ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 12/2014
Caràcter: ordinària
Data: 17 de juny de 2014
Horari: de 09:10 a 11:55 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 20 de maig de 2014
2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 3 de juny 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 20 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 20 de maig 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 3 de juny 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 3 de juny de 2014.
Vist que no n’hi ha cap, s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
3. URBANISME
3.1. – Llicències urbanístiques
3.1.1.) Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística a particulars:

Expedient

Promotor

Decret

101/04

Comunitat Propietaris Edifici “Centaurus”

561

140/14

XXXXXXXXXXX

562

141/14

XXXXXXXXXXX

563

153/14

Ctat. Prop. De l’edifici “Duran”

564

154/14

Ctat. Prop de l’edifici “Rotonda”

565

158/14

Ctat. Prop. De l’edifici “Avançada”

567

207/14
210/14
242/09
473/12
243/13
257/13

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

569
570
574
578
582
583

513/13

Grupo Miguel Cifre, SA

584

958/00

Fincas, casas y xalets, sl

585

374/11

XXXXXXXXXXX

596

428/10

Endesa Distribución Eléctrica SLU

605

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
3.2. - Disciplina urbanística
3.2.1.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a expedients d’inici de procediment disciplinari i
sancionador per infracció urbanística:
- Decret núm. 572/2014 de declaració de caducitat procediment iniciat en data 15.05.13 i inici nou
procediment per obres de reforma, canvi d’ús i ampliació edificació agropecuària a habitatge, amb piscina
i magatzem a la parcel·la 196 del polígon 6 (expedient IU 25/06).
- Decret núm. 600/2014 d’inici expedient disciplinar i sancionador per obres de paret de marès, pèrgoles
metàl·liques, estructures de fusta i un porxo senzill a la parcel·la 409 del polígon 3 (exp. IU 23/14).
- Decret núm. 616/2014 de declaració de caducitat procediment iniciat en 15 de maig de 2013 i inici nou
procediment disciplinari i sancionador per la construcció d’un edifici de nova planta d’ús indeterminat a
la parcel·la 196 del polígon 6 (exp. IU 47/07).
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. 551/2014, relatiu a la imposició de sanció de 68.233 euros al Sr. XXXXXXXXXXX per obres de
construcció d’habitatge i piscina, amb terrasses i caseta de maquinària (expedient IU 08/06).
- Decret núm. 553/2014, relatiu a la imposició al Sr. XXXXXXXXXXX d’una sanció de 66.866 euros per la
reforma de l’edifici del carrer Gruat, 14-16, amb ampliació de pèrgola i planta coberta (exp. IU1/10).
- Decret núm. 587/2014, relatiu a la imposició al Sr. XXXXXXXXXXX d’una sanció de 39.073 euros per la
construcció d’un habitatge amb porxada a la parcel·la 724 del polígon 3 (exp. IU 4/10).
- Decret núm. 598/2014, relatiu a la imposició a la Sra. XXXXXXXXXXX d’una sanció de 2.195,40 euros per
les obres de reforma de l’habitatge del carrer Formentor, 77 de Pollença, legalitzades a l’exp. 75/13 (exp.
IU28/12).
- Decret núm. 599/2014, relatiu a validar la quantia per sanció de 1.527,17 euros (atès pagament realitzat) al
Sr XXXXXXXXXXX i altra per haver realitzat obres de consolidació i reforma al carrer Sant Jordi, 20,
legalitzades a l’expedient 260/11 (exp. IU 50/12).
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 de l’exercici 2014:

Núm. Document Nom tercer
1140313523
GRUPO ELECTRO STOCKS,
S.L.
1404/10999
TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.
52
XXXXXXXXXXX
118cr
A14/5281
32/2014
123CR
jun-14
FIA141083
FIA141293

Descripció
11 FANALS CALA SANT VICENÇ.

CONVERTIDOR DE VIDEO COMPOST BNC A VGA,
POLICIA.
CONTENCIOS P.A.610/11: RUBEN M.PASANTINO
LOPEZ.
A5 ACADEMIA D'INFORMATICA EQUIP DE SO REIS I PATGES POLLENÇA I PORT.
I COMPTABILITAT
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MATERIAL OFICINA SERVEIS SOCIALS.
MALLORCA, S.L.
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES "RADIO
XXXXXXXXXXX
POLLENÇA".
A5 ACADEMIA D'INFORMATICA 3 P. DVD'S TARRINES, SECRETARIA.
I COMPTABILITAT
GABINET D'ANALISI
REDACCIO CATALEG PROTECCIO DEL PATRIMONI
AMBIENTAL I TERRIT.,SL
POLLENÇA.
INSIGNA UNIFORMES, S.L.
CINTO I HOMBRERES INSPECTOR CAP AMB
HERALDIC.
INSIGNA UNIFORMES, S.L.
VESTUARI POLICIA LOCAL.

602.575

TABOHA PLASTI DEL
MEDITERRANEO, S.L.

CAIXA PAPER FOTOCOPIADORA A-4.

54/2014

XXXXXXXXXXX

55/2014

XXXXXXXXXXX

56/2014

XXXXXXXXXXX

57/2014

XXXXXXXXXXX

57/2014

XXXXXXXXXXX

CONTENCIOS P.A.210/2012: COSMOPOLITA
EXPLOTACIONES
CONTENCIOS P.A.331/11: CAFE CAPUCHINO
1919,S.L.
CONTENCIOS P.A.319/2012: ANTONIO RULL
PLOMER.
CONTENCIOS P.O.11/09: PROMOC.IBERO
MEDITERR.,SA.
CONTENCIOS P.MMONITORI 209/08: MASAMPE, S.L.

A/11061

INFORAIGUER, S.C.

28/2014

ANUNCI A RAVISTA SA PLAÇA "I FESTIV.MUSICA
SACRA".
ASSOCIACIO ATENEU ALCARI ESCOLA VIVA PORT, MAIG.

P0001801

EDITORA BALEAR, S.A.

P0001802

EDITORA BALEAR, S.A.

36730

DISTROMEL, S.A.

1405/10540
F-V/1170
F-V/1172
F-V/1169

3.663,38
14,70
4.483,05
64,26
556,87
97,49
544,70
363,00
181,50
2.202,80
4.878,90
242,00
4.550,00

638,00

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

REPARAR TERMO POLICIA LOCAL.

F-V/1174

XXXXXXXXXXX

F-V/1175

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

20140145

DCP3 COMUNICACION
CREATIVA, S.L.

201445

XXXXXXXXXXX

2

XXXXXXXXXXX

1174

XXXXXXXXXXX

55189/T-50204

XXXXXXXXXXX

1 030880

RED DIGITAL DE
TELECOMUNICACIONES DE
LAS ISLAS BALEARES, S.L.
CONSTRUCCIONES,
EXCAVACIONES Y ASFALTOS,
SA
CANAL 4 TELEVISION DE
BALEARES, SL

PB-378/14

50,81

REPARAR ALARMA C.P.JOAN MAS.

XXXXXXXXXXX

60

3.630,00

TRANSPORTES BLINDADOS,
S.A.

F-V/1173

F-V/1181

338,41

261,36

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

F-V/1177

121,73

ANUNCI A DIARIO MCA.:MODIF.ORDENANÇA PREU
FESTIVAL
AUNCI A DIARIO MCA.: APROV.INCIAL CONSULTES
PGOU.
26 ª QUOTA GPS-GPRS, MAIG.

F-V/1171

F-V/1176

Imp. (Eur)
19.126,74

RECANVIS I REPARACIONS BANYS PUBLIC
PLATGES.
DESCALSIFICADOR C.P.PORT DE POLLENÇA.
RECANVIS I REPARC.SANITARIES OFICINA
C.S.VICENÇ.
RECANVIS I REPARACIONS BANYS CAN
ESCARRINXO.
REVISAR TERMO I CALEFACCIO IES CLARA
HAMMERL.
RECANBIS I REPARACIONS SANITARIES ESCOLES.

392,04
358,55

77,00
640,26
2.589,40
322,30
99,00
70,79
2.318,03

RECANVIS I REPARACIONS TERMO CENTRE
CULTURAL.
RECANVIS I REPARACIONS SANITARIES CLAUSTRE.

359,95

RECANVIS I REPARCIONS SANITARIES CLAUSTRE.

949,85

100 CARTELLS 2000 FULLETS I 2 LONES: MUSICA
SACRA.
PARTICIPACIO AL 16è FESTIVAL INT.TEATRE
TERESETES.
BEGUDES G.CIVIL I PREVENCIO JORNADES
ESCOLES.
QUEVIURES REUNIO I JORNADES SEGURETAT
ESCOLAR.
SUPLERT COMPRA LLIBRETA "BATLIA".

701,20

BANDA AMPLA, JUNY.

DIFERENCIA IPC ABRIL
MANT.INT.ALINEAC.ARBORIES.

164,20

3.836,31
6,10
10,60
6,80
249,02

16,13

2014A17

XXXXXXXXXXX

PROGRAMA RODAMON CANAL 4TV: FIRA DEL VI
2014.
10000 TRIPTICS "COMERCIANTS DE POLLENÇA".

1.089,00

A00442

AVENC VERD, S.L.

25 CUBETES INTERIOR PER PAPERERES.

1.149,50

012/14

XXXXXXXXXXX

1.196,45

AU140090

CAIXA D'ESTALVIS DE
POLLENÇA "COLONYA"

233

XXXXXXXXXXX

SERVEI COORDINADOR SALVAMENT I
SOCORRISME, MAIG.
LLOGUER LOCAL C/ C.METEL, 4 JUTJAT DE PAU,
JUNY.
VASA DIPLOMA 3ª EDAT "COLONYA".

617,10

484,00
47,19

001-14
141083
214
219
14015
1
46
47
14-0165

TROPA DE CORNETES I
TAMBORS DEL SOLDA
ASAC COMUNICACIONES S.L.

ACTUACIONS "CORNETES I TAMBORS", GENER I
MAIG.
SERVEI TÈCNIC INFORMARIC, MAIG.

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

QUEVIURES AJUDA CRISI 7, 8 I 9 MAIG 2014.

682,39

QUEVIURES AJUDA CRISI 21, 22 I 23 MAIG 2014.

661,07

ASSOCIACIO XEREMIERS
ORATS
U.T.E.NETEJA VIARIA
POLLENÇA
U.T.E.NETEJA VIARIA
POLLENÇA
GALERIES VICENS, S.A.

ACTUACIONS A LES FESTES DE POLLENÇA.

QUEVIURES AJUDA CRISI, MAIG.

SERVEI NETEJA VIARIA, ABRIL.

1.500,00
7.068,41

678,15
3.500,00
69.909,14

I.P.C. 1ER TRIM.2014 SERVEI NETEJA VIARIA.

4.915,48

VOLAT SOTIL ESCENARI CLAUSTRE.

1.769,63

4001330214

SOCIEDAD ESTATAL
FRANQUEIG CORRESPONDENCIA MNPAL., MAIG.
CORREOS Y TELEGRAFOS,SA
220
2 COSSIOLS INAUGURACIO REFORMES "RADIO
XXXXXXXXXXX
POLLENÇA".
1780
4 COQUES INAUGURACIO REFORMES "RADIO
XXXXXXXXXXX
POLLENÇA".
POLL/ASS.TEA XXXXXXXXXXX
CLASSES DE TEATRE A LES ESCOLES, MAIG.
TRE (6)
6
LLOGUER CAMP DE FUTBOL CAN ESCARRINXO,
XXXXXXXXXXX
JUNY.
022/2014
HUGUET ABOGADOS, S.L.
ASSESSORAMENT JURIDIC I VARIS, RECURSOS
APREMI.
165
AMER E HIJOS, SA
ASFALTAT URBANITZACIO DE GOTMAR.

2.947,34

6

1.933,33

TOTAL

LLEURE ACTIU

PROGRAMA CENTRE OBERT, MAIG.

34,00
66,00
1.633,50
2.300,37
8.470,00
6.388,80

178.218,08

Núm. Document Nom tercer
Descripció
SAB401N0138179 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT G C COLONYA FEBABR 14
SDA401N0162717 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT BOT ABR 14

Imp. (Eur)
411,85
150,87

SAB401N0134815 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT POL. 10 MORRIO ABR
14
S3A401N0051074 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT PINSA ABR 14

414,34

S3A401N0051715 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT URB PINARET ABR 14

450,12

PKC401N0130477 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT CR MA10, ABR 14

465,44

P3A401N0434945 ENDESA ENERGIA, S.A.U.
P4A401N0599837 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT CR MA 10 PARKING
ABR 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT E. TORRES ABR 14

847,57

P4A401N0594692 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT POL. 10 ABR 14

405,36

P4A401N0599838 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT POL. 4 ABR 14

341,34

P4A401N0599840 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT MERCAT 2 ABR 14

557,19

P4A401N0607584 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT ROSES ABR 14

P4A401N0614735 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT CODONYER ABR 14

147,43

P4A401N0599841 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT M PELAYO ABR 14

406,74

P4A401N0599842 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

345,42

P4A401N0610900 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT OREDI FORMENTOR
ABR 14
FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT POLL ABR 14

P4A401N0594695 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT J. SOROLLA ABR 14

680,44

P4A401N0610901 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT A G COLOM ABR 14

619,22

P4A401N0619382 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC M ALBERTI ABR 14

480,76

P4A401N0599362 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESCOLES SC COLONYA ABR 14

579,76

P4A401N0586096 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESCOLES V. BUADES ABR 14

1.558,90

P4A401N0599477 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESCOLES JOAN MAS ABR 14

968,98

PCB401N0113098 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS PL VELLA ABR14

P4A401N0586100 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS CALVARI, 2 ABR 14

1.755,95

P4A401N0586102 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS CA LES MUNNARES ABR 14

1.082,76

P4A401N0586103 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS C. CULTURAL ABR 14

871,91

P4A401N0599839 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS S. DOMINGO ABR 14

661,12

PHC401N0031424 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS M LLOPIS ABR 14

351,11

31,7

173,3

715,46

338,32

501,13

SAB401N0135949 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. FLUID ELECTRIC CLAVAGUERAM FAR ABR 14

1.424,91

S1A401N0106407 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. FLUID ELECTRIC ESPORTS FUTBOL PORT ABR 14

1.003,37

P1A401N1007527 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESPORT PISCINA PORT ABR 14

2.112,79

P4A401N0586095 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESPORTS PAVELLO POLL ABR 14

1.379,23

P4A401N0594694 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESPORTS CAN ESCARRINXO ABR 14

P4A401N0619383 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESCOLES POLI PORT ABR 14

251,75

P4A401N0586101 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESPORTS POLI POLL ABR 14

1.855,35

454,23

TOTAL

24.796,12

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 de l’exercici 2014:

NÚM.DOC
408000115

NOM INTERESSAT
FERRO BUSO, S.L.

P4A401N0599843 ENDESA ENERGIA, S.A.

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
PERSONAL LABORAL

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

DESCRIPCIO
REPARAR COBERTA PISCINA PORT
(TEMPORAL).
CONSUM ELECTRIC PAC POLLENÇA 03/04 A
07/05/2014,

IMPORT €
958,56
786,16

QUILOMETRATGE, ABRIL.

67,20

QUILOMETRATGE, MAIG.

20,16

QUILOMETRATGE, ABRIL.

60,48

HORES EXTRAORDINARIES, ABRIL
TASQUES D'ENCARREGAT 22-25 ABRIL I 15-16
MAIG.

494,98

TASQUES OFICIAL 1ª JARDINER 21-25 ABRIL.
TASQUES DE CAP DE NETEJA 17 FEBRER A 4
ABRIL.

10,12

TASQUES DE CAP DE NETEJA 7 ABRIL.

98,54

392,21
8,34

QUILOMETRATGE, MAIG.

151,36

DESPESES DE REPRESENTACIO, MAIG.

186,41

QUILOMETRATGE, MAIG.
QUILOMETRATBE 22/04 A 08/05/2014,
DESPESES DE REPRESENTACIO, MAIG.
HORES EXTRAORDINARIES I
QUILOMETRATGE, MAIG.
HORES EXTRAORDINARIES I
QUILOMETRATGE, MAIG.
HORES EXTRAORDINARIES I
QUILOMETRATGE, MAIG.

73,23
100,00
51,50
370,17
390,44
301,36

QUILOMETRATGE, MAIG.

13,44

QUILOMETRATGE, MAIG.

33,60

QUILOMETRATGE, MAIG.
HORES EXTRAORDINARIES, MAIG.
HORES EXTR.3GENER/18 MAIG I
QUILOMETR.MAIG.
DIETES I DESPESES DE VIATGE, MAIG.

73,92
426,20
569,85
489,14

HORES EXTRAORDINARIES, MAIG.

3.239,12

GRATIFICACIONS CONVENI, MAIG.
QUILOMETRATGE, DIETA I HORES
EXTRAORD.MAIG-JUNY.

15.540,26
175,80

TOTAL

25.082,55

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. 625 de dia 17 de juny de 2014
Acte seguit es dóna compte de la resolució de Batlia de dia 17 de juny de 2014 que es transcriu
literalment:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 625.- Vist l’informe emès per part part d’Intervenció i Secretaria en data 16 de juny
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 24.140,56 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
de l’exercici 2014.
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 16 de juny 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 24.140,56 € a càrrec de les aplicacions
pressupostàries corresponents del vigent pressupost de l’exercici 2014.

Factur
a
D. Factura Nom tercer
1688 22/04/2014 POLLENCINA D'AUTOMOCIO,
S.L.U
1689 08/05/2014 POLLENCINA D'AUTOMOCIO,
S.L.U
1693 16/05/2014 FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

Descripció
RECANVIS VEHICLES SERVEIS 3373GFS
CITRROEN JUMPY.
LLUM DE FAR VEHICLE POLICIA
X.PICASSO.
TANCAR COSTAT CAMP BASQUET
EDIF.M.CAPLLONCH.
MATERIAL ELECTRIC.

Imp. BOP
(Eur)
406,96
8,76
3.207,18

1695

15/05/2014 ELECTROMAT BALEAR, S.L.

1696

1698

20/05/2014 MAGATZEM-FERRETERIA
POLLENÇA, S.L.
22/05/2014 LIMPIEZAS INDUSTRIALES
COLIS, S.L.
27/05/2014 XXXXXXXXXXX

1703

12/05/2014 XXXXXXXXXXX

1704

12/05/2014 XXXXXXXXXXX

1705

22/05/2014 ELECTRICA BAHIA, S.L.

1706

22/05/2014 ELECTRICA BAHIA, S.L.

1707

22/05/2014 ELECTRICA BAHIA, S.L.

1708

22/05/2014 ELECTRICA BAHIA, S.L.

1709

22/05/2014 ELECTRICA BAHIA, S.L.

1710

22/05/2014 ELECTRICA BAHIA, S.L.

CANVIAR 5 LLUMS EXTRES ENLLUMENAT
PORT.
PROVES ENLLUMENAT QUADRE PLASTIC
SETMANA SANTA.
MATERIAL I MONTAR FOCOS FESTES
SETMANA SANTA PORT.
CANVIAR LLUM EXTRA PORT (ZONA VILLA
CONCHA).
MONTAR FAROLA AL C/ PESCADOR.

1711

22/05/2014 ELECTRICA BAHIA, S.L.

LLEVAR I POSAR FAROLA ZONA PINARET.

746,24

1722

30/05/2014 XXXXXXXXXXX

157,30

1730

15/05/2014 CUXACH S.A.

1731

15/05/2014 CUXACH S.A.

1732

15/05/2014 CUXACH S.A.

MANTENIMENT ZONA VERDA PARC
INF.PONT ROMA I PLACET
MATERIAL CONSERVACIO C.P.COSTA I
LLOBERA.
2 SACS CIMENT RAPID PASSEIG ANGLADA
CAMARASSA.
MATERIAL OBRES "MAGATZEM".

1733

15/05/2014 CUXACH S.A.

4 TUBS PVC 90X1 I 75X1 C/ VICENÇ BUADES.

22,34

1734

15/05/2014 CUXACH S.A.

100 U. GUANTS I 1 MASCARILLA FILTRE.

31,62

1735

15/05/2014 CUXACH S.A.

MATERIAL OBRES C/ TEMPORAL.

191,87

1736

15/05/2014 CUXACH S.A.

MAQUINA DISC MAKITA (PISCINA PORT).

114,35

1737

15/05/2014 CUXACH S.A.

MATERIAL OBRES C/ MARE ALBERTA.

1738

15/05/2014 CUXACH S.A.

5 BOSSES BRIDES FISCHER 7,6X450.

1739

15/05/2014 CUXACH S.A.

MATERIAL OBRES PASSEIG VORAMAR.

1740

15/05/2014 CUXACH S.A.

CISELL MAKITA HM-1304.

1741

15/05/2014 CUXACH S.A.

1743

15/05/2014 CUXACH S.A.

1744

15/05/2014 CUXACH S.A.

1745

15/05/2014 CUXACH S.A.

1746

15/05/2014 CUXACH S.A.

1747

15/05/2014 CUXACH S.A.

1807

31/05/2014 XXXXXXXXXXX

MATERIALS CONSERV.PARKING. C.P.COSTA
I LLOBERA.
2 PURFLEX NEGRE CONSERVACIO C/ CORB
MARI.
15 POLIESTIRENO BASIC (TRANSPORT
BANCS PUBLICS).
8 SACS MINICONTAINER "JARDINS PLAÇA
XALOC".
MATERIAL OBRES CONSERVACIO C/ PUNTA
NEGRE.
MATERIAL OBRES ENLLUMENAT PUBLIC
CALA SANT VICENÇ.
SERVEI GRUA, MAIG.

1.373,35

1808

01/06/2014 AUXICARMALLORCA, S.L.

SERVEI GRUA, MAIG.

1.455,63

1796

30/04/2014 XXXXXXXXXXX

ACTIVITAT TEATRE ADULTS, ABRIL.

300,00

1797

31/05/2014 XXXXXXXXXXX

ACTIVITAT TEATRE ADULTS, MAIG.

450,00

1697

MATERIAL OBRES CONSERVACIO PASSEIG
VORAMAR.
DESOBTURACIO CANONADES AIGÜES
BRUTES, ABRIL.
2 VIDRES PER CORREDERA TAULONS
PLAÇA I CONVENT.
RECANVIS I REPARACIONS MOTOS POLICIA
LOCAL.
RECANVIS I REPARACIONS MAQUINARIA
JARDINERIA.
MONTAR LLUM PARC INFANTIL.

3.498,59
123,71
3.732,30
190,08
265,55
264,63
1.300,11
2.575,74
304,92
1.046,58
480,87
610,42

13,69
26,03
217,01

85,87
39,97
324,46
49,65
6,95
10,77
18,00
39,95
141,35
307,76

TOTAL

24.140,56

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.- Resolució, si procedeix, del recurs de reposició presentat pel Sr. XXXXXXXXXXX contra
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local dia 15 d’abril de 2014
Vist l’acord adoptat en sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada dia 15 d’abril de 2014
pel que es va aprovar la concessió de la llicència per l’ocupació de la via pública amb dues (2) taules i
vuit (8) cadires al Sr. XXXXXXXXXXX, titular de l’establiment anomenat L’ATURADA.
Atès l’acord adoptat en sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada dia 15 d’abril de
2014 pel que es va DENEGAR la concessió de la llicència per l’ocupació de la via pública amb una (1)
taula i quatre (4) cadires al Sr. XXXXXXXXXXX, titular de l’establiment anomenat L’ATURADA, atesa la
mancança de disponibilitat física d’espai a l’emplaçament de referència.
Atès l’escrit presentat pel Sr. XXXXXXXXXXX, amb RGE núm. 4148 de data 11.06.2014, on
sol·licita es re consideri l’acord de la Junta de Govern Local de dia 15.04.2014 i es concedeixi una (1)
taula i quatre (4) cadires que foren denegades en l’esmentat acord, la Junta de Govern Local, per
unanimitat acorda:
1r.- Ratificar íntegrament l’acord adoptat per aquesta Junta de Govern Local en sessió celebrada dia
15 d’abril de 2014 pel que es va denegar la llicència per l’ocupació de la via pública amb una (1) taula i
quatre (4) cadires per a l’any 2014 al Sr. XXXXXXXXXXX titular de l’establiment denominat
L’ATURADA situat en el carrer Cecilio Metelo, 60, atès la mancança de disponibilitat física d’espai a
l’emplaçament de referència i, en conseqüència, desestimar les al·legacions presentades pel Sr.
XXXXXXXXXXX

2r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.- Varis
4.4.1.- Dació a compte de la Resolució de Batlia núm. 588 de data 10 de juny de 2014
Seguidament es dóna compte de la resolució núm. 588/2014 que es transcriu a continuació:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 588
Vist el Conveni entre l’IBISEC i l’Ajuntament de Pollença per procedir a la reforma de la coberta del CEIP Joan
Mas, TM Pollença.
Vista que d’acord amb la clàusula 3.4 de l’esmentat conveni l’import d’adjudicació del contracte va ser de
97.232,72 €, corresponent a l’Ajuntament aportar 45.310,41 €.
Vistes les certificacions aprovades per l’IBISEC i presentades a l’Ajuntament de conformitat amb la clàusula 4 del
conveni per import total de 74.385,57 €.
Vist que el percentatge de finançament d’aquest Ajuntament és del 46,599964099 %, correspon efectuar
l’aportació de 34.663,65 €.

En virtud de les atribucions que m’atorga la normativa vigen d’acord amb la resolució de Batlia de dia 30 de juny de
2011 per la qual la Batlia es reserva la potestad d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern
Local per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies, i d’acord amb les atribucions que m’atorga els articles
185 i 186 del RDL 2/2004 que aprova el Texto Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
RESOLC:
Primer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de 34.663,65 € a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2013 151/75302 del pressupost de l’Ajuntament de Pollença.
Segon.- Ordenar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el pagament de l’esmentada aportació a favor de l’Institut
d’Infraestructures i Serveis Educatius
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern que es celebri.”

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
4.4.2.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXXX en representació de Ferloy Grup 44 S.L.
(RGE núm. 3858 de 29/05/14) en la qual demana la devolució d’un pagament indegut en concepte de taxa
d’ocupació de la via pública, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.-Procedir a la devolució a l’entitat Ferloy Grup 44 S.L. de 417,24 euros corresponents a la liquidació
núm.1353000142.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
4.4.3.- Dació a compte Resolució de Batlia núm. 614 de data 11 de juny de 2014
Es dóna compte de la resolució núm. 614/2014 que es transcriu a continuació:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 614
Vista la factura num. N4050033 de l’entitat INCOTEL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A amb CIF A48957682
per import de 104,83 € en concepte de Quota Anual Renovació 3 FAX Virtual
En virtud de les atribucions que m’atorga la normativa vigen d’acord amb la resolució de Batlia de dia 30 de juny
de 2011 per la qual la Batlia es reserva la potestad d’advocació de les competències delegades a la Junta de
Govern Local per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies, i d’acord amb les atribucions que m’atorga
els articles 185 i 186 del RDL 2/2004 que aprova el Texto Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
RESOLC:
1r.- Autoritzar i diposar la despesa, així com reconéixer l’obligació per import de 104,83 €, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 920 22200 del vigent pressupost per a l’exercici 2014 corresponent a la factura num. N4050033 de
l’entitat INCOTEL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A amb CIF en concepte de Quota Anual Renovació 3 FAX
Virtual .
2n.- Ordenar al dipositari de fons de l’Ajuntament el seu pagament.
3r.- Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern que es celebri.”

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
4.4.4.- Aprovació, si procedeix, de la imposició de 300.000 euros a l’entitat BANCA MARCH per un
termini de 19 mesos.
Vista la proposta presentada per l’entitat BANCA MARCH per efectuar un dipòsit de 300.000 euros amb les
següents condicions:
CAPITAL INICIAL 300.000
T.A.E.: 1.25 %

TERMINI: 19 mesos
RENOVACIÓ: al mateix termini
CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA TOTAL O PARCIAL: Amb recàlcul d’interessos de forma proporcional al termini
transcorregut des de l’inici de la imposició, amb una comissió del 0%

Vista la proposta abans transcrita, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Efectuar la imposició a termini fix per un termini de 19 mesos de 300.000 euros a l’entitat
BANCA MARCH.
Segon: Notificar el present acord a l’entitat financera, als efectes pertinents i donar trasllat del mateix a
l’àrea de Tresoreria
4.4.5.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
expositors
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXXX amb nom i representació de l’entitat
BELLAVIDA SYSTEMS, S.L. amb CIF Núm. B64550429 i amb RGE 3887 de 30/05/2014 en la qual
sol·licita permís per ocupació de la via pública amb expositors, al carrer Antoni Maura, 19 i a la Plaça
Major (BLANC DU NIL), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir la llicència per ocupació de la via pública amb 3 M2 per QUATRE (4) expositors a l’entitat
BELLAVIDA SYSTEMS, S.L., titular de l’establiment BLANC DU NIL, representada per la Sra.
XXXXXXXXXXX al carrer Antoni Maura, 19, per 7 mesos (01/04/2014 a 31/10/2014), per l’any 2014,
expositors que han d’estar adossats a la façana.
2n.- Denegar la llicència per ocupació de la via pública amb 18 M2 per DEU (10) expositors a l’entitat
BELLAVIDA SYSTMES, S.L., titular de l’establiment BLANC DU NIL, representada per la Sra.
XXXXXXXXXXX a la façana de la Plaça Major, per l’any 2014, atès la mancança de disponibilitat física
d’espai a l’emplaçament de referència.
2n.- Procedir a la retirada immediata de la resta d’elements d’ocupació de via pública no autoritzats per
l’any 2014, (catifes).
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
4.4.6.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
expositors
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXXX i RGE núm. 1103 de 17/02/2014 en la qual sol·licita
permís per ocupació de la via pública per expositors al Carrer Ecònom Torres, 7 cantonada carretera
Formentor, 15, (ELIMAR), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir la llicència per ocupació de la via pública amb 4 m2 per deu (10) expositors al Sr.
XXXXXXXXXXX titular de l’establiment ELIMAR situat al carrer Ecònom Torres, 7, per 7 mesos
(01/05/2014 a dia 30/11/2014), per l’any 2014.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.7.-- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
expositors
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXXX amb nom i representació de l’entitat
RODEMANN WOOD S.L., amb CIF Núm. B57640484 i amb RGE 3984 de 04/06/2014 en la qual
sol·licita permís per ocupació de la via pública amb expositors, al carrer Roservell, 5 ( MALLORCA
PROPERTY SHOP), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar la llicència per ocupació de la via pública amb una (1) taula i dos (2) taburetes a l’entitat
RODEMANN WOOD S.L, titular de l’establiment MALLORCA PROPERTY SHOP, representada per
la Sra. XXXXXXXXXXX situat al carrer Roservell, 5, per l’any 2014, atès a que la llicència d’activitat del
local no comporta aquest tipus d’ocupació.
2n.- Procedir a la retirada immediata d’elements d’ocupació de via pública no autoritzats per l’any 2014.

3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
4.4.8.- 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

NIF

DIRECCIÓ

ROCCHIO E CAPUANO,
S.L.
(SNACKBAR BELLINI)

B57522005

PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH, 7

TAULES
2014
12

CADIRE
S 2014
48

PERÍODE
3 MESOS I 12 DIES
(19/06/2014 a dia
30/09/2014)

2n.- 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.

3r.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.9.- 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. XXXXXXXXXXX, amb nom i representació de l’entitat
SUCESORES DEL MARINA S.L., amb CIF núm. B57725558 i RGE núm. 4066 de 06/06/2014 en la
qual sol·licita permís per ocupació de la via pública amb vint-i-quatre (24) taules i noranta sis (96) cadires
a la Plaça Miquel Capllonch, 13, (EL CIRCULO CULTURAL), la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb desat (17) taules i seixanta i sis (66) cadires
a de l’entitat SUCESORES DEL MARINA S.L. titular de l’establiment anomenat CIRCULO
CULTURAL representat pel Sr. XXXXXXXXXXX, situat a la Plaça Miquel Capllonch, 13, durant un
període de 7 mesos i 9 dies compres entre dia 23/05/2014 a dia 31/12/2014, per l’any 2014, que hauran
d’anar col·locades davant la façana del local de la direcció indicada en negreta.
2n.- Denegar llicència d’ocupació de la via pública set (7) taules i trenta (30) cadires a de l’entitat
SUCESORES DEL MARINA S.L. titular de l’establiment anomenat CIRCULO CULTURAL representat
pel Sr. XXXXXXXXXXX, situat a la Plaça Miquel Capllonch, 13, per l’any 2014, atès la mancança de
disponibilitat física d’espai a l’emplaçament de referència.
3r.- Procedir a la retirada immediata dels elements no autoritzat dins l’ocupació de la via pública 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)
b)
c)

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.

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.

5nt.- 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
taules i cadires/ plaça Miquel Capllonch i carrers colindants

Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXXX i RGE núm. 2520 de 28/03/2014 en la qual
sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Economo Torres, 11 (RTE.
MANDUCA).
Vista la nota emesa “in voce” per la Secretària i l’Interventor a la present proposta per la que de
conformitat amb l’article 11.5 de la Ordenança Municipal de l’Ajuntament de Pollença Reguladora de
l’ús de la via pública (BOIB núm. 53 de 02-05-2002) s’estableix que “no es concedirà llicència
d’ocupació als titulars de locals que no estiguin al corrent del pagament de les corresponents taxes i
impostos municipals referits al citat local” i que, d’acord amb les dades aportades per l’Agència
Tributària de les Illes Balears, a data de celebració de la present sessió de la Junta de Govern Local,
resulta que el Sr. XXXXXXXXXXX no es troba al corrent de pagament amb aquest Ajuntament.
Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, acorda:
1r.- Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb sis (6) taules i vint-i-quatre (24) cadires al
Sr. XXXXXXXXXXX, titular del local anomenat RTE. Manduca, al carrer Ecònom Torres, 11, per un
període de 9 mesos compresos entre dia 01/04/2014 a dia 31/12/2014, per l’any 2014.
2n.- Denegar llicència d’ocupació de la via pública amb dues (2) taules i vuit (8) cadires al Sr.
XXXXXXXXXXX, titular del local anomenat RTE. Manduca, al carrer Ecònom Torres, 11, atès la
mancança de disponibilitat física d’espai a l’emplaçament de referència.
3r.- Procedir a emetre la liquidació corresponent per l’ocupació de la via pública amb sis (6) taules i
vint-i-quatre (24) 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.
4rt.- Procedir a la retirada immediata de l’ocupació no autoritzada 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.
4.4.11.- 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

(HELADERIACAFETERIA IL GELATO)

MITJORN, 6

TAULES
2014
5

CADIRE
S 2014
16

PERÍODE
7 MESOS
(01/06/2014 a dia
31/12/2014)

ATILIO BOVERI, 5
(MULLIGANS)

14

56

7 MESOS
(01/05/2014 a dia
31/11/2014)

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.

3r.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.12.- 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. XXXXXXXXXXX, en nom i representació de l’entitat
RODRIGUEZ BORDOY, C.B. amb CIF núm. E57605271 i RGE núm. 2834 de 11/04/2014 en la qual
sol·licita permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Montision, 3, (RTE. EL
BRIÓ), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb quatre (4) taules i vuit (8) cadires a l’entitat
RODRIGUEZ BORDOY, C.B. representada pel Sr. XXXXXXXXXXX, titular del local anomenat RTE. EL
BRIÓ, al carrer Montision, 3, per un període de 7 mesos compresos entre dia 01/04/2014 a dia
31/10/2014, per l’any 2014, que hauran d’anar col·locades davant de la façana del local.
2n.- Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb quatre (4) taules i setze (16) cadires a
l’entitat RODRIGUEZ BORDOY, C.B. representada pel Sr. XXXXXXXXXXX, titular del local anomenat
RTE. EL BRIÓ, al carrer Montision, 3, per un període de 7 mesos compresos entre dia 01/04/2014 a dia
31/10/2014, per l’any 2014, que hauran d’anar col·locades a la plaça de l’Almoina de la següent manera:
• Deixant des de la façana de la casa situada a la plaça de l’Almoina, 1, fins al començament
de l’ocupació amb taules i cadires, una distancia de 1.5 metres d’amplada.
• Deixant des de la façana de la tenda OKLAND fins al començament de l’ocupació amb
taules i cadires, un distància de 1.5 metres d’amplada.
• Deixant 1 metre des de la font del gall fins al començament de l’ocupació amb taules i
cadires.
3r.- Denegar llicència d’ocupació de la via pública amb cinc (5) taules i sis (6) cadires a l’entitat
RODRIGUEZ BORDOY, C.B. representada pel Sr. XXXXXXXXXXX, titular del local anomenat RTE. EL
BRIÓ, al carrer Montision, 3, atès la mancança de disponibilitat física d’espai a l’emplaçament de
referència.
4rt.- Procedir a la retirada immediata de l’ocupació no autoritzada 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.
4.4.13.- 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. XXXXXXXXXXX, en nom i representació de l’entitat
BENNFERN, C.B. amb CIF núm. 57812935E i RGE núm. 3385 de 09/05/2014 en la qual sol·licita
permís per ocupació de la via pública amb taules i cadires al carrer Joan XXIII, 42, (BAR ENCANTS), la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir llicència d’ocupació de la via pública amb dues (2) taules i sis (6) cadires a l’entitat
BENNFERN, C.B. representada pel Sr. XXXXXXXXXXX, titular del local anomenat BAR ENCANTS, al
carrer Joan XXIII, 42, per un període de 12 mesos compresos entre dia 01/01/2014 a dia 31/12/2014, per
l’any 2014, que hauran d’anar col·locades davant la façana del local, deixant lliure de qualsevol element
la part d’enfront de l’arbre ubicat davant la façana.
2n.- Denegar llicència d’ocupació de la via pública amb una (1) taula i tres (3) cadires a l’entitat
BENNFERN, C.B. representada pel Sr. XXXXXXXXXXX, titular del local anomenat BAR ENCANTS, al
carrer Joan XXIII, 42, atès la mancança de disponibilitat física d’espai a l’emplaçament de referència.
3r.- Procedir a la retirada immediata de l’ocupació no autoritzada 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.

6è.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.14.- Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 15 d’abril de 2014, va concedir
llicència d’ocupació de la via pública amb quatre (4) taules i setze (16) cadires al Sr. XXXXXXXXXXX
titular de l’establiment EU GALLET, per un període de 6 mesos i mig comprès entre dia 15.04.2014 a dia
31.10.2014, a l’emplaçament ubicat a l’escalonada del Calvari i atès que per part del Sr. XXXXXXXXXXX
s’ha presentat renúncia a l’ocupació concedida i la conseqüent baixa de la liquidació de la taxa
corresponent, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Acceptar la renúncia de la llicència de l’ocupació de via pública amb quatre (4) taules i setze
(16) cadires presentada pel Sr. XXXXXXXXXXX, titular de l’establiment EU GALLET, pel que afecta a
l’emplaçament ubicat a l’escalonada del Calvari.
2n.- Procedir a emetre la liquidació corresponent per l’ocupació de la via pública amb quatre (4)
taules i setze (16) cadires des de dia 15/.04.2014 a dia 11.06.2014.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.

4.4.15.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXXX (RGE núm. 4171 de 12/06/14) en la qual
demana la bonificació de l’IVTM d’un vehicle per antiguitat i la devolució dels imports abonats en anys
anteriors i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.-Aplicar una bonificació per antiguitat del 100 % de la quota de l’IVTM del vehicle matrícula
IB9933N amb efectes d’1 de gener de 2014.
2n.-Denegar la petició de devolució dels imports abonats en concepte d’IVTM corresponents als
anys/exercicis anteriors, d’acord amb l’article 9 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles
de tracció mecànica.
3r.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes escaients.
4.4.16.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXXX (RGATIB núm. 14/1037 de 11/04/14)
en la qual demana la devolució de diversos pagaments indeguts en concepte de taxes de recollida i
tractament de fems i vist l’informe favorable emès pel servei de recaptació de l’ATIB en data 16.05.14, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.-Procedir a la devolució indeguda de la quantitat de 644,70 € en concepte de taxes de recollida i
tractament de fems de l’immoble amb referència cadastral 000604100EE01F0001HL corresponents als
exercicis de 2009 a 2013.
2n.-Notificar el present acord a la interessada, als efectes oportuns.

5.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
5.1.- Guals
5.1.1.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXXXXXXX (RGE núm. 1501 de 21.02.14) i vist
l’informe emès per la Policia Local en data 03.06.14, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Concedir a la Sra. XXXXXXXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual)
davant el garatge del carrer Hortensies, núm. 4 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.
5.1.2.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXXXXXXX (RGE núm. 2279 de 19.03.14) i vist
l’informe emès per la Policia Local en data 03.06.14, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Concedir a la Sra. XXXXXXXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual)
davant el garatge del carrer Pare Vives, núm. 10 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
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
5.3.- Varis
5.3.1.- Aprovació, si procedeix, d’autorització per a venda ambulant en el mercadet nocturn del
Port de Pollença per la temporada turística 2014

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 3 de desembre de 2013, va aprovar les bases
reguladores per accedir als llocs del mercadet nocturn 2014 (article 29 de l’ordenança municipal sobre la
venda ambulant als mercats de Pollença) per part dels venedors interessats.
Atenent al procediment tramitat i realitzades les oportunes comprovacions de disponibilitat d’espai lliure
per poder-lo destinar a aquest efecte, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 15
d’abril de 2014, va concedir les oportunes autoritzacions als interessats perquè durant la temporada
turística de 2014, ocupin un trast del mercat nocturn del Port de Pollença a l’emplaçament situat en la
Plaça Miquel Capllonch (dimarts) i en el Passeig Anglada Camarassa (dijous) i vist que per part de la Sra.
XXXXXXXXXXX s’ha formulat expressa renúncia a l’autorització atorgada (RGE núm. 3986 de 04.06.14),
a proposta de la Regidora delegada del Port de Pollença Sra. Francisca Cerdà Nadal de dia 5 de juny de
2014, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r. Concedir autorització a l’interessat que tot seguit es relaciona, al constar en el primer lloc del llistat de
la baremació realitzada en virtut del procediment tramitat a dit efecte, perquè durant la temporada
turística de 2014, ocupi un trast del mercat nocturn del Port de Pollença a l’emplaçament situat en la Plaça
Miquel Capllonch (dimarts) i en el Passeig Anglada Camarassa (dijous), amb una superfície de 6 m², per
a la venda de productes d’artesania, durant els dies de la setmana assenyalats comprensius del mesos de
juny a setembre de 2014 i en l’horari de 19:00 a 24:00 hores:
- Sr. XXXXXXXXXXX, per a la venda d’articles articles de Senegal
2n. Aquesta autorització es discrecional, revocable, personal i intransferible, es concedeix exclusivament
per a la venda dels productes que s’han descrit, i està condicionada al permanent compliments dels
requisits que n’han possibilitat l’atorgament.
-

Condicions de l’autorització:
No dificultar la circulació dels vianants i ocupar l’espai que s’assenyali.
S’haurà d’atendre en tot moments al que la Policia Local li indiqui o ordeni.
Aquesta autorització es concedeix només als efectes d’ocupació de via pública i no implica la possessió
d’altres autoritzacions quan siguin competència d’altres administracions públiques.
En tot moment haurà de mantenir exposada en un lloc visible l’autorització municipal, a disposició de
l’autoritat.
Deixar net de residus i deixalles l’espai del lloc concedit i evitar qualsevol causa que produeixi molèsties
als veïnats.

3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, comunicar-lo a la Policia Local i donar trasllat del mateix al
servei de mercats, al efectes pertinents.
5.3.2.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5663/OM Animals Domèstics
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXXXXXXXXX per la comissió d’una infracció administrativa
tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal d’animals domèstics.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han efectuat al·legacions al
contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador de referència ni a la proposta de resolució
de i vista la proposta de resolució de la Instructora de data 2 de juny de 2014, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. XXXXXXXXXXX una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de
la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal
d’animals domèstics, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.3.3.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5654/OM Animals Domèstics
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXXXXXXXXX per la comissió d’una infracció administrativa
tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal d’animals domèstics.

Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han efectuat al·legacions al
contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador de referència ni a la proposta de resolució
de i vista la proposta de resolució de la Instructora de data 9 de juny de 2014, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. XXXXXXXXXXX una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de
la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal
d’animals domèstics, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.3.4.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5719/OM Animals Domèstics
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXXXXXXXXX per la comissió d’una infracció administrativa
tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal d’animals domèstics.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han efectuat al·legacions al
contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador de referència ni a la proposta de resolució
de i vista la proposta de resolució de la Instructora de data 9 de juny de 2014, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr XXXXXXXXXXX una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de
la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal
d’animals domèstics, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.3.5.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5724/OM Animals Domèstics
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXXXXXXXXX per la comissió d’una infracció administrativa
tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal d’animals domèstics.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han efectuat al·legacions al
contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador de referència ni a la proposta de resolució
de i vista la proposta de resolució de la Instructora de data 9 de juny de 2014, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. XXXXXXXXXXX una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de
la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal
d’animals domèstics, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.3.6.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5656/OM Animals Domèstics
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXXXXXXXXX per la comissió d’una infracció administrativa
tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal d’animals domèstics.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han efectuat al·legacions al
contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador de referència ni a la proposta de resolució
de i vista la proposta de resolució de la Instructora de data 9 de juny de 2014, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. XXXXXXXXXXX una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de
la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal
d’animals domèstics, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.3.7.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5711/OM Animals Domèstics
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXXXXXXXXX per la comissió d’una infracció administrativa
tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal d’animals domèstics.

Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han efectuat al·legacions al
contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador de referència ni a la proposta de resolució
de i vista la proposta de resolució de la Instructora de data 9 de juny de 2014, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar al Sr. XXXXXXXXXXX una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de
la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 12 de l’ordenança municipal
d’animals domèstics, de conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.3.8.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5618/OM de Policia i Bon Govern.
Vist l’expedient sancionador incoat a la Sra. XXXXXXXXXXX (Buddha Bar) per la comissió d’una
infracció administrativa tipificada a l’art. 57.2.d) de l’ordenança Municipal de Policia i Bon Govern.
Vistes les al·legacions presentades contra la resolució d’inici del procediment sancionador.
Vista la proposta de 12 de desembre de 2013 de desestimació de les al·legacions referides.
Vista la notificació de la referida proposta i que no s’hi han presentat al·legacions
Vista la proposta de resolució de la Instructora de data 2 de juny de 2014, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades
2n.- Imposar a la Sra. XXXXXXXXXXX (Buddha Bar) una sanció de 525 € en aplicació de les sancions
previstes a l’art. 141 de la Llei 7/1985 com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 57.2.d), de
conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.3.9.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5673/OM d’Animals Domèstics.
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXXXXXXXXX per la comissió d’una infracció administrativa
tipificada a l’art. 12 de l’ordenança Municipal d’Animals Domèstics.
Vistes les al·legacions presentades contra la resolució d’inici del procediment sancionador.
Vista la proposta de 19 de febrero de 2014 de desestimació de les al·legacions referides.
Vista la notificació de la referida proposta i que no s’hi han presentat al·legacions
Vista la proposta de resolució de la Instructora de data 2 de juny de 2014, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades
2n.- Imposar al Sr. XXXXXXXXXXX una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de
la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 12, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.3.10.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5696/OM d’Animals Domèstics.
Vist l’expedient sancionador incoat a la Sra. XXXXXXXXXXX per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 12 de l’ordenança Municipal d’Animals Domèstics.
Vistes les al·legacions presentades contra la resolució d’inici del procediment sancionador.
Vista la proposta de 19 de febrer de 2014 de desestimació de les al·legacions referides.
Vista la notificació de la referida proposta i que no s’hi han presentat al·legacions
Vista la proposta de resolució de la Instructora de data 2 de juny de 2014, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades

2n.- Imposar a la Sra. XXXXXXXXXXX una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34
de la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 12, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.3.11.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5675/OM d’Animals Domèstics.
Vist l’expedient sancionador incoat a la Sra. XXXXXXXXXXX per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 12 de l’ordenança Municipal d’Animals Domèstics.
Vistes les al·legacions presentades contra la resolució d’inici del procediment sancionador.
Vista la proposta de 31 de març de 2014 de desestimació de les al·legacions referides.
Vista la notificació de la referida proposta i que no s’hi han presentat al·legacions
Vista la proposta de resolució de la Instructora de data 2 de juny de 2014, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades
2n.- Imposar a la Sra. XXXXXXXXXXX una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34
de la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 12, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.3.12.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5722/OM d’Animals Domèstics.
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXXXXXXXXX per la comissió d’una infracció administrativa
tipificada a l’art. 12 de l’ordenança Municipal d’Animals Domèstics.
Vistes les al·legacions presentades contra la resolució d’inici del procediment sancionador.
Vista la proposta de 31 de març de 2014 de desestimació de les al·legacions referides.
Vista la notificació de la referida proposta i que no s’hi han presentat al·legacions
Vista la proposta de resolució de la Instructora de data 2 de juny de 2014, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades
2n.- Imposar al Sr. XXXXXXXXXXX una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de
la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 12, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.3.13.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5737/OM d’Animals Domèstics.
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXXXXXXXXX per la comissió d’una infracció administrativa
tipificada a l’art. 12 de l’ordenança Municipal d’Animals Domèstics.
Vistes les al·legacions presentades contra la resolució d’inici del procediment sancionador.
Vista la proposta de 31 de març de 2014 de desestimació de les al·legacions referides.
Vista la notificació de la referida proposta i que no s’hi han presentat al·legacions
Vista la proposta de resolució de la Instructora de data 2 de juny de 2014, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades
2n.- Imposar al Sr. XXXXXXXXXXX una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de
la referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 12, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.

5.3.14.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5691/OM de la neteja de les vies
públiques i de la recollida de R.S.U.
Vist l’expedient sancionador incoat a la Sra. XXXXXXXXXXX per la comissió d’una infracció
administrativa tipificada a l’art. 23 de la neteja de les vies públiques i de la recollida de R.S.U.
Vistes les al·legacions presentades contra la resolució d’inici del procediment sancionador.
Vista la proposta de 31 de març de 2014 d’estimació de les al·legacions referides.
Vista la notificació de la referida proposta.
Vista la proposta de resolució de la Instructora de data 9 de juny de 2014, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Estimar les al·legacions presentades
2n.- Procedir a l’arxiu de l’expedient.
3r.- 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 per la Sra. XXXXXXXXXXX (RGE núm. 4016 de 5 de juny de 2014), policia
local, funcionària interina, mitjançant la qual demana l’abonament del cost de renovació del BTP.
Vist l’informe de la TAG, de data 9 de juny 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, “la Sra. XXXXXXXXXXX és policia local, funcionària de la Corporació”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Abonar a la Sra. XXXXXXXXXXX, Policia Local, funcionària d’aquest Ajuntament, la quantitat de
83,20 € corresponent a la renovació del carnet de conduir.
2n.- Notificar a la interessada aquest acord, i traslladar-ho al departament de Personal als efectes
pertinents.
5.5.- Cementiri municipal
5.5.1.- Vista la instància presentada pel senyor XXXXXXXXXXX (RGE núm. 4078 de 9.06.14) mitjançant la
qual sol·licita la concessió del dret funerari corresponent al columbari núm. 15 del cementiri municipal.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Atorgar el dret funerari corresponent al columbari núm. 15 del cementiri municipal al senyor
XXXXXXXXXXX, previ pagament de 1260 € en concepte de taxes administratives i amb subjecció a les
clàusules d’ús dictades sobre el particular i les que es puguin establir.
2n.- Notificar el present acord a la interessada i donat trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i al
departament de gestió del cementiri municipal, als efectes pertinents.
6.- CONTRACTACIÓ
6.1- Aprovació, si procedeix, de la ratificació de la signatura del contracte de gestió de venda
d’entrades del Festival de Pollença amb TICKETMASTER SPAIN S.A.U.
Vista la proposta de batlia, de 16 de juny de 2014, del següent tenor:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vista la propera celebració de la 53è edició del Festival de Música de Pollença i la necessitat de
disposar d’un sistema ágil de venda d’entrades i adaptat a les noves tecnologies.

Atès el model de contracte general de venda anticipada de l’entitat Ticket master que té com a
objecte la gestió, administració i venda anticipada de les entrades, en aquest cas del Festival de Música
de Pollença. Per a això, l’entitat Ticketmaster posa al servei de l'Ajuntament el SISTEMA i els Canals de
venda anticipada actualment disponibles (Internet, Telèfon, Mòbil, Terminals de Venda i Xarxa de
Tendes) i qualsevol nou canal que es pugui posar en funcionament en el futur.
Atesa la urgència aquest contracte es va signar pel batle en data de 30 de maig de 2014 amb
l’empresa Ticketmaster Spain SAU, NIF A- 60905486, representada per XXXXXXXXXXX
Vist que l’esmentat contracte general de gestió de venda anticipada d’entrades del festival de
Música de Pollença, s’ha signat per a l’exercici 2014, prorrogable per un any més si cap de les dues
parts denuncia el contracte en termini.
El Batle Proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Ratificar la signatura del contracte general de venda anticipada d’entrades del Festival signat
amb l’entitat TicketMaster Spain SAU, de data 30 de maig de 2014, als efectes corresponents.
No obstant, la Junta de Govern Local adoptarà l’acord que cregui oportú.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar la proposta precedent i els acords que conté.
6.2.- Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació privada de l’actuació de la Sra. AINHOA
ARTETA per al concert de dia 9 d’agost del Festival Internacional de Música de Pollença, i
convocatòria de la seva licitació ( expt. núm. 16/2014/ Contractació)
Vista la proposta de Batlia de dia 11 de juny de 2014, del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que segons es justifica en la proposta adjunta del Director Artístic del Festival de Música de
Pollença Sr. Joan Valent Capella, es precisa la prestació consistent en la contractació de la Sra.
AINHOA ARTETA per al concert de dia 9 d’agost de 2014 en el marc de la celebració de la 53è edició
del Festival Internacional de Música de Pollença, mitjançant contracte privat
Vist que consta en l’expedient les condicions tècniques i administratives que han de regir la corresponent
contractació, tenint el present contracte caràcter privat, conforme determinen els articles 18 i 20 del
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Texte Refòs de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP), atès que concorren les causes de tractar-se d’un servei d’interpretació artística de
caràcter recreatiu establert en l’annex II de la LCSP, per exclusivitat.
Vist que, de conformitat amb dita proposta, s’ha elegit la interpretació artística de la Sra. AINHOA
ARTETA representada en aquests actes per exclusivitat per “IBERKONZERT S.L.”, amb domicili al
carrer Rodríguez Arias, 23-2n, 48011 BILBAO, amb NIF B-48648638, pel que únicament pot
encomanar-se la realització de l’objecte del contracte a la mateixa, per les raons especificades, haventne elaborat els preceptius plecs de condicions administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
1r. Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient de contractació.
2n.- Aprovar l'expedient per a la present contractació privada i la seva adjudicació mitjançant
procediment negociat sense publicitat, per raons d’exclusivitat i especialitat artística, conformement amb
els plecs de clàusules econòmico-administratives particulars i de prescripcions tècniques redactades a
l'efecte.

3r.- Aprovar l’adjunt plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
haurà de regir el contracte.
4rt- Aprovar una despesa de 25.000 €, més la quantitat de 5.250 € en concepte del 21% d’IVA, el que
suposa un total de 30.250 €, amb càrrec a la partida pressupostària 335226995 del vigent pressupost
2014, amb destí a l’adjudicació del contracte privat de l’actuació de la Sra. AINHOA ARTETA, el proper
dia 9 d’agost de 2014 en la 53na. edició del Festival Internacional de Música de Pollença.
5è.- Convidar, tal com consta a la documentació adjunta, a l’únic empresari capacitat per a l’execució
del present contracte IBERKONZERT S.L.”, amb domicili al carrer Rodríguez Arias, 23-2n, 48011
BILBAO, amb NIF B-48648638, perquè presenti la pertinent proposició i oferta conforme l’establert a la
clàusula 11ª del plec de condicions.
6è.- Complir la resta dels tràmits preceptius d'impuls fins a l’adjudicació i formalització de l'oportú
contracte.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui pertinent. ”
Passats a votació, la Junta de Govern Local, per majoria (4 vots a favor (PP i IB-Lliga) i 1 vot en contra
(UMP), acorda aprovar íntegrament la proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
6.3.- Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació privada de l’actuació del Sr. MIGUEL
POVEDA per al concert de dia 14 d’agost del Festival Internacional de Música de Pollença, i
convocatòria de la seva licitació ( expt. núm. 17/2014/ Contractació)
Vista la proposta de Batlia de dia 11 de juny de 2014, del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que segons es justifica en la proposta adjunta del Director Artístic del Festival de Música de
Pollença Sr. Joan Valent Capella, es precisa la prestació consistent en la contractació del Sr. MIGUEL
POVEDA per al concert de dia 14 d’agost de 2014 en el marc de la celebració de la 53è edició del
Festival Internacional de Música de Pollença, mitjançant contracte privat
Vist que consta en l’expedient les condicions tècniques i administratives que han de regir la corresponent
contractació, tenint el present contracte caràcter privat, conforme determinen els articles 18 i 20 del
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Texte Refòs de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP), atès que concorren les causes de tractar-se d’un servei d’interpretació artística de
caràcter recreatiu establert en l’annex II de la LCSP, per exclusivitat.
Vist que, de conformitat amb dita proposta, s’ha elegit la interpretació artística del Sr. MIGUEL
POVEDA representat en aquests actes per exclusivitat per l’empresa “MPOVEDA PRODUCCIONES
SL”, amb CIF B 91825257, domicili al carrer Ingenieria, 2-4, Ed. Terrats. Oficina 47,
GINES( SEVILLA), 41960, pel que únicament pot encomanar-se la realització de l’objecte del contracte
a la mateixa, per les raons especificades, havent-ne elaborat els preceptius plecs de condicions
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
1r. Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient de contractació.

2n.- Aprovar l'expedient per a la present contractació privada i la seva adjudicació mitjançant
procediment negociat sense publicitat, per raons d’exclusivitat i especialitat artística, conformement amb
els plecs de clàusules econòmico-administratives particulars i de prescripcions tècniques redactades a
l'efecte.
3r.- Aprovar l’adjunt plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
haurà de regir el contracte.
4rt- Aprovar una despesa de 18.000 €, més la quantitat de 3.780 € en concepte del 21% d’IVA, el que
suposa un total de 21.780 €, amb càrrec a la partida pressupostària 335226995 del vigent pressupost
2014, amb destí a l’adjudicació del contracte privat de l’actuació del Sr. MIGUEL POVEDA, el proper
dia 14 d’agost de 2014 en la 53na. edició del Festival Internacional de Música de Pollença.
5è.- Convidar, tal com consta a la documentació adjunta, a l’únic empresari capacitat per a l’execució
del present contracte l’empresa MPOVEDA PRODUCCIONES SL, amb CIF B 91825257, domicili al
carrer Ingenieria, 2-4, Ed. Terrats. Oficina 47, GINES( SEVILLA), 41960, perquè presenti la pertinent
proposició i oferta conforme l’establert a la clàusula 11ª del plec de condicions.
6è.- Complir la resta dels tràmits preceptius d'impuls fins a l’adjudicació i formalització de l'oportú
contracte.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui pertinent. ”
Passats a votació, la Junta de Govern Local, per majoria (4 vots a favor (PP i IB-Lliga) i 1 vot en contra
(UMP), acorda aprovar íntegrament la proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
6.4.- Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació privada de l’actuació de SVEN HELBIG &
THE FAURÉ QUARTET per al concert de dia 16 d’agost del Festival Internacional de Música de
Pollença, i convocatòria de la seva licitació ( expt. núm. 18/2014/ Contractació)
Vista la proposta de Batlia de dia 11 de juny de 2014, del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que segons es justifica en la proposta adjunta del Director Artístic del Festival de Música de
Pollença Sr. Joan Valent Capella, es precisa la prestació consistent en la contractació del conjunt SVEN
HELBIG & THE FAURÉ QUARTET per al concert de dia 16 d’agost de 2014 en el marc de la
celebració de la 53è edició del Festival Internacional de Música de Pollença, mitjançant contracte privat
Vist que consta en l’expedient les condicions tècniques i administratives que han de regir la corresponent
contractació, tenint el present contracte caràcter privat, conforme determinen els articles 18 i 20 del
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Texte Refòs de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP), atès que concorren les causes de tractar-se d’un servei d’interpretació artística de
caràcter recreatiu establert en l’annex II de la LCSP, per exclusivitat.
Vist que, de conformitat amb dita proposta, s’ha elegit la interpretació artística de SVEN HELBIG &
THE FAURÉ QUARTET representat en aquests actes per exclusivitat per l’empresa per l’empresa
LLURIANET SL, amb CIF B-66022955, domicili al carrer Rosselló número 235 Entl. 1r., BARCELONA,
08008, , pel que únicament pot encomanar-se la realització de l’objecte del contracte a la mateixa, per
les raons especificades, havent-ne elaborat els preceptius plecs de condicions administratives particulars
i de prescripcions tècniques.
Proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

1r. Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient de contractació.
2n.- Aprovar l'expedient per a la present contractació privada i la seva adjudicació mitjançant
procediment negociat sense publicitat, per raons d’exclusivitat i especialitat artística, conformement amb
els plecs de clàusules econòmico-administratives particulars i de prescripcions tècniques redactades a
l'efecte.
3r.- Aprovar l’adjunt plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
haurà de regir el contracte.
4rt- Aprovar una despesa de 22.000 €, més la quantitat de 4.620 € en concepte del 21% d’IVA, el que
suposa un total de 26.620 €, amb càrrec a la partida pressupostària 335226995 del vigent pressupost
2014, amb destí a l’adjudicació del contracte privat de l’actuació del conjunt de SVEN HELBIG & THE
FAURÉ QUARTET, el proper dia 16 d’agost de 2014 en la 53na. edició del Festival Internacional de
Música de Pollença.
5è.- Convidar, tal com consta a la documentació adjunta, a l’únic empresari capacitat per a l’execució
del present contracte l’empresa LLURIANET SL, amb CIF B-66022955, domicili al carrer Rosselló
número 235 Entl. 1r., BARCELONA, 08008, per què presenti la pertinent proposició i oferta conforme
l’establert a la clàusula 11ª del plec de condicions.
6è.- Complir la resta dels tràmits preceptius d'impuls fins a l’adjudicació i formalització de l'oportú
contracte.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui pertinent.”
Passats a votació, la Junta de Govern Local, per majoria (4 vots a favor (PP i IB-Lliga) i 1 vot en contra
(UMP), acorda aprovar íntegrament la proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
6.5.- Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació privada de l’actuació de GORAN
BREGOVIC AND THE WEDDING AND FUNERAL BAND per al concert de dia 23 d’agost del
Festival Internacional de Música de Pollença, i convocatòria de la seva licitació ( expt. núm.
19/2014/ Contractació)
Vista la proposta de Batlia de dia 11 de juny de 2014, del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que segons es justifica en la proposta adjunta del Director Artístic del Festival de Música de
Pollença Sr. Joan Valent Capella, es precisa la prestació consistent en la contractació del conjunt
GORAN BREGOVIC AND THE WEDDING AND FUNERAL BAND per al concert de dia 23 d’agost de
2014 en el marc de la celebració de la 53è edició del Festival Internacional de Música de Pollença,
mitjançant contracte privat
Vist que consta en l’expedient les condicions tècniques i administratives que han de regir la corresponent
contractació, tenint el present contracte caràcter privat, conforme determinen els articles 18 i 20 del
RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Texte Refòs de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP), atès que concorren les causes de tractar-se d’un servei d’interpretació artística de
caràcter recreatiu establert en l’annex II de la LCSP, per exclusivitat.

Vist que, de conformitat amb dita proposta, s’ha elegit la interpretació artística de GORAN BREGOVIC
AND THE WEDDING AND FUNERAL BAND representat en aquests actes per exclusivitat per
l’empresa per l’empresa LLURIANET SL, amb CIF B-66022955, domicili al carrer Rosselló número 235
Entl. 1r., BARCELONA, 08008, , pel que únicament pot encomanar-se la realització de l’objecte del
contracte a la mateixa, per les raons especificades, havent-ne elaborat els preceptius plecs de condicions
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
1r. Declarar la urgència de la tramitació de l’expedient de contractació.
2n.- Aprovar l'expedient per a la present contractació privada i la seva adjudicació mitjançant
procediment negociat sense publicitat, per raons d’exclusivitat i especialitat artística, conformement amb
els plecs de clàusules econòmico-administratives particulars i de prescripcions tècniques redactades a
l'efecte.
3r.- Aprovar l’adjunt plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
haurà de regir el contracte.
4rt- Aprovar una despesa de 42.000 €, més la quantitat de 8.820 € en concepte del 21% d’IVA, el que
suposa un total de 50.820 €, amb càrrec a la partida pressupostària 335226995 del vigent pressupost
2014, amb destí a l’adjudicació del contracte privat de l’actuació del conjunt de GORAN BREGOVIC
AND THE WEDDING AND FUNERAL BAND per al concert de dia 23 d’agost de 2014en la 53na.
edició del Festival Internacional de Música de Pollença.
5è.- Convidar, tal com consta a la documentació adjunta, a l’únic empresari capacitat per a l’execució
del present contracte l’empresa LLURIANET SL, amb CIF B-66022955, domicili al carrer Rosselló
número 235 Entl. 1r., BARCELONA, 08008, per què presenti la pertinent proposició i oferta conforme
l’establert a la clàusula 11ª del plec de condicions.
6è.- Complir la resta dels tràmits preceptius d'impuls fins a l’adjudicació i formalització de l'oportú
contracte.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui pertinent.”
Passats a votació, la Junta de Govern Local, per majoria (4 vots a favor (PP i IB-Lliga) i 1 vot en contra
(UMP), acorda aprovar íntegrament la proposta precedent i els acords continguts en la mateixa.
6.6.- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de serveis de les “Estades esportives
d’estiu de Pollença i Port de Pollença” (Expt. Núm. 2/2014/Contractació)
A continuació es dóna compte de la proposta del Regidor delegat d’Esports de data 11 de juny de 2014:
“Per resolució de Batlia de data 7 d’abril de 2014 es va aprovar l’expedient de contractació i els plecs
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del contracte de serveis de les estades
esportives d’estiu de Pollença i Port de Pollença.

Vista la tramitació de la licitació mitjançant procediment obert i emprant, a més del preu, altres criteris
de valoració, d’acord amb els articles 157 i ss del TRLCSP. Vists els informes emesos a l’efecte de data
8.05.14 i 12.05.14 i la proposta de la Mesa de contractació de data 29 de maig de 2014, per la qual es
proposa l’adjudicació del contracte de serveis de les Estades esportives d’estiu de Pollença i Port de
Pollença a l’empresa FONAESPORT SL, per un import de 160.185,18 € (IVA exclòs), d’acord amb la
resolució del desempat entre les dues empreses que han obtingut la mateixa puntuació i de conformitat
amb la documentació presentada per l’empresa de millores en l’àmbit de prestació del servei.
Atès que el licitador ha presentat (RGE 4093 de 9.06.14) la documentació corresponent una vegada
realitzat el requeriment pertinent.
Proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
1r- Declarar vàlida la licitació del contracte administratiu de serveis de les Estades esportives d’estiu de
Pollença i Port de Pollença, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
2n- Adjudicar el contracte administratiu de serveis de les Estades esportives d’estiu de Pollença i Port de
Pollença, per un import de 160.185,18 € (IVA exclòs) a l’empresa FONAESPORT S.L., amb CIF
B57663106, de conformitat amb la documentació presentada per l’empresa de millores en l’àmbit de
prestació del servei 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), tot això d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
3r.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, en un termini no superior a 15 dies hàbils, comptadors
des de la data de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.
4.- Publicar aquest acord al perfil del contractant, notificar-lo a tots els licitadors i traslladar-lo a l’àrea
d’Intervenció i a l’àrea d’Esports als efectes oportuns.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar la proposta precedent i els acords que conté.
6.7.- Adjudicació, si procedeix, del contracte menor privat d’interpretació artística del concert de
dia 27 de juliol de 2014, 53na. edició Festival de Música de Pollença (expt. núm. 13/Llibre de
Contractació 2014)
Vist que segons es justifica en la proposta adjunta del Director Artístic del Patronat del Festival de
Música de Pollença Sr. Joan Valent Capella, es precisa la prestació consistent en la contractació dels
artistes XXXXXXXXXXX per a una actuació el dia 27 de juliol de 2014 en el marc de la celebració de la
53è edició del Festival Internacional de Música de Pollença.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 26/05/2014 en el que s’acredita l’existència de
crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de conformitat amb els articles 9, 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 majoria (4 vots a favor (PP i IB-Lliga) i 1 vot en contra (UMP)), ACORDA:
Primer.- Adjudicar a la Sra XXXXXXXXXXX, per un import de 2.000 €, més 420 € en concepte d’IVA, tot
el qual fa un preu total de 2.420 €, el contracte privat d’interpretació artística consistent en la seva
actuació en un concert el dia 27 de juliol de 2014 en el marc de la celebració de la 53è edició del Festival
Internacional de Música de Pollença.

Segon.- Adjudicar al Sr., representant exclusivament per l’empresa CAVARADOSSI SL, amb NIF B54059720, i domicili al c/ Italia núm. 8-2n.A, ALACANT, 03003, per un import de 2.000 €, més 420 € en
concepte d’IVA, tot el qual fa un preu total de 2.420 €, el contracte privat d’interpretació artística
consistent en la seva actuació en un concert el dia 27 de juliol de 2014 en el marc de la celebració de la
53è edició del Festival Internacional de Música de Pollença.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 335 226995 del vigent
Pressupost de l’exercici 2014
Quart.- Notificar aquest acord als adjudicataris i demès interessats, als efectes oportuns.
Quint.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.
6.8.- Adjudicació, si procedeix, del contracte d’arrendament de 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 (Exp. núm. 7/2014/Llibre contractació)
A continuació es dóna compte de la proposta del Regidora delegada de Medi Ambient i Policia de data 16
de juny de 2014:
“Per resolució de Batlia de data 13 de maig de 2014 es va aprovar l’expedient de contractació i els
plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del contracte d 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.
Vista la tramitació de la licitació i vist l’informe tècnic d’avaluació de la única plica presentada pel
licitador per l’empresa DORNIER SA, amb CIF a 58369497 , per un import de 22.625,75€ (IVA exclòs)
corresponent a sis mesos de contracte, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.
Vistes las clàusules 14 i 15 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el
procediment de contractació, respecte de la documentació que ha de presentar el licitador que hagi
presentat l’oferta més avantatjosa en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver
rebut el requeriment de l’òrgan de contractació formulat a l’efecte. Atès que el licitador ha presentat
(RGE 4204 de 13.06.14) la documentació corresponent.
Proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Declarar vàlida la licitació del contracte administratiu d’arrendament de 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, d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu d’arrendament de les màquines expenedores de tiquets
d’aparcament a l’empresa DORNIER S.A., amb CIF A58369497, per un import de 3.770’95 € mensuals
(IVA exclòs), de conformitat amb la documentació presentada per l’empresa en l’àmbit de prestació del
servei i per un termini des de la data de formalització del contracte fins 31 d’octubre de 2014, tot això
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
regeixen la contractació.
Tercer.- Requerir l’empresa adjudicatària perquè, en un termini no superior a 10 dies hàbils,
comptadors des de la data de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.
Quart.- Publicar aquest acord al perfil del contractant, notificar-lo a tots els licitadors i traslladar-lo a
l’àrea d’Intervenció i a l’Àrea de Medi Ambient i Policia als efectes oportuns.”

Passats a votació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar íntegrament la proposta
precedent i els acords continguts en la mateixa.
7.- VARIS
7.1.- Dació de compte de resolució d’alcaldia núm. 607 de requeriment de documentació als efectes
d’adjudicació del lot S (Expt. contractació 5766)
Vist el següent decret de què es dóna compte:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 607.: Per acord de Junta de Govern Local de dia 1 d’abril de 2014 es va
resoldre aprovar el projecte tècnic d’instal·lacions i el plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques que ha de regir l’autorització mitjançant procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació, per a l’explotació de les instal·lacions i els serveis de temporada del litoral
d’aquest terme municipal per a l’any 2014 prorrogable per tres temporades més, de temporada en
temporada i convocar simultàniament la licitació que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 57 de dia 26 d’abril de 2014.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de licitació en sessió celebrada dia 9 de juny de
2014, de la que es desprèn la valoració dels criteris d’adjudicació, proposant alhora, per unanimitat, a
l’òrgan competent l’adjudicació de l’autorització del LOT S: Escola de Vela de Can Cullerassa, a
l’entitat “MALLORCA KITEBOARDING & SUP SL”, oferint un cànon anual de 5.000 €/temporada i de
conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades, estimant-se com l’oferta i proposició
més idònia, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Vista la clàusula 16 del plec de clàusules administratives i tècniques que regeix el procediment de
referència en quan preveu la documentació que ha de presentar el licitador que hagi presentat l’oferta
més avantatjosa, previ requeriment a dit efecte, fent ús de les facultats que legalment tinc conferides,
RESOLC:
1r- Requerir a l’entitat “MALLORCA KITEBOARDING & SUP SL” , amb NIF B- 57851966, perquè en
el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la
següent documentació:
- LOT S: Escola de Vela de Can Cullerassa:
- Darrer rebut de l’IAE o el document d’alta en el mateix, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara
l’obligació de pagament. En el supòsit de que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits de l’exempció de
l’impost, haurà de presentar el document d’alta i una declaració responsable en la que s’acrediti aquesta
circumstància.
- Certificació administrativa expedida per l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització
a l’òrgan competent per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò (En el cas d’autorització davant la
Seguretat Social haurà d’aportar el C.C.C).
- Certificació administrativa expedida per la Tresoreria Municipal justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Pollença o autorització a l’òrgan competent per
obtenir de forma directa l’acreditació d’allò.
- Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva per import de 250 €, equivalent al 5% de la
rematada, conforme la clàusula 10 del plec de condicions.
- Documents que acreditin l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a adscriure a l’execució de
l’autorització, conforme a l’article 64.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.
- Dins l’esmentat termini també s’ha de presentar, si és el cas, el contracte de solvència amb l’empresa o
persona que hagi posat els seus mitjans a disposició del licitador per poder participar.

2n.- Notificar la present resolució a l’entitat interessada, als efectes pertinents.
3r.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als
efectes oportuns.”
Els reunits se’n donen per assabentats, als efectes oportuns.
7.2.- Dació de compte de resolució d’alcaldia núm. 608 de requeriment de documentació als efectes
d’adjudicació del lot P (Expt. contractació 5766)
Vist el següent decret de què es dóna compte:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 608.:Per acord de Junta de Govern Local de dia 1 d’abril de 2014 es va
resoldre aprovar el projecte tècnic d’instal·lacions i el plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques que ha de regir l’autorització mitjançant procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació, per a l’explotació de les instal·lacions i els serveis de temporada del litoral
d’aquest terme municipal per a l’any 2014 prorrogable per tres temporades més, de temporada en
temporada i convocar simultàniament la licitació que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 57 de dia 26 d’abril de 2014.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de licitació en sessió celebrada dia 9 de juny de
2014, de la que es desprèn la valoració dels criteris d’adjudicació, proposant alhora, per unanimitat, a
l’òrgan competent l’adjudicació de l’autorització del LOT P: Flysurf a La Gola, al Sr. XXXXXXXXXXX
oferint un cànon anual de 3.700 €/temporada i de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores
presentades, estimant-se com l’oferta i proposició més idònia, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Vista la clàusula 16 del plec de clàusules administratives i tècniques que regeix el procediment de
referència en quan preveu la documentació que ha de presentar el licitador que hagi presentat l’oferta
més avantatjosa, previ requeriment a dit efecte, fent ús de les facultats que legalment tinc conferides,
RESOLC:
1r- Requerir al Sr. XXXXXXXXXXX, amb NIF 43.137.429-D, perquè en el termini de 10 dies hàbils
comptadors des de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la següent documentació:
- LOT P: Flysurf a la Gola:
- Darrer rebut de l’IAE o el document d’alta en el mateix, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara
l’obligació de pagament. En el supòsit de que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits de l’exempció de
l’impost, haurà de presentar el document d’alta i una declaració responsable en la que s’acrediti aquesta
circumstància.
- Certificació administrativa expedida per l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització
a l’òrgan competent per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò (En el cas d’autorització davant la
Seguretat Social haurà d’aportar el C.C.C).
- Certificació administrativa expedida per la Tresoreria Municipal justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Pollença o autorització a l’òrgan competent per
obtenir de forma directa l’acreditació d’allò.
- Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva per import de 185 €, equivalent al 5% de la
rematada, conforme la clàusula 10 del plec de condicions.
- Documents que acreditin l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a adscriure a l’execució de
l’autorització, conforme a l’article 64.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.

- Dins l’esmentat termini també s’ha de presentar, si és el cas, el contracte de solvència amb l’empresa o
persona que hagi posat els seus mitjans a disposició del licitador per poder participar.

2n.- Notificar la present resolució a l’entitat interessada, als efectes pertinents.
3r.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als
efectes oportuns.”
Els reunits se’n donen per assabentats, als efectes oportuns.
7.3.- Dació de compte de resolució d’alcaldia núm. 609 de requeriment de documentació als efectes
d’adjudicació del lot Q (Expt. contractació 5766)
Vist el següent decret de què es dóna compte:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 609.:Per acord de Junta de Govern Local de dia 1 d’abril de 2014 es va
resoldre aprovar el projecte tècnic d’instal·lacions i el plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques que ha de regir l’autorització mitjançant procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació, per a l’explotació de les instal·lacions i els serveis de temporada del litoral
d’aquest terme municipal per a l’any 2014 prorrogable per tres temporades més, de temporada en
temporada i convocar simultàniament la licitació que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 57 de dia 26 d’abril de 2014.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de licitació en sessió celebrada dia 9 de juny de
2014, de la que es desprèn la valoració dels criteris d’adjudicació, proposant alhora, per unanimitat, a
l’òrgan competent l’adjudicació de l’autorització del LOT Q: Centre de Massatges, a l’entitat
“TRUJILLO ZURDO NOELIA SLNE”, oferint un cànon anual de 1.550 €/temporada i de conformitat
amb el projecte d’explotació i les millores presentades, estimant-se com l’oferta i proposició més idònia,
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Vista la clàusula 16 del plec de clàusules administratives i tècniques que regeix el procediment de
referència en quan preveu la documentació que ha de presentar el licitador que hagi presentat l’oferta
més avantatjosa, previ requeriment a dit efecte, fent ús de les facultats que legalment tinc conferides,
RESOLC:
1r- Requerir a l’entitat “TRUJILLO ZURDO NOELIA SLNE” , amb NIF B- 57262172, perquè en el
termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la
següent documentació:
- LOT Q: Centre de Massatges:
- Darrer rebut de l’IAE o el document d’alta en el mateix, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara
l’obligació de pagament. En el supòsit de que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits de l’exempció de
l’impost, haurà de presentar el document d’alta i una declaració responsable en la que s’acrediti aquesta
circumstància.
- Certificació administrativa expedida per l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització
a l’òrgan competent per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò (En el cas d’autorització davant la
Seguretat Social haurà d’aportar el C.C.C).
- Certificació administrativa expedida per la Tresoreria Municipal justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Pollença o autorització a l’òrgan competent per
obtenir de forma directa l’acreditació d’allò.

- Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva per import de 77’5 €, equivalent al 5% de
la rematada, conforme la clàusula 10 del plec de condicions.
- Documents que acreditin l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a adscriure a l’execució de
l’autorització, conforme a l’article 64.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.
- Dins l’esmentat termini també s’ha de presentar, si és el cas, el contracte de solvència amb l’empresa o
persona que hagi posat els seus mitjans a disposició del licitador per poder participar.

2n.- Notificar la present resolució a l’entitat interessada, als efectes pertinents.
3r.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als
efectes oportuns.”
Els reunits se’n donen per assabentats, als efectes oportuns.
7.4.- Dació de compte de resolució d’alcaldia núm. 610 de requeriment de documentació als efectes
d’adjudicació del lot N (Expt. contractació 5766)
Vist el següent decret de què es dóna compte:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 610.:Per acord de Junta de Govern Local de dia 1 d’abril de 2014 es va
resoldre aprovar el projecte tècnic d’instal·lacions i el plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques que ha de regir l’autorització mitjançant procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació, per a l’explotació de les instal·lacions i els serveis de temporada del litoral
d’aquest terme municipal per a l’any 2014 prorrogable per tres temporades més, de temporada en
temporada i convocar simultàniament la licitació que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 57 de dia 26 d’abril de 2014.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de licitació en sessió celebrada dia 9 de juny de
2014, de la que es desprèn la valoració dels criteris d’adjudicació, proposant alhora, per unanimitat, a
l’òrgan competent l’adjudicació de l’autorització del LOT N: Parc Aquàtic, a l’entitat “GLIDE SPORTS
SL”, oferint un cànon anual de 25.100 €/temporada i de conformitat amb el projecte d’explotació i les
millores presentades, estimant-se com l’oferta i proposició més idònia, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Vista la clàusula 16 del plec de clàusules administratives i tècniques que regeix el procediment de
referència en quan preveu la documentació que ha de presentar el licitador que hagi presentat l’oferta
més avantatjosa, previ requeriment a dit efecte, fent ús de les facultats que legalment tinc conferides,
RESOLC:
1r- Requerir a l’entitat “GLIDE SPORTS SL” , amb NIF B- 66025388, perquè en el termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la següent documentació:
- LOT N: Parc Aquàtic:
- Darrer rebut de l’IAE o el document d’alta en el mateix, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara
l’obligació de pagament. En el supòsit de que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits de l’exempció de
l’impost, haurà de presentar el document d’alta i una declaració responsable en la que s’acrediti aquesta
circumstància.
- Certificació administrativa expedida per l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització
a l’òrgan competent per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò (En el cas d’autorització davant la
Seguretat Social haurà d’aportar el C.C.C).

- Certificació administrativa expedida per la Tresoreria Municipal justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Pollença o autorització a l’òrgan competent per
obtenir de forma directa l’acreditació d’allò.
- Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva per import de 1.255 €, equivalent al 5% de
la rematada, conforme la clàusula 10 del plec de condicions.
- Documents que acreditin l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a adscriure a l’execució de
l’autorització, conforme a l’article 64.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.
- Dins l’esmentat termini també s’ha de presentar, si és el cas, el contracte de solvència amb l’empresa o
persona que hagi posat els seus mitjans a disposició del licitador per poder participar.

2n.- Notificar la present resolució a l’entitat interessada, als efectes pertinents.
3r.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als
efectes oportuns.”
Els reunits se’n donen per assabentats, als efectes oportuns.
7.5.- Dació de compte de resolució d’alcaldia núm. 612 de requeriment de documentació als efectes
d’adjudicació del lot M (Expt. contractació 5766)
Vist el següent decret de què es dóna compte:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 612.: Per acord de Junta de Govern Local de dia 1 d’abril de 2014 es va
resoldre aprovar el projecte tècnic d’instal·lacions i el plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques que ha de regir l’autorització mitjançant procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació, per a l’explotació de les instal·lacions i els serveis de temporada del litoral
d’aquest terme municipal per a l’any 2014 prorrogable per tres temporades més, de temporada en
temporada i convocar simultàniament la licitació que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 57 de dia 26 d’abril de 2014.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de licitació en sessió celebrada dia 9 de juny de
2014, de la que es desprèn la valoració dels criteris d’adjudicació, proposant alhora, per unanimitat, a
l’òrgan competent l’adjudicació de l’autorització del LOT M: Quiosc a la platja de Tamarells, a l’entitat
“ARENAS BLANCAS MJ SL”, oferint un cànon anual de 22.500 €/temporada i de conformitat amb el
projecte d’explotació i les millores presentades, estimant-se com l’oferta i proposició més idònia,
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Vista la proposta d’adjudicació del següent tenor:
“Atesa la manca d’autorització de la demarcació de Costes es formula proposta d’adjudicació a favor de
l’oferta econòmicament més avantatjosa per als següents lots, sota la condició suspensiva de l’obtenció
de l’autorització, de conformitat amb la clàusula primera del plec de clàusules
Lot M: QUIOSC A LA PLATJA DE TAMARELLS
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Vista la clàusula 16 del plec de clàusules administratives i tècniques que regeix el procediment de
referència en quan preveu la documentació que ha de presentar el licitador que hagi presentat l’oferta
més avantatjosa, previ requeriment a dit efecte, fent ús de les facultats que legalment tinc conferides,
RESOLC:
1r- Requerir a l’entitat “ARENAS BLANCAS MJ SL ” , amb NIF B- 76165125, perquè en el termini de
10 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la següent
documentació:
- LOT M: Quiosc a la Platja de Tamarells:
- Darrer rebut de l’IAE o el document d’alta en el mateix, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara
l’obligació de pagament. En el supòsit de que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits de l’exempció de
l’impost, haurà de presentar el document d’alta i una declaració responsable en la que s’acrediti aquesta
circumstància.
- Certificació administrativa expedida per l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització
a l’òrgan competent per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò (En el cas d’autorització davant la
Seguretat Social haurà d’aportar el C.C.C).
- Certificació administrativa expedida per la Tresoreria Municipal justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Pollença o autorització a l’òrgan competent per
obtenir de forma directa l’acreditació d’allò.
- Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva per import de 1.125 €, equivalent al 5% de
la rematada, conforme la clàusula 10 del plec de condicions.
- Documents que acreditin l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a adscriure a l’execució de
l’autorització, conforme a l’article 64.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.
- Dins l’esmentat termini també s’ha de presentar, si és el cas, el contracte de solvència amb l’empresa o
persona que hagi posat els seus mitjans a disposició del licitador per poder participar.

L’autorització resta condicionada a que demarcació de Costes autoritzi el lot M
2n.- Notificar la present resolució a l’entitat interessada, als efectes pertinents.
3r.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als
efectes oportuns.”
Els reunits se’n donen per assabentats, als efectes oportuns.
7.6.- Dació de compte de resolució d’alcaldia núm. 613 de requeriment de documentació als efectes
d’adjudicació del lot O (Expt. contractació 5766)

Vist el següent decret de què es dóna compte:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 613.: Per acord de Junta de Govern Local de dia 1 d’abril de 2014 es va
resoldre aprovar el projecte tècnic d’instal·lacions i el plec de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques que ha de regir l’autorització mitjançant procediment obert, amb diversos
criteris d’adjudicació, per a l’explotació de les instal·lacions i els serveis de temporada del litoral
d’aquest terme municipal per a l’any 2014 prorrogable per tres temporades més, de temporada en
temporada i convocar simultàniament la licitació que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 57 de dia 26 d’abril de 2014.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de licitació en sessió celebrada dia 9 de juny de
2014, de la que es desprèn la valoració dels criteris d’adjudicació, proposant alhora, per unanimitat, a
l’òrgan competent l’adjudicació de l’autorització del LOT O: Amarraments a la Gola, a l’entitat
“NAUTINORT CHARTER SL” oferint un cànon anual de 16.000 €/temporada i de conformitat amb el
projecte d’explotació i les millores presentades, estimant-se com l’oferta i proposició més idònia,
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Vista la proposta d’adjudicació del següent tenor:
“Atesa la manca d’autorització de la demarcació de Costes es formula proposta d’adjudicació a favor de
l’oferta econòmicament més avantatjosa per als següents lots, sota la condició suspensiva de l’obtenció
de l’autorització, de conformitat amb la clàusula primera del plec de clàusules
../..
Lot 0: AMARRAMENTS A LA GOLA
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”
Vista la clàusula 16 del plec de clàusules administratives i tècniques que regeix el procediment de
referència en quan preveu la documentació que ha de presentar el licitador que hagi presentat l’oferta
més avantatjosa, previ requeriment a dit efecte, fent ús de les facultats que legalment tinc conferides,
RESOLC:
1r- Requerir a l’entitat “NAUTINORT CHARTER SL” , amb NIF B- 57707127, perquè en el termini de
10 dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la següent
documentació:
- LOT O: Amarraments a la Gola:
- Darrer rebut de l’IAE o el document d’alta en el mateix, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara
l’obligació de pagament. En el supòsit de que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits de l’exempció de
l’impost, haurà de presentar el document d’alta i una declaració responsable en la que s’acrediti aquesta
circumstància.
- Certificació administrativa expedida per l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització
a l’òrgan competent per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò (En el cas d’autorització davant la
Seguretat Social haurà d’aportar el C.C.C).
- Certificació administrativa expedida per la Tresoreria Municipal justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Pollença o autorització a l’òrgan competent per
obtenir de forma directa l’acreditació d’allò.
- Documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva per import de 800 €, equivalent al 5% de la
rematada, conforme la clàusula 10 del plec de condicions.
- Documents que acreditin l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès a adscriure a l’execució de
l’autorització, conforme a l’article 64.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011.
- Dins l’esmentat termini també s’ha de presentar, si és el cas, el contracte de solvència amb l’empresa o
persona que hagi posat els seus mitjans a disposició del licitador per poder participar.

L’autorització resta condicionada a que demarcació de Costes autoritzi el lot O
2n.- Notificar la present resolució a l’entitat interessada, als efectes pertinents.
3r.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als
efectes oportuns.”
Els reunits se’n donen per assabentats, als efectes oportuns.
7.7.- Dació de compte de resolució d’alcaldia núm. 608 de requeriment de documentació als efectes
d’adjudicació del lot P (Expt. contractació 5766)
Vista la resolució del vicepresident i conseller de Presidència de 5 de juny de 2014 per la qual s’aprova la
convocatòria de subvencions en matèria d’immigració adreçades a entitats locals (BOIB núm. 77 de 7 de
juny de 2014) la qual té per objecte la realització de programes que fomentin l’acollida i la integració de
persones immigrants nacionals de tercers països en l’àmbit de competències de les entitats locals.
Atès que des del servei de Mediació Cultural s’han programat per als anys 2014-2015 activitats
interculturals amb el nom d’Activitats d’Integració.

Vist el disposat a l’apartat e) del punt 9 de l’annex de la resolució de referència que regeix l’esmentada
convocatòria i atenent a la proposta de Batlia de dia 21 de juny de 2013, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, ACORDA:
1r.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Cooperació i Immigració de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència per al projecte “Contacontes Intercultural”, promogut pel
servei de mediació cultural d’aquest Ajuntament per un import de 1.320 € , que representa el 80 % de
cofinançament respecte al cost total (1.650 €), i amb un cofinançament de l’Ajuntament de la quantitat de
330 € (20%).
2n.- Adoptar el compromís per habilitar crèdit suficient al pressupost d’aquesta entitat local per al
desenvolupament del projecte per al qual es sol·licita la subvenció.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Cooperació i Immigració de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears, als efectes oportuns.
7.8.- Dació de compte de la resolució d’alcaldia de pròrroga de l’autorització d’explotació del lot H
“Canals d’embarcacions a motor a les platges d’Albercuix i Tamarells” (expt. núm. 5520)
Vista la resolució d’Alcaldia núm. 619, de 13 de juny de 2014 del següent tenor:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 619.: Vist el disposat a la clàusula segona del plec de condicions
econòmico administratives i tècniques que va regir el concurs, mitjançant procediment obert, de
l’explotació dels serveis de temporada del litoral d’aquest terme municipal (platges) per a l’any
2013 la qual estableix
“La duració serà d’una temporada, prorrogable per tres temporades més, de temporada en temporada,
per mutu acord (2014, 2015 i 2016)
Per poder-se atorgar les autoritzacions anuals, caldrà que l’autoritzatari hagi sol·licitat, abans del 30 de
novembre, davant l’Ajuntament, la pròrroga expressa conforme al model que s’adjunta en l’ Annex XI.
En cap cas, serà superior a la vigència del permís per a l’explotació de béns de domini públic marítimterrestre.”
Atès que l’adjudicatari de l’explotació del serveis de temporada per a l’any 2013 (Sr. XXXXXXXXXXX,
(RGE núm. 6808 de 31.10.13) ha presentat davant aquest Ajuntament de Pollença sol·licitud de pròrroga
per a la temporada 2014 conforme l’esmentada clàusula segona.
Vist que la Demarcació de Costes en Illes Balears va atorgar a l’Ajuntament de Pollença dia 16 d’abril
de 2014 (RGE núm. 3051 de data 23.04.14), l’autorització per a l’ocupació de béns de domini públic
marítim-terrestre estatal per a l’explotació dels serveis de temporada per al present any 2011 en el
litoral d’aquest terme municipal, amb les prescripcions i condicions establertes.
Vist l’informe favorable emès pel tècnic de l’àrea de Medi Ambient en data 2 de maig de 2014 respecte
les sol·licituds presentades i vist l’informe jurídic emès a l’efecte en data de 13 de juny de 2014 que
indica que no consta que hagi complimentat la clàusula 9na. del Plec de Clàusules.
Atesa la urgència per poder sol·licitar l’autorització a Capitania Marítima.
Pels motius abans exposats i de conformitat amb les facultats que legalment tinc conferides en base a la
resolució de Batlia de dia 30 de juny de 2011 (BOIB núm. 108 de 16.07.11) pel que la Batlia es reserva
la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local quan, per raons
d’urgència i apreciades les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució fins la propera
sessió ordinària, RESOLC:

1r.- Atorgar l’autorització del lot H“Canals d’embarcacions a motor de les platges d’Albercuix i
Tamarells” al Sr. XXXXXXXXXXX, amb NIF 41.390.127-V, per import de 13.000 €/temporada 2014, import
subjecte a possible liquidació complementària per la repercussió de la taxa de Demarcació de Costes,
una vegada detallats els imports unitaris.
2n.- Requerir a l’autoritzatari la presentació dels avals prevists a la clàusula 10 na. del Plec de clàusules
administratives i tècniques, corresponents al 5% de la rematada , i l’equivalent al 5% del valor material
de les instal·lacions, segons model Annex V.
3r- Aquestes autoritzacions es subjecten al plec de condicions econòmico administratives i tècniques i a
les condicions generals exigides per a la instal·lació de serveis de temporada en els béns de domini
públic marítim terrestre per part de la Demarcació de Costes en Illes Balears, així com les de la
Capitania Marítima de Balears.
4rt.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i a
l’àrea de Medi Ambient, als efectes oportuns.
5è.- Comunicar a la Demarcació de Costes en Illes Balears la relació nominal dels tercers encarregats
de l’explotació dels serveis de temporada del litoral 2014 d’aquest terme municipal de Pollença, als
efectes pertinents.
6è.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als
efectes oportuns.”
Els reunits se’n donen per assabentats, als efectes oportuns.
7.9.-Adjudicació, si procedeix, de les pròrrogues de l’autorització de l’explotació dels serveis de
temporada del litoral lots d’aquest terme municipal per a l’any 2014.
Vista la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient, de 13 de juny de 2014, del següent tenor
literal:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE MEDI AMBIENT
Vist el disposat a la clàusula segona del plec de condicions econòmico administratives i tècniques que
va regir el concurs, mitjançant procediment obert, de l’explotació dels serveis de temporada del
litoral d’aquest terme municipal (platges) per a l’any 2012 la qual estableix
“La duració serà d’una temporada, prorrogable per tres temporades més, de temporada en temporada,
per mutu acord (2013, 2014 i 2015)
Per poder-se atorgar les autoritzacions anuals, caldrà que l’autoritzatari hagi sol·licitat, abans del 30 de
novembre, davant l’Ajuntament, la pròrroga expressa conforme al model que s’adjunta en l’ Annex XI.
En cap cas, serà superior a la vigència del permís per a l’explotació de béns de domini públic marítimterrestre.”
Atès que els adjudicataris de l’explotació del serveis de temporada per a l’any 2012 ( XXXXXXXXXXX, en
nom de Piragüismo GM SL ( RGE núm. 6429, de 16.10.13) Lot I; XXXXXXXXXXX ( RGE núm. 6423, de
16.10.13) Lot B ; XXXXXXXXXXX, en nom d’Associació de Veïns del Port de Pollença ( RGE núm. 6438,
6440, 6441 de 16.10.13 i 6733 de 29.10.13), Lot A, D, E i G; XXXXXXXXXXX, en nom de Inmobiliaria
Formentor SA ( RGE núm. 6501, 18.10.13) Lot C i XXXXXXXXXXX ( RGE núm. 7239, 21.11.13) Lot F han
presentat davant aquest Ajuntament de Pollença sol·licitud de pròrroga per a la temporada 2014
conforme l’esmentada clàusula segona.
Vist que la Demarcació de Costes en Illes Balears va atorgar a l’Ajuntament de Pollença dia 16 d’abril
de 2014 (RGE núm. 3051 de data 23.04.14), l’autorització per a l’ocupació de béns de domini públic
marítim-terrestre estatal per a l’explotació dels serveis de temporada per al present any 2011 en el
litoral d’aquest terme municipal, amb les prescripcions i condicions establertes.

Vist l’informe favorable emès pel tècnic de l’àrea de Medi Ambient en data 2 de maig de 2014 respecte
les sol·licituds presentades i vist l’informe jurídic emès a l’efecte en data de 13 de juny de 2014, que
indica que no consta que els autoritzataris dels lots B, C F i I hagin complimentat la clàusula 9na. del
Plec de Clàusules.

La Regidora delegada de Medi Ambient proposa a la Junta ed Govern local l’adopció del següent acord:
1r.- Atorgar l’autorització dels lots A “ Platges de Cala Sant Vicenç”, D “ Platja d’Albercuix”, E “
Platja de Tamarells” i G” Canals d’embarcació sense motor a les platges d’Albercuix, a l’Associació de
Veïns del Port de Pollença amb CIF G07029481 pels següents imports
Lot A: 29.215 €/temporada 2014
Lot D: 86.950 €/temporada 2014
Lot E: 347.250 €/temporada 2014
Lot G: 42.950 €/temporada 2014
Aquests imports estan subjectes a possible liquidació complementària per la repercussió de la taxa de
Demarcació de Costes, una vegada detallats els imports unitaris.

2n.- Atorgar l’autorització del lot B “Piraigües de Cala Molins” al Sr. XXXXXXXXXXX, amb NIF
43.094.869-E, per import de 3.722 €/temporada 2014, import subjecte a possible liquidació
complementària per la repercussió de la taxa de Demarcació de Costes, una vegada detallats els imports
unitaris.
3r.- Atorgar l’autorització del lot C “Platja de Formentor” a l’entitat Inmobiliària Formentor SA, amb
CIF A-07010937, per import de 81.300 €/temporada 2014, import subjecte a possible liquidació
complementària per la repercussió de la taxa de Demarcació de Costes, una vegada detallats els imports
unitaris.
4rt.- Atorgar l’autorització del lot F “Escola de vela de la Gola” a l’entitat Sail & Surf Pollença SL,
amb CIF B07590896, per import de 33.000€/temporada 2014, import subjecte a possible liquidació
complementària per la repercussió de la taxa de Demarcació de Costes, una vegada detallats els imports
unitaris.
5è.- Atorgar l’autorització del lot I “Piraigües platja de Tamarells” a l’entitat Piraigüismo GM SL, amb
CIF B-07896285, per import de 4.000 €/temporada 2014, import subjecte a possible liquidació
complementària per la repercussió de la taxa de Demarcació de Costes, una vegada detallats els imports
unitaris.
6è.- Requerir als autoritzataris la presentació dels avals prevists a la clàusula 10 na. del Plec de
clàusules administratives i tècniques, corresponents al 5% de la rematada, i l’equivalent al 5% del valor
material de les instal·lacions, segons model Annex V.
7è.- Aquestes autoritzacions es subjecten al plec de condicions econòmico administratives i tècniques i a
les condicions generals exigides per a la instal·lació de serveis de temporada en els béns de domini
públic marítim terrestre per part de la Demarcació de Costes en Illes Balears, així com les de la
Capitania Marítima de Balears.
8è.- Notificar aquesta resolució als adjudicataris i donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i a
l’àrea de Medi Ambient, als efectes oportuns.
9è.- Comunicar a la Demarcació de Costes en Illes Balears la relació nominal dels tercers encarregats
de l’explotació dels serveis de temporada del litoral 2014 d’aquest terme municipal de Pollença, als
efectes pertinents.
No obstant, la Junta de Govern Local adoptarà l’acord que cregui convenient.”
Els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta precedent i els acords continguts en
la mateixa.
7.10.- Aprovació, si procedeix, del conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Ajuntament
d’Alcúdia i l'Ajuntament de Pollença en matèria de cultura i equipaments culturals, consistent en
la utilització puntual de l’Auditori d’Alcúdia (Expedient núm. 201/2014/Convenis)
A continuació es dóna compte de la Proposta de Batlia de dia 11 de juny i que es transcriu literalment:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que l’Ajuntament de Pollença no disposa d’un espai adient per a celebrar determinats espectacles de música,
dansa, teatre, etc ... que requereixen unes condicions tècniques específiques i que el municipi d’Alcúdia disposa
del seu Auditori com a espai escènic el qual, a més de la proximitat geogràfica, reuneix característiques
excel·lents per a diversos tipus d’espectacles que poden ser d’interès, a més, també del públic pollencí i que
compta amb els mitjans materials suficients per poder fer front a les necessitats que aquests actes puguin generar.

Atès que és d’interès d’ambdós ajuntaments potenciar la dinàmica cultural de cadascun dels seus municipis en el
marc d’una col·laboració fructífera, cercant noves vies que afavoreixin tal finalitat amb l’objectiu de contribuir al
foment i a la promoció de la cultura i de les arts escèniques i musicals
Vist que dins del marc de col·laboració i coordinació que l'article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l'article 10 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, reconeixen a les Administracions
Públiques, s'ha proposat la possibilitat d'aprovar un conveni interadministratiu entre els dos ajuntaments per a
treballar a favor del foment de la cultura i promoció de les arts escèniques i musicals amb l’objectiu d’establir la
col·laboració a través de la qual els dos municipis resultin beneficiats
Considerant allò previst a l'article 88 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, que preveu al seu apartat 1 que les Administracions Públiques podran celebrar
acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret públic com privat, sempre que no siguin contraris
a l'ordenament Jurídic ni versin sobre matèries no susceptibles de transacció, i tinguin per objecte satisfer l'interès
públic que tenen encomanat, amb l'abast, efecte i règim jurídic específic que en cada cas prevegi la disposició que
ho reguli, podent tals actes tenir la consideració de finalitzadors dels procediments administratius o inserir-se en
els mateixos amb caràcter previ, vinculant o no, a la resolució que els posi fi
Pels motius abans exposats, aquesta Batlia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: ._
Primer.- Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Ajuntament d’Alcúdia i l'Ajuntament de
Pollença en matèria de cultura i equipaments culturals , consistent en la utilització puntual de l’Auditori
d’Alcúdia, que s’adjunta com annex al present acord.
Segon.- Facultar al Sr. Batle per a la seva signatura i als efectes legals oportuns.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a l'Ajuntament d’Alcúdia i a l’àrea de Cultura, als efectes pertinents.
No obstant això, la Junta de Govern Local, acordarà.
Pollença, 11 de juny 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.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta
acta.
Vist i plau,
El Batle

La Secretària

Bartomeu Cifre Ochogavía

Francisca M. Adrover Cànaves

