ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 10/2014
Caràcter: ordinària
Data: 20 de maig de 2014
Horari: de 09:10 a 11:35 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. Nadal Moragues Llompart (UMP)
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 15 d’abril de 2014
2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 6 de maig de 2014
3.- Urbanisme
4.- Hisenda
5.- Règim Interior i Personal
6.- Contractació
7.- Varis

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 15 d’abril de 2014
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 15 d’abril de 2014.
Vist que no n’hi ha cap, s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 6 de maig de 2014
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 6 de maig de 2014.
3. URBANISME
3.1. – Llicències urbanístiques
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.2. - Disciplina urbanística
3.2.1.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a expedients d’inici de procediment disciplinari i
sancionador per infracció urbanística:
- Decret núm. 383/2014, a la Sra. XXXXXX per la construcció d’un habitatge, un annex, una piscina i
terrasses a la parcel·la 388 del polígon 4 (expedient IU 21/06).
Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
3.2.2.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a expedients sancionadors per infracció
urbanística:
- Decret núm. 386/2014, relatiu a la imposició de sanció de 83.492,82 euros a la Sra. XXXXXX per obres de
reforma de caseta i la construcció d’un habitatge, piscina, caseta-depuradora i terrasses a la parcel·la 149 del
polígon 4 (expedient IU 39/11).
- Decret núm. 473/2014, relatiu a la imposició de sanció de 14.597,09 euros a la Sra. XXXXXX per les
obres de reforma, ampliació i canvi d’ús de caseta a habitatge de la parcel·la 272 del polígon 4 (expedient IU
95/07).
- Decret núm. 475/2014, relatiu a la imposició de sanció de 28.318,42 euros al Sr. XXXXXX per la
construcció d’una piscina i una porxada, ampliació d’habitatge i pavimentació de terrasses a la parcel·la 58
del polígon 2 (expedient IU 2/13).
- Decret núm. 476/2014, relatiu a la imposició de sanció de 30.722,76 euros a la Sra. XXXXXX per obres de
reforma d’habitatge, reforma i canvi d’ús a habitatge i un magatzem, porxada, terrassa, pavimentació de
pedra i piscina a la parcel·la 451 del polígon 2 (expedient IU 35/10).
- Decret núm. 477/2014, relatiu a la imposició de sanció de 62.262,91 euros al Sr XXXXXX per la
construcció d’un habitatge amb porxada, una piscina, un garatge i una pèrgola amb magatzem a la parcel·la
129 del polígon 3 (expedient IU 4/13).
- Decret núm. 487/2014, relatiu a la imposició de sanció de 49.117, 24 euros al Sr. XXXXXX i al Sr
XXXXXX per la construcció d’un habitatge i piscina a la parcel·la 222-223 del polígon 10 (expedient IU
10/12).
Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
3.3.- Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4. HISENDA
4.1.- Relació de despeses
4.1.1.- Vista i examinada la relació de factures tramitada pel servei d’Intervenció Municipal, els reunits,
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 prorrogat de l’exercici 2013:
Nom tercer
SOCIEDAD DE PREV. DE MUTUA
BALEAR PREVIS, S.L.U.
LEVEL ELECTRONICS, S.L.
GRUPO ROYAL TELECOM, S.L.
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE,
S.A.
PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE,
S.A.
PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE,
S.A.
PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE,
S.A.
COL.LEGI OFICIAL FISIOTERAPEUTES
DE LES I.B.
A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I
COMPTABILITAT
BALEAR DE ASCENSORES, S.L.
SOCIEDAD DE PREV. DE MUTUA
BALEAR PREVIS, S.L.U.
REPSOL DIRECTO, S.A.
LLEURE ACTIU

XXXXXX
CASA MARTI ENTERPRISES, S.A.
FEIM ESPORT, SL
PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE,
S.A.

XXXXXX
XXXXXX
TRITUR PALM, S.L.
MITRA RESTAURA, S.L.
BALEAR DE ASCENSORES, S.L.
EDITORA BALEAR, S.A.
H202 SPORT GLOBAL, S.L.

Descripció
SERVEI PREVENCIO 1ER TRIM. I
ABONAMENTS.
QUOTA LLOGUER RENTING
SERV.INFORMATICS, MARÇ.
2 TERMINALS TEMPORIS 700 PRO
NEGRE.
MATERIAL OFICINA,
SECRETARIA/INTERVENCIO.
27228 FOTOCOPIES NEGRES
MP3350CSP OAC PORT.
1746 COPIES NEGRE I 388 COLOR
MPC300 OAC.
1620 COPIES NEGRE I 601 COLOR
MPC3000AD OAC.
5578 COPIES NEGRE I 826 COLOR
MPC4502PDF INTERVENC
ASSISTENICA 8 FISIOTERAPEUTES
1/2 MARATO 6 ABRIL.
2 PORT KWM USB SWITCH
(DEP.INFORMATIC).
2ON TRIM.MANTENIMENT
ASCENSOR POLIESPORTIU.
174X3M SERVEI DE PREVENCIO
2ON TRIM. I ABONAMENT.
5000 L. REPSOL ENERGY e+
PISCINA COBERTA PORT.
PROGRAMA CENTRE OBERT, ABRIL.
SUPLERT DESPESES ACTIVITATS
JOVES.
AFINAR PIANO CONCERT 26 ABRIL
ESGLESIA CONVENT.
MANTENIMENT VALLES I BANCS
PARC PLAÇA PONT ROMA.
MANTENIMENT FOTOCOPIADORA
MP3350CSP OAC PORT.
CONTENCIOS P.A.435/2012:
BARTOLOME CAMPOMAR MATEU.
CONTENCIOS P.A.303/2012: FCA.
BENNASSAR BISQUERRA.
ELIMINAR I TRITURAR PALMERES
LLENAIRE I TRANSPORT.
DECAPATGE I PINTURA SOBRE
VIDRE ESFERES RELLOTGE.
MANTENIMENT ASCENSOR
C.P.COSTA I LLOBERA, 2ON TRIM
ANUNCI A DIARIO DE MCA.:
EXP.OBRES 575/13 ASCENSOR
4 TAULES PICNIC.

Imp. (Eur)
2.103,97
1.070,05
110,11
620,86
395
82,56
118,05
128,04
420
112
479,09
2.491,93
4.477,00
1.933,33
77,88
164,56
1.185,80
96,8
2.178,00
726
5.692,50
2.993,06
297,08
261,36
2.940,30

QUEVIURES DINAR PARTICIPANTS
"FIRA DEL VI".
SOBRASADA (OBSEQUI TROBADA
HIDROS A MUSRCIA)..
QUEVIURES DINAR "TROPA DEL
SOLDA".
QUEVIURES BERENAR "GEGANTS".

219,86

7ª CERTIF.I DEFIN.ELIMINACIO
BARRERES ARQ.RESIDENC
PUBLICITAT TURISME POLLENÇA
ONLINE
VISUALES E INFORMATICA, SERVICIOS 4 DD SATA 2 HITACHI 32 MB (AMPL.
Y SUMINISTROS, S.L.
SERVIDOR COPIES).
VISUALES E INFORMATICA, SERVICIOS OPNSENSE GHZ HD (FILTRE ENTRE
Y SUMINISTROS, S.L.
SEDES COMUN.DADES).

27.990,47

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
CONSTRUCCIONS MULET CAMPINS,
S.L.
ABSOLUTE PUBLISHING LTD

16,91
97,21
65,77

3.412,24
667,92
1.343,10

VISUALES E INFORMATICA, SERVICIOS OPNSENSE RACK EDITION (VPN
Y SUMINISTROS, S.L.
M.CAPLLONCH COMUNIC.).
FONAESPORT, S.L.
ACTIVITATS AQUATIQUES, 01 A
15/04/2014.
FONAESPORT, S.L.
SERVEI ACTIV ESPORTIVES, 01 A
15/04/2014.
FONAESPORT, S.L.
ACTIVITATS AQUATIQUES, 16 A
30/04/2014.
FONAESPORT, S.L.
SERVEI ACTIV ESPORTIVES, 16 A
30/04/2014.
LOGICS MALLORCA, S.L.
BATERIA 12V 7A CONECTOR T1,
POLICIA.
LOGICS MALLORCA, S.L.
ALIMENTAOR PER A PORTATIL HP
19V 4.74A, SERV.SOCI.
PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS 1 J/ESPATLLERES INSPECTOR I 135
DE UNIFORMIDAD, S.A.
TIP TEX-FLEX P,L.
INFORAIGUER, S.C.
ANUNCI A REVISTA SA PLAÇA:49è
CERT.I..ARTS PLASTIQ
SIMONET GUARDIOLA, MIGUEL - MIAN PLACA GRAVADA: EDUARDO VARA
ABRIL 2014.
GABINET D'ANALISI AMBIENTAL I
GAAT REVISIÓ I ADAPTACIÓ PTI AL
TERRIT.,SL
PGOU.
CONTENCIOS RECURS 53/2014:
LEOPOLDO DE MIGUEL C.
CONTENCIOS P.O 143/09:
MASAMPE, S.L.
CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA
LLOGUER LOCAL C/ C.METEL, 4
"COLONYA"
JUTJAT DE PAU, MAIG.
MATERIAL OFICINA, INSPECTOR
OBRES, ABRIL.
4 KG.PASTA MODELAR TALLER DE
FANG MUSEU, ABRIL.
MATERIAL OFICINA, AREA
EDUCACIO, ABRIL.
MATERIAL OFICINA , MEDIACIO
CULTURAL, ABRIL.
AVICOLA BALLESTER, S.A.
300 ESTOIGS OUS TALLERS MUSEU.

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

FRUTOS SECOS TRUYOLS, S.L.

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

35 KG,CARAMELS I 200 PIRULINS
"CAVALCADA REIS".
SERVEI COMUNICACIONS, PLANA
WEB, ETC, ABRIL.
SERVEI TAXI NINS C.P.PORT
RECOLLIDA PREMIS.
REPASSAR ROBA "CAVALLETS".

503,36
4.379,84
1.704,02
4.379,84
1.805,66
31,22
18,69
298,57
242
9,68
4.186,60
1.800,45
3.031,20
484
6,45
17,8
79,22
144,98
36,3
1.552,10
1.361,25
11
25

U.T.E.NETEJA VIARIA POLLENÇA

SERVEI NETEJA VIARIA, MARÇ.

BENDIX, S.A.

ARTICLES PINTAR TALLER GÒTIC.

INSIGNA UNIFORMES, S.L.

46 PANTALONS INSIGNA POLICIA
LOCAL.
LLOGUER CAMP DE FUTBOL CAN
ESCARRINXO, MAIG.
FRANQUEIG CORRESPONDENCIA
MNPAL., ABRIL.
MANTENIMENT ENLLUMENAT PORT,
ABRIL.
SERVEI TÈCNIC INFORMARIC,
ABRIL.
LLOGUER FINCA CAN BERENGUER,
ABRIL.
LLOGUER FINCA CAN BERENGUER,
MAIG.
RENOVACIO PLA PROFESSIONAL
FESTIVALPOLLENCA.COM.
E.R.A. ADAPTCAIO PGOU AL PTM A
FORMENTO.
5 GARRAFES AIGUA, POLICIA.

4.094,10

9 GARRAFES AIGUA I 3 ENVASSOS,
OAC PORT.
AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.
15 GARRAFES AIGUA I 500
TASSONS, AJUNTAMENT.
- FERRERIA
4.5 M.+ 1.5 M. PASSAMANS INOX,
AJUNTAMENT.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y MANTENIMENT INTEGRAL
ASFALTOS, SA
ALINEACIONS ARBORIES, ABRIL.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
FLUID ELECTRIC ESCOLES
C.P.PORT MARÇ 14
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
FLUID ELECTRIC ESCOLES C.
LLOBERA MARÇ 14
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
FLUID ELECTRIC ESCOLES C.P. M.
CAPLLONCH MARÇ 14
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
FLUID ELECTRIC ESCOLES J. MAS
MARÇ 14
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
FLUID ELECTRIC EDIFICIS PL. VELLA
MARÇ 14
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
FLUID ELECTRIC EDIFICIS CALVARI,

98,32

XXXXXX
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS,SA
ELECTRICA BAHIA, S.L.
ASAC COMUNICACIONES S.L.
NEXILOS SL
NEXILOS SL
JJ ROY IMATGE S.L.U.
ESTOP ESTUDIOS TOPOGRAFIA, S.A.
AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.
AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

68.270,64
408,5

2.300,37
1.455,52
2.083,33
7.068,41
363
363
139,15
7.260,00
39

129,09
338,8
4.033,33
543,39
659,87
2.121,07
1.004,95
254,61
1.978,29

2 MARÇ 14
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
PESCADOS OLIVER, S.A.
ELIMINA, S.L.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.

XXXXXX
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA, S.A.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

XXXXXX
XXXXXX
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS PL.
MUNNARES MARÇ 14
FLUID ELECTRIC EDIFICIS C
CULTURAL MARÇ 14
FLUID ELECTRIC EDIFICIS S.
DOMINGO MARÇ 14
FLUID ELECTRIC EDIFICIS M. LLOPIS
MARÇ 14
FLUID ELECTRIC EDIFICIS CALVARI
S/N MARÇ 14
FLUID ELECTRIC CEMENTIRI MARÇ
14
FLUID ELECTRIC EDIFICIS MUNAR
MARÇ 14
FLUID ELECTRIC EDIFICIS S.
DOMINGO MARÇ 14
FLUID ELECTRIC EDIFICIS OFIC
CALA MARÇ 14
FLUID ELECTRIC CLAVAGUERAMMA
10 KM 49 MARÇ 14
FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM C.
BARQUES MARÇ 14
FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM PL
J. CERDA MARÇ 14
FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM M
NUÑEZ MARÇ 14
FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM
ALCUDIA MARÇ 14
FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM V.
CARME MARÇ 14
FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM
AV. LLENAIRE MARÇ 14
FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM PL
S VICENÇ MAR 14
FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM
FORMENTOR MARÇ 14
FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM
FAR MARÇ 14
FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM C.
MOLINS MARÇ 14
QUEVIURES SOPAR PERSONAL
"FIRA DEL VI".
2.000 KG. TRITURACIO MATERIAL
RECICLATGE SERV.SOC.
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT MA10 KM 49,3 MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT E.
TORRES MARÇ 14
QUEVIURES DINAR "GEGANTS I
"FIRA DEL VI".
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
POL.10 MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT POL.
4 MARÇ 14
FLUID ELECTRIC
ENLLUMENATMERCAT 2 MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
ROSES MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
CODONYER MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT M.
PELAYO MARÇ 14
FLUID ELECTRIC PREDI
FORMENTOR MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
POLL MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT J.
SOROLLA MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT AV.
G. COLOM MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT R,
DARIO MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT R.
FLOR MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT MA10 MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT B.
ALOY MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT C.
LLOBERA GEN 14
SERVEI TAX NINS RECOLLIDA
PREMIS CERT.LIT.ESCOLAR.
SERV.TAXI NINS RECOLLIDA
PREMIS CERT.LIT.ESCOLAR.
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT

1.283,21
1.109,97
674,33
688,6
838,29
43,61
785,18
169,4
169,39
120,2
181,56
2.377,27
297,94
144,96
392,39
267,98
137,32
210,47
1.273,30
82,35
130,75
258,61
407,65
937,56
159,33
441,09
368,78
467,1
157,94
584,44
366,87
293,88
805,1
721,05
681,35
1.451,15
397,57
150,8
828,2
1.326,29
22
22
1.291,64

MARÇ
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
CONSTRUCCIONS MULET CAMPINS,
S.L.
AMER E HIJOS, SA

FONA ARTISTS, S.L.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

XXXXXX
HERBO TRANSPORTE URGENTE, S.L.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
FEIM ESPORT, SL
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT C.
METEL MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
CREUS MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT M.
LLOPIS MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT FAR,
5 MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
PREDI FORMENTOR MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
ESCANDALL 6 MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
JOAN XXIII, MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT MAR
MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
MUNAR 17 MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT NAO
VICTORIA MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT B.
DESBACH MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT AV
PARIS MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT AV
PARIS MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT R.
FLOR MARÇ 14
4ª I DARRERA
CERTIF.REHABILITACIO EDIFICI
RADIO.
ADJUDICACIO OBRES
REHABILITACIO I MILLORA
PAVIMENT
8 LLIBRES BIBLIOTECA.
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT T
CITTADINI MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT V.
BUADES 26 MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT V.
CARME 68 MARÇ 14
CLASSES DE TEATRE A LES
ESCOLES I ASSAJOS, ABRIL.
SERVEI DE MISSATGERIA, ABRIL.
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT V.
CARME 68 MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT P.
LONDRES MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
J.B.CABANILLAS MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT C.
MOLINS MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT C.
MOLINS MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
ROSES MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
LLIMONERA MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
GREGAL 1 MARÇ 14
FLUID ELECTRIC
ENLLUMENATPERE MELIA 1 MARÇ
14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
MURTA MARÇ 14
FLUID ELECRIC ENLLUMENAT HORT
NOU MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT CAN
BOTANA MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT CAS
XINO MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
CADERNERA MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
COLOMER MARÇ 14
MATERIAL ESPORTIU ESCOLES
(CAPVESPRES).
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
BRUIXOLA MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT C.
METEL MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT A.
CERVERA MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT CAN

988,11
1.489,93
157,23
155,23
150,4
392
1.587,14
879,66
606,91
593,92
637,26
403,58
898,36
1.184,74
13.430,06

43.846,47

197,01
344,64
875,08
129,87
1.633,50
89
1.240,49
131,83
334,52
519,65
587,46
507,01
345,02
747,76
491,2

102,72
99,12
98,06
11,31
295,71
751,91
116,11
187,85
1.107,57
1.601,52
345,81

SINGALA MARÇ 14
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

CAN FUSTERET

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT POL.
10 MORRIO MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT POL
10 BEACES MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
PINSA MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
FALCO MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT URB
PINARET MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT URB
CAN SINGALA MARÇ 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
CARRITX 2 GEN 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT H.
SIMAR MARÇ 14
ABONAMENT ENLLUMENAT C/ BOT
PREFAC SET13
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
C/BOT, SET 13
ABONAMENT ENLLUMENAT C/BOT
PREFAC OCT 13
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
C/BOT, OCT 13
ABONAMENT ENLLUMENAT C/BOT
PREFAC NOV13
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
C/BOT NOV 13
ABONAMENT ENLLUMENAT C/BOT
PREFAC DES13
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
C/BOT DES13
ABONAMENT ENLLUMENAT C/BOT
PREFAC GEN14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT C/
BOT GEN 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
C/BOT MARÇ 14
30 ENTREPANS NINS ACAMPADA
PASQUA A BIBIFALDO.
SERVEI TAXI NINS RECOLLIDA
PREMI CONCURS DIBUIX.
A COMPTE DIRECCIO DEL 53
FESTIVAL MUSICA POLLENÇA.
ACTUACIO CORO 27 ABRIL FIRA
ABRIL POLLENÇA.
COMPRA MOBILIARI DEPENDENCIA
RADIO MUNICIPAL
QUEVIURES (AJUDA CRISI).

- CAN FUSTERET

QUEVIURES (AJUDA CRISI)

665,59

XXXXXX

QUEVIURES (AJUDA CRISI).

633,8

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.
CASTARNADO, S.L.

XXXXXX
XXXXXX
CORO ROCIERO DE MALLORCA
SARTON CANARIAS, S.A. - IKEA

379
202
361,8
377,19
498,75
540,02
17,59
543,81
-169,28
660,12
-106,61
615,81
-28,41
459,13
-41,53
476,78
-31,76
453,67
598,22
82,5
10
9.075,00
750
1.499,97
748,58

319.168,12

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 prorrogat 2013:
NOM INTERESSAT
ENDESA ENERGIA, S.A.
ENDESA ENERGIA, S.A.
ENDESA ENERGIA, S.A.
COVAS FEMENIA, RAFAEL

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

DESCRIPCIO
CONSUM ELECTRIC 06/03 A
03/04/2014 PAC POLLENÇA.
CONSUM ELECTRIC 07/02 A
08/04/2014 PAC PORT.
CONSUM ELECTRIC 07/02 A
08/04/2014 PAC PORT.
DIETES I DESPESES DE VIATGE,
ABRIL.
HORES EXTRAORDINARIES, ABRIL

IMPORT €
922,64
287,16
540,48
437,96
4.210,86

GRATIFICACIONS, ABRIL.

21.071,82

QUILOMETRATGE, ABRIL
DESPESES VARIES DE
REPRESENTACIO, ABRIL.

176,16

QUILOMETRATGE, ABRIL.

20,16

QUILOMETRATGE, ABRIL.

67,20

QUILOMETRATGE, ABRIL

16,80

QUILOMETRATGE, ABRIL.

26,88

223,67

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

QUILOMETRATGE, ABRIL.

16,80

QUILOMETRATGE, ABRIL.
HORES EXTRAORDINARIES,
DESEMBRE 2013,
QUILOMETRATGE, 22 GENER A 8
MAIG.

26,88

QUIOLOMETRATGE, MARÇ I ABRIL.
HORES EXTRAORDINARIES, MARÇ I
ABRIL.
PLUS CONDUCCIO VEHICLES,
MARÇ.
HORES EXTRAORDINARIES, GENER
I FEBRER.

76,88
20,16
272,16
334,19
452,20
1.514,88

QUILOMETRATGE, MARÇ.

67,20

30.783,14

3r.- Ordenar al dipositari de fons de l’Ajuntament el seu pagament, als efectes pertinents.
4.1.2.- Dació de compte del decret de Batlia núm. 466 de dia 20 de maig de 2014
Acte seguit es dóna compte de la resolució de Batlia de dia 20 de maig de 2014 que es transcriu
literalment:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 466.- Vist l’informe emès per part part d’Intervenció i Secretaria en data 30 d’abril de 2014,
pel qual es formula nota d’objecció en relació a les factures que es relacionen a la part resolutiva per un import total de
72.957,76 euros.
Examinats els elements justificatius de les despeses, queda suficientment acreditat documentalment que la prestació s’ha
realitzat o bé el dret del creditor existeix, pel qual l’Ajuntament està obligat al seu pagament o del contrari estaríem davant
un enriquiment injust, a més d’anar en contra dels legítims drets dels creditors d’aquest Ajuntament.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient en les corresponents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost prorrogat de
l’exercici 2013.
De conformitat amb l’article 217 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que quan l’òrgan a qui afecti l’objecció no estigui d’acord amb el mateix,
correspondrà al Batle resoldre la discrepància, sent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà delegable en cap
cas.
RESOLC:
Primer.- Resoldre la discrepància formulada per part d’Intervenció i Secretaria en data 30 d’abril de 2014.
Segon.- Aprovar les factures que es detallen a continuació per correspondre a despeses necessàries per a l’exercici de les
activitats d’aquest Ajuntament per un import de 72.957,76 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del
vigent pressupost prorrogat de l’exercici 2013.
Descripció
ASSISTENCIA MEDI AMBIENT + EXTRES, MARÇ.

Imp.
BOP
(Eur)
3.169,34

AGLOMERADOS MALLORCA, S.A.

12.50 TN AGLOMERAD ASFALTIC.

1.046,65

MARTI-DECORACIO, S.L.

PINTURA: PAC, MUSEU, ESCOLA I BANCS V.PUBLICA.

170,67

MARTI-DECORACIO, S.L.

17 SPRAYS TITAN COLORS (MATERIAL SENYALITZACIO).

166,5

Nom tercer

XXXXXX

COOPERATIVA PAGESA POLLENÇA, PULVERITZADOR I 5 L. WINERCOOP (HERBICIDA).
S.C.L.
HERBICIDA I TRATAMENT DE CAMINS, FEBRER-MARÇ.
XXXXXX

40,53
655,78

XXXXXX

PODAR I LLAURAR PARC INF.PONT ROMA I PLAÇETA.

510,14

ELECTRICA BAHIA, S.L.

CANVIAR LLUMINARIA CTRA.FORMENTOR.

997,87

ELECTRICA BAHIA, S.L.

REVISAR I CANVIAR MOTOR PORTA ENTRADA C.P.PORT.

814,33

JAIME CARBONELL VALLS, S.L.U.

DESRATITZACIO TERMA POLLENÇA, FEBRER.

137,76

JAIME CARBONELL VALLS, S.L.U.

DESRATITZACIO TERMA POLLENÇA, MARÇ.

1.448,13

JARDINERIA BISANYES, S.L.

38 POPULUS BOLEANA (CHOPO) PLAÇA XALOC.

904,12

MARMOLES Y TERRAZOS CUXACH, 30 RAJOLES BEIG 60X30 PLAÇA CA LES MUNNARES.
S.L.
INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERV.EDUCADOR CARRER (MEDI OBERT) 1 A 20/03/14.

198,44
2.089,37

SERVEIS SOCIALS
INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERV.EDUC.PROGR.PREV.I ABORD.JUVENIL, 1-20/03/14.
SERVEIS SOCIALS
FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L. UTILLATGE I RECANVIS SERVEIS, MARÇ.

1.986,90

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L. UTILLATGE I RECANVIS POLIESPORTIU, MARÇ.

486,58

FERRETERIA VILANOVA, S.L.

RECANVIS REG MONUMENTA I POLIESPORTIU, MARÇ.

1.537,37

ABM-REXEL, S.L.U.

MATERIAL ELECTRIC PISTES POLIESPORTIU PORT.

2.020,58

144,97

LIMPIEZAS INDUSTRIALES COLIS, S.L. DESOBTURACIO CANONADES AIGÜES BRUTES, MARÇ.

3.874,75

BRUPER, S.A.

4.065,38

PINTURA I ALTRES.

SERVEIS FORESTALS I DE JARDINERIA TALLAR PI GROS AMB CAMIO GRUA I RETIRAR RESTES.
FORCAT S.L.U.
SERVEIS FORESTALS I DE JARDINERIA PODAR PINS CALA MOLINS I TALLAR TAMARELL C/TEMPORA
FORCAT S.L.U.
REPARTIR 250 CARTELLS "LA RUA 2014".
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

1.488,30
711,48
25

REPARTIR 100 CARTELLS "MALLORCA ILLES BALEARS".

10

REPARTIR 50 CARTELLS: HOMENATGE A EDUARDO VARA.

5

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, RECANVIS CONSERVACIO PISCINA MUNICIPAL.
S.L.
TRADUCCIO ANGLES BASES CERT.ARTS PLASTIQUES MUSEU.
XXXXXX

665,51

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.

120 TITULARS SERVEI DE TELEASSISTENCIA, MARÇ.

2.067,70

XXXXXX

SERVEI GRUA, MARÇ.

871,2

LOPEZ CHACON, SL

NETEJA I PREPARACIO SUPERFICIS 80 "ALCORQUES",

7.102,22

XXXXXX

TEATRE ADULTS, MARÇ.

375

ASSOCIACIO PRODIS

AJUT ECONOMIC 1ER TRIM. (JARDINERIA I CONSERGERIA)

10.603,74

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

MATERIAL ELECTRIC.

3.510,16

138,72

ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA, CLASSES DE CATALA CENTRE DE MAJORS, MARÇ.
S.A.L.
AMB TU MES, S.A.L.
SERVEI DE BEDEL C.P.MIQUEL CAPLLONCH, MARÇ.

557,35

EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.

TREBALLS CAMIO I RETRO CAMI SILLER NETEJA SIQUIA.

644,93

EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.

TREBALLS RETRO CAMI PUIG DE MARIA.

99,22

EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.

3 H. RETRO ARRENCAR ARRELS "MONUMENT".

148,83

EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.

6.50 H. RETRO PALMERES P.VORAMAR/ROGER DE FLOR.

322,47

EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.

6 H. RETRO ARBRES ROTONDA XALOC.

297,66

EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.

3 H. RETRO TORRENTS PORT.

148,83

CUXACH S.A.

REPARAR MARTELL BOSCH GSH11E SERVEIS.

70,1

CUXACH S.A.

MATERIAL OBRES CONSERVACIO PASSEIG A.CAMARASSA.

355,59

CUXACH S.A.

MATERIAL OBRES "MAGATZEM".

247,72

CUXACH S.A.

3 PURFLEZ BLANC CONSERVACIO CEMENTIRI.

16,14

CUXACH S.A.

25 KG. CIMENT COLA, PLAÇA MAJOR.

9,01

CUXACH S.A.

MATERIAL OBRES CONSERVACIO AVINGUDA PARIS.

71,95

CUXACH S.A.

12 P. GUANTS PELL.

41,16

CUXACH S.A.

1 SAC "CERO FI" C/ CTRA.FORMENTOR.

21,97

CUXACH S.A.

4 SACS CIMENT DE 25 KG. CLAVAR SENYALS DE TRAFIC.

52,05

CUXACH S.A.

MATERIAL OBRES ESCOSSELLS (ALCORQUES).

54

CUXACH S.A.

1 JOC SABATES (PERSONAL NETEJA).

40,66

CUXACH S.A.

4 BRIDES CLAVAR MATERIAL DE SENYALITZACIO.

59,27

CUXACH S.A.

MATERIAL OBRES MILLORA ACCES VIES PUBLIQUES.

560,97

CUXACH S.A.

1 SAC TERRA DE JARDÍ C/ TEMPLE FIELDING.

19

CUXACH S.A.

2 CISELLS.

32,13

CUXACH S.A.

MATERIAL OBRES CONSERVACIO AVINGUDA LLENAIRE.

196,4

CUXACH S.A.

MATERIAL OBRES (ANTIC BAR CATI) PASSEIG VORAMAR.

13,56

CUXACH S.A.

SAC GRAVILLA 1 ROTONDA LLENAIRE.

18,85

CUXACH S.A.

ESTANTERIA RESINA JV4000G1 RECEPCIO PISCINA.

90,44

CUXACH S.A.

COMPORTA DUCTIL 30X30 C/ BOTA TOTXO.

21,26

CUXACH S.A.

MATERIAL OBRES VORAVIA AVINGUDA PARIS.

224,68

CUXACH S.A.

3 SACS TERRA JARDI PLACETA SANT JORDI.

57

CUXACH S.A.

2 PECES COLUMNA 40X40 C/ LLOBERA.

3,73

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

TREBALLS DELINEACIO, ABRIL.

1.898,49

ASSESSORAMENT LINGÜISTICA, ABRIL.

2.833,26

GESTIO I RPOMOCIO ESPORTIVA, ABRIL.

2.621,66

1.452,00

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

ATENCIO AL PUBLIC, ABRIL.

533,6

TRAMITACIO COMPARECENCIES I EXPEDIENTS, ABRIL.

1.441,21

17 ALTES BASE DADES I 147 MODIF.CADASTRALS, ABRIL.

821,54

TASQUES DE MONITORATGE AREA DUCACIO.

181,5

PROGRAMACIO, ORGANITZ.I COORD.FESTES, ABRIL.

1.137,40

TREBALLS INFORMACIO JUVENIL, ABRIL.

1.499,98

TOTAL

72.957,76

Tercer.- Ordenar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el pagament de les esmentades factures.
Quart.- Elevar al Ple de la Corporació un informe de les resolucions adoptades pel president de la entitat local contràries als
esments efectuats d’acord amb l’article 218 de l´esmentat RDL 2/2004”

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
4.2.- Certificacions facultatives
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
4.3.- Recursos i reclamacions
4.3.1.- Vista la instància presentada per XXXXXX (RGE núm. 1880 de 14/03/2013) en la qual demana que
es retorni els imports abonats en concepte dIBI, fiances, consums d’aigua i llum del local ubicat al carrer
Llevant 40 local A del Port de Pollença, arrendat per aquest Ajuntament de Pollença des del 23 de juny de
2006 a l’11 d’octubre de 2011 com a dependència per a la prestació del servei de Escola Viva.
Vista la relació de despeses adjunta i practicades les oportunes comprovacions per aquest Ajuntament de les
mateixes de conformitat amb el que es mostra a continuació:
Concepte despesa

Demana

Concedir

Cancel·lació fiança provisional

183,60

Cancel·lació fiança definitiva

367,20

367,20

Impost Béns Immobles 2006

257,65

128,83 6 mesos

Impost Béns Immobles 2007

272,17

272,17

Impost Béns Immobles 2008

318,80

318,80

Impost Béns Immobles 2009

323,95

323,95

Impost Béns Immobles 2010

343,04

343,04

Impost Béns Immobles 2011

357,85

298,21 10 mesos

Fra. Endesa 06/09/11
Rebut aigua 2SEM06 + 1SEM07

42,02

0,00 Cancel·lada al 29/09/2006

0,00 Pagada per l'Ajuntament directament a Endesa

116,79

116,79

Rebut aigua 2SEM07

47,11

47,11

Rebut aigua 1SEM08

54,96

54,96

Rebut aigua 2SEM08

55,39

55,39

Rebut aigua 1SEM09

50,68

50,68

Rebut aigua 1SEM10

63,53

63,53

108,10

108,10

2.962,84

2.548,75

Rebut aigua 2SEM10 + 1SEM11

Incidències

La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.- Procedir a la devolució de la fiança per import de 367,20 euros en concepte de fiança definitiva del
contracte de lloguer de local per a la prestació del servei Escola Viva.
Segon.- Procedir a la devolució de la quantitat de 2.181,55 € en concepte de despeses d’aigua i impost sobre
béns immobles de l’any 2006 al 2011.

Tercer.- Denegar la devolució de la fiança provisional per import de 183,60 € atès que es va cancel·lar en
data 29/09/2006 així com denegar la devolució de la factura d’ENDESA de dia 06/09/2011 atès que la
despesa generada per aquest subministrament fou pagada directament per aquest Ajuntament a l’entitat
subministradora.
Quart.- Notificar el present acord a la interessada, als efectes pertinents.
4.4.- Varis
4.4.1.- Vista la instància presentada pel XXXXXX (RGE núm. 2787 de 09/04/2014) en la qual informa de la
baixa de l’activitat en dos locals de negoci situats al passeig Saralegui, 114 i carrer la Gola, 9 en els mesos
de març de 2013 i novembre de 2012, respectivament, i sol·licita la corresponent variació de la tarifa
aplicable en concepte de taxa de recollida i tractament de fems, realitzades les oportunes comprovacions per
l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.-Aplicar la tarifa per locals sense activitat comercial als esmentats immobles amb efectes d’1 de gener de
2014, d’acord amb l’article 8.2. de l’ordenança fiscal municipal reguladora de la taxa de recollida i
tractament de fems.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinents.
4.4.2.- Vista la instància presentada pel XXXXXX (RGE núm. 3318 de 07/05/14) en la qual demana
l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica per causa de discapacitat i realitzades les
oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.-Concedir l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle matrícula IB4340DM
amb efectes de dia 1 de gener de 2015 fins dia 15/04/2016, en aplicació de l’article 3.e) de l’ordenança
fiscal reguladora de l’impost de referència.
2.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinents.
4.4.3.- Aprovació, si procedeix, de la baixa de la liquidació 1353000106 referent a la llicència per
ocupació de la via pública amb taules i cadires
Vista la instància presentada pel XXXXXX (RGE núm. 4504 de data 09.07.13) per la qual demana la
baixa de la liquidació efectuada en concepte d’ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer
Tramuntana, 15 (establiment denominat bar “Xarau”) atès que, segons manifesta, no ha procedit a
l’esmentada ocupació.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 4 de juny de 2013, pel qual
s’autoritza al XXXXXX l’ocupació de la via pública per l’any 2013, amb 5 taules i 20 cadires, per un
període de 7 mesos de 01/04/13 a 30/10/13).
Atès l’informe emès per la Policia Local (A370006) en data 11.07.13 on es constata que no es va procedir
a ocupar la via pública amb 5 taules i 20 cadires per part de l’interessat autoritzat.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Donar de baixa la liquidació 1353000106 per import de 644 euros.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea
d’Intervenció, als efectes oportuns.
4.4.4.- Aprovació, si procedeix, de l’adjudicació de les obres relatives al projecte “Ampliació del Centre
de Dia” per adequar-lo i ubicar un despatx en un espai ja cobert en el mateix edifici mitjançant
contracte menor
Vista la necessitat de procedir a l’adequació del nou Centre de Dia de Pollença als usos definitius, d’acord
amb el projecte d’ampliació del centre de dia redactat per l’arquitecte dels serveis tècnics municipals Sr.
Xavier Oliver Simarro, en el qual es preveu una petita ampliació per ubicar un despatx en un espai ja
cobert en el mateix edifici.
Atès l’expedient tramitat a dit efecte i vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 8 de
maig de 2014 on es justifica que, a la vista dels tres pressupostos aportats, s’informa favorablement la

proposta presentada per l’entitat “INVER MASCORDA S.L.” amb NIF B57823833, resultant ser la més
econòmica.
Vist que s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de conformitat
amb els articles 6, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refús de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i la base 27ª de les Bases d’Execució del
Pressupost General, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu d’obres d’ampliació del Centre de Dia de Pollença a
l’empresa “INVER MASCORDA S.L.”, amb NIF B57823833, per un import total de 17.760,39 euros
(IVA inclòs) mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost adjunt.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2010 231 62201.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demès interessats, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea dels STM i a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.
4.4.5.- Vista la instancia presentada pel Sr. XXXXXX (RGE núm. 3558 de data 15/05/2014) propietari de
l’immoble ubicat en el carrer Sant Jordi 19, llogat per l’Ajuntament de Pollença per a la ubicació de l’àrea
de Serveis socials durant els exercicis 2009-2014, en la qual demana que s’aboni les despeses relatives al
consum elèctric d’aquests exercicis.
Vist que de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació, el
consum elèctric ha d’esser assumit per l’Ajuntament.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Efectuar el pagament de 13.076,23 euros corresponents al consum elèctric del local ubicat al
carrer Sant Jordi, 19 a favor del Sr. XXXXXX
Segon.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació a càrrec de l’aplicació pressupostària 231
20211 del vigent pressupost prorrogat de l’exercici 2013.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
4.4.6.- Vista la instància presentada pel Srs. XXXXXX (RGE núm. 3533 de 14/05/14) en la qual sol·liciten
una pròrroga per a la presentació de la declaració prevista a l’article 19.1 de l’ordenança fiscal reguladora
de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per a liquidar l’impost amb motiu
de la defunció de la Sra. XXXXXX en data 24/12/13 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.-Concedir una pròrroga de sis mesos per presentar la declaració, fins dia 24/12/14, de conformitat amb
l’article 110.2.b) TRLRHL.
2n.-Notificar el present acord als interessats i donar trasllat del mateix a l’ATIB, als efectes pertinents.
4.4.7.- Vist els informes tècnics emesos per les treballadores socials en dates 14-15.05.14 respecte la
justificació de la proposta de concessió d’una ajuda econòmica puntual en relació als expedients tramitats
per l’àrea de Serveis Socials en relació a les ajudes a famílies amb menors en situació de risc social i a
persones en situació de greu i urgent necessitat , tal com consta als informes tècnics adjunts.
Considerant la greu situació econòmica i social i la necessitat urgent de l’ajuda que es desprèn de la
documentació obrant als expedients, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Concedir l’ajuda econòmica a al/la beneficiari/ària que consta a l’expedient de referència pel
concepte i import que seguidament es detalla:
Expedient Serveis Socials
Exp. núm. 14/1292
Exp. núm. 13/1200
Exp. núm. 090268

CONCEPTE
Ajuda per lloguer pendent
del mesos d’abril , maig i
juny,
Ajuda per guarderia 5
mesos
Ajuda per l’adquisició
d’ulleres

IMPORT
950 €
1000 €
250 €

2n.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a càrrec a l’aplicació pressupostària 231.48004 del
vigent Pressupost General prorrogat 2013.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal i a l’àrea de Serveis Socials, als efectes
oportuns.
4.4.8.- Vista la instància presentada pel XXXXXX (RGE núm. 3617 de 19/05/2014) per la qual demana
ajornar el deute contret, que es troba en període executiu, en concepte d’infracció urbanística.
De conformitat amb l’article 48 del Reglament General de Recaptació, aprovat per RD 939/2005 i
l’article 65.1 de la Llei 58/2003 General Tributària es permet el fraccionament o aplaçament dels deutes ,
prèvia petició del obligat tributari.
Així mateix s’estableix que els pagaments els quals es demana un fraccionament es meritarà l’interès de
demora, de conformitat amb l’article 26 de la Llei 58/2003, General Tributària.
Vistes les circumstàncies que obren a l’expedient, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.-Concedir l’ajornament del deute fins el dia 30 de desembre de 2014 de conformitat amb el següent
detall:
CAPITAL
PENDENT

RECÀRREC

INTERESOS

TOTAL A PAGAR

30.901,33

6.180,27

1.327,49

38.409,09

Segon.- Acceptar com a garantia l’anotació preventiva de l’embargament del bé immoble efectuat per
l’ATIB, que quedarà en suspès fins el dia 30 de desembre de 2014 o fins la data de pagament del deute si
aquest fos anterior.
Les dades registrals de l’immoble són : Finca 11646 de Pollença, Còdig IDUFIR 07030000050913, Tom
3305, Llibre 352 Fol 145.
Tercer.- Que per part de l’interessat es presenti en un termini de 10 dies a partir de la data de notificació
d’aquest acord la inscripció registral de l’esmentada anotació preventiva d’embargament sobre el bé
immoble citat.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i a l’Agència Tributària de les Illes Balears, als efectes
pertinents.
4.4.8.- Vista la instància presentada pel Sr XXXXXX (RGE núm. 3532 de 14/05/14) en la qual demana la
devolució de l’import abonat indegudament en concepte d’impost de vehicles de tracció mecànica de

l’exercici 2013 del turisme matrícula 7649DKL, per baixa definitiva en data 12/04/13 i realitzades les
oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Procedir a la devolució de 73,99 euros, corresponents al segon semestre de 2013, d’acord amb l’article
10.3.de l’ordenança fiscal municipal reguladora de l’impost de referència.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.4.9.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
expositors
Vista la relació adjunta comprensiva de les sol·licituds per ocupació de via pública amb expositors a
diversos emplaçaments del municipi corresponent a l’exercici 2014 presentades pels interessats en el
Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors als titulars dels establiments que
tot seguit es relacionen als emplaçaments i en els terminis assenyalats conformement el disposat a l’article
11, en relació a l’article 7, de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública i a l’article 3 de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública; conforme l’ordenança fiscal
reguladora de l’ocupació de la via pública, les ocupacions s’arrodoniran per excés:
NOM

DIRECCIÓ

FOTO MICER, S.A.
(MICERSHOP)

JUAN XXIII, 30

FOTO MICER, S.A.
(MICERSTUDI)

ALCÚDIA, 14

(OCHO-E)

PONENT, 2

(SUPER BOQUER)

EXPOSITORS
PARAS-SOLS
ESTUFES
JARDINERES
0.5 M2 (liquidació 1
m2)
Comprensius de 1
unitat d’expositors
Adossat a façana
0.5 M2 (liquidació 1
m2)
Comprensius de 1
unitat d’expositors

PERIODE

12 MESOS
(De 01/01/2014 a dia
31/12/2014)
12 MESOS
(De 01/01/2014 a dia
31/12/2014)

Adossat a façana
1.3 M2 (liqudiació 2
m2)
Comprensius de 4
unitats d’expositors

7 MESOS
(De 01/04/2014 a dia
31/10/2014)

MENDEZ NUÑEZ
CANTONADA METGE LLOPIS

9 M2
Comprensius de 10
unitats d’expositors

7 MESOS
(De 01/05/2014 a dia
30/11/2014)

(PREMSA PAPELERIA
TEMPORAL)

TEMPORAL, 14

(CAPRITXOS)

MONTISION, 8

7 MESOS
(De 01/05/2014 a dia
30/11/2014)
7 MESOS
(De 01/04/2014 a dia
31/10/2014)

NOM

DIRECCIÓ

(SOUVENIR ANTICH)

JOAN XXIII, 15

.
(L’AGORA)

JOAN MAS, 7

1 M2
Comprensius de
4unitats d’expositors
1.5 M2 (liquidació
2m2)
Comprensius de 4
unitats d’expositors
EXPOSITORS
PARAS-SOLS
ESTUFES
JARDINERES
1 M2
Comprensius de 2
unitats d’expositors
1.5 M2 (liquidació 2
m2)
Comprensius de 1
unitat d’expositors

PERIODE

12 MESOS
(De 01/01/2014 a dia
31/12/2014)
12 MESOS
(De 01/01/2014 a dia
31/12/2014)

2n.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.10.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
expositors

Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXX amb RGE 3255 de 05/05/2014 en la qual sol·licita
permís per ocupació de la via pública amb expositors al carrer Molins, s/n, (establiment Minimarket
Molins), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir la llicència per ocupació de la via pública amb 1 m2 per expositors a la Sra. XXXXXX titular
de l’establiment MINIMARKET MOLINS situat al carrer Molins, s/n, per 7 mesos (01/05/2014 a
30/11/2014), per l’any 2014.
2n.- Denegar la llicència per ocupació de la via pública amb 3 m2 per expositors a la Sra XXXXXX titular
de l’establiment MINIMARKET MOLINS situat al carrer Molins, s/n, atès a que no hi ha disponibilitat
física suficient per que puguin disposar de l’espai lliure públic els vianants, per l’any 2014.
3r.- Procedir a la retirada immediata de la resta d’elements d’ocupació de via pública no autoritzats per
l’any 2014.
4rt.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
4.4.11.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
expositors
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXX amb RGE 3469 de 13/05/2014 en la qual sol·licita permís
per ocupació de la via pública amb expositors al C/ Molins, sn, (Tenda Mar), la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Concedir la llicència per ocupació de la via pública amb 1 m2 per expositors a la Sra. XXXXXX, per
7 mesos (01/05/2014 a 30/11/2014), per l’any 2014.
2n.- Denegar la llicència per ocupació de la via pública amb 1,5 m2 per expositors a la Sra XXXXXX,
atès a que no hi ha disponibilitat física suficient per que puguin disposar de l’espai lliure públic els
vianants, per l’any 2014.
3r.- Procedir a la retirada immediata de la resta d’elements d’ocupació de via pública no autoritzats per
l’any 2014.
4rt.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
4.4.12.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
expositors
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXX amb nom i representació de l’entitat ABDERRAZAIC
GHABBARI, C.B., amb CIF. E57857724 i RGE núm. 3277 de 05/05/2014 en la qual sol·licita permís per
ocupació de la via pública amb un joc recreatiu infantil a l’establiment denominat SNACK BINIBOY situat
al carrer Ponent, 2 local 6, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar llicència per l’ocupació de la via pública amb un joc recreatiu infantil a l’entitat
ABDERRAZAIC GHABBARI, C.B representada pel Sr. XXXXXX titular de l’establiment denominat
SNACK BINIBOY situat al carrer Ponent, 2 local 6, atès que l’activitat de l’establiment no comporta
aquest tipus d’ocupació, per l’any 2014.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
4.4.13.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
estructures mòbils per aparca - bicicletes suspeses
Vista la relació adjunta comprensiva de les sol·licituds per ocupació de via pública amb estructures mòbils
per aparca – bicicletes suspeses a diversos emplaçaments del municipi corresponent a l’exercici 2014
presentades pels interessats en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb estructures mòbils per aparca – bicicletes
suspeses als titulars dels establiments que tot seguit es relacionen als emplaçaments i en els terminis
assenyalats conformement el disposat a l’article 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació
de la via pública; conforme l’ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de la via pública, les ocupacions
s’arrodoniran per excés:

NOM

DIRECCIÓ

(BAR AVENIDA)

VIA ARGENTINA, 3

NÚM.
APARCABICICLETES
1

MIDES

PERIODE

2 m2 (1.20 altura x
1.70 llargària)

12 MESOS
(01/01/2014 a dia
31/12/2014)

2n.- La llicència per l’ocupació de la via pública amb estructures mòbils per aparca – bicicletes
suspeses queda subjecte a les següents prescripcions:
a) Els establiments podran sol·licitar l’ocupació de la via pública mitjançant estructures mòbils per aparca - bicicletes
suspeses condicionada a que els mateixos tinguin autoritzada la pertinent llicència per l’ocupació de la via pública
amb taules i cadires per l’any 2014.
b) Les estructures mòbils per aparcar bicicletes suspeses estarà situada a la projecció perpendicular a la façana de
l’establiment.
c) No s’autoritzaran estructures mòbils per aparcar bicicletes suspeses als establiments ubicats al centre històric i/o als
carrers vianants del municipi.
d) Totes les estructures mòbils per aparcar bicicletes suspeses hauran de ser de color negre i no podran dur cap tipus
de publicitat a les mateixes a excepció del nom de l’establiment.

3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
4.4.14.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires i elements decoratius damunt calçada
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 corresponent a l’exercici 2014 presentades pels
interessats en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratius als
titulars dels establiments que tot seguit es relacionen en els emplaçaments i els terminis assenyalats
conformement el disposat a l’article 11, en relació als articles 6 i 7, de l’ordenança municipal reguladora
de l’ús de la via pública i a l’article 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via
pública; conforme l’ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de la via pública, les ocupacions
s’arrodoniran per excés:
NOM

DIRECCIÓ

CADIRE
S 2014
32

PERÍODE

METGE LLOPIS, 26

TAULES
2014
10

(RTE. MIRCH MASALA)

(BAR IPSILON)

BISBE DESBACH

3

11

(RESTAURANT ES
MOLÍ)

PARE VIVES, 72

4

16

12 MESOS
(01/01/2014 a dia
31/12/2014)
7 MESOS I 15 DIES
(15/05/2014 a dia
31/12/2014)

7 MESOS
(15/04/2014 a dia
15/11/2014)

2n.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius
queden subjectes a les següents prescripcions:
a) L’horari d’obertura dels bars, restaurants i cafeteries serà a partir de les 06:00 hores i no podran romandre oberts més
enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats
establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada del dia següent.
b) Els para-sols tindran estructura i tela lleugera, lona natural o plastificada i fàcilment plegable, d’un sola columna i
tela, de planta circular o poligonal. No podran dur faldons a excepció dels mesos considerats temporada baixa i entre la
part més baixa del para-sol i el paviment, haurà d’haver un mínim de 2.20 m.
c) No es permetrà que les taules, cadires i para-sols autoritzats per l’ocupació de la via pública continguin cap tipus de
publicitat i a més representin un detriment per a l’estètica de les façanes i de l’entorn.
d) Tots els elements que formen part de la llicència concedida (taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració,
com ara, jardineres o cartells) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació de la via pública.

e) Ocupacions damunt calçada.- Conformement disposa 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 quan hi
hagi un informe previ favorable de la Policia Local, sempre que es reuneixin els següents requisits:
1.- L’espai a ocupar serà aquell situat a la projecció perpendicular a la
façana del local/establiment de l’activitat.
2.- A calçades de sentit únic, quedarà una amplada mínima per a la circulació de vehicles de 3.25 m.
3.- A calçades de doble sentit de circulació, l’amplada mínima per a la circulació de vehicles serà de 5.25 m.
4.- La zona a ocupar estarà senyalitzada i tancada mitjançant algun mitjà físic com jardineres o vallat anclat i
desmuntable, el disseny del qual serà aprovat prèviament per l’Ajuntament.
5.- Es recomana al titular de l’explotació la instal·lació d’una tarima, l’amplada de la qual no podrà superar l’espai
autoritzar i en cap cas no podrà ser superior a 2 m. (amplada de l’espai que ocupa l’estacionament d’un vehicle), per
motius de seguretat i delimitació. En tots els casos la tarima serà desmuntable i serà retirada en els períodes en que
no hi hagi l’ocupació.

3r.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.15.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires damunt calçada
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXX en nom i representació de l’empresa HOSTAL
AHAMBRA, 2012, S.L., i RGE 3114 de 25/04/2014 en la qual sol·licita permís per ocupació de la via
pública amb 3 taules i 12 cadires al C/ Magallanes, 18, (Hostal Paris), la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Denegar llicència per l’ocupació de la via pública amb tres (3) taules i dotze (12) cadires a l’entitat
HOSTAL ALHAMBRA, 2012, S.L. representada pel Sr. XXXXXX titular de l’establiment denominat
HOSTAL PARIS, situat al carrer Magallanes, 18, atès que a calçades de sentit únic ha de quedar una
amplada mínima per a la circulació de vehicles de 3,25 m.
2n.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.16.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires damunt calçada
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXX i RGE 2281 de 19/03/2014 en la qual sol·licita permís per
ocupació de la via pública amb taules i cadires al C/ Roger de Flor cantonada Mendez Nuñez, (BAR I), la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb quatre (4) taules i setze (16) cadires al
XXXXXX titular de l’establiment denominat BAT I, situat al carrer Roger de Flor cantonada Mendez
Nuñez, per un període de 11 mesos, comprès entre dia 01/02/2014 a dia 31/12/2014, per l’any 2014.
2n.- Procedir a emetre la liquidació corresponent per l’ocupació de la via pública amb 4 taules i 16 cadires
per un peíode de 1 mes, comprès entre dia 01/01/2014 a dia 31/01/2014, atès que, de conformitat amb
l’informe emès per la Policia Local en data 18.02.14 consta que l’esmentat establiment romania obert i
amb ocupació a la data assenyalada.
3r.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius queden
subjectes a les següents prescripcions:
a) L’horari d’obertura dels bars, restaurants i cafeteries serà a partir de les 06:00 hores i no podran romandre oberts més
enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats
establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada del dia següent.
b) Els para-sols tindran estructura i tela lleugera, lona natural o plastificada i fàcilment plegable, d’un sola columna i
tela, de planta circular o poligonal. No podran dur faldons a excepció dels mesos considerats temporada baixa i entre la
part més baixa del para-sol i el paviment, haurà d’haver un mínim de 2.20 m.
c) No es permetrà que les taules, cadires i para-sols autoritzats per l’ocupació de la via pública continguin cap tipus de
publicitat i a més representin un detriment per a l’estètica de les façanes i de l’entorn.

d) Tots els elements que formen part de la llicència concedida (taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració,
com ara, jardineres o cartells) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació de la via pública.

e) Ocupacions damunt calçada.- Conformement disposa 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 quan hi
hagi un informe previ favorable de la Policia Local, sempre que es reuneixin els següents requisits:
1.- L’espai a ocupar serà aquell situat a la projecció perpendicular a la
façana del local/establiment de l’activitat.
2.- A calçades de sentit únic, quedarà una amplada mínima per a la circulació de vehicles de 3.25 m.
3.- A calçades de doble sentit de circulació, l’amplada mínima per a la circulació de vehicles serà de 5.25 m.
4.- La zona a ocupar estarà senyalitzada i tancada mitjançant algun mitjà físic com jardineres o vallat anclat i
desmuntable, el disseny del qual serà aprovat prèviament per l’Ajuntament.
5.- Es recomana al titular de l’explotació la instal·lació d’una tarima, l’amplada de la qual no podrà superar l’espai
autoritzar i en cap cas no podrà ser superior a 2 m. (amplada de l’espai que ocupa l’estacionament d’un vehicle), per
motius de seguretat i delimitació. 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 als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.17.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires damunt calçada
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXX amb nom i representació de l’entitat POLARKIM,
S.L. amb i RGE núm. 2903 de 15/04/2014 en la qual sol·licita permís per ocupació de la via pública
taules i cadires a l’establiment denominat LA TAVERNA situat al carrer Cecilio Metelo, 38, la Junta de
Govern Local, per unanimitat acorda:
1.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb quatre (4) taules i setze (16) cadires a entitat
POLARKIM, S.L. representat per la Sra. XXXXXX titular de l’establiment denominat LA TAVERNA
situat al carrer Cecilio Metelo, 38, per un període de 12 mesos, comprès entre dia 01/01/14 a dia
31/12/2014, per l’any 2014.
2n.- La concessió estarà condicionada a l’instal·lació d’una tarima, atès l’informe de la Policia Local de
data 19 de maig de 2014 on s’informe que, el local està situat a un carrer de doble sentit de circulació amb
una gran quantitat de trànsit i que per motius de seguretat, tant pels usuaris de l’ocupació com pels usuaris
de la via es considera adequat la col·locació d’una tarima d’amplada no superior a l’espai que ocupa
l’estacionament d’un vehicle.
3r.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius queden
subjectes a les següents prescripcions:
a) L’horari d’obertura dels bars, restaurants i cafeteries serà a partir de les 06:00 hores i no podran romandre oberts més
enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats
establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada del dia següent.
b) Els para-sols tindran estructura i tela lleugera, lona natural o plastificada i fàcilment plegable, d’un sola columna i
tela, de planta circular o poligonal. No podran dur faldons a excepció dels mesos considerats temporada baixa i entre la
part més baixa del para-sol i el paviment, haurà d’haver un mínim de 2.20 m.
c) No es permetrà que les taules, cadires i para-sols autoritzats per l’ocupació de la via pública continguin cap tipus de
publicitat i a més representin un detriment per a l’estètica de les façanes i de l’entorn.
d) Tots els elements que formen part de la llicència concedida (taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració,
com ara, jardineres o cartells) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació de la via pública.
e) Ocupacions damunt calçada.- Conformement disposa 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 quan hi
hagi un informe previ favorable de la Policia Local, sempre que es reuneixin els següents requisits:
1.- L’espai a ocupar serà aquell situat a la projecció perpendicular a la
façana del local/establiment de l’activitat.
2.- A calçades de sentit únic, quedarà una amplada mínima per a la circulació de vehicles de 3.25 m.
3.- A calçades de doble sentit de circulació, l’amplada mínima per a la circulació de vehicles serà de 5.25 m.

4.- La zona a ocupar estarà senyalitzada i tancada mitjançant algun mitjà físic com jardineres o vallat anclat i
desmuntable, el disseny del qual serà aprovat prèviament per l’Ajuntament.
5.- Es recomana al titular de l’explotació la instal·lació d’una tarima, l’amplada de la qual no podrà superar l’espai
autoritzar i en cap cas no podrà ser superior a 2 m. (amplada de l’espai que ocupa l’estacionament d’un vehicle), per
motius de seguretat i delimitació. 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 als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.18.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires/plaça Major
Vista la instància presentada pel Sr XXXXXX, amb nom i representació de l’entitat RESTAURACION
POLLENÇA, S.L. amb i RGE núm. 3085 de 24/04/2014, en la qual sol·licita permís per ocupació de la
via pública amb taules i cadires a la Plaça Major, (RESTAURANTE IL GIARDINO), la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb deset (17) taules i seixanta i vuit (68) cadires
a l’entitat RESTAURACION POLLENÇA, S.L. representada pel Sr. XXXXXX titular de l’establiment
denominat RESTAURANTE IL GIARDINO situat a la Plaça Major, 11, per un període de 7 mesos,
comprès entre dia 01/04/2014 a dia 31/10/2014, per l’any 2014.
2n.- Denegar llicència per l’ocupació de la via pública amb set (7) taules i dotze (12) cadires a l’entitat
RESTAURACION POLLENÇA, S.L. representada pel Sr. XXXXXX titular de l’establiment denominat
RESTAURANTE IL GIARDINO situat a la Plaça Major, 11 atès a la mancança de disponibilitat física
d’espai a l’emplaçament de referència.
3r.- L’espai a ocupar autoritzat amb taules i cadires serà el que marca el planell adjunt.
4rt.- Procedir a la retirada immediata de tots els elements no autoritzat per l’any 2014.
5è.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius queden
subjectes a les següents prescripcions:
a) L’horari d’obertura dels bars, restaurants i cafeteries serà a partir de les 06:00 hores i no podran romandre oberts més
enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats
establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada del dia següent.
b) Els para-sols tindran estructura i tela lleugera, lona natural o plastificada i fàcilment plegable, d’un sola columna i
tela, de planta circular o poligonal. No podran dur faldons a excepció dels mesos considerats temporada baixa i entre la
part més baixa del para-sol i el paviment, haurà d’haver un mínim de 2.20 m.
c) No es permetrà que les taules, cadires i para-sols autoritzats per l’ocupació de la via pública continguin cap tipus de
publicitat i a més representin un detriment per a l’estètica de les façanes i de l’entorn.
d) Tots els elements que formen part de la llicència concedida (taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració,
com ara, jardineres o cartells) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació de la via pública.

6è.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.19.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires i elements decoratius/ plaça Miquel Capllonch i carrers colindants
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 corresponent a l’exercici 2014 presentades
pels interessats en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratius
(jardineres, para-sols i mobles de coberteria) als titulars dels establiments que tot seguit es relacionen en
els emplaçaments i els terminis assenyalats conformement el disposat a l’article 11, en relació als articles
6 i 7, de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública i a l’article 3 de l’ordenança fiscal

reguladora de la taxa per ocupació de la via pública; conforme l’ordenança fiscal reguladora de l’ocupació
de la via pública, les ocupacions s’arrodoniran per excés:
NOM

DIRECCIÓ

(BISTRO MAXIM)

PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH, 6

(RESTAURANT MAXIM)

PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH, 8

TAULES
2014
16

CADIRE
S 2014
64

PERÍODE

15

62

7 MESOS
(01/04/2014 a dia
30/10/2014)

7 MESOS
(01/04/2014 a dia
30/10/2014)

2n.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius
queden subjectes a les següents prescripcions:
a) L’horari d’obertura dels bars, restaurants i cafeteries serà a partir de les 06:00 hores i no podran romandre oberts més
enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats
establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada del dia següent.
b) Els para-sols tindran estructura i tela lleugera, lona natural o plastificada i fàcilment plegable, d’un sola columna i
tela, de planta circular o poligonal. No podran dur faldons a excepció dels mesos considerats temporada baixa i entre la
part més baixa del para-sol i el paviment, haurà d’haver un mínim de 2.20 m.
c) No es permetrà que les taules, cadires i para-sols autoritzats per l’ocupació de la via pública continguin cap tipus de
publicitat i a més representin un detriment per a l’estètica de les façanes i de l’entorn.
d) Tots els elements que formen part de la llicència concedida (taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració,
com ara, jardineres o cartells) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació de la via pública.

3r.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.20.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires/ plaça Miquel Capllonch i carrers colindants
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXX en nom i representació de l’entitat CULTURAL
POLLENÇA S.L.U., amb RGE núm. 193 de 10/01/2014, en la qual sol·licita permís per ocupació de la
via pública amb taules i cadires al Carrer Tramuntana, 1 i al carrer Mestral la, (CASA MANOLO), la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb vuit (8) taules i trenta-dues (32) cadires a
l’entitat CULTURAL POLLENÇA S.L.U. representada pel Sr. XXXXXX, titular de l’establiment
denominat restaurant CASA MANOLO per un període de 12 mesos, comprès entre dia 01/01/2014 a dia
31/12/2014, per l’any 2014, en front de l’esmentat establiment a l’espai confrontant a l’església.
2n.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb quatre (4) taules i setze (16) cadires a al
carrer Tramuntana, a l’entitat CULTURAL POLLENÇA S.L.U. representada pel Sr. XXXXXX, titular de
l’establiment denominat restaurant CASA MANOLO per un període de 12 mesos, comprès entre dia
01/01/2014 a dia 31/12/2014, deixant lliure la voravia de ambdós carrers i la cantonada per la línia de la
façana de l’establiment, per l’any 2014.
3r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb quatre (4) taules i setze (16) cadires a al
carrer Mestral, a l’entitat CULTURAL POLLENÇA S.L.U. representada pel Sr. XXXXXX, titular de
l’establiment denominat restaurant CASA MANOLO per un període de 12 mesos, comprès entre dia
01/01/2014 a dia 31/12/2014, deixant lliure la voravia de ambdós carrers i la cantonada per la línia de la
façana de l’establiment, per l’any 2014.
4rt.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius queden
subjectes a les següents prescripcions:

a) L’horari d’obertura dels bars, restaurants i cafeteries serà a partir de les 06:00 hores i no podran romandre oberts més
enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats
establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada del dia següent.
b) Els para-sols tindran estructura i tela lleugera, lona natural o plastificada i fàcilment plegable, d’un sola columna i
tela, de planta circular o poligonal. No podran dur faldons a excepció dels mesos considerats temporada baixa i entre la
part més baixa del para-sol i el paviment, haurà d’haver un mínim de 2.20 m.
c) No es permetrà que les taules, cadires i para-sols autoritzats per l’ocupació de la via pública continguin cap tipus de
publicitat i a més representin un detriment per a l’estètica de les façanes i de l’entorn.
d) Tots els elements que formen part de la llicència concedida (taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració,
com ara, jardineres o cartells) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació de la via pública.

5è.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.21.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
taules, cadires i elements decoratius/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 al carrer Verge del Carme corresponent a l’exercici 2014 presentades pels interessats
en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires i elements decoratius
(jardineres, para-sols i mobles de coberteria) als titulars dels establiments que tot seguit es relacionen a
l’emplaçament i els terminis assenyalats conformement el disposat a l’article 11, en relació als articles 6 i
7, de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública i a l’article 3 de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per ocupació de la via pública; conforme l’ordenança fiscal reguladora de l’ocupació
de la via pública, les ocupacions s’arrodoniran per excés:
NOM

DIRECCIÓ

(LA CELTIKA)

VERGE DEL CARME, 19

TAULES
2014
6

CADIRE
S 2014
12

PERÍODE
8 MESOS
(01/05/2014 a dia
31/12/2014)

2n.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius
queden subjectes a les següents prescripcions:
a).- 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.
b) L’amplada màxim de l’ocupació des de la façana dels locals situats a l’anomenat carrer serà de 2,50 metres, a
excepció dels següents casos:
• Restaurant Tap’s, l’amplada màxima de l’ocupació des de la façana serà de 2.25 metres.
• Restaurant La Celtika, l’amplada màxima de l’ocupació des de la façana serà de 2.25 metres.

3r.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.

4.4.22.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires i elements decoratius
Vista la relació adjunta comprensiva de les sol·licituds per ocupació de via pública amb taules, cadires i
elements decoratius a diversos emplaçaments del municipi corresponent a l’exercici 2014 presentades
pels interessats en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors als titulars dels establiments que
tot seguit es relacionen als emplaçaments i en els terminis assenyalats conformement el disposat a l’article
11, en relació a l’article 6 i a l’article 7, de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública i a

l’article 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública; conforme
l’ordenança fiscal reguladora de l’ocupació de la via pública, les ocupacions s’arrodoniran per excés:
NOM

DIRECCIÓ

CADIRE
S 2014
12

PERÍODE

CECILIO METELO

TAULES
2014
3

(CAFETERIA CAN
BACH)

(CAN BALACHE)

JAFUDA CRESQUES, 7

6

24

7 MESOS
(01/05/2014 a dia
30/11/2014

(1550 MDL)

VIA ARGENTINA, 1

10

40

12 MESOS
(01/01/2014 a dia
31/12/2014)

(LA FONT DEL GALL)

MONTISION, 6

9

23

7 MESOS I 3 DIES
(liquidació 7 mesos i
mig)
(12/04/2014 a dia
15/11/2014

12 MESOS
(01/01/2014 a dia
31/12/2014)

2n.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius queden
subjectes a les següents prescripcions:
a) L’horari d’obertura dels bars, restaurants i cafeteries serà a partir de les 06:00 hores i no podran romandre oberts més
enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats
establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada del dia següent.
b) Els para-sols tindran estructura i tela lleugera, lona natural o plastificada i fàcilment plegable, d’un sola columna i
tela, de planta circular o poligonal. No podran dur faldons a excepció dels mesos considerats temporada baixa i entre la
part més baixa del para-sol i el paviment, haurà d’haver un mínim de 2.20 m.
c) No es permetrà que les taules, cadires i para-sols autoritzats per l’ocupació de la via pública continguin cap tipus de
publicitat i a més representin un detriment per a l’estètica de les façanes i de l’entorn.
d) Tots els elements que formen part de la llicència concedida (taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració,
com ara, jardineres o cartells) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació de la via pública.

3r.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.23.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires i elements decoratius
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXX i RGE núm. 1878 de 03/03/2014 en la qual sol·licita
permís per ocupació de la via pública taules i cadires a l’establiment denominat BAR AVENIDA situat a
la Via Argentina, 3, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb nou (9) taules i trenta dues (32) cadires a la
Sra. XXXXXX titular de l’establiment denominat BAR AVENIDA situat a la Via Argentina, 3, per un
període de 5 mesos i 15 dies, comprès entre dia 01/01/14 a dia 15/03/2014, per l’any 2014.
2n.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb dotze (12) taules i quaranta i quatre (44)
cadires a la Sra. XXXXXX titular de l’establiment denominat BAR AVENIDA situat a la Via Argentina,
3, per un període de 6 mesos i 15 dies, comprès entre dia 16/03/14 a dia 30/09/2014, per l’any 2014.
3r.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius queden
subjectes a les següents prescripcions:
a) L’horari d’obertura dels bars, restaurants i cafeteries serà a partir de les 06:00 hores i no podran romandre oberts més
enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats
establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada del dia següent.
b) Els para-sols tindran estructura i tela lleugera, lona natural o plastificada i fàcilment plegable, d’un sola columna i
tela, de planta circular o poligonal. No podran dur faldons a excepció dels mesos considerats temporada baixa i entre la
part més baixa del para-sol i el paviment, haurà d’haver un mínim de 2.20 m.

c)

d)

No es permetrà que les taules, cadires i para-sols autoritzats per l’ocupació de la via pública continguin cap tipus de
publicitat i a més representin un detriment per a l’estètica de les façanes i de l’entorn.
Tots els elements que formen part de la llicència concedida (taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració,
com ara, jardineres o cartells) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació de la via pública.

4rt.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.24.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires i elements decoratius
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXX i RGE núm. 2850 de 11/04/2014 en la qual sol·licita
permís per ocupació de la via pública taules i cadires a l’establiment denominat BAR CAN MAGRANER
situat al carrer Tito Cittadini, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb dues (2) taules i quatre (4) cadires al Sr.
XXXXXX titular de l’establiment denominat BAR CAN MAGRANER situat al carrer Tito Cittadini, per
un període de 7 mesos, comprès entre dia 01/04/14 a dia 30/10/2014, per l’any 2014.
2n.- Procedir a emetre la liquidació corresponent per l’ocupació de la via pública amb 1 taula i 2 cadires
per un període de 3 mesos, comprès entre dia 01/01/2014 a dia 31/03/2014, atès que, de conformitat amb
l’informe emès per la Policia Local en data 18.02.14 consta que l’esmentat establiment romania obert i
amb ocupació des de el mes de gener.
3r.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius queden
subjectes a les següents prescripcions:
a)

b)
c)

d)

L’horari d’obertura dels bars, restaurants i cafeteries serà a partir de les 06:00 hores i no podran romandre oberts més
enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats
establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada del dia següent.
Els para-sols tindran estructura i tela lleugera, lona natural o plastificada i fàcilment plegable, d’un sola columna i
tela, de planta circular o poligonal. No podran dur faldons a excepció dels mesos considerats temporada baixa i entre la
part més baixa del para-sol i el paviment, haurà d’haver un mínim de 2.20 m.
No es permetrà que les taules, cadires i para-sols autoritzats per l’ocupació de la via pública continguin cap tipus de
publicitat i a més representin un detriment per a l’estètica de les façanes i de l’entorn.
Tots els elements que formen part de la llicència concedida (taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració,
com ara, jardineres o cartells) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació de la via pública.

4rt.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.25.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires i elements decoratius
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXX amb nom i representació de l’entitat Sol Sant Jordi, S.L.
amb NIE B07876626 i RGE núm. 3352 de 08/05/2014 en la qual sol·licita permís per ocupació de la via
pública taules i cadires a l’establiment denominat RESTAURANT PLACETA SANT JORDI situat a la
Plaça Sant Jordi, s/n, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb vuit (8) taules i vint i vuit (28) cadires a
l’entitat Sol Sant Jordi, S.L. representada pel Sr. XXXXXX titular de l’establiment denominat
RESTAURANT PLACETA SANT JORDI situat a la Plaça de Sant Jordi, s/n, per un període de 7 mesos,
comprès entre dia 01/05/14 a dia 30/11/2014, deixant lliure d’ocupació els accessos al mobiliari urbà, per
l’any 2014.
2n.- Denegar llicència per l’ocupació de la via pública amb dues (2) taules a l’entitat Sol Sant Jordi, S.L.
representada pel Sr. XXXXXX titular de l’establiment denominat RESTAURANT PLACETA SANT
JORDI situat a la Plaça de Sant Jordi, s/n, atès a la mancança d’espai físic públic damunt la plaça de Sant
Jordi.
3r.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius queden
subjectes a les següents prescripcions:

a) L’horari d’obertura dels bars, restaurants i cafeteries serà a partir de les 06:00 hores i no podran romandre oberts més
enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats
establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada del dia següent.
b) Els para-sols tindran estructura i tela lleugera, lona natural o plastificada i fàcilment plegable, d’un sola columna i tela,
de planta circular o poligonal. No podran dur faldons a excepció dels mesos considerats temporada baixa i entre la part més
baixa del para-sol i el paviment, haurà d’haver un mínim de 2.20 m.
c) No es permetrà que les taules, cadires i para-sols autoritzats per l’ocupació de la via pública continguin cap tipus de
publicitat i a més representin un detriment per a l’estètica de les façanes i de l’entorn.
d) Tots els elements que formen part de la llicència concedida (taules, cadires, para-sols i altres elements de decoració, com
ara, jardineres o cartells) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació de la via pública.

3r.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
5.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
5.1.- Guals
5.1.1.- Vista la sol·licitud presentada pel Sr XXXXXX (RGE núm. 2641 de 03.04.14) i vist l’informe
emès per la Policia Local en data 08.05.14, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir al Sr. XXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual) davant
el garatge del carrer Reis Catòlics, núm. 11 B 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.
5.1.2.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXX (RGE núm. 2022 de 10.03.14) i vist l’informe
emès per la Policia Local en data 08.05.14, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir a la Sra. XXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual)
davant el garatge de la plaça Castelló, núm. 14 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.
5.1.3.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXX (RGE núm. 2709 de 07.04.14) i vist l’informe
emès per la Policia Local en data 08.05.14, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir a la Sra. XXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual)
davant el garatge del carrer Cecili Metel, núm. 113 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.
5.1.4.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXX (RGE núm. 2567 de 01.04.14) i vist l’informe
emès per la Policia Local en data 08.05.14, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir a la Sra. XXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual)
davant el garatge del carrer Lleó, núm. 6 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.

5.1.5.- Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXX (RGE núm. 2764 de 09.04.14) i vist l’informe
emès per la Policia Local en data 08.05.14, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir al Sr. XXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual) davant
el garatge del carrer Vicenç Buades, núm. 44 del Port 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.
5.1.6.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXX (RGE núm. 2736 de 08.04.14) i vist l’informe
emès per la Policia Local en data 08.05.14, la Junta de Govern Local, per majoria (4 vots a favor i 1
abstenció corresponent al Regidor Sr. Martí J. Roca Olivieri pel motiu assenyalat a l’article 28.2 b) de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú) ACORDA:
1r.- Concedir a la Sra. XXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual)
davant el garatge del carrer Cervantes, núm. 7 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.
5.2.- Taxis
5.2.1.- Aprovació, si procedeix, de la transmissió de la llicència municipal de taxi núm. 17
(Expedient núm. 706)
Vista la petició de dia 8 d’octubre de 2013 i demés documentació adjunta presentada pel Sr. XXXXXX
(RGE núm. 6111 de data 08.10.13) mitjançant la qual sol·licita la transmissió de la llicència de taxi núm.
17, de la qual n’és titular, a favor del Sr. XXXXXX i atès que, de conformitat amb el que estableix
l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu, la esmentada sol·licitud fou complimentada posteriorment en virtut del
tràmit de subsanació de deficiències (RGS núm. 4793 de data 12.12.13) en la documentació presentada
inicialment (RGE núm. 426 de data 20.01.14).
Vist el disposat a l’article 19.1 b) en relació a l’article 13.1.b) del reglament municipal del servei públic
de transports de viatgers en automòbils de turisme (BOIB núm. 90 de 28.06.08) pels que:
“Article 19
1.- Les llicències seran intransmissibles, llevat dels casos següents:
b) Quan el cònjuge vidu o els hereus legítims i el jubilat no puguin explotar les llicències com activitat única i exclusiva, les podran transmetre a favor dels
sol·licitants assenyalats a l’article 13 (.../...)
Article 13
1.- Podran sol·licitar llicències:
b) Tots els conductors assalariats dels titulars de les llicències de les classes A i B que prestin amb plena i exclusiva dedicació a la professió, acreditada
mitjançant possessió i vigència del carnet de conductor expedit per l’Ajuntament de Pollença i la inscripció i la cotització per aquest concepte a la Seguretat
Social .../...”

Realitzades les oportunes comprovacions en la documentació presentada i vist l’establert a l’article 14 pel
que respecte a la continuïtat en l’exercici de la professió amb plena i exclusiva dedicació del conductor
assalariat – si bé aquesta consta interrompuda voluntàriament per un termini superior a sis mesos (des de
06.02.04 fins 30.03.09) - , en relació a l’article 13, del RD 763/1979, de 16 de març, pel que s’aprova el
reglament nacional dels serveis urbans i interurbans de transports en automòbils lleugers, pels motius
abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi núm. 17 (titular transmetent: Sr. Lorenzo
Llompart Mateos) a favor del Sr. Víctor M. Llompart Gómez (conductor assalariat) – adscrita al vehicle
marca SKODA, model Super B, matrícula 8210 GXM - al reunir-se els requisits per a la transmissió
assenyalats en el reglament municipal del servei públic de transports de viatgers en automòbils de
turisme.

Segon.- Conforme estableix l’article 21 del reglament municipal del servei públic de transports de
viatgers en automòbils de turisme, la validesa de la transmissió de la llicència en els casos regulats a
l’article 19 requereix:
a) Justificar davant la Corporació el pagament de l’impost sobre transmissions o la sol·licitud o declaració
per a la seva liquidació. La citada justificació s’haurà de presentar abans que transcorrin deu dies a
partir del venciment del termini legalment assenyalat per declarar la transmissió o sol·licitar la liquidació
per al pagament de l’impost.

Tercer.- Notificar el present acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
5.3.- Varis
5.3.1.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5707/OM Neteja de les vies
públiques i de la recollida de RSU.
Vist l’expedient sancionador incoat a l’entitat LIDL Supermercados SAU per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’article 27 de l’ordenança municipal reguladora de la neteja de les vies
públiques i de la recollida de residus (RSU).
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat s’han efectuat al·legacions al
contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador de referència (RGE núm. 800 de 07.02.14) i
vist l’informe tècnic emès a l’efecte en data 31.03.14.
Vista la proposta de resolució de la Instructora de data 31 de març de 2014 de desestimació de les
al·legacions presentades (RGS 1639 de data 23.04.14) i la proposta de la Instructora de dia 6 de maig de
2014, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades mitjançant escrit RGE de data 07.02.14 per l’entitat LIDL
Supermercados SAU contra el Decret de Batlia núm. 19 de data 09.01.14 en virtut del qual es va iniciar
procediment sancionador per una infracció administrativa en matèria de residus regulada a l’ordenança
municipal reguladora de la neteja de les vies públiques i de la recollida de residus (RSU).
2n.- Declarar a l’entitat LIDL Supermercados SAU responsable d’una infracció administrativa tipificada a
l’article 27 de l’a l’ordenança municipal reguladora de la neteja de les vies públiques i de la recollida de
residus (RSU).
3r.- Imposar a l’entitat LIDL Supermercados SAU una sanció/multa de 90 € en aplicació de les sancions
previstes a l’article 41 de la referida ordenança municipal de la neteja de les vies públiques i de la
recollida de RSU, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a la interessada, als efectes oportuns.
5.4.- Personal

5.4.1.- Aprovació, si escau, de l’abonament del cost de renovació del BTP
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXX (RGE núm. 3206 de 30 d’abril de 2014), oficial de la
Policia Local, funcionari, mitjançant la qual demana l’abonament del cost de renovació del BTP.
Vist l’informe de la TAG, de data 14 de maig de 2014, en el qual, entre d’altres, assenyala que:
· l’art. 22 del Text Articulat de Condicions de Treball de Personal Funcionaria de l’Ajuntament de
Pollença diu que “La Corporació es farà càrrec de les despeses originades per la renovació d’aquells
carnets que es necessitin de forma obligatòria per a la conducció de vehicles especials o d’urgència
(carnet B.T.P.).”
· i que, “el Sr. XXXXXX és oficial de la policia local, funcionari de la Corporació”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Abonar al Sr. XXXXXX, oficial de la Policia Local, funcionari d’aquest ajuntament, la quantitat de
83,20 € corresponent a la renovació del carnet de conduir.
2n.- Notificar a l’interessat aquest acord, i traslladar-ho al departament de Personal als efectes pertinents.
5.4.2.- Aprovació, si escau, de l’abonament de la diferència del complement específic per tasques de
Secretaria
Vista la sol·licitud de la Sra. Margarita Lacalle Pons-Estel, tècnica d’administració general (RGE núm.
3235 de 2 de maig de 2014) mitjançant la qual demana l’abonament de la diferència del complement
específic durant els dies que ha substituït a la Secretària de la Corporació,
Atès el decret núm. 27, de 10 de gener de 2014, d’encomana de funcions de Secretaria des de dia 13 a dia
16 de gener de 2014, ambdós inclosos, , i el decret núm. 387, de 16 d’abril de 2014, d’encomana de
funcions de Secretaria des de dia 21 a dia 25 d’abril, ambdós inclosos.
Atès l’establert a la clàusula 4rta. de l’Annex B del Text Articulat de Condicions de Treball del Personal
Funcionari.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Abonar a la Sra. Margaria Lacalle Pons-Estel la diferència del seu complement específic amb el de
Secretaria, corresponent a 9 dies de vacances.
2n.- Notificar aquest acord a la interessada als efectes pertinents.
3r.- Donar trasllat del present acord al departament de Personal, als efectes corresponents.
5.4.3.- Aprovació, si procedeix, de l’abonament d’ajudes assistencials al personal laboral
Vistes les sol·licituds presentades en el Registre General d’Entrada per diversos treballadors mitjançant
les quals presenten factures d’intervencions.
Atès l’establert a l’article 41 del Conveni Col·lectiu de Personal Laboral de l’Ajuntament de Pollença que
remet a l’annex II del Conveni pel que fa als supòsits i la proporció de les ajudes, annex que preveu una
sèrie d’ajudes assistencials (dentàries, auditives, visuals, ortopèdiques i ginecològiques) amb un import
del 60% del seu cost excepte alguns supòsits en què és del 90%: pròtesis ortopèdiques, cadira amb roda
per a invàlids i les intervencions quirúrgiques (cirurgia correctiva de la vista) que és del 40%, i que no és
el cas de cap de les sol·licituds presentades.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 646, de 29 de juliol de 2013, mitjançant el qual es modifica l’esmentat
article 41 fixant una limitació de 1200 € anuals per unitat familiar.
Vist que s’ha comprovat que la documentació aportada s’ajusta als requisits establerts, i que les persones
sol·licitants són personal laboral de l’Ajuntament de Pollença.
Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Procedir a l’abonament als interessats de l’import fixat corresponent al percentatge previst en el
Conveni Col·lectiu de Personal Laboral conformement la relació adjunta:
NOM PETICIONARI

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

CONCEPTE

IMPORT

A ABONAR

DENTÀRIES

170

102

DENTÀRIES

120

72

DENTÀRIES

120

72

VISUALS

365

219

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

AUDITIVES

2390

1200

VISUALS

189

113,4

VISUALS

1006

603,6

DENTÀRIES

140

84

GINECOL.

105

63

VISUALS

149

89,4

DENTÀRIES
VISUALS
AUDITIVES

50

30

210

126

4174

1200

VISUALS

270

162

VISUALS

100

60

ORTOPÈDI.

220

132

DENTÀRIES

280

168

180

108

DENTÀRIES

550

330

DENTÀRIES

50

30

DENTÀRIES

50

30

DENTÀRIES

285

171

VISUALS

665

399

DENTÀRIES

135

81

DENTÀRIES

123

73,8

VISUALS

118

70,8

2n.- Donar trasllat d’aquest acord al departament de Personal, als efectes corresponents.
5.4.4.- Aprovació, si procedeix, de l’abonament d’ajudes assistencials al personal funcionari
Vistes les sol·licituds presentades en el Registre General d’Entrada per diversos funcionaris mitjançant les
quals presenten factures d’intervencions.
Atès l’establert a l’article 21 del Text Articulat de Condicions de Treball del personal funcionari de
l’Ajuntament que remet a l’annex II que preveu els supòsits i la proporció de les ajudes, annex que preveu
una sèrie d’ajudes assistencials (dentàries, auditives, visuals, ortopèdiques i ginecològiques), amb un
import del 60% del seu cost excepte alguns supòsits en què és del 90%: pròtesis ortopèdiques, cadira amb
roda per a invàlids i les intervencions quirúrgiques (cirurgia correctiva de la vista) que és del 40%, i que
no és el cas de cap de les sol·licituds presentades.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 646, de 29 de juliol de 2013, mitjançant el qual es modifica l’esmentat
article 21 fixant una limitació de 1200 € anuals per unitat familiar.
Vist que s’ha comprovat que la documentació aportada s’ajusta als requisits establerts, i que les persones
sol·licitants són personal funcionari de l’Ajuntament de Pollença.
Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Procedir a l’abonament als interessats de l’import fixat corresponent al percentatge previst al Text
Articulat de Condicions de Treball del Personal Funcionari conformement la relació adjunta:
NOM PETICIONARI

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

CONCEPTE

IMPORT

A ABONAR

VISUALS

288

172,8

DENTÀRIES

120

72

40,91

24,5

90

54

VISUALS

124,5

74,7

VISUALS

120

72

75

45

VISUALS
GINECOL.

DENTÀRIES
DENTÀRIES
VISUALS
DENTÀRIES

290

174

285,01

171

40

24

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

VISUALS

390

234

DENTÀRIES

210

126

DENTÀRIES

90

54

DENTÀRIES

210

126

DENTÀRIES

110

66

DENTÀRIES

80

48

VISUALS

175

105

DENTÀRIES

700

420

DENTÀRIES

70

42

VISUALS

231

138,6

VISUALS

129

77,4

60

36

DENTÀRIES
VISUALS

69

41,4

DENTÀRIES

173

103,8

DENTÀRIES

50

30

DENTÀRIES

225

135

AUDITIVES

2000

1200

DENTÀRIES

40

24

2n.- Donar trasllat d’aquest acord al departament de Personal, als efectes corresponents.
5.5.- Cementiri municipal
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
6.- CONTRACTACIÓ
6.1.- Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 479 de dia 13 de maig de 2014 d’aprovació de
l’expedient de contractació d’arrendament de les màquines expenedores de tiquets d’aparcament
instal·lades per a la regulació de l’estacionament de vehicles sota control horari a diverses vies
públiques de Pollença i convocatòria de licitació simultània (EXP núm. 07/2014/Contractació)
Vista la resolució de Batlia núm. 479 de dia 13 de maig de 2014 del següent tenor:
“DECRET ALCALDIA NÚM.: 479.:Vist l'expedient de contractació d’arrendament de les màquines expenedores de tiquets d’aparcament
instal·lades per a la regulació de l’estacionament de vehicles sota control horari a diverses vies públiques 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 21.04.14 es va procedir a iniciar l’expedient de contractació.
L’adjudicació del contracte, d’acord amb els articles 157 i ss del TRLCSP, es durà a terme mitjançant procediment 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 d’arrendament de les màquines expenedores de tiquets d’aparcament instal·lades per a la
regulació de l’estacionament de vehicles sota control horari a diverses vies públiques 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 al menys a tres licitadors de conformitat amb l’article 174 del TRLCSP
5è.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm. 132 227010 del Pressupost municipal prorrogat de 2013.
6è.- Complir la resta dels tràmits preceptius d'impuls fins a l’adjudicació i formalització de l'oportú contracte.
7è.- 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 oportuns.
6.2.- Adjudicació, si procedeix del contracte administratiu del servei de desratització, desinsectació i
desinfecció (DDD) d’espais i edificis públics al municipi de Pollença (EXP núm.
06/2014/Contractació)
Vista la proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local Sra. Maria P.
Buades Cifre de dia 19 de maig de 2014 que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE MEDI AMBIENT
Per acord de Junta de Govern adoptat en sessió de 1 d’abril de 2014, es va aprovar l’expedient de contractació i
el plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació, mitjançant procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació, del “Servei de desratització,
desinsectació i desinfecció (DDD) d’espais i edificis públics al municipi de Pollença.”
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació en sessió celebrada dia 28 d’abril de
2014, de la que es desprèn la valoració dels criteris d’adjudicació, proposant alhora a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del contracte del “Servei de desratització, desinsectació i desinfecció (DDD) d’espais i edificis
públics al municipi de Pollença”, al licitador JAIME CARBONELL VALLS SLU., amb CIF B07561368, per un
import de 9.834,71 €, més 2.065,30 € d’IVA, tot el qual fa un import total de 11.900 € (IVA inclòs), de conformitat
amb la documentació presentada pel licitador, estimant-se com l’oferta econòmicament més avantatjosa als
interessos municipals.
Vistes les clàusules 14na. i 15na. del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el
procediment de contractació del contracte del “Servei de desratització, desinsectació i desinfecció (DDD)
d’espais i edificis públics al municipi de Pollença”, en quan preveu la documentació que ha de presentar el
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, en el termini de 5 dies hàbils
comptadors des de l’endemà d’haver rebut el requeriment de l’òrgan de contractació formulat a l’efecte atès
que el licitador ha presentat la documentació corresponent (RGE núm. 3582 de data 16.05.14)
Maria P. Buades Cifre, regidora delegada de Medi Ambient, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent acord:
Primer. – Declarar vàlida la licitació del contracte administratiu del “Servei de desratització, desinsectació i
desinfecció (DDD) d’espais i edificis públics al municipi de Pollença”, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu del “Servei de desratització, desinsectació i desinfecció (DDD)
d’espais i edificis públics al municipi de Pollença”, a l’empresa JAIME CARBONELL VALLS SLU., amb CIF
B07561368, per un import de 9.834,71 €, més 2.065,30 € d’IVA, tot el qual fa un import total de 11.900 € (IVA
inclòs), de conformitat amb la documentació presentada pel licitador, de millores en l’àmbit de prestació del
servei, consistent en control de plaga de “pulgón”, ús de 15 unitats d’esquers subterranis en zones properes
ajardinades, ús de termonebulització per al tractament de clavegueram, ús d’un dron per a la detecció de focus
productors de mosquits en zones no accessibles, estudi de detecció de la plaga de mosquit tigre, així com el
cronograma de treball proposat amb els recursos materials i humans disponibles, i el detall de l’estudi
d’incidència de les diferents plagues, que inclou protocols de tractament, i per un termini de dos anys, amb
possibilitat de pròrroga, acordada expressament, per un termini que no superi en total els quatre anys (2+1+1),
estimant-se com l’oferta econòmicament més avantatjosa als interessos municipals, tot això d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
Tercer.- Requerir a 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.
Quart.-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, la Junta de Govern Local adoptarà l’acord que cregui oportú.
Pollença, 19 de maig de 2014

La regidora delegada de Medi Ambient
Maria P. Buades Cifre”

Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta precedent i els
acords continguts en la mateixa.
6.3.- Aprovació, si procedeix, del Pla de Seguretat i Salut que desenvolupa l’Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut establert per a l’execució de les obres relatives al projecte “Adequació del Casal de
Ca’n Llobera a biblioteca i museu” (EXP Núm. 48/2013/Contractació)
A continuació es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 19 de maig de 2014 que es transcriu
literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
VIST que mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 15 d’abril de 2014, es va
adjudicar el contracte administratiu d’obres per a l’execució del projecte tècnic relatiu a la “ADEQUACIÓ DEL
CASAL DE CA’N LLOBERA A BIBLIOTECA, I MUSEU” a l’entitat “CONSTRUCCIONES OLIVES SL”, amb
CIF B07159676, per un import total de 209.440,76-€ (IVA inclòs) de conformitat amb la documentació presentada
per l’empresa de millores en l’àmbit d’execució del projecte, d’ampliació del termini de garantia en 4 anys més
(el que fa un total de 5 anys), estimant-se com l’oferta econòmicament més avantatjosa als interessos municipals,
tot això d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
regeixen la contractació. quedant unides a l’expedient la proposició econòmica, les millores al projecte
presentades i la documentació tècnica pertinent.
CONSIDERANT que, de conformitat amb la clàusula 23ª del plec de clàusules administratives particulars que
regeix la contractació: “ .../.. El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra que emetrà un informe al respecte.
Ambdós documents, pla i informe, s’hauran d’elevar a l’aprovació de l’òrgan de contractació. Quan no sigui
necessària la designació de coordinador, les seves funcions les haurà d’assumir la direcció facultativa de l’obra.
El termini màxim que s’estableix per a l’elaboració i aprovació del pla és de 10 dies naturals a comptar a partir
de la formalització del contracte i sempre abans de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig.../...”
Resultant que el contracte administratiu de les obres de referencia fou formalitzat dia 8 de maig de 2014 i atès que
per part de l’empresa adjudicatària de les obres “CONSTRUCCIONES OLIVES SL” s’ha redactat el pertinent pla
de seguretat i salut que desenvolupa l’estudi bàsic de seguretat i salut establert per a l’obra de referència.
Vist l’informe favorable emès en data 16.05.14 per l’arquitecte tècnic municipal Sra. Aina Maria Albertí Díaz,
coordinadora de seguretat i salut de les obres relatives al projecte “ADEQUACIÓ DEL CASAL DE CA’N
LLOBERA A BIBLIOTECA, I MUSEU”, aquesta Batlia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent ACORD:
1r.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupa l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut establert per a
l’execució de les obres relatives al projecte “ADEQUACIÓ DEL CASAL DE CA’N LLOBERA A
BIBLIOTECA, I MUSEU”, en compliment del disposat a l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre i
disposicions concordants de la Llei 31/95 i a la clàusula 23ª del plec de clàusules administratives particulars que
regeix la contractació administrativa de les esmentades obres.
2n.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària “CONSTRUCCIONES OLIVES SL” i donar trasllat del
mateix a l’arquitecte tècnic municipal Sra. Aina Maria Albertí Díaz, als efectes de que sigui presentat a la
Inspecció de Treball i demés efectes oportuns.
No obstant això, la Junta de Govern Local, ACORDARÀ.
Pollença, 19 de maig de 2014
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar la proposta precedent i els acords continguts en la
mateixa.

6.4.- Aprovació, si procedeix, de l’ampliació del termini per a presentació de les proposicions al
concurs d’idees per a la redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut i projecte
d’activitats de l’edifici de la plaça Major, cantonada c/ Càrritx (antiga peixateria) – EXP Núm.
43//2013/Contractació
Vista la proposta de Batlia, de data 19 de maig de 2014, que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE BATLIA
Atès que, per acord de Junta de Govern Local, en sessió de 18 de febrer de 2014, s’ha resolt aprovar l’expedient
per a la contractació de la redacció del projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut i projecte
d’activitats d’un edifici a la Plaça Major cantonada c/ Càrritx de Pollença.
Vist que, d’acord amb la lletra F del Quadre de Característiques del contracte de les Bases del Concurs d’Idees
per a la redaccció del projecte bàsic i d’execució, estudi de seguretat i salut i projecte d’activitats, s’atorgava un
termini de 2 mesos per a la presentació de les proposicions a comptar des de la recepció de la convidada.
Atès que l’article 143 del TRLCSP fixa que els òrgans de contractació fixaran els terminis de recepció de les
ofertes “ teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquéllas,
atendiendo la complejidad del contrato, y respetando , en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley”.
Vista la complexitat de la documentació a redactar i per tal de permetre un estudi més acurat de les posibles
alternatives.
Així mateix, vist que s’ha presentat una sol·licitud, mitjançant instància, RGE núm. 3190, de 29 d’abril de 2014,
per diversos veïnats en la qual es demana un tèntol per a la Pescateria, sol·licitant que la reforma de l’edifici
s’obri a la participació ciutadana, i que es concreti en tres accions: llevar la paret que la tanca, a rreglar les
parets de forma senzilla i intentar recuperar les pedres.
Vista la instància presentada per l’Associació per a la Revitaltzació dels Centres Antics (ARCA), RGE núm. 3373,
de 8.05.14, mitjançant la qual demana que es conservi la peixateria, i que es recuperin les pedres de l’interior.
Vista la documentació elaborada al respecte, amb els suggeriments, i per tal que els licitadors convidats al
concurs d’idees ho coneguin i ho puguin estudiar.
Atès l’interès municipal en que la reforma sigui una oportunitat per recuperar la memòria històrica de l’espai i
permetre, a la vegada, la recuperació de l’edifici de la peixateria, degut al seu estat actual, i poder instal·lar-hi
diversos usos.
Bartomeu Cifre Ochogavía, batle, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD.
1r.- Ampliar el termini per a la presentació de les propostes en un mes més a partir de la data de recepció de la
convidada.
2n.- Traslladar els suggeriments presentats als licitadors convidats, a títol informatiu, sense que modifiqui la
redacció de les bases que regeixen el concurs d’idees.
3r.- Publicar aquest acord a la página web al perfil del contracte als efectes oportuns
No obstant, la Junta de Govern adoptarà l’acord que cregui convenient.
Pollença, 19 de maig de 2014
El Batle
Bartomeu Cifre Ochogavía”

Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta precedent i els
acords continguts en la mateixa.
7.- VARIS
7.1.- Aprovació, si escau de la resolució de l’Expedient núm. 5732 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 XXXXXX, RGE núm.2933, de 26 d’abril de 2013, demanant que se l’indemnitzi dels danys
materials s soferts al cartell lluminós instal·lat a l’entrada de l’immoble ubicat al carrer Sant Domingo,
17, propietat del Sr. XXXXXX, presumptament en copejar-lo un vehicle voluminós, fet ocorregut en
motiu dels preparatius de la fira de novembre de l’any 2011.
Vist l’escrit de la companyia asseguradora OCASO, RGE núm. 6322, de 26.07.12, mitjançant el
qual es comunica l’abonament d’una indemnització per un import de 669’56 € en relació als fets objecte
d’aquest expedient.
Vist l’informe de l’àrea de Serveis de dia 10 de febrer de 2014 que indica “Aquest immoble va ser
ocupat en règim de lloguer per l’oficina municipal de turisme de l’Ajuntament de Pollença a les dates
esmentades. La responsable de l’àrea de turisme va comentar a l’àrea de serveis els fets exposats a la
instància. Es varen avisar empreses ( febrer i vidrier) per pressupostar la feina i fer la reparació però
l’empresa que l’havia de realitzar, no la va executar.”
Vista la proposta de la instructora de l’expedient de data 13.05.14, que assenyala entre d’altres que
“QUE: a la vista de les actuacions practicades en el procediment ha quedat acreditat que el dany causat ha
estat provocat pel cop d’un vehicle voluminós, i es va produir quan l’Ajuntament era llogater de
l’immoble,per la qual cosa l’empresa asseguradora de l’Ajuntament es va fer càrrec de les despeses.
Respecte a la diferència de preu entre el que l’asseguradora va ingressar a l’Ajuntament i el sol·licitat
pel reclamant, a més de l’increment de l’IVA ( del 18 al 21), afegeix un concepte nou: un tub fluorescent,
que no es va comunicar en el seu moment a l’asseguradora entre els danys soferts
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Estimar parcialment la reclamació presentada, atès que ha pogut quedar acreditat l’existència del nexe
causal entre el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics
municipals.
2n.- Indemnitzar al Sr. XXXXXX amb la quantia de 669’56 € pels danys soferts
3r. Notificar el present acord a l’interessat, així com a l’àrea d’Intervenció municipal als efectes
preceptius.
7.2.- Aprovació, si procedeix, del document de Política Integrada de Qualitat i Medi Ambient de les
platges de Pollença
Vista la Proposta de la Regidora delegada de Turisme, Policia i Medi Ambient Sra. Maria P. Buades Cifre
de dia 13 de maig de 2014 relativa a l’aprovació de la Política Integrada de Qualitat i Medi Ambient de
les platges de Pollença elaborada pels serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient en el marc de la
implantació d’un sistema voluntari de gestió de qualitat i medi ambient a les platges del municipi, amb la
finalitat de definir els elements principals i l’estratègia per a la correcta implantació del sistema de gestió
integrat (SIGI), la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Aprovar el document annex de Política Integrada de Qualitat i Medi Ambient de les platges de
Pollença.
2n.- Facultar al Sr. Batle per a la seva signatura, als efectes oportuns.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Medi Ambient, juntament amb el document adjunt signat per
la Batlia, com àrea gestora i responsable de l’execució del mateix, als efectes pertinents.

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

