NATURA)

1 M2

XXXXXXXXXX

ROSER VELL, 10
(PAPERERIA MOLT MES)

1.06 M2 (liquidació 2 M2)

XXXXXXXXXX

CECILI METEL, 39
(FLORISTERIA GIRASOL)

1 M2

XXXXXXXXXX

VIA POLLENTIA, 22
(CAN FUSTERET)

27 M2

CASEBA PROJECTES
D’EXPLOTACIÓ, S.L.
SIRINGO Y ETTO
ASOCIADOS, S.L.

ROGER DE FLOR CANTÓ C/ LLEVANT
(BOTIGA D’ES MOLL)
PONENT, 2
(ANGKOR)

2 M2

ROCAIA, C.L.

ANTONI MAURA, 24
(DADA)

2 M2

XXXXXXXXXX

ANGLADA CAMARASSA,1
(LA MAINA)
TEMPORAL, 14
(PAPERERIA TEMPORAL)

4.58 M2 (liquidació 5 M2)

GONZALEZ PONS, C.B.

XXXXXXXXXX

1 M2

13.50 M2 (Liquidació 14
M2)

1 M2

(1/04/2013 a dia
31/10/2013)
7 MESOS (01/04/2013 a
dia 31/10/2013)
7 MESOS (01/04/2013 a
dia 31/10/2013)
5 MESOS (01/01/2013 a
dia 30/03/2013) i
(01/11/2013 a dia
31/12/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia
31/12/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia
31/12/2013)
10 MESOS
(01/03/2013 a dia
31/12/2013)
7 MESOS (01/04/2013 a
dia 31/10/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia
31/12/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia
31/12/2013)
9 MESOS
(01/04/2013 a
dia31/12/2013)
PERIODE

12 MESOS
(01/01/2013 a dia
31/12/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia
31/12/2013)
7 MESOS (01/04/2013 a
dia 31/10/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia
31/12/2013)
7 MESOS (01/04/2013 a
dia 31/10/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia
31/12/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia
31/12/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia
31/12/2013)
7 MESOS (01/04/2013 a
dia 31/10/2013)
7 MESOS
(15/04/2013 a dia
15/11/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia
31/12/2013)
7 MESOS (01/04/2013 a
dia 31/10/2013)
7 MESOS (01/04/2013 a
dia 31/10/2013)

2n.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
3.4.5.- Aprovació, si procedeix, d’autoritzacions per l’ocupació de la via pública (taules, cadires i
elements decoratius als establiments de restauració plaça Miquel Capllonch i carrers colindants)
3.4.5.1.- Vista la relació adjunta comprensiva de les sol·licituds per ocupació de via pública amb taules i
cadires i elements decoratius 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 per l’any 2013, amb taules i cadires, així com autorització per
a l’ocupació dels elements decoratius, com jardineres, para-sols i mobles de coberteria, 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.
2n.- Conformement el que disposa l’apartat a) de l'article 6 de l’ordenança municipal reguladora de l’ús
de la via pública: " ...els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per
a taules i cadires....." . L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts ( l’amplada de l’espai que
ocupa
l’estacionament
d’un
vehicle).
3r.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres o
cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació.
Si el titular de l’explotació ho considera, podrà instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà
superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2 mts. En tots els casos la tarima serà desmuntable i
serà retirada en els períodes en que no hi hagi l’ocupació.
NOM

DIRECCIÓ

TAULES 2013

OSTERIA NUMERO 15, S.L.

PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH, 15
(OSTERIA NUMERO 15)

XXXXXXXXXX

PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH, 6
(BAR BONY)
PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH, 9
(RTE. KASHMIR)
PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH, 10
(CASA VILA)

NORD KEBAB, S.L.
CREACIONES NOVAVILA,
S.L.

CAFE CAPUCHINO 1919, S.L.

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH, 5
(RTE. DAKOTA TEX MEX)
PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH, 6-1
(BISTRO MAXIM)
PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH, 8-1
(RTE. MAXIM)

PERÍODE

30

CADIRES
2013
120

30

120

7 MESOS (01/04/2013
a dia 31/10/2013)

13

52

7 MESOS (01/04/2013
a dia 31/10/2013)

18

72 ___

9

36 ___

17

66

6 MESOS
(01/05/2013 a dia
31/10/2013)
4 MESOS I 11 DIES
(01/01/2013 a dia
30/04/2013 i 20/12/2013
a dia 31/12/2013)
7 MESOS (01/04/2013
a dia 31/10/2013)

16

64

7 MESOS (01/04/2013
a dia 31/10/2013)

15

62

7 MESOS (01/04/2013
a dia 31/10/2013)

7 MESOS (01/04/2013
a dia 31/10/2013)

AVILA MIR, C.B.
PROPIEDADES TABARÉ, S.L.

XXXXXXXXXX
PARASOL BALEAR, S.A.

PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH, 5
(CAFETERIA L’ALGAR)
PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH, 1
(MOJITO)
ECONOMO TORRES, 19
(BAR NOSTALGIA)

26

104

7 MESOS (26/03/2013
a dia 25/10/2013)

16

50

7 MESOS (01/04/2013
a dia 31/10/2013)

6

16

FORMENTOR, 7
(RTE. HIBISCUS)

14

48 ___

4

16 ___

12 MESOS
(01/01/2013 a
dia31/12/2013)
10 MESOS I MIG
(01/01/2013 a dia
15/11/2013)
1 MES I MIG
(16/11/2013 a dia
31/12/2013)

4rt.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
3.4.5.2. - Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXX i RGE núm. 2688 de 19/04/2013 en
la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Tramuntana, 1 i al
carrer Mestral (establiment restaurant Can Torrens), conforme l’emplaçament assenyalat al plànol adjunt,
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 8 taules i 18 cadires per l’any 2013, per un període de 7
mesos, comprès entre dia 1/04/2013 i dia 31/10/2013, en front de l’esmentat establiment a l’espai
confrontant a l’església.
2n.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 4 taules i 12 cadires al Carrer Tramuntana i 3 taules i 12
cadires al Carrer Mestral deixant lliure la voravia de ambdós carrers i la cantonada per la línia de la
façana de l’establiment, per l’any 2013, per un període de 12 mesos, comprès entre dia 01/01/2013 i dia
31/12/2013.
3r.- Conformement el que disposa l'apartat a) de l’article 6 de l’ordenança municipal de l’ús de la via
pública: “ ... els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules
i cadires.....". L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts (l’amplada de l’espai que ocupa
l’estacionament
de
un
vehicle).
4rt.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres
o cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació.
Si el titular de l’explotació ho considera, podrà instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà
superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2 mts. En tots els casos la tarima serà desmuntable i
serà retirada en els períodes en que no hi hagi l’ocupació.
5è.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.5.3.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX en nom i representació de l’empresa
TRES AMIGOS, CB., amb CIF. E57790214 i RGE núm. 2696 de 19/04/2013 en la qual sol·licita permís
per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Ecònom Torres, (establiment restaurant
Centric), conforme l’emplaçament assenyalat al plànol adjunt, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 10 taules i 30 cadires per l’any 2013, degut a que
l’ocupació només es pot ubicar davant la façana del mateix restaurant, per un període de 9 mesos,
comprès entre dia 1/03/2013 i dia 30/11/2013.
2n. - Conformement el que disposa l'apartat a) de l’article 6 de l’ordenança municipal de l’ús de la via
pública “ ...els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i
cadires.....". L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts.( l’amplada de l’espai que ocupa
l’estacionament
de
un
vehicle).
3r.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres o
cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació.
Si el titular de l’explotació ho considera, podrà instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà
superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2 mts. En tots els casos la tarima serà desmuntable i
serà retirada en els períodes en que no hi hagi l’ocupació.
4rt.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.

3.4.6.- Aprovació, si procedeix, d’autoritzacions per l’ocupació de la via pública (taules, cadires i
elements decoratius als establiments de restauració carrer Verge del Carme)
Vista la relació adjunta comprensiva de les sol·licituds per ocupació de via pública amb taules i cadires i
elements decoratius 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 per l’any 2013, amb taules i cadires, així com autorització per
a l’ocupació dels elements decoratius, com jardineres, para-sols i mobles de coberteria, 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:
2n.- Conformement el que disposa l'apartat a) de l’article 6 de l’ordenança municipal de l’ús de la via
pública: " ... els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i
cadires....." . L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts (l’amplada de l’espai que ocupa
l’estacionament
de
un
vehicle).
3r.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres o
cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació.
Si el titular de l’explotació ho considera, podrà instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà
superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2 mts. En tots els casos la tarima serà desmuntable i
serà retirada en els períodes en que no hi hagi l’ocupació.
4rt- A tot el carrer Verge del Carme s’ha de procedir a la retirada dels elements d’ocupació de via pública
entre les 4:00 hores i 10:00 hores del matí per tal de deixar l’espai suficient que permetin la circulació de
vehicles de residents i de serveis.
5è.- L’amplada màxim de l’ocupació des de la façana dels locals situats a l’anomenat carrer serà de 2,50
metres.
NOM

DIRECCIÓ

TAULES 2013

XXXXXXXXXX

VERGE DEL CARME, 19
(LA CELTIKA) l’amplada
màxima de l’ocupació des de la
façana serà de 2.25 metres i no de
2.5 metres

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

PERÍODE

6

CADIRES
2013
12

VERGE DEL CARMEN, 8
(RTE. LA COCINA DEL
INFIERNO)
VERGE DEL CARME, 26
(RTE. TAP’S) l’amplada màxima
de l’ocupació des de la façana
serà de 2.25 metres i no de 2,5
metres

6

20

7 MESOS (01/04/2013
a dia 31/10/2013)

7

25

9 MESOS
(01/04/2013 a dia
31/12/2013)

VERGE DEL CARME, 14
(RTE. IL ANGELO)
VERGE DEL CARME, 28
(TRATTORIA DE RAZZA)

6

22

4

16

VERGE DEL CARME, 4
(RTE. CAN PANXO)

12

24

7 MESOS (01/04/2013
a dia 31/10/2013)
9 MESOS
(01/04/2013 a dia
31/12/2013)
8 MESOS
(01/04/2013 a dia
01/11/2013)

8 MESOS
(01/05/2013 a dia
31/12/2013)

6è.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
3.4.7.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX i RGE núm. 2877 de 25/04/2013 en la qual
sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Sant Pere, núm. 3 i núm. 4
(establiment restaurant Bar Bodega Can Ferra), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública al Carrer Sant Pere, núm. 3 amb 4 taules i 16 cadires
adossades a la façana del local per l’any 2013, per un període de 9 mesos, comprès entre dia 15/02/2013 i
dia 15/11/2013.
2n.- Autoritzar l’ocupació de la via pública al Carrer Sant Pere, amb 4 taules i 16 cadires adossades a la
façana del local d’enfront de la seva propietat, per l’any 2013, per un període de 9 mesos, comprès entre
dia 15/02/2013 i dia 15/11/2013.
3r.- Conformement el que disposa l'apartat a) de l’article 6 de l’ordenança de l’ús de la via pública: " ...els
llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i cadires....."
L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts.( l’amplada de l’espai que ocupa l’estacionament
de
un
vehicle).
4rt.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres
o cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació.
Si el titular de l’explotació ho considera, podrà instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà
superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2 mts. En tots els casos la tarima serà desmuntable i
serà retirada en els períodes en que no hi hagi l’ocupació
4tr.- A tot el carrer Sant Pere s’ha de procedir a la retirada dels elements d’ocupació de via pública entre
les 4:00 hores i 10:00 hores del matí per tal de deixar l’espai suficient que permetin la circulació de
vehicles de residents i de serveis.
5è.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.8.- Aprovació, si procedeix, d’autoritzacions per l’ocupació de la via pública (taules, cadires i
elements decoratius als establiments de restauració plaça dels Seglars)
3.4.8.1.- Vista la relació adjunta comprensiva de les sol·licituds per ocupació de via pública amb taules i
cadires i elements decoratius 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 per l’any 2013, amb taules i cadires, així com autorització per
a l’ocupació dels elements decoratius, com jardineres, para-sols i mobles de coberteria, 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:
2n.- Conformement el que disposa l'apartat a) de l’article 6 de l’ordenança municipal de l’ús de la via
pública: “ ... els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules
i cadires.....". L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts ( l’amplada de l’espai que ocupa
l’estacionament
de
un
vehicle).
3r.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres o
cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació.
Si el titular de l’explotació ho considera, podrà instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà
superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2 mts. En tots els casos la tarima serà desmuntable i
serà retirada en els períodes en que no hi hagi l’ocupació.

NOM

DIRECCIÓ

TAULES 2013

MANZANAS Y PERAS, S.C.

MARTELL, 6
(MANZANAS Y PERAS)

LA SCALINATA, S.L.

MARTELL, 2
(LA SCALINATA)
MARTELL, 5
(LA PIAZZETA)
OMBRA, 6
(CAFE DEL CALVARI)

LA SCALINATA, S.L.
CALVARI INVERSIONS
SXXI, S.L.

PERÍODE

14

CADIRES
2013
42

20

80

11

44

15

60

7 MESOS (01/04/2013
a dia 31/10/2013)
7 MESOS (01/04/2013
a dia 31/10/2013)
10 MESOS
(01/02/2013 a dia
30/11/2013)

9 MESOS
(01/02/2013 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.
3.4.9.- Vista la instància presentada pel XXXXXXXXXX, en nom i representació de Calvari Inversions
SXXI, S.L., amb RGE núm. 2708 de 19/04/2013 en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública
amb taules i cadires a l’escalonada del Calvari (Gelateria Calvari), la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Denegar l’ocupació de la via pública a l’establiment denominat Gelateria Calvari degut a que la
llicència municipal d’obertura d’activitats és per “GELATERIA”, 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.
3.4.10.- Vista la relació adjunta comprensiva de les sol·licituds per ocupació de via pública amb taules i
cadires i elements decoratius 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 per l’any 2013, amb taules i cadires, així com autorització per
a l’ocupació dels elements decoratius, com jardineres, para-sols i mobles de coberteria, 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:
2n.- Conformement el que disposa l'apartat a) de l’article 6 de l’ordenança municipal de l’ús de la via
pública: " ... els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i
cadires.....". L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts.( l’amplada de l’espai que ocupa
l’estacionament
de
un
vehicle).
3r.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres o
cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació.
Si el titular de l’explotació ho considera, podrà instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà
superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2 mts. En tots els casos la tarima serà desmuntable i
serà retirada en els períodes en que no hi hagi l’ocupació.
NOM

DIRECCIÓ

TAULES
2013
3

CADIRES
2013
9

PERÍODE

XXXXXXXXXX

VERGE DEL CARMEN, 82
(PUNTO DE ENCUENTRO)

XXXXXXXXXX

ANTONIO MAURA, 12
(CASA ASIATICA)
ATILIO BOVERI CANTÓ ANGLADA
CAMARASSA
(CASINET)

3

12

5

18

7 MESOS
(01/04/2013 a dia 30/10/2013)
7 MESOS
(01/04/2013 a dia 30/10/2013)

NOM

DIRECCIÓ

XXXXXXXXXX

JEFUDA CRESQUES
(RTE. LA GOLETA)

TAULES
2013
8

CADIRES
2013
30

PROPIEDADES TABARÉ,
S.L.

7 MESOS
(01/05/2013 a dia 30/11/2013)

PERÍODE
7 MESOS
(01/04/2013 a dia 30/10/2013)

XXXXXXXXXX
CAFÉ CAPUCHINO 1919,
S.L.
CAFÉ CAPUCHINO 1919,
S.L.
CAFÉ CAPUCHINO 1919,
S.L.
THE PINES, C.B.

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
BAR CORAL, X.L.

XXXXXXXXXX
CULTURAL POLLENSA,
S.L.U.
NOM
S’ILLOT, S.L.

XXXXXXXXXX
RESTAURANT TRIO C.B.
KHAN NESHAR AMMED
NA RUIXA C.B.

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
GRUPO POLLENÇA
BALEAR

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

TRAMUNTANA, 15
(BAR XARAU)
LA GOLA, 1
(STEAK HOUSE SANTA FÉ)
PASSEIG VORAMAR, 1
(REST. CAN PESCADOR)
LLEVANT
(REST. DAKOTA TEX MEX)
FORMENTOR CANTONADA
GREGAL
(THE PINES)
TRAMUNTANA, 19
(BAR LA RODA)
MENDEZ NUÑEZ
(RTE. PEPE’S)
ROGER DE FLOR,8
(BAR CAFETERIA ROMERO)
VICENT BUADES CANTÓ
TRMUNTANA
(BAR ES RECÓ)
AV. BOCHORIS, 4
(BAR PIZZERIA LAROC)
AV. BOCHORIS, 3
(BAR CORAL)
MESTRAL, 10
(FORN CAN IGNACI)
ROGER DE FLOR, 47
(BAR CULTURAL)
DIRECCIÓ
ALMIRANT CERVERA
(CAFETERIA JOKER)
JOAN XXIII, 26
(BAR CAF. RUMBO)
PERE MELIÀ, 3
(RESTAURANT TRIO)
METGE LLOPIS, 26
(RTE. MIRCH MASALA)
MENDEZ NUÑEZ, 3
(CA NA RUXA)
ALMIRANT CERVERA, 35
(PAMBOLERIA CAN TOFOL)
JOAN XXIII
(BAR EROSKI)
PLAÇA GABRIEL ROCA, 2
(PIZZERIA EOLO)

ROGER DE FLOR
(BAR CAF. I)
TITO CITADINI, 2
(BAR CAN MAGRANER)
ALMIRANT CERVERA
(BAR JUNIORS)
JAFUDA CRESQUES, 7
(CAN BALACHE)

5

20

6

12

17

80

11

46

4

16

2

8

4

16

3

12

3

9

5

20

13

46

4

12

3

12

TAULES
2013
6

CADIRES
2013
24

4

16

27

90

8

32

11

44

5

20

3

10

15

60 ___

6

22 ___

4

16

2

4

4

14

5

22

7 MESOS
(01/04/2013 a dia 30/10/2013)
7 MESOS
(01/04/2013 a dia 30/10/2013)
8 MESOS
(01/04/2013 a dia 30/11/2013)
8 MESOS
(01/04/2013 a dia 30/11/2013)
7 MESOS
(01/04/2013 a dia 30/10/2013)
10 MESOS
(01/01/2013 a dia 30/10/2013)
7 MESOS
(01/04/2013 a dia 30/10/2013)
11 MESOS I MIG
(01/01/2013 a dia 15/12/2013)
10 MESOS
(01/01/2013 a dia 30/10/2013)
8 MESES
(15/03/2013 a dia 15/11/2013)
7 MESOS
(01/04/2013 a dia 30/10/2013)
10 MESOS
(01/01/2013 a dia 30/10/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia 31/12/2013)
PERÍODE
8 MESOS
(01/03/2013 a dia 31/10/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia 31/12/2013)
9 MESOS I MIG
(01/02/2013 a dia 15/11/2013)
7 MESES
(15/04/2013 a dia 15/11/2013)
7 MESOS
(01/04/2013 a dia 30/10/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia31/12/2013)
11 MESOS
(01/01/2013 a dia 30/11/2013)
7 MESOS
(01/04/2013 a dia 31/10/2013)
5 MESOS
(01/01/2013 a dia 30/03/2013 i
01/11/2013 a dia 31/12/2013)

12 MESOS
(01/01/2013 a dia 31/12/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia 31/12/2013)
12 MESOS
(01/01/2013 a dia 31/12/2013)
7 MESOS
(01/04/2013 a dia 30/10/2013)

4rt.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local i a Intervenció, als
efectes oportuns.
3.4.11.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX i RGE núm. 2634 de 17/04/2013 en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires a la Plaça Ca les Munnares, 5
(establiment bar Mercat), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 3 taules i 12 cadires adosades a la façana deixant lliure la
resta de la voravia per l’any 2013, per un període de 12 mesos, comprès entre dia 01/01/2013 i dia
31/12/2013.
2n.- Denegar l’ocupació de la via pública amb 2 taules i 8 cadires a la Plaça Ca les Munnares, 5, a la
voravia adosades a la via de circulació, per l’any 2013.
3r.-Conformement el que disposa l'apartat a) de l’article 6 de l’ordenança municipal de l’ús de la via
pública: " ...els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i
cadires.....". L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts( l’amplada de l’espai que ocupa
l’estacionament
de
un
vehicle).
4rt.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres
o cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació. Si el titular de l’explotació ho considera, podrà
instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2
mts. En tots els casos la tarima serà desmuntable i serà retirada en els períodes en que no hi hagi
l’ocupació.
5è.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.12.- Vista la instància presentada pel Sr XXXXXXXXXX en nom i representació de l’empresa
NUEL, S.L. amb CIF. B07511967 i RGE núm. 2616 de 17/04/2013 en la qual sol·licita permís per
ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Roger de Lauria, 48 (establiment restaurant
Siller), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 1 taules i 2 cadires damunt la voravia del carrer Roger de
Lauria, per l’any 2013, per un període de 7 mesos, comprès entre dia 01/06/2013 i dia 31/12/2013.
2n.- Denegar l’ocupació de la via pública amb 3 taules i 12 cadires a la calçada del carrer Roger de Lauria
per l’any 2013.
3r.-Conformement el que disposa l'arpartat a) de l’article 6 de l’ordenança municipal de l’ús de la via
pública: " ...els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i
cadires.....". L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts.( l’amplada de l’espai que ocupa
l’estacionament
de
un
vehicle).
4rt.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres
o cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació.Si el titular de l’explotació ho considera, podrà
instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2
mts. En tots els casos la tarima serà desmuntable i serà retirada en els períodes en que no hi hagi
l’ocupació.
5è.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.13.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX en nom i representació de l’empresa
MIRACA VORAMAR, S.L. amb CIF. B57258378 i RGE núm. 3162 de 07/05/2013 en la qual sol·licita
permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al Passeig Voramar, 57 (establiment pizzeria
Little Italy), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 6 taules i 21 cadires damunt al Passeig Voramar, 57,
conforme l’emplaçament assenyalat al plànol adjunt, per l’any 2013, per un període de 7 mesos, comprès
entre dia 01/04/2013 i dia 31/10/2013.
2n.- Denegar l’ocupació de la via pública amb 2 taules i 16 cadires al Passeig Voramar, 57 per l’any
2013.

3r.-Conformement el que disposa l’apartat a) de l'article 6 de l’ordenança municipal de l’ús de la via
pública: " ... els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i
cadires....." . L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts( l’amplada de l’espai que ocupa
l’estacionament
de
un
vehicle).
4rt.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres
o cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació.Si el titular de l’explotació ho considera, podrà
instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2
mts.
En tots els casos la tarima serà desmuntable i serà retirada en els períodes en que no hi hagi l’ocupació.
5è.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.14.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXX i RGE núm. 2989 de 29//04/05/2013
en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Rotger de Flor
cantó Llevant (establiment La Bodeguita), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 8 taules i 30 cadires per l’any 2013, assenyalant que
aquesta s’ha de limitar a les línies de les façanes dels dos carrers, atesos els problemes de seguretat del
trànsit, per un període de 11 mesos i mig, comprès entre dia 01/01/2013 a dia 15/12/2013.
2n.-Conformement el que disposa l'apartat de l’article 6 de l’ordenança municipal de l’ús de la via
pública: “ ...els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i
cadires.....". L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts.( l’amplada de l’espai que ocupa
l’estacionament
de
un
vehicle).
3r.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres o
cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació.Si el titular de l’explotació ho considera, podrà
instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2
mts.
En tots els casos la tarima serà desmuntable i serà retirada en els períodes en que no hi hagi l’ocupació.
4rt.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.15.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX i RGE núm. 3326 de 10/05/2013 en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires a la carretera Formentor, 114
(establiment Rustic Cafè), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 3 taules i 12 cadires a la Carretera Formentor, 114
assenyalant que s’han de retirar tots els elements de damunt la voravia deixant-la lliure pel pas dels
vianants, per l’any 2013, per un període de 11 mesos, comprès entre dia 01/01/2013 i dia 31/11/2013.
2n.-Conformement el que disposa l'apartat a) de l’article 6 de l’ordenança municipal de l’ús de la via
pública: “ ...els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i
cadires.....". L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts.( l’amplada de l’espai que ocupa
l’estacionament
de
un
vehicle).
3r.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres o
cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació. Si el titular de l’explotació ho considera, podrà
instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2
mts. En tots els casos la tarima serà desmuntable i serà retirada en els períodes en que no hi hagi
l’ocupació.
4rt.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.16.- Vista la instància presentada pel sr. XXXXXXXXXX i RGE núm. 3341 de 13//05/05/2013 en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Cecilio Metelo
cantonada C/ Puig de Maria (establiment cafeteria Can Bach), la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 3 taules i 12 cadires per l’any 2013, assenyalant que
aquesta s’ha de limitar a les línies de les façanes dels dos carrers, atesos els problemes de seguretat del
trànsit, per un període de 12 mesos, comprès entre dia 01/01/2013 a dia 31/12/2013.

2n.-Conformement el que disposa l'apartat a) de l’article 6 de l’ordenança municipal de l’ús de la via
pública: “ ...els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i
cadires.....". L’amplada de la ocupació no podrà ser superior a 2 mts.( l’amplada de l’espai que ocupa
l’estacionament
de
un
vehicle).
3r.- Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració (jardineres o
cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació.
Si el titular de l’explotació ho considera, podrà instal·lar una tarima, l’amplada de la qual no podrà
superar l’espai autoritzat i en cap cas serà superior a 2 mts. En tots els casos la tarima serà desmuntable i
serà retirada en els períodes en que no hi hagi l’ocupació.
4rt.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1.- Guals
4.1.1.- Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXX (RGE núm. 3438 de 16.05.13) i vist
l’informe emès per la Policia Local en data 18.05.13, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Concedir al Sr. XXXXXXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual)
davant el garatge del carrer Cavall Bernat, núm. 15 de la Cala Sant Vicenç de Pollença.
2n.- Aprovar definitivament la pertinent liquidació de la taxa per reserva permanent de via pública i
l’import de la placa de gual.
3r.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.1.2.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXXXXXX (RGE núm. 3008 de 30.04.13) i vist
l’informe emès per la Policia Local en data 18.05.13, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Concedir a la Sra. XXXXXXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles
(gual) davant el garatge del carrer Mar, núm. 56 de Pollença.
2n.- Aprovar definitivament la pertinent liquidació de la taxa per reserva permanent de via pública i
l’import de la placa de gual.
3r.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.3.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia al no haver assumptes què tractar.
4.4.- Varis
4.4.1.- Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient núm. 5396 de Responsabilitat Patrimonial
Vist l’expedient tramitat sobre la base de l’art.139. de la Llei 30/92, i concordants del RD 429/1993, de
26 de març, que aprova el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
Responsabilitat Patrimonial, a rel de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr.
XXXXXXXXXX, RGE núm. 7991 de data 9.10.12 demanant se l’indemnitzi dels danys i perjudicis
provocats al seu vehicle per la retirada per part de la grua i posterior trasllat a les dependències policials
del vehicle per mal estacionament el dia 23 de setembre de 2012.
Vista documentació que consta a l’expedient, entre d’altres l’informe de l’agent de la policia local present
en el moment de la retirada que indica que no es varen produir maniobres que produïssin mals al vehicle;
així com la declaració del conductor de la grua que va indicar que “ se procedió a retirar el vehículo que
estaba en punto muerto, sin ninguna marcha accionada, solamente tenía colocado el freno de mano”; i a
més l’informe de l’oficial de la policia requerit pel Sr. XXXXXXXXXX perquè comprovàs que no anava
bé el canvi de marxes en el moment de la retirada de les dependències policials que assenyala ““ no podia
afirmar que el canvi de marxes no funcionava, sí que podia afirmar que el seu funcionament pareixia
anòmal.”

Vista la proposta de la instructora de l’expedient de data 29.08.13, que assenyala entre d’altres que “a la vista
de les actuacions practicades en el procediment no ha quedat suficientment acreditat que el dany causat al
vehicle és conseqüència de les maniobres de la grua, i de tot plegat no es dedueix l’existència del necessari
nexe causal entre el dany sofert pel vehicle del Sr. XXXXXXXXXX i el funcionament normal o anormal
dels serveis públics municipals.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Desestimar la reclamació presentada, atès que no s’ha acreditat l’existència del nexe causal entre el
dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.
2.- Notificar el present acord a l’interessat i a la companyia d’assegurances Allianz, aquesta darrera en
compliment del deure de col·laboració i als que legalment pertoquin.
4.5.- Personal
4.5.1.- Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXX, policia local, funcionari de carrera
d’aquest Ajuntament (RGE núm. 3.053, de 02.05.13), en la qual demana “un avançament a compte de la
nòmina per un import de 3.300’00 €, motivat per una necessitat urgent de caràcter personal”, i “que el
reembors de la quantitat de 3.300’00 € sigui fraccionat a raó de 183’33 € mensuals (18 mensualitats)”
Vist l’informe de la tècnica de relacions laborals emès en data 31.05.13 en el qual, entre d’altres,
s’assenyala que: “.../... “El Reial Decret-llei 2608, de 16 de desembre de 1929,” en el seu article 1er, diu que els
funcionaris “tendran derecho a percibir, como anticipo, el importe de una o dos pagas o mensualidades de su
haber líquido, cuando lo necesiten para atender urgentes necesidades de su vida”, i, en conseqüència, “procedeix
concedir al Sr. Julio Prieto Morilla la quantitat de 3.300’00 € en concepte d’avançament de nòmina” però que
“no procedeix el fraccionament en 18 mensualitats a raó de 183’33 €” sinó que “el límit de fraccionament en
aquest supòsit és de 14 mensualitats i la raó seria de 235’71 €/mes.”.../...”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concedir al Sr. XXXXXXXXXX, policia local, funcionari de carrera, la quantitat de 3.300’00 €
en concepte d’avançament de nòmina, avançament que es retornarà mitjançant deduccions (253,71 euros)
que s’aplicaran directament a la nòmina mensual durant un termini màxim de 14 mesos a partir del
present mes de juny.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat, al Departament de Personal i a l’àrea d’Intervenció, als
efectes corresponents.
4.6.- Cementiri municipal
4.5.1.- Vist l’acord adoptat per aquesta Junta de Govern Local en sessió de 7 de maig de 2013 en el qual, i
en relació a la instància presentada pel senyor XXXXXXXXXX (RGE núm. 2536 de 15.04.13) mitjançant
la qual sol·licitava la concessió del dret funerari corresponent al columbari núm. 26 de l’ampliació del
cementiri municipal (Fase II), per error material l’autorització es va fer a un nom equivocat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Deixar sense efecte l’acord sobre el particular adoptat en sessió de 7 de maig de 2013.
2n.- Atorgar el dret funerari corresponent al columbari núm. 26 de l’ampliació del cementiri municipal
(Fase II) al senyor XXXXXXXXXX previ pagament de 1260 € en concepte de taxes administratives i amb
subjecció a les clàusules d’ús dictades sobre el particular i les que es puguin establir.
3r.- Notificar el present acord a l’interessat i donat trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i al
departament de gestió del cementiri municipal, als efectes pertinents.
5.- CONTRACTACIÓ
5.1.- Aprovació, si procedeix, de l’adjudicació del contracte administratiu de serveis en matèria
d’inspecció tributària (Expedient núm. 62/Contractació/2012)
Vista la proposta del Sr. Batle, de data 29 de maig de 2013, del següent tenor literal:
“Proposta d’adjudicació del batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía

Per acord de la Junta de Govern Local 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
La Mesa de Contractació, en sessió pública de dia 14 de maig de 2013, va proposar l’adjudicació al licitador
“Coordinadora de Gestión de Ingresos SA” per un import de euros (IVA exclòs)

Atès que el licitador ha presentat la documentació corresponent ( RGE núm. 3603, de 27.05.13).
PROPOSO a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
1r-

Declarar vàlida la licitació del contracte administratiu del servei de col·laboració en matèria
d’inspecció tributària .
2n.- Adjudicar el contracte al licitador “ Coordinadora de Gestión de Ingresos SA ”, amb CIF A 81982225, per un
import anual de 66.115’70 euros (IVA exclòs).
D’acord amb l’oferta presentada s’adjudica per l’import del 13% dels ingressos recaptats excepció feta del
recàrrec provincial de l’IAE; i s’entén com a deute efectivament cobrat l’opció C de la clàusula 5na del plec de
clàusules administratives:
“Opció C. El concepte de liquidació es correspon amb el total deute tributari liquidat al contribuent, es a dir, el
principal sense inclusió dels interessos de demora corresponents per a la regularització dels endarreriments en la
tributació dels contribuents i sense incloure les sancions que en el seu cas corresponguin i el recàrrec provincial a
l’impost sobre activitats econòmiques.”
3er.- Requerir l’empresa adjudicatària perquè, en un termini no superior a 10 dies hàbils, comptadors des de la
data de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.
4rt.- Publicar aquest acord al perfil del contractant, notificar-lo a tots els licitadors i traslladar-lo a l’àrea
d’Intervenció als efectes oportuns.
No obstant això, la Junta de Govern Local adoptarà l’acord que cregui oportú.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar la proposta precedent i els acords continguts en
la mateixa.
5.2.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 429 de dia 30 de maig de 2013 relativa a
aprovació d’expedient de contractació per a la Direcció Artística del Festival de Música de Pollença
(Expedient núm. 8/Contractació/ 2013)
Vist el decret de Batlia núm. 429 de dia 30 de maig de 2013 del següent tenor:
“DECRET ALCALDIA NÚM.: 429.:Vist l'expedient tramitat a l’efecte del contracte privat de la direcció artística
del Festival de Pollença
Vist que, de conformitat amb l’establert a l’article 22 del RD Leg. 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, mitjançant provisió de Batlia de data 23.04.13 es va procedir a
iniciar l’expedient de contractació.
L’adjudicació del contracte, d’acord amb els articles 174 i ss del TRLCSP, es durà a terme mitjançant procediment
negociat sense publicitat i emprant, a més del preu, altres criteris de negociació.
Vist els informes preceptius emesos a l’efecte i les actuacions practicades.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la resolució de Batlia de dia 30 de juny de
2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les
competències delegades a la Junta de Govern Local per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies,
RESOLC:
1r.- Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient.
2n.- Aprovar l'expedient per a la contractació privada de la direcció artística del Festival de Pollença,
conformement amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques redactades
a l'efecte.
3r.- Aprovar l’adjunt plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de
regir el contracte de referència.
4rt.- Sol·licitar l’oferta a tres licitadors de conformitat amb l’article 174.d) del TRLCSP

5è.- Autoritzar la despesa corresponent amb càrrec a la partida núm. 335 337919 “Direcció del festival” del
Pressupost municipal prorrogat de 2012.
6è.- Complir la resta dels tràmits preceptius d'impuls fins a l’adjudicació i formalització de l'oportú contracte.
7è.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als efectes
oportuns.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes pertinents.
5.3.- Dació de compte del decret núm. 426 de dia 29 de maig de 2013 relatiu a l’adjudicació del
contracte administratiu de serveis de coordinació de salvament i redacció de plans i procediments
d’emergència de les zones de bany del municipi (Expedient núm. ..../Contractació/2013)
Vist el decret de Batlia núm. 426 de dia 29 de maig de 2013, del següent tenor:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 426: Vist l'expedient de contractació de serveis de coordinació de salvament i
redacció de plans i procediments d’emergència de les zones de bany del municipi.
Vist que, de conformitat amb l’establert a l’article 22 del RD Leg. 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, mitjançant provisió de Batlia de data 17.04.13 es va procedir a
iniciar l’expedient de contractació.
Vista la proposta emesa per la regidora delegada de Medi Ambient, en data de 29 de maig 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.- Declarar vàlida la licitació del contracte del servei de coordinació de salvament i redacció de plans i
procediments d’emergència de les zones de bany del municipi.
2n.- Adjudicar el contracte al licitador Sr XXXXXXXXXX per un import de 5.800 € (iva exclòs) per a l’any
2013 i 7.700 € (iva exclòs) per a l’any 2014.
3r.- Requerir a l’adjudicatari perquè, en un termini no superior a 10 dies hàbils, comptadors des de la data de la
notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.
4t..- Donar compte de la resolució a la propera sessió de la Junta de Govern local als efectes corresponents.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes pertinents.
6.- VARIS
6.1.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 411 de dia de 27 de maig de 2013 de
requeriment de documentació al proposat adjudicatari lot H/Explotació serveis de temporada
(Expedient núm. 5520/2013)
Vist el decret de Batlia de dia 27 de maig de 2013 que es transcriu a continuació:
“Decret Alcaldia Núm.: 411.: Per resolució d’alcaldia de data 11 d’abril de 2013 es va resoldre aprovar els plecs
de clàusules administratives i tècniques de la contractació de l’explotació dels serveis de temporada al litoral del
terme municipal, per a la temporada 2013, prorrogable anualment per tres temporades més.
Vista la proposta de la mesa de contractació de l’adjudicació del contracte del LOT H, referit al licitador Sr.
XXXXXXXXXX, , per un import de 13.000 €, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.
Vista la clàusula 16 del plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen 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 10 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 al licitador Sr. XXXXXXXXXX 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 la clàusula 16 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.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes corresponents.
6.2.- Dació de compte de resolució de Batlia núm. 417 de dia 27 de maig de 2013 de requeriment de
documentació al proposat adjudicatari lot K/Explotació serveis de temporada (Expedient núm.
5520/2013)
Vist el decret de Batlia que es transcriu a continuació:
“Decret de Batlia Núm.: 417.: Per resolució d’alcaldia de data 11 d’abril de 2013 es va resoldre aprovar els
plecs de clàusules administratives i tècniques de la contractació de l’explotació dels serveis de temporada al
litoral del terme municipal, per a la temporada 2013, prorrogable anualment per tres temporades més.
Vista la proposta de la mesa de contractació de l’adjudicació del contracte del LOT K, referit al licitador Sr.
XXXXXXXXXX, per un import de 700 €, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.
Vista la clàusula 16 del plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen 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 10 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 al licitador Sr. XXXXXXXXXX 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 la clàusula 16 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.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes corresponents.
6.3.- Dació de compte de resolució de Batlia núm. 419 de dia 27 de maig de 2013 de requeriment de
documentació al proposat adjudicatari lot J/Explotació serveis de temporada (Exp. Núm.
5520/2013)
Vist el decret de Batlia que es transcriu a continuació:
“Decret Batlia Núm.: 419.: Per resolució d’alcaldia de data 11 d’abril de 2013 es va resoldre aprovar
els plecs de clàusules administratives i tècniques de la contractació de l’explotació dels serveis de
temporada al litoral del terme municipal, per a la temporada 2013, prorrogable anualment per tres
temporades més.
Vista la proposta de la mesa de contractació de l’adjudicació del contracte del LOT J, referit al licitador
Sr. XXXXXXXXXX, per un import de 26.090 €, d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
Vista la clàusula 16 del plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen 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 10 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 al licitador Sr. XXXXXXXXXX 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 la clàusula 16 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.”

Els reunits en resten assabentats als efectes corresponents.
6.4.- Dació de compte de resolució de Batlia núm. 435 de dia 31 de maig de 2013 de requeriment de
documentació als proposats adjudicataris dels lots de les terrasses/explotació temporada 2013
(Expt. Núm. 5527)
Vist el decret de Batlia que es transcriu a continuació:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM: 435.: Per resolució d’alcaldia de data 11 d’abril de 2013 es va resoldre
aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques de la licitació de l’explotació dels serveis de temporada
al litoral del terme municipal, per a la temporada 2013, prorrogable anualment per tres temporades més.
Vista la proposta de la Mesa de contractació de data 30 de maig de 2013, per a l’adjudicació de l’explotació dels
lots relacionats a la clàusula setena dels plec de clàusules administratives particulars i tècniques, excepte aquells
que varen quedar deserts.
Vista la clàusula 14 del plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen 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 10 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 als licitadors de la taula següent 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 la clàusula 14 del
PCAP, com a tràmit previ a la formalització del contracte:

LOT

NOM DEL LICITADOR

Albercuix 7

Hotel Cala en Blanes S.A.-Daina

Albercuix 28

Arrendamientos y Explotaciones Pollentia SL - Bahia

Albercuix 18

Cafe Capuchino 1919 SL- Dakota

Albercuix 73

Cafe Capuchino 1919 S.L – Voss

Albercuix 32

Cafe Capuchino 1919 S.L. –Can Pescador

Albercuix 20

Mirquesson S.L. –Capri

Albercuix 39

Illa d’Or S.A.

Albercuix 16

S’Illot S.L.- Joker

Albercuix 22

Cappuccino Puerto - Sis Pins

Albercuix 4

Detalls i Presents SL – Stiu Joyeria

Albercuix 12

Sastre Cifre SL – Miramar

Albercuix 102

- Bonavista

Albercuix 42

– Bens & Jerry’s

Platja Pollença 45

– Sandhu

Albercuix 72

– Super Anglad

Albercuix 10

Brisas de Pto. Pollensa SL – Brisas

Platja Pollença 47

Punta Troneta S.L.- Mombasa

Platja Pollença 42

Punta Troneta S.L. – Torre Playa

Albercuix 2

Creaciones Novavila SL – Marina Cafe

Platja Pollença 41

Restaurante Tolos S.L.

Platja Pollença 43

Patti Davide – Bistro

Platja Pollença 46

Ferlusi Quality S.L.- Panini Nord

Albercuix 62

Calvari Inversions S.XXI SL- Illa Cafe

Albercuix 5

– Casinet

Albercuix 3

– Don Corleone

Platja Pollença 48

Kebal Timro Lagi SL - Odils

Segon.- Notificar als licitadors, als efectes corresponents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als
efectes oportuns.”

Els reunits en resten assabentats als efectes corresponents.
6.5.- Aprovació, si procedeix, del conveni de patrocini entre l’Ajuntament de Pollença i l’Associació
Aprilis en l’obra musical Stabat Mater – Àrea de Cultura
Vista la proposta de Batlia de dia 24 de maig de 2013 relativa a l’aprovació del conveni de patrocini
adjunt per a la celebració del concert de l’obra musical religiosa Stabat Mater, la Junta de Govern, per
unanimitat, ACORDA:
1r.- Aprovar el conveni de patrocini adjunt entre l’Ajuntament de Pollença i l’Associació Aprilis per a la
celebració del concert de l’obra musical religiosa Stabat Mater el proper dia 20 de juliol de 2013.
2n.- Autoritzar la despesa de 2000 euros en càrrec a la partida pressupostària pertinent.
3r.- Facultar al Sr. Batle per a la signatura de l’esmentat conveni en triplicat exemplars, als efectes
oportuns.
4rt.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació Aprilis, a l’àrea d’Intervenció i a l’àrea de Cultura,
aquesta darrera com àrea responsable de la gestió i la deguda execució i formalització del conveni adjunt
al present acord, als efectes oportuns.
I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta
acta.
Vist i plau,
El Batle

Bartomeu Cifre Ochogavía

La Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

