ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 13/2014
Caràcter: ordinària
Data: 1 de juliol de 2014
Horari: de 09:00 a 11:05 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.- Urbanisme
2.- Hisenda
3.- Règim Interior i Personal
4.- Contractació
5.- Varis

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1. URBANISME
1.1. – Llicències urbanístiques
1.1.1.) Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística a particulars:

Expedient

Promotor

Decret

384/11

Luxury Properties SLU

636

260/13

XXXXXXXXXXXX

643

603/13
610/13
27/14
85/14
92/14
167/14
441/07
426/12
113/13

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

644
645
646
647
648
649
651
652
653

411/10

Horatio Investiments, SL

670

412/10

Horatio Investiments, SL

671

71/14
74/14
75/14
78/14
87/14
90/14
103/14
235/14
69/13
538/13
86/12
168/11

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
Endesa Distribución Eléctrica SLU
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

674
675
676
677
678
679
681
682
683
689
690
691

294/13

XXXXXXXXXXXX

692

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.2. - Disciplina urbanística
2.2.1.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a expedients d’inici de procediment disciplinari i
sancionador per infracció urbanística:
- Decret núm. 620/2014, al Sr. XXXXXXXXXXXXper les obres menors de reforma realitzades al Passeig
Alemanya, 26, legalitzades a l’expedient d’obra 159/13 (expedient IU 11/13).
- Decret núm. 637/2014, al Sr. XXXXXXXXXXXXper obres de reforma, canvi ús i ampliació per a
habitatge a la parcel·la 174 del polígon 3 i declaració de caducitat expedient disciplinari de data 16-10-13
(expedient IU 48/13).
- Decret núm. 638/2014, al Sr. XXXXXXXXXXXXper obres de reforma i ampliació d’habitatge a la
parcel·la 174 del polígon 3 i declaració de caducitat expedient disciplinari de data 16-10-13 (expedient IU
38/13).
- Decret núm. 640/2014, al Sr. XXXXXXXXXXXXper les obres de murs a la finca “Can Guilló”
legalitzades a l’expedient d’obra 567/13 (expedient IU 31/13).
- Decret núm. 641/2014, a l’entitat Forauman, SL per les obres d’un mur lateral a la Urbanització
Formentor, 46, legalitzades a l’expedient d’obra 604/13 (expedient IU 25/14).
- Decret núm. 657/2014, a la Sra. XXXXXXXXXXXXi altre per obres de reforma i reestructuració i
rehabilitació de la façana al carrer Llimonera, 2-2n del Port de Pollença, legalitzades a l’expedient d’obra
556/03 (expedient IU 14/14).
- Decret núm. 659/2014, Declaració de caducitat procediment iniciat en 08-11-12 i inici nou procediment
disciplinari i sancionador al Sr. XXXXXXXXXXXXi altres per la construcció d’una piscina al carrer Voltor,
16 (abans 72) (expedient IU 46/06).
Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
2.2.2.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a expedients sancionadors per infracció
urbanística:
- Decret núm. 656/2014, relatiu a la imposició de sanció de 709,10 euros a la Sra. XXXXXXXXXXXX per la
construcció d’una piscina al carrer Gorrió núm. 10 del Port de Pollença, legalitzada a l’exp. 425/12
(expedient IU 43/12).
- Decret núm. 658/2014, relatiu a la imposició de sanció de 46.292,20 euros al Sr. XXXXXXXXXXXXper la
construcció d’un habitatge a la parcel·la 216 del polígon 3 (expedient IU 38/07).
- Decret núm. 662/2014, relatiu a la imposició de sanció de 20.299,35 euros al Sr. XXXXXXXXXXXXper la
construcció d’un edifici d’habitatge, magatzem i porxada a la parcel·la 658 del polígon 1 (expedient IU
54/06).

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
2.3.- Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
2. HISENDA
2.1.- Relació de despeses
2.1.1.- 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
FV14-0652
LEVEL ELECTRONICS, S.L.
5461130594

REPSOL DIRECTO, S.A.

5461130595

REPSOL DIRECTO, S.A.

1401869

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1401985

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1401986

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1401988

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

186

B/140244

GRUPO B2 EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS, S.A.
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
VISUALES E INFORMATICA, SERVICIOS Y
SUMINISTROS, S.L.
GRUPO ROYAL TELECOM, S.L.

4.057/14

TONERCLASS, S.L.

14.110

H202 SPORT GLOBAL, S.L.

FA140691
5461132792

SOLUCIONES ECOLOGICAS KIMU-2000,
S.L.
REPSOL DIRECTO, S.A.

2014SH34

TERRA CONSCIENT, S.L.

A14/5124
14000634

Descripció
RENTING SERVIDORS INFORMATICS,
ABRIL.
848 L. REPSOL ENERGY e+ PAVELLO.
850 L. REPSOL ENERGY e+
POLIESPORTIU POLLENÇA.
NETEJA FOTOCOPIADORA MPC2000AD
OAC.
1242 FOTOCOPIES NEGRE I 1823 COLOR
MPC300 OAC.
1880 FOTOCOPIES NEGRE I 1077 COLOR
MPC3000AD OAC.
5343 FOTOCOPIES NEGRE I 872 COLOR
MPC4025SPDF.
3 "RESORTE DE GAS" POLIESPORTIU.
MATERIAL OFICINA
SECRETARIA/INTERVENCIO.
BATERIA APC NUM.24.
CONEXIO CONVERSORS A PACH
PANNELL FIBRE.
2 TONER HP LASEJET P1102 CE285A.

Imp. (Eur)
1.070,05
779,82
781,66
96,80
237,47
191,86
129,35
247,37
1.162,04
385,99
409,95
55,97
5.108,91

140.716

FEIM ESPORT, SL

2 REIXETES VESSAR I 8 PLAQUES
CANTO.
40 GARRAFES SANOX SPEZIAL PISCINA
PORT.
1500L. REPSOL ENERGY e+ CAMP DE
FUTBOL MOLL.
MANTA TERMICA LIQUIDA PISCINA PORT,
ABRIL.
JOC XARXES FUTBOL 11 SUPER COMET.

513

APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, 2 PHOENIX MERCUURY
S.A.
AUDIOCODIFICADOR "RADIO".
FONAESPORT, S.L.
ACTIVITATS AQUATIQUES 01 A
15/05/2014.
FONAESPORT, S.L.
SERVEI ACTIV ESPORTIVES 01 A
15/05/2014.
LEVEL ELECTRONICS, S.L.
RENTING SERVIDORS INFORMATICS,
MAIG.
TRADUCCIO ANGLES PROGRAMA
XXXXXXXXXXXX
FESTIVAL MUSICA 2014.
TRADUCCIO ALEMANY PROGRAMA
XXXXXXXXXXXX
FESTIVAL MUSICA 2014.
INSTALACIONES ALBERTI, S.L.
MONTAR RENTADOR I ENDOLLS PLANXA
"CENTRE DE DIA".
INSTALACIONES ALBERTI, S.L.
MONTAR GRIFONS PATI I JARDI "CENTRE
DE DIA".
REPSOL DIRECTO, S.A.
4.375 L. REPSOL ENERGY e+ PISCINA
COBERTA PORT.
REPSOL DIRECTO, S.A.
778 L. REPSOL ENERGY e+ PAVELLO.

1.485,88

72
73
FV14-0900
129/14-S
01/05/2014
3.328
3.329
5461133857
5461134809
01/B

XXXXXXXXXXXX

168
4

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

FV014/01841
FV014/01843

478,68
1.306,80
481,58
209,63

4.379,84
1.765,55
1.070,05
565,88
744,48
646,03
196,14
3.811,50
701,33

MEDICAMENTS FUNCIONARIS GENERMAIG 2014.
REPARAR GALL DE L'ALMOINA.

2.599,33

180,00

GAS-OIL SANBI, S.L.

RESTAURACIO MANS GEGANTA MARIA
ANGELS.
756 L. A-DIESEL e+ VEHICLES POLICIA.

GAS-OIL SANBI, S.L.

1143 L. A-DIESEL e+ VEHICLES SERVEIS.

191,18

997,16
1.507,62

14/485

1406/10058

PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS
DE UNIFORMIDAD, S.A.
PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS
DE UNIFORMIDAD, S.A.
TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

1406/10059

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

1406/10060

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

1406/10061

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

1406/10062

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

1406/10063

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

1406/10064

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

1406/10065

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

251

AGENCIA DE TRANSPORTES PARRUS
UNION,S.L.

110

XXXXXXXXXXXX

111

XXXXXXXXXXXX

1000913

RECAMBIOS CENTRO, S.A.

385

BISANYES, S.L.U.

PB-378

CANAL 4 TELEVISION DE BALEARES, SL

A14/6500

A/7954

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

A/7955

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

A/7956

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

A/7957

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

A/7958

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

A/7959

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

A/7960

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

A/7961

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

A/7962

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

64/2014

XXXXXXXXXXXX

8135

XXXXXXXXXXXX

8176
8237

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

92186619

REPSOL BUTANO, S.A.

92242284

REPSOL BUTANO, S.A.

92246216

REPSOL BUTANO, S.A.

92295670

REPSOL BUTANO, S.A.

92350632

REPSOL BUTANO, S.A.

1 000081

CALÇATS COMES, S.L.

L 656
L 657

14/486

A14/6501
A14/6542
A14/6666
A14/6698

3 POLOS M/C POLICIA LOCAL.
98 CAMISES POLO M/L POLICIA LOCAL.
MANTENIMENT ALARMA CENTRE
CULTURAL, JUNY.
MANTENIMENT ALARMA C.P.JOAN MAS,
JUNY.
MANTENIMENT ALARMA C.P.COSTA I
LLOBERA, JUNY.
MANTENIMENT ALARMA NAU POLIGON,
JUNY.
MANTENIMENT ALARMA SALES ASSAIG,
JUNY.
MANTENIMENT ALARMA C.P.MIQUEL
CAPLLONCH, JUNY.
MANTENIMENT ALARMA C.P.PORT
POLLENÇA, JUNY.
MANTENIMENT ALARMA MUSEU, JUNY.

99,22
4.624,62
52,39
41,22
40,23
47,14
44,48
63,25
31,33
48,42

SERVEI TRANSPORT LLIBRES
BIBLIOTECA, MAIG.
MATERIAL ACTIVITATS, MEDIACIO
CULTURAL.
MATERIAL OFICINA, AREA EDUCACIO.

196,02

2 BATERIES 5318FYH NOTIFICADOR I
VEHICLE POLICIA.
3 ENSAÏMADES I 3 COQUES: CLAUSURA
TALLER MEMORI.
PROGRAMA RODAMON CANAL 4TV:
ESPECIAL FIRA DEL VI.
MATERIAL OFICINA CENTRE CULTURAL.

209,67

10,55
28,25

100,35
1.089,00
147,46

MATERIAL OFICINA
SECRETARIA/INTERVENCIO.
24 PORTAFULLETS MURAL 1/3 A4 TR7601,
OFIC.TURISME.
MATERIAL OFICINA, SERVEIS SOCIALS.

975,27

2000 FITXES 200X140 "IDENTIFICACIO",
SERV.SOCIALS.
9 GARRAFES AIGUA, POLICIA I TORNAR 2
ENVASSOS.
3 GARRAFES AIGUA, BIBLIOTECA
POLLENÇA.
5 GARRAFES AIGUA, OAC MOLL.

158,75

7 GARRAFES AIGUA I 100 TASSONS,
OFICINES TURISME.
6 GARR.AIGUA, 2 ENVAS.200 TASSONS,
OF.TURISME CSV.
5 GARRAFES AIGUA, SERV.SOCIALS
POLLENÇA.
30 GARRAFES AIGUA I 3600 TASSONS,
AJUNTAMENT.
4 GARRAFES AIGUA, CENTRE CULTURAL.

57,01

11 GARRAFES AIGUA I 500 TASSONS,
AREA SERVEIS.
CONTENCIOS P.O.128/2012: DIETERKARL-E. KIRSCHNER.
ARTICLES MUNTATGE "CAVALCADA
REIS".
25 FOTOCOPIES COLOR A3, POLICIA.

63,71
483,85

51,43
23,40
39,00

72,81
39,00
321,09
31,20
97,89
3.330,90
33,33
25,00

REGAL CONCURS COMERÇ POLLENÇA.

805,00
39,65

GRABADOS NAYBOR, S.A.

QUOTA SERVEI BÀSIC PROPA MIQUEL
CAPLLONCH
QUOTA SERVEI BASIC PROPA ESCOLA
MIQUEL CAPLLONCH
LIQUIDACIO GAS ESCOLA MIQUEL
CAPLLONCH
QUOTA SERVEI BASIC ESCOLA MIQUEL
CAPLLONCH
QUOTA SERVEI BASIC PROPA ESCOLA
MIQUEL CAPLLONCH
3 JOCS CALÇAT MOD.AMY I MOD.40,
POLICIA.
MATERIAL DE SENYALITZACIO VIAL.

GRABADOS NAYBOR, S.A.

PILONA HOSPITALET + BASE.

L 658

GRABADOS NAYBOR, S.A.

L 659

GRABADOS NAYBOR, S.A.

ADHESIU 60X60: PROHIBIDO APARCAR +
HORARIO.
MATERIAL DE SENYALITZACIO VIAL.

386/2014

ASSOCIACIO DE NAVEGANTS D'ALTURA
MEDITERRANIS
ELECTRICA BAHIA, S.L.

PUBLICITAT XVII EDICIO REGATA BAHIA
DE POLLENÇA.
MANTENIMENT ENLLUMENAT PORT,

112

39,65
16,32
40,05
40,05
355,74
1.260,97
255,26
22,14
762,23
3.606,28
2.083,33

MAIG.
6001

XXXXXXXXXXXX

6002
6021

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

6022

XXXXXXXXXXXX

6023

XXXXXXXXXXXX

226

CAN FUSTERET

15 MA//2014

100-2219

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
ASOCIACION EMPRESARIAL HOTELERA
DE POLLENÇA
ASOCIACION EMPRESARIAL HOTELERA
DE POLLENÇA
HERBO TRANSPORTE URGENTE, S.L.

74

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

15 MA/2014
2014/86
2014/87

2500 FLYERS I 300 CARTELLS: PLA DE
DROGUES.
DIPLOMA MAR BLAVA 2014.

286,17

100 CARTELLS I 6 BLCOS NUMERATS:
PIANO DE PEDRA.
30 CARTELLS: CONCURS DIBUIX BADIA
DE POLLENÇA.
DIPLOMA ASSOCIACIO PERSONES
MAJORS.
QUEVIURES AJUDA CRISI, JUNY.

156,09

CANON OCUPACIO I APROFITAMENT
EXPLOTACIO "COSTES".
COMPLEMENTARIA CANON "COSTES".

HUMA 06, S.L.

ESTUDI 6 GESTIO SOCIOEDUCATIVA, S.L. ESCOLETA LA GOLA, MAIG.

A/11116

INFORAIGUER, S.C.

13/2014

ASSOCIACIO CULTURAL ORBITA

oct-14

GABINET D'ANALISI AMBIENTAL I
TERRIT.,SL
ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA,
S.A.L.

XXXXXXXXXXXX

119

XXXXXXXXXXXX

128

XXXXXXXXXXXX

132

XXXXXXXXXXXX

133

XXXXXXXXXXXX

134

XXXXXXXXXXXX

141

XXXXXXXXXXXX

147

XXXXXXXXXXXX

1406/10379

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

14.219

EL GALL EDITOR, S.L.

14220

EL GALL EDITOR, S.L.

14221

EL GALL EDITOR, S.L.

14 17

GELATS VALLS, S.L.

427,32

1.361,25

14/251

108

631,39
367.550,84

SERVEI COMUNICACIONS, PLANA WEB,
ETC, MAIG.
VIDEO REPORTATGE TURISME.

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

6,05

1.950,00

A/324

66/2014

34,49

DIFUSIO "MITJA MARATO" LONDON BIKE
FESTIVAL
04/05/14 POLLENÇA NATURE ACTIVITY &
GASTRONOMY.
SERVEI DE MISSATGERIA, MAIG I
ABONAMENT.
3000 "AGENDA JUNY" CULTURA.

20

A 14/5258

6,05

ANUNCI A REV."SA PLAÇA": CANDID.
MOROS I CRISTIANS
TEATRE DE BARRA ALS BARS DE
POLLENÇA JUNY 2014.
3 COPIES CANVIS DOCUMENTACIO PGOU
APROV.INICIAL.
ESCOLA D'ADULTS, MAIG.

1.250,00
52,14
361,19

4.415,29
9.072,88
242,00
300,00
3.243,51
4.429,18

CONTENCIOS P.A.35/2013: ANTONIA
AMER CIFRE.
CONTENCIOS P.A.319/12: RUBEN
M.PASANTINO LOPEZ.
CONTENCIOS P.A.435/12: BARTOLOME
CAMPOMAR MATEU.
CONTENCIOS P.A.219/12: ANTONIO RULL
PLOMER.
CONTENCIOS P.O.43/13: PROYECTOS
URBAN. DUVA, S.L.
CONTENCIOS P.O.194/10: LEOPOLDO DE
MIQGUEL CELDRAN
CONTENCIOS P.A.303/12:
FCA.BENNASSAR BISQUERRA.
CONTENCIOS P.A.210/12: COSMOPOLITA
EXPLOTACIONES,L
CONTENCIOS P.O.20/12: F.S.P. - U.G.T.

484,00

SUBSTITUIR MATERIAL ALARMA MUSEU
POLLENÇA.
5 SUBSCRIP,PIP OFIC.PORT, PART.CIUT.I
AJUNTAMENT.
2 SUBSCRIPCIONS PIP OFICINES
TURISME 2ON SEM.2014.
2 SUBSCRIPCIONS PIP BIBLIOTEQUES
2ON SEM.2014.
72 GELATS (PIANO DE PEDRE).

4.279,14

EDICIONS PERIODIQUES ARA-BALEARS, SUSCRIPCIO DIARI "ARA" 01/06/14 A
S.L.
31/05/15.
14000067
ANDREU POL, S.L.
REPARAR GUIES ESCENARI I FER
PANTALLA .
2014 - 10033191 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
SUSCRIP.EL CONSULTOR ON-LINE I
SOLUC.INTEGRAL PLUS
100
CANAVES ENSEÑAT S.L.
QUEVIURES RECEPCIONS DIVERSES I
DINAR FIRA DEL VI.
A/2014/0000751 SOLRED, S.A.
180,54 L. DIESEL e+ SERVEIS, MAIG.
625
A/2014/0000751 SOLRED, S.A.
153,59 L. DIESEL e+ I 111,53 L. EFITEC 95,
628
OBRES.
A/2014/0000751 SOLRED, S.A.
53,10L DIESEL e+,160,76L 95 I 4,97L 98,
629
POLICIA.
ene-14
MEDICAMENTS FUNCIONARIS, 30 DEB.13
XXXXXXXXXXXX
A 5 JUNY 2014.
189
FARMACIOLA POLICIA LOCAL.
XXXXXXXXXXXX

340,05

BA/ 5628

65/2014

XXXXXXXXXXXX

1450502378

AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1402416

CONTENCIOS P.A.454/2012: FCA.PLOMER
CAMPOMAR.
ESMENA DEFICIENCIES POU IMPULSIÓ
CAN FRANC.
371 COPIES NEGRE JUTJAT PAU 05/05 A

337,44
502,66
48,34
587,48
688,34
140,96
135,47
429,65

105,00
42,00
42,00
67,76

667,11
2.980,52
639,17
258,15
379,39
319,58
451,99
53,20
181,50
11.455,58
12,51

02/06/14
1402417

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1402418

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1402419

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1402420

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1402421

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1402422

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1402423

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1.402.424

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1402425

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1402711

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1402426

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1402718

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

M/REF.7.651

XXXXXXXXXXXX

24

XXXXXXXXXXXX

2014/022

EQUIPAMENTS PER A L'ESPECTACLE,
S.L.
SOCOMOR, S.A.

14-002461

XXXXXXXXXXXX
14.218

EL GALL EDITOR, S.L.

jun-14

U.T.E.

7515 COPIES NEGRE MP2851 BATLIA
01/05 A 01/06/14.
6050 COPIES C.CULTURAL MP3350CSP
02/05 A 02/06/14.
5702 COPIES NEGRE I 1729 COLOR
URBANISME MPC2050.
849 COPIES NEGRE I 540 COLOR
TURISME MPC2500.
2395 COPIES NEGRE I 1251 COLOR OAC
MPC300, MAIG.
2497 COPIES NEGRE I 1188 COLOR OAC
MPC3000AD.
4255 COPIES NEGRE I 5178 COLOR
URBANISME MPC3002AD
6028 COPIES NEGRE I 696 COLOR
MPC4502PDF INTERVENC
596 COPIES NEGRE SP5200S SERVEIS
SOCIALS.
OLIVETTI TYPECART CORRECTABLE,
RECURSOS HUMANS.
4237 COPIES NEGRE I 1045 COLOR
MPC2050 SECRETARIA.
11232 COPIES NEGRE MP3351 POLIC
11/12/13- 11/02/14
PROVISIO DE FONS RECURS DE
CASACIO CCAA I.BALEARS.
SERVEI ORIENTACIO EDUCATIVAM JUNY.

116,64
92,48
273,34
107,99
193,24
217,18
496,11
122,17
13,09
8,54
178,75
189,73
550,00
1.773,98

MUNTATGE ESCENARI 5X4 "MOSTRA
WESTERN CAVALLS"
4 DOUBLE FIX I 12 KAL (ESPECIAL VIA
PUBLICA).
DESPESES REUNIO AL CLUB
SEGURETAT FOCS FESTES
ANUNCI PIP 452: CANDIDATURES
CARRECS SIMULACRE.
SERVEI COORDINACIO MUSEU I
ASSESORAMENT, JUNY.

TOTAL

423,50
475,88
16,10
226,88
2.984,66
485.844,90

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 DOC.TERCER

NOM INTERESSAT

43036509J XXXXXXXXXXXX

HORES EXTRAORDINARIES, ABRIL-MAIG.

414,78

PLUS CONDUCCIO VEHICLES, ABRIL

438,20

PERSONAL SERVEIS

HORES EXTRAORDINARIES, ABRIL.

1.020,59

43068338X XXXXXXXXXXXX

DESPESES REUNIO JEMA REF.HIDROS 12-06-14.

18237564J XXXXXXXXXXXX

QUILOMETRATGE, MAIG.

43067037C XXXXXXXXXXXX

QUILOMETRATGE, JUNY.

43067037C XXXXXXXXXXXX

DESPESES VARIES DE REPRESENTACIO, JUNY.

237,25

128,00
73,23
90,90

QUILOMETRATGE, JUNY.

240,00

43110300C XXXXXXXXXXXX

HORES EXTRAORDINARIES 31 MARÇ A 17 JUNY.

290,59

78211744Z XXXXXXXXXXXX

QUILOMETRATGE, JUNY.

168,00

B07640717 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000SL

9 GARRAFES AIGUA PAC PORT 07-05-14.

Q00719003F GOVERN DE LES ILLES BALEARS
42976119K XXXXXXXXXXXX

TOTAL

IMPORT €

PERSONAL SERVEIS

430169760W XXXXXXXXXXXX

A/7963

DESCRIPCIO

70,19

SANCIO DEFICIENCIES SANITARIES RESIDENCIA.

7.245,00

QUILOMETRATGE 12-06-14.

24,00

10.440,73

3r.- Ordenar al dipositari de fons de l’Ajuntament el seu pagament, als efectes pertinents.
2.1.2.- Dació de compte del decret de Batlia núm. 694 de dia 1 de juliol de 2014
Acte seguit es dóna compte de la resolució de Batlia de dia 1 de juliol de 2014 que es transcriu
literalment:

“DECRET ALCALDIA NÚM. 694.- Vist l’informe emès per part part d’Intervenció i Secretaria en data 30 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 78.761,98 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 30 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 78.761,98 € a càrrec de les aplicacions
pressupostàries corresponents del vigent pressupost de l’exercici 2014.
Factur
a
D. Factura Nom tercer
1686 26/05/2014 XXXXXXXXXXXX
1692

Descripció
RECANVIS I REPARACIONS SANITARIES
POLIESPORTIUS.
MATERIAL CONSERVACIO VIES PUBLIQUES I
POLIESPORTIU
MANTENIMENT ZONA VERDA ROTONDA DEL
GALL.
MANTENIMENT ZONA VERDA PLAÇA POU
TIRADORS, MAIG.
MANTENIMENT JARDINS MONUMENT, MAIG.

Imp. BOP
(Eur)
1.593,46

1712

15/05/2014 MATERIALS CONST.MARTORELL
TORRANDEL S.L.
21/05/2014 XXXXXXXXXXXX

1713

27/05/2014 XXXXXXXXXXXX

1714

27/05/2014 XXXXXXXXXXXX

1715

27/05/2014 XXXXXXXXXXXX

1725

30/05/2014 XXXXXXXXXXXX

1800

31/03/2014 LOGICS MALLORCA, S.L.

1801

31/05/2014 LOGICS MALLORCA, S.L.

1802

30/05/2014 XXXXXXXXXXXX

1806

25/04/2014 CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L.

1822

28/05/2014 JARDINERIA BISANYES, S.L.

1825
1837

29/05/2014 INTERNATIONAL OFFICE
SOLUTIONS&SUPLIES, S.L.
31/05/2014 CAN TORRANDELL, S.L.

1838

31/05/2014 CAN TORRANDELL, S.L.

BIDO AMB CANULA TAYG 10L.

1839

03/06/2014 SEARSA-CAÑELLAS A.I.E.

MANTENIMENT IMPULSIONS PORT, MAIG.

1844

31/03/2014 FERRETERIA PLOMER, S.L.

RECANVIS VARIS SERVEIS, MARÇ.

1847

31/03/2014 FERRETERIA PLOMER, S.L.

RECANVIS CONSERVACIO OBRES, MARÇ.

105,25

1848

30/04/2014 FERRETERIA PLOMER, S.L.

RECANVIS CONSERVACIO VARIS, ABRIL.

190,68

1850

30/04/2014 FERRETERIA PLOMER, S.L.

RECANVIS MANTENIMENT OBRES, ABRIL.

77,66

1851

31/05/2014 FERRETERIA PLOMER, S.L.

RECANVIS CONSERVACIO EDIFICIS, MAIG.

83,44

1854

31/05/2014 FERRETERIA PLOMER, S.L.

RECANVIS CONSERVACIO MUSEU, MAIG.

1855

31/05/2014 FERRETERIA PLOMER, S.L.

RECANVIS CONSERVACIO VARIS, MAIG.

1856

31/05/2014 FERRETERIA PLOMER, S.L.

RECANVIS CONSERVACIO ESCOLES, MAIG.

234,87

1876

31/05/2014 XXXXXXXXXXXX

595,32

1877

02/06/2014 FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

MANTENIMENT ZONES VESDES VARIS PORT,
MAIG.
GRAELLES DESAIGÜES VIES PUBLIQUES.

1882

04/06/2014 FERRO BUSO, S.L.

7.90 ML PASSAMA ESCALA AJUNTAMENT.

545,54

1883

04/06/2014 FERRO BUSO, S.L.

759,89

1890

31/05/2014 BRUPER, S.A.

1891

31/05/2014 COOPERATIVA PAGESA POLLENÇA,
S.C.L.
31/05/2014 MARTI-DECORACIO, S.L.

6 MENSULES FAROLES I MATERIAL SERVEI
ELECTRIC.
300 KG. SENYALIT.MARQUES GROC I 20 L.
DISOLVENT.
PRODUCTES I RECANVIS REG JARDINS, MAIG.

1894

MANTENIMENT ZONA VERDA C/ CECILIO
METELO.
ASSISTENCIA TECNIMA MEDI AMBIENT, MAIG.
MATERIAL INFORMATIC I ALTRES SERVEIS
CENTRALS.
ECOLAN DOCKING STATION USB3.0, SERVEIS
CENTRALS.
TRADUCCIO AL RUS TEXT: POLITICA QUALITAT
PLATGES.
TREBALLS ADICIONALS OBRES HABITACIONS
RESIDENCIA.
12 PLANTES "LENTISCO PISTACEA C-10L."
C.METELO.
4 TONER CARTRIDGE.
RECANVIS SERVEI ELECTRIC.

PINTURA BANCS PUBLICS I ALTRES.

825,2
329,12
486,42
1.120,46
383,57
3.018,42
245,32
30,73
81,45
15.482,45
195,6
424,11
55,36
8,6
3.706,03
20,67

8,32
31,62

767,73

1.270,40
167,86
98,11

1895

31/05/2014 MARTI-DECORACIO, S.L.

PINTAR 320 M2 PARED TANCAMENT C.P.COSTA I
LLOBERA.
UTILLATGE I RECANVIS SERVEIS, MAIG.

2.323,20

1925

31/05/2014 XXXXXXXXXXXX

1930

30/04/2014 XXXXXXXXXXXX

55,85

1940

RECANVIS I REPARACIONS CAMIO DDT
A.SERVEIS.
31/05/2014 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A. 125 USUARIS SERVEI TELEASSISTENCIA 0119/05/2014.
09/06/2014 FOCS D'ARTIFICI EUROPLA, S.L.
MATERIAL CORREFOCS "KA DE BOU" 16 GENER
2014.
09/06/2014 MARCH FRONTERA, S.L.
MATERIAL I TREBALLS GRIFONS JARDI C.P.JOAN
MAS.
12/06/2014 AUTOS SA POBLA, S.A.
RECANVIS VEHICLE E5318FYH NOTIFICADOR.

1941

30/05/2014 BOCCHORIS, S.L.U

1931
1933
1939

286,54

1.400,58
1.860,68
133,95
118,23
2.476,01

1945

SUBSTITUIR 9 PANNELLS C.P.MIQUEL
CAPLLONCH.
31/05/2014 ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA, CLASSES DE CATALA CENTRE DE MAJORS, MAIG.
S.A.L.
31/05/2014 AMB TU MES, S.A.L.
SERVEI BEDEL C.P.MIQUEL CAPLLONCH, MAIG.

1963

12/06/2014 FONAMENTS I TEULADES, S.L.

6.849,34

1969

24/05/2014 FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

1970

28/05/2014 FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

1971

09/06/2014 FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

1972

09/06/2014 FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

1974

31/05/2014 CUXACH S.A.

3 CILINDRE, DESBLOQUEIG I 2 PANYS EDIFICI
RADIO.
VESTUARI ERSONAL SERVEIS.

1975

31/05/2014 CUXACH S.A.

MATERIAL I UTILLATGE OBRES.

1976

31/05/2014 CUXACH S.A.

25 K. CIMENT COLA, PLAÇA MAJOR.

6,97

1977

31/05/2014 CUXACH S.A.

3,05

1978

31/05/2014 CUXACH S.A.

1979

31/05/2014 CUXACH S.A.

1980

31/05/2014 CUXACH S.A.

1981

31/05/2014 CUXACH S.A.

1982

31/05/2014 CUXACH S.A.

1983

31/05/2014 CUXACH S.A.

1984

31/05/2014 CUXACH S.A.

1985

31/05/2014 CUXACH S.A.

VORADA FORMIGO 15X20X50 C/ VICENÇ
BUADES.
MATERIALS CONSERVACIO VORADA VIA
POLLENTIA.
10 GUANTS PELL,10 C. LATEX I CASC
SEGURETAT.
VORADA PISSARRA GRIS I MARRO I 5 PALETS
FUSTA.
5 SACS CIMENT ELEFANTE 42,5 DE 25 K. C/
GANGUIL.
RAJOLES 20X20 + 1 PALET 100X100 C/ MARE
ALBERTA.
COMPORTA DUCTIL 35X50 CLAVEGUERAM C/
RAMON I CAJAL
MATERIAL OBRES CONSERVACIO CAMP FUTBOL
PORT.
COMPORTA DUCTIL 35X50 CLAVEGUERAM.

1986

31/05/2014 CUXACH S.A.

25 KG. CIMENT COLA C/ DONES DE CAN SALAS.

1987

31/05/2014 CUXACH S.A.

2 SACS ARENA, CALA MOLINS.

1988

31/05/2014 CUXACH S.A.

1989

31/05/2014 CUXACH S.A.

1990

31/05/2014 CUXACH S.A.

6 SACS CIMENT ELEFANTE 42,5 DE 25 KG.
PASSEIG VORA
COMPORTA DUCTIL 40X40 ENLLUMENAT
MONUMENT.
ASPIRADOR KÄRCHER "RADIO".

1991

31/05/2014 CUXACH S.A.

2 PLASTICS 4X5 OFICINA TURISME POLLENÇA.

2,13

1992

31/05/2014 CUXACH S.A.

26,03

1993

31/05/2014 CUXACH S.A.

2 SACS CIMENT RAPID CLAVAR SENYALS
TRANSIT.
COMPORTA DUCTIL 110X53 C/ TRAMUNTANA.

363,76

1994

31/05/2014 CUXACH S.A.

MATERIAL OBRES VORAVIA MONUMENT.

310,37

1995

31/05/2014 CUXACH S.A.

227,94

1996

31/05/2014 CUXACH S.A.

1998

2009

31/05/2014 MATERIALS CONST.MARTORELL
TORRANDEL S.L.
31/05/2014 FERRETERIA PUERTO POLLENÇA,
S.L.
31/05/2014 COMERCIAL BALEAR DE
ELECTRICIDAD, S.A.
31/05/2014 COMERCIAL BALEAR DE
ELECTRICIDAD, S.A.
31/05/2014 CA'L BUSSO, S.L.

COMPORTA DUCTIL DOBLE 110X53 VIA
PUBLICA.
MATERIALS CONSERVACIO ROTONDA CAN
BERENGUER.
MATERIAL OBRES V.PUBLICA I ENLLUMENAT
C.MOLINS.
UTILLATGE I RECANVIS SERVEIS, MAIG.

2012

31/05/2014 ELECTROMAT BALEAR, S.L.

1943

2002
2004
2005

PREPRAR SUPERFICIS 67 ESCOSSELS
(ALCORQUES) PORT.
CANVIAR MOLLA PORTA AJUNTAMENT PLACETA
MONTISION.
2 RAMPES, PANY I TANCADOR, RADIO
POLLENÇA.
4 PERSIANES PINTADES EDIFICI RADIO.

495,42
1.524,60

150,65
314,36
2.899,52
286,89
4.017,50
362,06

20,67
73,7
2.132,75
22,14
155,91
47,11
140,55
94,21
6,97
3,05
26,57
26,72
74,67

48,33
690,28
194,25

MATERIAL ELECTRIC OFICINES PORT.

19,35

MATERIAL ELECTRIC, OFICINES PORT.

374,48

UTILLATGE I RECANVIS SERVEIS, MAIG.

309,13

MATERIAL ELECTRIC EDIFICIS I ENLLUMENAT

481,6

PUBLIC.
2013

09/06/2014 XXXXXXXXXXXX

DESRATITZACIO ESCOLETA "LA GOLA".

2031

26/06/2014 XXXXXXXXXXXX

ASSESSORAMENT LINGÜISTIC, JUNY.

2.833,26

2032

26/06/2014 XXXXXXXXXXXX

TREBALLS INFORMACIO JUVENIL, JUNY.

1.499,98

2033

26/06/2014 XXXXXXXXXXXX

1.137,40

2034

26/06/2014 XXXXXXXXXXXX

TASQUES DE PROGRAMACIO I COORDINACIO
FESTES, JUNY.
TREBALLS DELINEACIO, JUNY.

2035

26/06/2014 XXXXXXXXXXXX

ATENCIO AL PUBLIC, JUNY.

2036

26/06/2014 XXXXXXXXXXXX

2037

26/06/2014 XXXXXXXXXXXX

2039

26/06/2014 XXXXXXXXXXXX

TRAMITACIO COMPARECENCIES I EXPEDIENTS,
JUNY.
232 MODIF.CADASTRALS I 4 ALTES LOCALS,
JUNY.
GESTIO I PROMOCIO ESPORTIVA, JUNY.
TOTAL

338,8

1.898,49
533,6
2.334,84
1.182,22
2.621,66
78.761,98

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.
2.2.- Certificacions facultatives
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
2.3.- Recursos i reclamacions
2.3.1.- Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. XXXXXXXXXXXX (RGE núm. 4297 de 18/06/14) contra
l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de dia de 3 de desembre de 2013, de denegació de
bonificació de l’IVTM del vehicle matrícula PM8485BW corresponent als exercicis 2011 i 2012 i realitzades
les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda a l’expedient de referència, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Estimar parcialment les al·legacions presentades i, en conseqüència, procedir a l’anul·lació de la
liquidació amb número de referència 0017783644 89 en concepte d’IVTM del vehicle PM8485BW de
l’exercici 2013, conformement l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 3 de
desembre de 2013, pel que es concedeix una bonificació del 100% de la quota a pagar de l’IVTM del vehicle
esmentat en aplicació de l’article 9.3 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció
mecànica.
2n.- Desestimar les al·legacions presentades pel que respecte a la devolució dels imports pagats i/o sol·licitud
de bonificació de la quota a pagar en concepte d’IVTM corresponent als exercicis 2011 i 2012, d’acord amb
l’esmentat article 9 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica pel que,
amb caràcter general i a l’efecte de la concessió de beneficis fiscals, aquests comencen a partir de l’exercici
següent del de la sol·licitud i no poden tenir caràcter retroactiu i conforme l’article 95 in fine del RDL
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, procedint,
alhora, de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, a la rectificació de l’error material de
transcripció del punt segon de l’acord adoptat dia 3 de desembre de 2013 pel que: allà on diu: “...article
3.5.de l’ordenança...” ha de dir: “...article 9 de l’ordenança...”.
3r.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes escaients.
2.4.- Varis
2.4.1.- Aprovació, si procedeix, del reintegrament de la bestreta concedida a l’Ajuntament de
Pollença mitjançant conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament de Pollença,
per a la concessió d’ajudes a famílies amb menors en situació de risc social i a persones en situació
de greu i urgent necessitat per a l’any 2013

Vist que en data 14 de juny de 2013, la presidenta de l’IMAS va resoldre concedir una bestreta del 75% a
l’Ajuntament de Pollença per import de 7.382,23 €.
Vist que en data 16 de desembre de 2013, l’Ajuntament va justificar 7.7074,38 €.
Vista la Resolució de data 30 d’abril de 2014 de l’IMAS (RGE núm. 4186 de 12.06.14) on declara l’
incompliment parcial per part de l’Ajuntament de Pollença, respecte a l’obligació de justificació de la
bestreta atorgada i la procedència del reintegrament de 307,85 € en concepte d’import no justificat de la
bestreta.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.- Procedir a la devolució de 307,85 € en concepte de reintegrament de l’import no justificat de la
bestreta concedida en data 14 de juny de 2013 mitjançant conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers
Socials i l’Ajuntament de Pollença, per a la concessió d’ajudes a famílies amb menors en situació de risc
social i a persones en situació de greu i urgent necessitat per a l’any 2013
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció, als efectes pertinents.
2.4.2.- Dació a compte del Decret de Batlia núm. 632 de data 18 de juny de 2014
Seguidament es dóna lectura a la resolució de Batlia núm. 632/2014:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 632.- Atesa la conveniència de modificació del pressupost de 2014 aprovat
definitivament pel Ple dia 29 de maig de 2014 i publicat en el BOIB núm. 75 de data 03 de juny de 2014 per
generació de crèdit per un import total de 4.874,76 € de conformitat amb el previst en els articles 181 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004 i 43 del RD500/1990 en virtut del
conveni entre l’Institut Mallorquí d’afers Socials i l’Ajuntament de Pollença, per a la concessió d’ajudes a famílies
amb menors en situació de risc socials i a persones de greu i urgent necessitat per a l’any 2014
Vista la legislació aplicable així com l´informe d´Intervenció emès a l´efecte.
Fent ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes d’acord amb la Resolució de Batlia de dia 30 de juny de 2011
per la que la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern quan
apreciades les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució fins a la propera sessió ordinària de la
Junta de govern
RESOLC:
Primer.-Aprovar la modificació núm 7 del vigent pressupost de 2014 per generació de crèdit, quedant fixades les
partides d´ingressos i de despeses de la forma següent:
ESTAT D'INGRESSOS
Aplicació

Previsió inicial

Modificació

Previsió definitiva

46105 Del CIM, Famílies
Situació de Risc

9.842,97

4.874,76

14.717,73

TOTAL modificació

4.874,76 €

ESTAT DE DESPESES
Aplicació

Crèdit inicial

Modificació

Crèdit definitiu

231/48004 Ajudes
necessitats urgents

9.842,97

4.874,76

14.717,73 €

TOTAL modificació

4.874,76 €

Segon.-Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local que es celebri, als
efectes oportuns.
Tercer – Donar compte al Ple a la primera sessió que celebri d’acord amb la Base 9 d’Execució del Pressupost per a
l’exercici 2014.”

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.

2.4.3.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXXXX, en representació de Cosmopolita
Explotacions S.L. NIF B07763477 (RGE núm. 4240 de 16/06/14), en la qual informa de la transmissió de
la titularitat de la concessió de les places d’aparcaments núm.33, 34 i 35 situades a la segona planta de
l’aparcament municipal Ca les Munnares i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda,
la Junta de Govern Local, per majoria (4 vots a favor i 1 abstenció corresponent al Sr. Batle (article 28.2
a) Llei 3071992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú) acorda:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de les places d’aparcament amb número 33, 34 i 35 situades a la
segona planta de l’aparcament municipal Ca les Munnares a favor de les persones que seguidament es
relacionen:
- Aparcament 33/segona planta: Sr. XXXXXXXXXXXX
- Aparcament 34/segona planta: Sra. XXXXXXXXXXXX
- Aparcament 35/segona planta: Sr. XXXXXXXXXXXX
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a l’ATIB, als efectes oportuns.
2.4.4.- Aprovació, si procedeix, de la concessió d’ajudes econòmiques/Àrea Serveis Socials
Vist els informes emesos per les treballadores socials respecte la justificació de la proposta de concessió
d’una ajuda econòmica puntual en relació als expedients tramitats per l’àrea de Serveis Socials en relació
a les ajudes a famílies amb menors en situació de risc social i a persones en situació de greu i urgent
necessitat , tal com consta als informes tècnics adjunts.
Considerant la greu situació econòmica i social i la necessitat urgent de l’ajuda que es desprèn de la
documentació obrant als expedients, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir l’ajuda econòmica a al/la beneficiari/ària que consta a l’expedient de referència pel
concepte i import que seguidament es detalla:
Expedient Serveis Socials
Exp. núm. 090030
Exp. núm. 13/1117

CONCEPTE
Ajuda despeses bàsiques
habitatge
Ajuda despeses bàsiques
habitatge

IMPORT
500€
500 €

2n.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a càrrec a l’aplicació pressupostària 231.48004 del
vigent Pressupost General 2014.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal i a l’àrea de Serveis Socials, als efectes
oportuns.
2.4.5.- Dació de compte del Decret de Batlia núm. 666 de data 26 de juny de 2014
Seguidament es dóna compte del decret núm. 666/2014:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 666.- Atesa la conveniència de modificació del pressupost de 2014 aprovat
definitivament pel Ple dia 29 de maig de 2014 i publicat en el BOIB núm. 75 de data 03 de juny de 2014 per
generació de crèdit per un import total de 191.397 € per a l’exercici 2014 de conformitat amb el previst en els
articles 181 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per RDL 2/2004 i 43 del
RD500/1990 en virtut de la Resolució de concessió de subvenció del Consell Insular de Mallorca per als anys
2014 i 2015 adreçada als ajuntaments i entitats locals menors de Mallorca de població inferior o igual a 20.000
habitants per a actuacions de competència municipal de data 12 de juny de 2014.(convocatòria publicada en el
BOIB núm. 13 de data 25 de gener de 2014).
Vista la legislació aplicable així com l´informe d´Intervenció emès a l´efecte.
Fent ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes d’acord amb la Resolució de Batlia de dia 30 de juny de 2011
per la que la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern quan
apreciades les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució fins a la propera sessió ordinària de la
Junta de govern
RESOLC:

Primer.-Aprovar la modificació núm 8 del vigent pressupost de 2014 per generació de crèdit, quedant
fixades les aplicacions d´ingressos i de despeses de la forma següent:
ESTAT D'INGRESSOS
Aplicació

Previsió inicial

Modificació

Previsió definitiva

76117 Del CIM, Millores
instal·lacions esportives Port

0€

191.397 €

191.397 €

TOTAL modificació

191.397 €

ESTAT DE DESPESES
Aplicació

Crèdit inicial

Modificació

Crèdit definitiu

151 60906 Millores
instal·lacions esportives Port

0€

191.397 €

191.397 €

TOTAL modificació

191.397 €

Segon.-Donar compte de la present resolució a la propera sessió de la Junta de govern Local que es celebri,
als efectes oportuns.
Tercer – Donar compte al Ple a la primera sessió que celebri d’acord amb la Base 9 d’Execució del
Pressupost per a l’exercici 2014.”
Els reunits resten informats, als efectes oportuns.

2.4.6.Vista la relació de taxes pendents de liquidació pel concepte de guals particulars dels exercicis 2009,
2010, 2011 ,2012 i 2013 emesa per l’ATIB corresponent al municipi de Pollença i segons l’article 6
“obligació de pagament” de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a traves de
les voravies i les reserves de via pública per a aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol tipus, les concessions d’aprofitament ja autoritzades i prorrogades el dia primer de cada
semestre natural tenen l’obligació de pagament de la quantia estipulada a l’article 4 “tarifes” de la
mateixa ordenança.
Atès que segons l’ATIB, els interessats amb autoritzacions per guals particulars amb taxes pendents de
liquidació dels exercicis 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 són els indicats en els annexes 1, 2, 3, 4 i 5
adjunts a la present proposta.
Vista la relació de taxes pendents de liquidació pel concepte de guals particulars i de l’obligació de
pagament per part dels interessats d’aquests aprofitaments autoritzats, a la proposta de la Regidora
delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local de dia 20 de juny de 2014 que es transcriu a
continuació:
la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.-Concedir als subjectes passius amb autoritzacions per guals particulars pendents de liquidar taxes
entre els anys 2009 i 2013 un termini de quinze dies naturals, des de la notificació del present acord, per
liquidar el deute pendent segons el llistat adjunt de l’ATIB.
2n.-Transcorregut el termini de quinze dies naturals, als interessats amb taxes sense liquidar se’ls
revocarà d’ofici la llicència de concessió per guals particulars i l’Ajuntament retirarà les plaques
d’autorització de guals permanents ubicades a les entrades i sortides de vehicles no retirades pels propis
interessats, segons l’article 5 de l’esmentada ordenança fiscal.
3r.-Instar a la Policia Local per a la realització de les notificacions als interessats amb taxes no liquidades
per guals particulars, així com la retirada de les plaques de guals a traves de l’àrea de serveis en els casos
d’incomplir les obligacions de liquidació de les taxes pendents en els terminis establerts, i la retirada de
les marques viàries grogues de la via pública d’aquests espais amb autorització revocada.

2.4.7.- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de serveis per dur a terme les festes de la
Mare de Deu del Carme de l’any 2014 (E. 7606/2014)
Vist l’informe emès per la tècnica de Joventut i Festes en data 27 de juny de 2014 on es constata que en el
mes de maig es va demanar mitjançant una reunió a les empreses següents, les necessitats per dur a terme les
festes del Carme
Vistes les ofertes presentades per les entitats següents:
TOT ESPECTACLE MUSICA I COMPLEMENTS S.L.U. per import de 16.170 €.
GRUP TRUI per import de 7.775 €.
GENERAL MUSIC per import de 21.350 €.
Vist que a l’informe de la Tècnica de Joventut i Festes es descarta l’oferta presentada per l’entitat GRUP
TRUI atès que no era completa segons el que se li encomanà.
Vist la proposta presentada pel regidor de Festes, Sr. Miquel Llobeta Vives on es porposa adjudicar el
contracte de servei per dur a terme les festes de la Mare de Deu del Carme de l’any 2014 a l’entitat TOT
ESPECTACLE MUSICA I COMPLEMENTS S.L.U.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 30 de juny de 2014 en el que s’acredita
l’existència de crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de conformitat amb els articles 8,
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, per unanimitat, acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu de serveis per dur a terme les festes de la Mare de Deu del
Carme per un import de 16.170€ IVA EXCLÒS a l’entitat TOT ESPECTACLE MUSICA I
COMPLEMENTS S.L.U..CIF B57357527 mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost
que consten a l’expedient
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 38 226090 del vigent
Pressupost de l’exercici 2014 per import de 19.565,70€.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demès interessats, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.
2.4.8.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de subvenció nominativa a l’Associació de la tercera
edat de Pollença (COLONYA)
Vist que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a l’article 25 assenyala que
el municipi per a la gestió dels seus interessos i a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota
classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal. Una de les formes de dur a terme el mandat legal dit és el recolzament a entitats en la
realització d'activitats que suposin un benefici social.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l'associació 3 edat de Pollença (Colonya) per import de 1.500 euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., estableix que podran concedir-se
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa., la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar/ratificar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació de la 3 edat de
Pollença.
SEGON.- Concedir a l’associació de la 3 Edat de Pollença (Colonya) NIF G07488570 subvenció per
import de 1.500 € La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al
conveni de col·laboració subscrit per ambdues parts, a la Lley 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions

TERCER.- Comprometre la despesa de1.500 € i imputar-ho a la partida 231 48009 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART.- Notificar el present acord a l’associació, als efectes pertinents.

2.4.9.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de subvenció nominativa a l’Associació de persones
majors del Port de Pollença
Vist que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a l’article 25, assenyala que
el municipi per a la gestió dels seus interessos i a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota
classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal. Una de les formes de dur a terme el mandat legal dit és el recolzament a entitats en la
realització d'activitats que suposin un benefici social.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l’Associació persones majors del port de Pollença per import de 1.500 euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. estableix que podran concedir-se
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa,la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar/ratificar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l’Associació persones
majors del port de Pollença
SEGON.- Concedir a l’Associació persones majors del port de Pollença NIF G07499932 subvenció per
import de 1.500 € La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al
conveni de col·laboració subscrit per ambdues parts, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
TERCER.- Comprometre la despesa de1.500 €. i imputar-ho a la partida 231 48010 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART.- Notificar el present acord a l’associació, als efectes pertinents.
2.4.10.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de subvenció nominativa a l’Associació de persones
majors MAR BLAVA
Vist que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a l’article 25 assenyala que
el municipi per a la gestió dels seus interessos i a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota
classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal. Una de les formes de dur a terme el mandat legal dit és el recolzament a entitats en la
realització d'activitats que suposin un benefici social.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l’Associació persones majors (Mar Blava) per import de 1.500 euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. estableix que podran concedir-se
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa,la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar/ratificar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l’Associació persones
majors (Mar Blava)

SEGON.- Concedir a l’Associació persones majors (Mar Blava) NIF G57521296 subvenció per import
de 1.500 La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al conveni de
col·laboració subscrit per ambdues parts, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
TERCER.- Comprometre la despesa de1.500 €. i imputar-ho a la partida 231 48011 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART.- Notificar el present acord a l’associació, als efectes pertinents.
2.4.11.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de subvenció nominativa a l’Associació/Fundación
HOMBRE LIBRE – PROJECTE HOMO BALEARS
Vist que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a l’article 25 assenyala que
el municipi per a la gestió dels seus interessos i a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota
classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal. Una de les formes de dur a terme el mandat legal dit és el recolzament a entitats en la
realització d'activitats que suposin un benefici social.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de associació Fundación Hombre Libre –projecte home Balears-per import de 1.500 euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. estableix que podran concedir-se
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa,la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar/ratificar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i associació Fundación
Hombre Libre –projecte home BalearsSEGON.- Concedir a associació Fundación Hombre Libre –projecte home Balears- NIF G07803570
subvenció per import de 1.500 € La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb
allò establert al conveni de col·laboració subscrit per ambdues parts, a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret
887/2006, de 21 de julio, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de Subvencions
TERCER.- Comprometre la despesa de1.500 €. i imputar-ho a la partida 231 48007 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART.- Notificar el present acord a l’associació, als efectes pertinents.
2.4.12.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de subvenció nominativa a l’Associació de persones
majors de Pollença
Vist que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, a l’article 25 assenyala que
el municipi per a la gestió dels seus interessos i a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota
classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal. Una de les formes de dur a terme el mandat legal dit és el recolzament a entitats en la
realització d'activitats que suposin un benefici social.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l'associació 3 edat de Pollença Sa Nostra per import de 1.500 euros.
L’art. 22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., estableix que podran concedirse de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en
els termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.

Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa,la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar/ratificar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació de la Persones
Majors de Pollença Sa Nostra
SEGON.- Concedir a l’associació Persones Majors Pollença Sa Nostra NIF G07214448 subvenció per
import de 1.500 € La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al
conveni de col·laboració subscrit per ambdues parts, a la Lley 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
TERCER.- Comprometre la despesa de1.500 € i imputar-ho a la partida 231 48008 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART.- Notificar el present acord a l’associació, als efectes pertinents.
2.4.13.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXXXX DNI 43.004.010 J (RGE núm. 606 de
data 30 de gener de 2014), en la qual sol·licita la bonificació per minusvalidesa de la taxa pel servei de
recollida domiciliària i tractament de fems i residus.
Vista la documentació aportada i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, atès que
compleix l’estipulat a l’article 5 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida
domiciliària i tractament de fems i residus, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.- Atorgar una bonificació del 25 % de la quota a la Sra. XXXXXXXXXXXX DNI 43004010 J,
domiciliada al Carrer Pare Vives núm. 12 de Pollença.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada, i donar trasllat del mateix a l’ATIB als efectes pertinents.
2.4.14.- Aprovació, si procedeix, de la proposta relativa a les exposició d’estiu a l’Església del
Convent
Seguidament es dona lectura a la proposta efectuada per la Direcció del Museu de Pollença i que es
transcriu literalment a continuació:
“EXPOSICIONS D’ESTIU A L’ESGLÉSIA DEL CONVENT
INTRODUCCIÓ:
La trajectòria de les exposicions que s’organitzen a l’església del convent de Pollença a l’estiu, té en conjunt un indubtable nivell nacional i
internacional. Durant més d’una dècada des del museu s’ha aconseguit una llista de participants de prestigi i molt alta qualificació.
És per això que des de la direcció del museu pensem que, dins del possible i en funció de la nostra capacitat com a petit museu que som,
sempre que puguem hem d’intentar aconseguir artistes de màxim nivell.
1999 JOAN BENNÀSSAR Apamant el viure
2000 COL·LECTIVA Suite Olympic Centenal
2001 SUSSY GÓMEZ No se quantes vegades
Homenatge a l’arquitecte Francisco Javier Sáenz de Oiza
2002 JAUME PLENSA Wisperm
2003 REBECCA HORN Moon mirror
2004 MIQUEL NAVARRO Fluido en la urbe
2005 AMADOR MAGRANER El cel en un temple
2006 BILL VIOLA Nigth journey
2007 JANET CARDIFF The forty part motet
2008 GILBERTO ZORIO Stella-croce
2009 JOAN MARCH La pell girada
2010 NO ES VA FER EXPOSICIÓ
2011 BEN JAKOBER I YANNICK VU Ho veus
2012 JOAN CORTÉS Memòria de l’aigua i viceversa
2013 AMPARO SARD Paisatge ombrívol
Creim que, si volem seguir la pauta marcada en relació a les exposicions pasadse aquest 2014 hem de seleccionar a un artista internacional.
PROPOSTES REBUDES 2014:
Enguany el Museu de Pollença ha rebut quatre propostes que anem a comentar:
1 Bertrand Lavier.

É s un artista visual francès nascut el 14 de juny de 1949 Viu i treballa a París. La seva documentació l’ha presentada na Margalida Cáneves
Campomar, de Pollença.
Des de principis de la dècada de 1970 , Bertrand Lavier interroga la relació entre l'art i la vida quotidiana i la naturalesa de l'obra d'art
mitjançant la col·locació d'una manera socialment identificat com una exposició d'obres d'art i medi ambient, objectes presos de la vida
quotidiana, modificats o s'hibriden de manera que posa en dubte la seva pròpia condició. Durant els anys, du a terme obres fotogràfiques i
objectes pintats en el marc d'una reflexió sobre la pintura, que abasta un piano, una finestra, una nevera o un mirall amb una gruixuda capa de
pintura, mentre reprèn els colors originals.
Les seves primeres obres exploten l'ambigüitat resultant dels objectes quotidians (cotxes, armaris metàl·lics, neveres ...) simplement coberts
amb una gruixuda capa de pintura establert en grans àrees planes: aquests objectes són tant l'objecte en si mateix (es mantenen teòricament
utilitzables) com la imatge de l'objecte, a causa de la pintura que els recobreix.
L'artista després evoluciona cap superposicions (nevera col·locada en una caixa forta, enclusa col·locada en un calaix), fent combinacions
d'objectes on el valor global sobrepassa la suma dels valors de cada component sol. Lavier es dedica a l'exploració de les categories
artístiques i codis de presentació i representació de l'art.
La pintura o l'escultura de Bertrand Lavier pot incloure exposar un accident automobilístic ( Giulietta , 1993), un globus desinflat ( Dolly 1993 ) o
un fragment de torre elèctrica.
Principals obres
1979: O no ser , l'escultura, FRAC, NORD PAS de CALAIS
1981: Srta Gauducheau 1 , escultura, París, Museu Nacional d’Art Modern
1 993: Peugeot 103 2 , escultura, Dolly 3 , l'escultura, FRAC, NORD PAS de CALAIS, l'escultura,
Alfa Romeu , Estrasbourg, Museu d'Art Modern i Contemporani.
1 995: Obertura Castell Bionnay, curador Morgane Rousseau
1 997: Producció Walt Disney 1947-1997 - FRAC Franche-Comté , Gare de Besançon FrancheComté TGV
2 002: Cléantis 4 , pintura,
2 003: Objecte Dard homenatge a Fréderic Dard,escultura Bourguin; Composició blau, groc i
blanc ceràmica,
2004: Em Vibe , mobles de taula; Four Darks En Xarxa , pel · lícula de 35 mm transferida a DVD;
Ifafa IV , tubs de neó, Ouray II , tubs de neó, Benjamin Moore II , tubs de neó,
2005 :La Boca en Zanker , escultura
Principals exposicions
Centre Pompidou, 2012; Biennal de València (França) 2003; Biennal de Lió, 2003;
Documenta , 1987; Biennal de Sydney, 1982, 1986; Biennal de Sao Paulo, 1985;
Biennal de París 1971, 1985; Biennal de Venècia, 1976
Projecte
Projectes Culturals i artístics de Margalida Cànaves com a única documentació presenta un catàleg de Bertrand Lavier d’una exposició a la Galeria
Kewenig de Colònia, Alemanya, que du per títol: “Sociétés Générales”.
Conclusió
L’artista presenta una sèrie de pintures de format més bé petit, que no convé per a l’Església del Convent. Vist que no podem valorar el projecte el deixam
per ara de banda, Però potser per una altra edició s’ha de valorar una proposta ferma.
2. Hinrich von Harten: Stairway to heaven. (Escala cap al Cel)
Hinrich von Harten, és un arquitecte alemany que té una casa a Pollença, (a la Finca Von Harten, Camí de Can Bosch, a efectes de correspondència s’ha
d’enviar al C/ Joan Baptista Cabanillas, 14 de Pollença).
El senyor Harten manifesta el seu interès per exposar a l’Església del Convent, ja que ell personalment visita anualment. També explica que ell assumiria tots
els costos de realització, transport, instal·lació i música en viu al moment de la inauguració així com qualsevol altre despesa que pogués ocasionar, excepte
la publicitat de l’exposició que assumiria l’ajuntament.
Projecte
Ha presentat un dossier on fa una acurada presentació del seu projecte, una escultura en forma de piràmide de acer de12m d’alçada per 1.20m d’ample a la
base. Es tracta de la bíblica Escala de Jacob entorn de la qual serpenteja una escala imaginària no transitable, els escalons són de llum, foradats a l’acer. A
mesura que s’alça la pirámide cada vegada es veu menos el metall i més la llum. La música proposada per acompanyar l’exposicióés la canço del mateix títol
de Led Zeppelin Stair to Heaven Explica com quedaria dins l’església, i també que l’escultura es faria a Pollença mateix a l’empresa Ferro Busso,
Segons ell: “La interacció entre l’escultura , la llum i la música crearia un objecte únic de meditació que resulta facil de comprendre per als visitants que no
oblidarien mai. La piràmide auna cultures i religions i té com objecte fomentar la vida comú en Pau”.
Conclusió
Encara que el projecte pot semblar a priori interessant, la direcció del museu considera que donar la capella a un arquitecte absolutament desconegut en el
món de les Arts no és una bona opció per a l’exposició d’estiu. Per la qual cosa s’ha deixat de banda. Però, sí es creu convenient i aquesta proposta agrada,
es podria acceptar per una altra època de l’any.
3. Astrid Colomar. Força de Gravetat
ASTRID COLOMAR
Neix a palma de Mallorca l’any 1970, estudia Història de l’Art a Barcelona. Completa
els seus estudis a 'The'Corcoran School of'Art a Washington
Exposicions Individuals
2001 Anton Gallery, Washington, USA
2003 G fine Art, Washington; Galeria Ambit, Barcelona; Astrid Colomar: Pintures Essencials 1998-2003
(itinerant a Mallorca i Barcelona); Galeria Altair, Palma de Mallorca I Barcelona
2007 Ca’n Fondo, Alcúdia, Mallorca
2010 Sanguis Materna", Museu Es Baluard, Palma de Mallorca
2013 Galeria Joan Melià, Alcúdia; Galeria Kewenig, Palma de Mallorca; Casal Solleric Palma de Mallorca.
2014 Anna Lüpertz Art a Berlin (prevista al setembre)
Exposicions conjuntes:
1995 Agrupació Mutua, Barcelona
1996 Corcoran School of Art, Washington, Sculpture Exhibition at Wasington Square, Washington USA
1997 Museo Municipal M. López Villaseñor, Ciudad Real, España; Art Emergent, Galeria Xavier Fiol,
Palma de Mallorca; Dreams and Symbols , George Mason University, Fairfax, Virginia, USA
1998 ArtSites Biennial 98, WPA/Corcoran, Wasington; GALERIA KEWENIG Galeria Kewenig; Oratori Sant
Feliu Palma de Mallorca; Strictly Painting II, McLean Project for the Arts, McLean,Virginia USA
1999 Fast Forward, WPA/Corocan,Washington USA
2000 Eternity, Govinda Gallery, Washington USA ; Strictly Painting III, McLean Project for the Arts,

McLean, Virginia USA
2001 100 Artistas con Silena,MErcart, Madrid; "Spacia",Millennium Arts Center, Washington USA
2002 En Projecte VII, Torre de ses Puntes, Manacor,Mallorca; Finalista Premi Ciutat de Palma 2001,Palau
Solleric,Palma de Mallorca; Summer 2002, G Fine Art Washington USA; Finalista IX Premi Ciutat de
Manacor, Manacor Mallorca; Art Emergent a les Illes Balears", itinerant
2003 Finalista Premi Ciutat de Palma 2002, Palau Solleric; Palma; Finalista X Premi Ciutat de
Manacor,Manacor; La Col·lecció Testimoni, Centro de Arte Palacio Almundí de Múrcia
2004 Finalista Premi Ciutat de Palma 2003, Palau Solleric, Palma de Mallorca; Group Show, G Fine
Art,Washington; Finalista XI Premi Ciutat de Manacor, Manacor; Galeria, Barcelona; Art Colonya 2004
amb Galeria Altair; Shangai Art amb Galeria Altair; Noves Presències 2003, Consell de Mallorca, Capella
de la Misericòrdia, Palma.
2005 Arco Madrid amb Galeria Altair: Finalista Premi Ciutat de Palma 2004, Palau Solleric, Palma de
Mallorca XII Premi Ciutat de Manacor Colore non solo amb Museum Arterra –seleccionada Esposizione
Internationale d’Arte la Biennale di Venezia, Spazio Thetis Arselane Novissimo, Venezia; Art Cologne
2005 amb Galeria Altair;Finalistes Premi Rei en Jaume d’Arts Plàstiques 2005, Calvià,
2006 Can Gelabert arts Visuals 2000A2005, Can Gelabert, Binissalem XIII Premi Ciutat de Manacor
d’Arts Plàstiques. XIV Premi Ciutat de Manacor d’Arts Plàstiques. Obres Finalistes. Mallorca; Katharina
Hrohn. Basilea, Suïssa.
2008 XV Premi Ciutat de Manacor. Obres Finalistes, Mallorca
2009 Katharina Krohn, Basilea, Suïssa
2010 Katharina Krohn, Basilea, Suïssa; Galería Kewenig, Palma de Mallorca
2011 Katharina Krohn, Basilea, Suïssa
2012 Katharina Krohn, Basilea, Suïssa
2013 Women and Water. Palmyra Sculpture Center; Caminos de identidad: introspección y memoria.
Dentro de la 2ª Edición del Festival Miradas de Mujeres. Fundació Pilar i Joan Miró Palma de Mallorca;
Kind of blue Galeria.
4. Yuko Shiriahi SENYAL
L’artista japonesa Yuko Shiriahi (Tòquio, 1956), resideix a Londres, té una gran projecció internacional. El seu currículum ens parla de mostres i
instal·lacions arreu del món essent la seva obra molt valorada per la critica i pels especialistes en art contemporani.
El recents treballs de l’artista japonesa Yuko Shiriashi, l’han consolidada com una de les artistes japoneses de més ressò internacional. Des del seu estudi
han sortit projectes per a espais urbans, institucions públiques, galeries i col·leccions públiques i privades, un recorregut pel seu currículum dona fe de
l’impacta que genera la seva obra arreu del món.
Una de les característiques més singulars de la seva obra sorgeix de la seva cultura, la japonesa. Sens dubte, la seva pintura com les escultures i les
instal·lacions, traspuen la sensibilitat japonesa, tant per la senzillesa de les seves construccions com per l’ússingular de la llum. Aquesta sensibilitat no
descuida la impremta occidental, més aviat l’assumeix i la fa pròpia, sempre però, deixant clara la seva visió oriental. Aquesta exposició en seria el comissari
Biel Amer, que ja ha presentat altres propostes en anys anterior, com són: Jaume Plensa, Rebecca Horn, Miquel Navarro, Bill Viola i Gilberto Zorio.
Al explicar-li el que significa l’exposició d’estiu i el que representa pel museu, per Pollença i per Mallorca en general i preguntar-li si ella podria estar-hi
interessada, l’artista va expressar la seva bona disposició el màxim interès i la disponibilitat per assumir l’exposició a l’església del Convent durant l’estiu
del 2014..
Projecte
El projecta que presentarà a Pollença és el mateix treball presentat a Londres, és un clar exemple d’aquest posicionament artístic. L’encreuament o
mestissatge de cultures que han lligat l’obra de Yuko Shiriashi, entra en una nova visió que, sense renunciar a les ancestrals maneres de veure la vida de la
cultura oriental, ingressa en una revisió de les costums mortuòries de la societat antiga i d’una cultura ancestral com l’egípcia. Aquesta revisió artística de la
cerimònia mortuòria egípcia, sorgeix d’una reflexió posterior a la visita realitzada a les despulles momificades d’un faraó al Museu Britànic de Londres. “El
llibre de la mort”, així és titula el document que reflecteix les maneres en que els antics egipcis (juntament amb els xinesos foren els primers en adoptar
costums funeràries) embalsamaven els seus difunts. Les societats civilitzades han mostrat sempre una preocupació i interès per preparar els seus difunts cap
a una vida ulterior, en la creença que només és perd la matèria però sobreviu l’ànima i assumir la immortalitat. I en això, les religions i les costums són
semblants sigui quina sigui la seva procedència geogràfica, religiosa o cultural. És per això, que la proposta de l’artista suposa, com resulta obvi, una visió
contemporània del mausoleu funerari, fent una sentida interiorització de l’espai funerari.
L’oportunitat de poder exposar aquesta obra en el si de l’església de Sant Domingo, permet visualitzar la unió de dues formes mil·lenàries d’entronitzar el
respecte pels difunts. L’església manté làpides i sepulcres de l’edat mitjana, de personalitats rellevants en la història del convent i la ciutat, per tant, el treball
de Yuko Shiriashi esdevé homenatge també a ells, creant un espai dens de recolliment i al·legoria, de respecte i sentiment, tot aplicant una senzilla estructura
metàl·lica i una il·luminació intensa i precisa. Una obra que enllaça a la perfecció tres mons, tres cultures, l’occidental, l’antiga tradició egípcia i la subtilesa
oriental.
Conclusió
El projecte de l’artista japonesa, a la direcció del museu mos parèix la més interessant També mos pareix la millor proposta entre els projectes que s’han
presentat y per tant consideram que la elecció de na Yuko Shiriashi és la que s’ha de fer enguany i així ho aconsellam al batle i regidor de cultura. Amb ella,
de nou convidam a una artista internacional i de prestigi desprès d’uns anys on només han exposat d’artistes mallorquins o que viuen a Mallorca. Amb el
desig d’obrir nos cap al món i, alhora, situar Pollença en primer i Mallorca en segon lloc en el mapa de les grans exposicions mundials, en la mesura que
puguem, com hem dit ja anteriorment ,com museu municipal que són. Com l’any passat va exposar una artista mallorquina, ens ha semblat necessari
convidar per aquest any a un estranger i voldríem que aquesta fos la tònica durant els propers anys. Els anys imparells un artista nacional, els anys parells,
un artista internacional. Així no es repetirien les llistes o bé artistes estranger o bé anyades de només artistes locals. Pel fet que mos sembla molt més
interessant i més equilibrat.I tot això ho diem perquè aquesta direcció, no es vol oblidar dels artistes d’aquí, ni molt menos. Per tant proposam aquesta
manera de fer i excepte algun cas d’ordre major és el que farem, si aquesta proposta agrada. Aprofitam també per comentar que l’any 2015 podria ser l’any
de l’artista Astrid Colonar vist el dossier que ella ha presentat i que ella és una artista mallorquina. Perquè, encara que la proposta que ella ha presentat ha
estat superada per la proposta de la senyora Shiriashi, aquesta direcció considera que és digne de ser
tenguda en compta i francament no volem deixar-la de banda, per la qual cosa proposam que sigui reservada per l’any vinent. Sol·licitam l’aprovació de la
artista Yuko Shiriashi per realitazar una exposició a l’Església del Roser del Convent de Pollença per l’estiu 2014. També volem proposar l’aprovació de
l’exposició de la artista Astrid Colomar per a l’estiu 2015.
Tot això si s’aprova per la Junta de Govern Local.
Direcció Museu de Pollença
Pollença febrero”

Vista la proposta econòmica de l’exposició YUKO SHIRAISHI ESTIU 2014 que a continuació es
detalla:
CONCEPTES GENERALS
COMISSARIAT NAT PROJECTES

Import
3.500,00 €

COORDINACIÓ GENERAL NAT PROJECTES

500,00 €
SUBTOTAL

TRASLLATS, ALLOTJAMENT (ARTISTA I ACOMPANYANT), SOPAR

Import

VOL JUNY LONDRES-PALMA-LONDRES. ARTISTA I 2 TÈCNICS
ALLOTJAMENT JUNY. 2 NITS X 3 HABITACIONS (4 PERSONES)
SOPAR INAUGURACIÓ: MÀX 10 PERSONES
VOL SETEMBRE LONDRES-PALMA-LONDRES. 1 TÈCNIC
ALLOTJAMENT SETEMBRE. 1 NIT X 1 HABITACIÓ
DIETA 1 DIA TÈCNIC LONDRES
IMPREVISTS

570,00 €
600,00 €
400,00 €
200,00 €
100,00 €
60,00 €
150,00 €
SUBTOTAL

PRODUCCIÓ OBRA (ESGLÈSIA DEL ROSER. POLLENÇA)
HONORARIS TÈCNIC IL·LUMINACIÓ.SAM BELINFANTE. LONDRES
HONRARIS TÈCNIC IL·LUMINACIÓ. TONI GÓMEZ (no sabem si farà falta)
LLOGUER FOCUS.
MATERIALS DIVERSOS
IMPREVISTS* (inclou les dues partides anteriors)

2.080,00 €

Import
478,30 €

1.000,00€
SUBTOTAL

TRANSPORTS OBRA
LONDRES-POLLENÇA-LONDRES. BALEARS ART I LLAR
IMPREVISTS

1.478,30 €
Import

2.974,00 €
200,00 €
SUBTOTAL

ASSEGURANÇA Import PÒLISSA

4.000,00 €

3.174,00 €

500,00 €
SUBTOTAL

CATÀLEG
Disseny i maquetació Impressió: invitació, cartells, lona exterior
Fotografies catàleg

500,00 €

3.800€
600€
SUBTOTAL

4.400,00€
........................

TOTAL

15.632,30 €

BASE IMPONIBLE
IVA (21 %)

16.432,30 €
3.282,78 €

TOTAL

18.915,08 € *

Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden:
ÚNIC.- Aprovar íntegrament la Proposta precedent i els acords continguts en la mateixa, condicionant
l’autorització de la despesa a l’aprovació definitiva de l’expedient núm. MC 6-2014 de modificació de crèdit
aprovada inicialment en la sessió plenària de data 29 de juny de 2014.

2.4.15.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
expositors
Vista la relació adjunta comprensiva de les sol·licituds per ocupació de via pública amb expositors a diversos
emplaçaments del municipi corresponent a l’exercici 2014 presentades pels interessats en el Registre General
d’Entrada d’aquest Ajuntament, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb expositors als titulars dels establiments que
tot seguit es relacionen als emplaçaments i en els terminis assenyalats conformement el disposat a l’article
11, en relació a l’article 7, de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública i a l’article 3 de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública; conforme l’ordenança fiscal
reguladora de l’ocupació de la via pública, les ocupacions s’arrodoniran per excés:
NOM

NIF

DIRECCIÓ

(BELLINI FUNBOATS)

43017581Z

METGE LLOPIS, 9

EXPOSITORS
PARAS-SOLS
ESTUFES
JARDINERES
0.72 M ( liquidació
1M2)
Comprensius de 1

PERIODE

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

unitat d’expositors
Adossat a façana

2n- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
2.4.16.- 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

NIF

DIRECCIÓ

PACTO DE FUTURO
2009
(EL PONY PISADOR)

E57608820

CECILIO METELO, 41

TAULES
2014
6

CADIRE
S 2014
24

PERÍODE
12 MESOS
(01/01/2014
31/12/2014)

a

dia

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.
2.4.17.- 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. XXXXXXXXXXXX, amb nom i representació de l’empresa
BEENFERN, C.B. amb CIF núm. B57812935 i RGE núm. 4180 de 12/06/2014 en la qual sol·licita
permís per ampliar l’ ocupació de la via pública amb 2 taules i 6 cadires al Carrer Juan XXIII, 42, (BAR
ENCANTS), per l’any 2014, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir l’ampliació de la llicència per ocupació de la via pública amb 2 taules i 6 cadires a
l’entitat BEENFERN, C.B., representada pel Sr. XXXXXXXXXXXX titular de l’establiment BAR
ENCANTS situat al carrer al Carrer Juan XXIII, 42, per 8 mesos comprés entre dia 01/05/2014 a dia
30/12/2014, per l’any 2014.

2n.- Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius queden
subjectes a les següents prescripcions:
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.
2.4.18.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 2014/3 d’ocupació de la via
pública
Vist l’expedient sancionador incoat a l’establiment TOTS, propietat de XXXXXXXXXXXX per la comissió
d’una infracció de l’article 16.3 c) de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han efectuat al·legacions al
contingut de la resolució d’inici del procediment sancionador de referència i vista la proposta de la
Instructora de data 16 d’abril de 2014, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar a l’establiment TOTS, propietat de XXXXXXXXXXXX una sanció de 301 euros com a
responsable de la infracció corresponent a l’article 16.3 c) de l’Ordenança reguladora de l’ocupació de la
via pública.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.

3.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
3.1.- Guals
3.1.1.- Vista la sol·licitud presentada per la XXXXXXXXXXXX (RGE núm. 3855 de 29.05.14) i vist
l’informe emès per la Policia Local en data 12.06.14, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Concedir a la Sra. XXXXXXXXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles
(gual) davant el garatge del carrer Mena, núm. 19 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.
3.1.2.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXXXXXXXX (RGE núm. 4132 de 10.06.14) i vist
l’informe emès per la Policia Local en data 12.06.14, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Concedir a la Sra. XXXXXXXXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles
(gual) davant el garatge del carrer Gonzalo Ferragut, núm. 19 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.
3.1.3.- Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXXXX (RGE núm. 3924 de 2.06.14) i vist
l’informe emès per la Policia Local en data 12.06.14, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
1r.- Concedir al Sr. vXXXXXXXXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual)
davant el garatge del carrer Joan Guiraud, núm. 13 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.
3.1.4.- Vista la sol·licitud i demés documentació presentada per la Sra. XXXXXXXXXXXX (RGE núm.
2288 de 19.03.14) i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Autoritzar el canvi de titularitat de la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual)
davant el garatge del carrer Roger de Lluria, núm. 22 - baixos de Port de Pollença a favor de la Sra.
XXXXXXXXXXXX

2n.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’ATIB, als efectes oportuns.
3.1.5.- Vista la sol·licitud i demés documentació presentada per la Sra. vXXXXXXXXXXXX (RGE núm.
4331 de 19.06.14) i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Autoritzar el canvi de titularitat de la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual)
davant el garatge del carrer Sant Domingo, núm. 88 de Pollença a favor de la Sra.XXXXXXXXXXXX
2n.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’ATIB, als efectes oportuns.
3.2.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3.3.- Varis
3.3.1.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5645/Llei 50/1999 Sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
Vist l’expedient sancionador incoat a la Sra. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX per la comissió d’una
infracció administrativa tipificada a l’art. 8.3 del R.D. que desenvolupa la Llei 50/1999 sobre el règim
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
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 23 de juny de 2014, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar a la Sra. v XXXXXXXXXXXX una sanció de 300 € en aplicació de les sancions previstes a
l’art. 13.5 de la referida llei com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 8.3 del R.D. que
desenvolupa la Llei 50/1999 sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, de
conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
3.4.- Personal
3.4.1.- Aprovació, si procedeix, de l’adjudicació de les beques de pràctiques formatives per a
estudiants/Àrea de Medi Ambient
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 6 de maig de 2014,
relatiu a la convocatòria del pertinent procediment per a la selecció de dues beques per estudis
universitaris o equivalents i de dues beques per estudis de mòduls formatius o pre-universitaris per a
l’àrea de Medi Ambient.
Atesa la valoració de la documentació presentada pels aspirants a les beques de pràctiques formatives de
l’àrea de Medi Ambient i la valoració amb la realització pels aspirants de la prova de coneixement prevista
conforme les bases reguladores del procediment.
Vista la proposta de la Regidora delegada de Medi Ambient de dia 24 de juny de 2014, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar les beques de pràctiques formatives per a estudiants de batxiller i per estudiants
universitaris de l’àrea de Medi Ambient, després d’haver obtingut una major puntuació en el procediment de
selecció, a favor dels següents aspirants:
Beques estudiants batxiller:
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Beques estudiants Universitaris:
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Segon.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció, al
departament de Personal a l’àrea de Medi Ambient, aquesta darrera com àrea gestora d’aquest
procediment, als efectes oportuns
3.5.- Cementiri municipal
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4.- CONTRACTACIÓ
4.1.- Aprovació, si procedeix, de la pròrroga del contracte de serveis d’activitats esportives,
activitats dirigides i parcs de l’Ajuntament de Pollença (Exp. núm. 60/2012/Contractació)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 7 de maig de 2013, va adjudicar el
contracte administratiu del servei d’activitats esportives, activitats dirigides i parcs de l’Ajuntament de
Pollença a l’entitat FONAESPORT S.L., per un import de 62.789,92 € (IVA inclòs), d’acord amb el plec
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, essent la vigència del present
contracte administratiu, signat en data 20.05.13, d’un any, amb possibilitat de pròrroga expressament
acordada per un any més.
Atès que, de conformitat amb l’informe emès pel tècnic de l’àrea d’Esports en data 12.06.14, l’execució
del mateix s’ha ajustat a les clàusules i les prescripcions tècniques que regeixen la contractació
administrativa del servei, complint-se les expectatives dels usuaris i de l’àrea d’Esports de manera molt
satisfactòria i vista la proposta del Regidor delegat d’Esports Sr. Joan Ramon Mateu Torandell de dia 12
de juny de 2014, la Junta de Govern Local, per unanimitat ACORDA:
Primer.- Prorrogar el contracte administratiu de serveis d’activitats esportives, activitats dirigides i
parcs de l’Ajuntament de Pollença, per un anys més (fins dia 20 de maig de 2015), de conformitat amb
el previst a la clàusula tercera del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
contractació, en relació a l’article 303.1 del RDL, de 14 de novembre que aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa contractista FONAESPORT SL, amb CIF B57663106, als
efectes pertinents.
Tercer.- Traslladar-ho a l’àrea d’Intervenció i a l’àrea d’Esports, als efectes oportuns.
4.2.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 633 relativa a l’adjudicació de contracte menor
privat pel lloguer de les partitures per la interpretació de “ El cant de la Terra” de Gustav Mahler
per a l’ actuació de dia 27 de juliol de 2014 en el marc de la celebració de la 53è edició del Festival
Internacional de Música de Pollença
A continuació es dóna compte del decret de Batlia/núm. 633 de dia 19 de juny de 2014:
“DECRET DE BATLIA NÚM. 633.- 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 Srs. Lorena Medina Benjam ( mezzosoprano) i Albert Monserrat (tenor), amb l’orquestra
Simfònica de les Illes Balears 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.
Atès que el concert consistirà en la interpretació de “ El cant de la Terra” de Gustav Mahler, i vista la necessitat de
disposar de les partitures per a la seva execució per l’orquestra Simfònica.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 11/06/2014 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 unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’entitat Sociedad Española de Ediciones Musicales SA (SEEMSA), amb NIF A28954832 per
un import de 830’39 €, més 174’38 € en concepte d’IVA, tot el qual fa un preu total de 1004’77 €, el contracte
privat de lloguer de les partitures per l’actuació de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears 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.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 33520306 del vigent Pressupost
de l’exercici 2014.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i demès interessats, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.
Quint.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern als efectes corresponents.”

Els reunits es donen per assabentats, als efectes oportuns.
4.3.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 634 relativa a l’adjudicació de contracte menor
privat pel lloguer de les partitures per la interpretació“ The Four Seasons recomposed” de Max
Richter, de per a l’ actuació de dia 27 de juliol de 2014 en el marc de la celebració de la 53è edició
del Festival Internacional de Música de Pollença
Es dóna compte del decret de Batlia/núm. 634 de dia 19 de juny de 2014:
“DECRET DE BATLIA NÚM.634/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 del Sr. Daniel Hope ( director orquestra i violí solista) per al concert de dia 6 d’agost de 2014 en el
marc de la celebració de la 53è edició del Festival Internacional de Música de Pollença, amb l’Orquestra
Simfònica de Balears “ Ciutat de Palma”.
Atès que el concert consistirà en la interpretació de “ The Four Seasons recomposed” de Max Richter, i vista la
necessitat de disposar de les partitures per a la seva execució per l’orquestra Simfònica.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 11/06/2014 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 unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Monge y Boceta Asociados Musicales, amb NIF B80217508 per un import de
862’09 €, més 181’04 € en concepte d’IVA, tot el qual fa un preu total de 1043’13 €, el contracte privat de lloguer
de les partitures per l’actuació de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears el dia 6 d’agost de 2014 en el marc
de la celebració de la 53è edició del Festival Internacional de Música de Pollença.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 335 20306 del vigent Pressupost
de l’exercici 2014.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i demès interessats, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.
Quint.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern als efectes corresponents.

El reunits se’n donen per assabentats, als efectes oportuns.
4.4.- Adjudicació, si procedeix, del contracte menor privat de l’actuació de la CHAMBER FILM
ORCHESTRA per al concert de dia 10 d’agost de 2014, 53na. edició Festival de Música de Pollença
(expt. núm. 22/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 de la
CHAMBER FILM ORCHESTRA i el director Sr. JOAN MARTORELL per al concert de dia 10 d’agost
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 11/06/2014 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 unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar a CHAMBER FILM ORCHESTRA, representat exclusivament per l’empresa
ASSOCIACIÓ BALEAR D’AMICS DE LES BANDES SONORES DE CINEMA, amb NIF G07471873,
per un import de 4.000 €, més 840 € en concepte d’IVA, tot el qual fa un preu total de 4.840 €, el
contracte privat d’interpretació artística consistent en la seva actuació el dia 10 d’agost de 2014 en el
marc de la celebració de la 53è edició del Festival Internacional de Música de Pollença.

Segon.- Adjudicar al Sr. JOAN MARTORELL, amb NIF 18227719-N, per un import de 1.200 €, més 252
€ en concepte d’IVA, tot el qual fa un preu total de 1.452 €, el contracte privat d’interpretació artística
consistent en la seva actuació en un concert el dia 10 d’agost 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.

5.- VARIS
5.1.- Adjudicació, si procedeix, de l’autorització reglamentada per a l’explotació de les instal·lacions
i els serveis de temporada del litoral per a l’any 2014 corresponent als LOT M. Quiosc a la Platja
de Tamarells (Expedient núm. 5766/2014)
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 1 d’abril de 2014, es va aprovar
el projecte tècnic i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que ha de regir la
licitació 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 (2015, 2016 i 2017). Dita convocatòria fou
anunciada en el tauler d’edictes, en el punt d’accés electrònic i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 57 de data 26.04.14.
Vistes les actes de la Mesa de Licitació de dia 14 de maig de 2014 de qualificació de la documentació
general i de dia 20 de maig de 2014, respectivament, i ateses les actes de la Mesa dels dies 5 i 9 de juny
de 2014, resultant d’aquesta darrera la proposta d’adjudicació, a la vista de la puntuació final total i tenint
en compte la valoració obtinguda, dels lots que seguidament es detallen als licitadors que han obtingut la
major puntuació:
LOT M QUIOSC A LA PLATJA DE
TAMARELLS

Entitat

1. Proposta d’adjudicació

ARENAS BLANCAS MJ
SL
CHIRINGUITO EMBAT
SL
MASISA 2000 SL

2
3

Puntuació
Proposició tècnica (criteris
subjectiu)
23,50

Puntuació Oferta
econòmica

Puntuació
total

60,00

83,50

36

41,86

77,87

12,50

33,33

45,83

Vist que per decret de Batlia núm. 612 de dia 11 de juny de 2014 es va resoldre requerir la documentació
prevista a la clàusula 16ª del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques a l’entitat
ARENAS BLANCAS MJ SL
Atès l’anterior i vista la documentació presentada per l’entitat ARENAS BLANCAS MJ SL (RGE núm.
4315 de data 19.06.14), la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Declarar vàlida la licitació per a l’explotació dels serveis de temporada al litoral del terme de
Pollença, per la temporada 2014, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació.
2n.- Adjudicar a l’entitat ARENAS BLANCAS MJ SL (NIF B76165125) l’autorització reglamentada per
l’explotació dels serveis de temporada del LOT M QUIOSC A LA PLATJA DE TAMARELLS, amb
subjecció al projecte tècnic d’instal·lacions, al plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques i a l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears (RGE
núm. 4241 de data 16.06.14), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex
mitjançant còpia, per un import de 22.500 €/temporada 2104, de conformitat amb el projecte d’explotació
i les millores presentades.
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
3r.- De conformitat amb el disposat a la clàusula 17ª del plec de condicions: “En el supòsit que la
Demarcació de Costes o la Conselleria de Medi Ambient no autoritzés qualque lot o fos modificat la seva

composició i distribució, es reduirà proporcionalment el preu segons el número, sense que es pugui fer
cap tipus de reclamació o indemnització per part dels licitadors.”
4rt.- Requerir a l’entitat ARENAS BLANCAS MJ SL perquè en el termini de quinze (15) dies naturals
comptats a partir del següent de la concessió de l’autorització acrediti que ha constituït un aval bancari
per a cadascun dels quatre terminis establerts pel pagament del cànon a satisfer, pel següent import:
Lot M Quiosc a la platja de Tamarells
CÀNON ANUAL
22.500.- €/temporada

Import de cada aval (x4)
5.625.- €/temporada

En cas de no presentar dins termini els citats avals quedarà resolta i sense efecte l’autorització.
5è.- Fixar i requerir a l’entitat ARENAS BLANCAS MJ SL perquè abans de l’inici de la instal·lació i
dins el termini dels deu dies des de la notificació del present acord acrediti que han constituït el dipòsit
del 5% del valor material de les instal·lacions autoritzades per respondre de la retirada d’aquestes a la
finalització del termini d’explotació el qual ascendeix a la quantitat de 3.000 €, conforme la documentació
tramesa per l’àrea de Medi Ambient.
6è.-. Requerir a l’adjudicatari ARENAS BLANCAS MJ SL perquè abans de l’inici de l’explotació del
servei presenti una assegurança que cobreixi els possibles riscs de l’activitat a fi de cobrir la
responsabilitat civil que es pogués derivar, d’acord amb la clàusula 4ª apartats 8 i 26 del plec de
condicions.
5è.- Requerir a l’entitat ARENAS BLANCAS MJ SL perquè aportat el document anterior, en el termini
de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la present notificació, comparegui a la
formalització de l’autorització.
6è.- Retornar la garantia provisional dipositada quan s’hagi formalitzat l’autorització per part de l’entitat
adjudicatària així com als altres licitadors.
7è.- Notificar el present acord als interessats, donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i al departament
de Tresoreria i publicar-ho al perfil del licitador i al BOIB.
5.2.- Adjudicació, si procedeix, de l’autorització reglamentada per a l’explotació de les instal·lacions
i els serveis de temporada del litoral per a l’any 2014 corresponent al LOT N. Parc Aquàtic
(Expedient núm. 5766/2014)
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 1 d’abril de 2014, es va aprovar
el projecte tècnic i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que ha de regir la
licitació 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 (2015, 2016 i 2017). Dita convocatòria fou
anunciada en el tauler d’edictes, en el punt d’accés electrònic i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 57 de data 26.04.14.
Vistes les actes de la Mesa de Licitació de dia 14 de maig de 2014 de qualificació de la documentació
general i de dia 20 de maig de 2014, respectivament, i ateses les actes de la Mesa dels dies 5 i 9 de juny
de 2014, resultant d’aquesta darrera la proposta d’adjudicació, a la vista de la puntuació final total i tenint
en compte la valoració obtinguda, dels lots que seguidament es detallen als licitadors que han obtingut la
major puntuació:
LOT N
Parc aquàtic

Entitat

1. Proposta
d’adjudicació
2

GLIDE SPORT
SL
MASEOB ES
RAIGUER SL
SAMOJED SMIL
JUMPER SL

3
4

XXXXXXXX

Puntuació
Proposició
tècnica (criteris
subjectiu)
30

Puntuació Oferta
econòmica

Puntuació total

60

90

10

55,80

65,80

24,50

37,05

61,55

13

33,47

46,47

Vista la reclamació presentada per la mercantil MASEOB ES RAIGUER SL (RGE núm. 4185 de 12.06.14)

contra la proposta d’adjudicació de l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis de temporada
del LOT N PARC AQUÀTIC a l’entitat GLIDE ESPORTS SL formulada per la Mesa de Licitació en
sessió celebrada dia 9 de juny de 2014.
Considerant l’informe jurídic emès en data 20.06.14 i l’informe tècnic emès en data 18.06.14 envers la
reclamació presentada i vista l’acta de la Mesa de Licitació, en sessió celebrada dia 27 de juny de 2014
proposant, per unanimitat, a l’òrgan competent per adjudicar l’autorització:
“.../...
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per MASEOB ES RAIGUER SL, en relació a l’exclusió de l’entitat GLIDE
SPORTS SL per considerar que va presentar la documentació requerida fora de termini i en relació al termini per presentar
al·legacions a l’acta de la Mesa de Contractació de proposta d’adjudicació.
2n.- Estimar l’al·legació en relació a la puntuació atorgada en la valoració de les propostes subjectes a criteris no avaluables
per fórmules, restant les mateixes de la següent forma, d’acord amb l’informe tècnic emès a l’efecte en data 18 de juny de
2014.
3r. La puntuació total, obtinguda la puntuació de totes les ofertes respecte de cada un dels criteris, queda establerta en el
quadre següent pel Lot N: PARC AQUÀTIC
Plica

Licitador

Oferta econòmica

Total

XXXXXXXXXXXX

Criteris NO avaluables
amb fórmula
24’50
11,50
13’00

RGE 3392
RGE 3444
RGE 3453

SAMOJED SMIL JUMPER SL
MASEOB ES RAIGUER SL

37’052
55’805
33’471

61’55
67,30
46’47

RGE 3455

GLIDE SPORTS SL

30’00

60’000

90’00

.../...”
Vist que per decret de Batlia núm. 610 de dia 11 de juny de 2014 es va resoldre requerir la documentació
prevista a la clàusula 16ª del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques a l’entitat GLIDE
ESPORTS SL.
Atès l’anterior i vista la documentació presentada per l’entitat GLIDE SPORT SL (RGE núm. 4392 de
data 23.06.14) a la que també consta presentada el pagament íntegre de la quantitat a satisfer en concepte
de cànon per la temprada 2014 i, abans de previ requeriment a dit efecte, i el dipòsit del 5% del valor
material de les instal·lacions autoritzades per respondre de la retirada conforme el disposat a la clàusula
10ª del plec de condicions, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Declarar vàlida la licitació per a l’explotació dels serveis de temporada al litoral del terme de
Pollença, per la temporada 2014, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació.
2n.- Estimar parcialment la reclamació presentada per la entitat MASEOB ES RAIGUER SL (RGE núm.
4185 de 12.06.14) contra l’acte de la Mesa de Licitació de dia 9 de juny de 2014 pel que, a la vista de
l’informe tècnic emès en data 18.06.14, procedeix atribuir 11,50 punts envers dels 10 punts atorgats
inicialment a l’esmentada entitat pel que respecte a la valoració dels criteris no avaluables mitjançant
fórmules.
3r.- Desestimar la resta d’al·legacions de la reclamació presentada per l’empresa MASEOB ES RAIGUER
SL (RGE núm. 4185 de 12.06.14) contra la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Licitació en
sessió celebrada dia 9 de juny de 2014.
de conformitat amb l’informe jurídic i l’informe tècnic emesos a l’efecte en dates 20.06.14 i 18.06.14,
respectivament, formant part integrant del present acord, en concordança amb la proposta formulada per
la Mesa de Licitació en sessió celebrada dia 27 de juny de 2014.

4rt.- Adjudicar a l’entitat GLIDE SPORT SL (NIF B66025388) l’autorització reglamentada per
l’explotació dels serveis de temporada del LOT N PARC AQUÀTIC, amb subjecció al projecte tècnic
d’instal·lacions, al plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a
l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears (RGE núm. 3051 de data
23.04.14), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un
import de 25.100 €/temporada 2104, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores
presentades.
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
5è.-. Requerir a l’adjudicatari GLIDE SPORT SL perquè abans de l’inici de l’explotació del servei
presenti una assegurança que cobreixi els possibles riscs de l’activitat a fi de cobrir la responsabilitat civil
que es pogués derivar, d’acord amb la clàusula 4ª apartats 8 i 26 del plec de condicions.
6è.- Requerir a l’entitat GLIDE SPORT SL perquè aportat el document anterior, en el termini de quinze
dies hàbils comptats a partir del següent al de la present notificació, comparegui a la formalització de
l’autorització.
7è.- Retornar la garantia provisional dipositada quan s’hagi formalitzat l’autorització per part de l’entitat
adjudicatària així com als altres licitadors.
8è.- Notificar el present acord als interessats, donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i al departament
de Tresoreria i publicar-ho al perfil del licitador i al BOIB.
5.3.- Adjudicació, si procedeix, de l’autorització reglamentada per a l’explotació de les instal·lacions
i els serveis de temporada del litoral per a l’any 2014 corresponent al LOT P Flysurf La Gola
(Expedient núm. 5766/2014)
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 1 d’abril de 2014, es va aprovar
el projecte tècnic i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que ha de regir la
licitació 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 (2015, 2016 i 2017). Dita convocatòria fou
anunciada en el tauler d’edictes, en el punt d’accés electrònic i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 57 de data 26.04.14.
Vistes les actes de la Mesa de Licitació de dia 14 de maig de 2014 de qualificació de la documentació
general i de dia 20 de maig de 2014, respectivament, i ateses les actes de la Mesa dels dies 5 i 9 de juny
de 2014, resultant d’aquesta darrera la proposta d’adjudicació, a la vista de la puntuació final total i tenint
en compte la valoració obtinguda, dels lots que seguidament es detallen als licitadors que han obtingut la
major puntuació:
LOT P FLYSURF LA
GOLA

Licitador

1. Proposta d’adjudicació
2

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Puntuació
Proposició tècnica (criteris
subjectiu)
32,50
1,25

Puntuació Oferta
econòmica

Puntuació
total

60,00
40,57

92,50
53,57

Vist que per decret de Batlia núm. 608 de dia 11 de juny de 2014 es va resoldre requerir la documentació
prevista a la clàusula 16ª del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques a
XXXXXXXXXXXX.
Atès l’anterior i vista la documentació presentada per XXXXXXXXXXXX
(RGE núm. 4265 de data 17.06.14), la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Declarar vàlida la licitació per a l’explotació dels serveis de temporada al litoral del terme de
Pollença, per la temporada 2014, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació.
2n.- Adjudicar a XXXXXXXXXXXX (NIF 43137429D) l’autorització reglamentada per l’explotació dels
serveis de temporada del LOT P FLYSURF LA GOLA, amb subjecció al projecte tècnic d’instal·lacions,
al plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a l’autorització tramesa per
la Demarcació de Costes de les Illes Balears (RGE núm. 3051 de data 23.04.14), la qual forma part
integrant del present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un import de 3.700 €/temporada
2104, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.

La durada de l’autorització serà d’una temporada.
3r.- Requerir a XXXXXXXXXXXX perquè en el termini de quinze (15) dies naturals comptats a partir del
següent de la concessió de l’autorització acrediti que ha constituït un aval bancari per a cadascun dels
quatre terminis establerts pel pagament del cànon a satisfer, pel següent import:
Lot P FLYSURF LA GOLA
CÀNON ANUAL
3.700.- €/temporada

Import de cada aval (x4)
925.- €/temporada

En cas de no presentar dins termini els citats avals quedarà resolta i sense efecte l’autorització.
5è.- Fixar i requerir a l’entitat XXXXXXXXXXXX perquè abans de l’inici de la instal·lació i dins el termini
dels deu dies des de la notificació del present acord acrediti que han constituït el dipòsit del 5% del valor
material de les instal·lacions autoritzades per respondre de la retirada d’aquestes a la finalització del
termini d’explotació el qual ascendeix a la quantitat de 2.125 €, conforme la documentació tramesa per
l’àrea de Medi Ambient.
6è.-. Requerir a l’adjudicatari XXXXXXXXXXXX perquè abans de l’inici de l’explotació del servei presenti
una assegurança que cobreixi els possibles riscs de l’activitat a fi de cobrir la responsabilitat civil que es
pogués derivar, d’acord amb la clàusula 4ª apartats 8 i 26 del plec de condicions.
5è.- Requerir a l’entitat XXXXXXXXXXXX perquè aportat el document anterior, en el termini de quinze
dies hàbils comptats a partir del següent al de la present notificació, comparegui a la formalització de
l’autorització.
6è.- Retornar la garantia provisional dipositada quan s’hagi formalitzat l’autorització per part de l’entitat
adjudicatària així com als altres licitadors.
7è.- Notificar el present acord als interessats, donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i al departament
de Tresoreria i publicar-ho al perfil del licitador i al BOIB.
5.4.- Adjudicació, si procedeix, de l’autorització reglamentada per a l’explotació de les instal·lacions
i els serveis de temporada del litoral per a l’any 2014 corresponent al LOT Q Centre de Massatges
(Expedient núm. 5766/2014)
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 1 d’abril de 2014, es va aprovar
el projecte tècnic i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que ha de regir la
licitació 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 (2015, 2016 i 2017). Dita convocatòria fou
anunciada en el tauler d’edictes, en el punt d’accés electrònic i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 57 de data 26.04.14.
Vistes les actes de la Mesa de Licitació de dia 14 de maig de 2014 de qualificació de la documentació
general i de dia 20 de maig de 2014, respectivament, i ateses les actes de la Mesa dels dies 5 i 9 de juny
de 2014, resultant d’aquesta darrera la proposta d’adjudicació, a la vista de la puntuació final total i tenint
en compte la valoració obtinguda, dels lots que seguidament es detallen als licitadors que han obtingut la
major puntuació:
LOT Q CENTRE DE
MASSATGES

Licitador

1. Proposta d’adjudicació

XXXXXXXXXXXX

Puntuació
Proposició tècnica (criteris
subjectiu)
6,50

Puntuació Oferta
econòmica

Puntuació
total

60,00

66,50

Vist que per decret de Batlia núm. 609 de dia 11 de juny de 2014 es va resoldre requerir la documentació
prevista a la clàusula 16ª del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques a
XXXXXXXXXXXX

Atès l’anterior i vista la documentació presentada per XXXXXXXXXXXX (RGE núm. 4453 de data 26.06.14),
la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Declarar vàlida la licitació per a l’explotació dels serveis de temporada al litoral del terme de
Pollença, per la temporada 2014, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació.

2n.- Adjudicar a XXXXXXXXXXXX (NIF B57262172) l’autorització reglamentada per l’explotació dels
serveis de temporada del LOT Q CENTRE DE MASSATGES, amb subjecció al projecte tècnic
d’instal·lacions, al plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a
l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears (RGE núm. 3051 de data
23.04.14), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un
import de 1.550 €/temporada 2104, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
3r.- Requerir a XXXXXXXXXXXX perquè en el termini de quinze (15) dies naturals comptats a partir del
següent de la concessió de l’autorització acrediti que ha constituït un aval bancari per a cadascun dels
quatre terminis establerts pel pagament del cànon a satisfer, pel següent import:
Lot Q CENTRE DE MASSATGES
CÀNON ANUAL
1.550.- €/temporada

Import de cada aval (x4)
387’5.- €/temporada

En cas de no presentar dins termini els citats avals quedarà resolta i sense efecte l’autorització.
5è.- Fixar i requerir a l’entitat XXXXXXXXXXXX perquè abans de l’inici de la instal·lació i dins el termini
dels deu dies des de la notificació del present acord acrediti que han constituït el dipòsit del 5% del valor
material de les instal·lacions autoritzades per respondre de la retirada d’aquestes a la finalització del
termini d’explotació el qual ascendeix a la quantitat de 1.500 €, conforme la documentació tramesa per
l’àrea de Medi Ambient.
6è.-. Requerir a l’adjudicatari XXXXXXXXXXXX perquè abans de l’inici de l’explotació del servei presenti
una assegurança que cobreixi els possibles riscs de l’activitat a fi de cobrir la responsabilitat civil que es
pogués derivar, d’acord amb la clàusula 4ª apartats 8 i 26 del plec de condicions.
5è.- Requerir a l’entitat XXXXXXXXXXXX perquè aportat el document anterior, en el termini de quinze
dies hàbils comptats a partir del següent al de la present notificació, comparegui a la formalització de
l’autorització.
6è.- Retornar la garantia provisional dipositada quan s’hagi formalitzat l’autorització per part de l’entitat
adjudicatària així com als altres licitadors.
7è.- Notificar el present acord als interessats, donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i al departament
de Tresoreria i publicar-ho al perfil del licitador i al BOIB.
5.5.- Adjudicació, si procedeix, de l’autorització reglamentada per a l’explotació de les instal·lacions
i els serveis de temporada del litoral per a l’any 2014 corresponent al LOT S Escola de Vela de Can
Cullerassa (Expedient núm. 5766/2014)
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 1 d’abril de 2014, es va aprovar
el projecte tècnic i el plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que ha de regir la
licitació 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 (2015, 2016 i 2017). Dita convocatòria fou
anunciada en el tauler d’edictes, en el punt d’accés electrònic i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 57 de data 26.04.14.
Vistes les actes de la Mesa de Licitació de dia 14 de maig de 2014 de qualificació de la documentació
general i de dia 20 de maig de 2014, respectivament, i ateses les actes de la Mesa dels dies 5 i 9 de juny
de 2014, resultant d’aquesta darrera la proposta d’adjudicació, a la vista de la puntuació final total i tenint
en compte la valoració obtinguda, dels lots que seguidament es detallen als licitadors que han obtingut la
major puntuació:
LOT S ESCOLA DE VELA DE CAN
CULLERASSA

Licitador

1. Proposta d’adjudicació

MALLORCA KITEBOARDING &
SUP SL

Puntuació
Proposició tècnica (criteris
subjectiu)
25,00

Puntuació Oferta
econòmica

Puntuació
total

60,00

85,00

Vist que per decret de Batlia núm. 607 de dia 11 de juny de 2014 es va resoldre requerir la documentació
prevista a la clàusula 16ª del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques a MALLORCA
KITEBOARDING & SUP SL
Atès l’anterior i vista la documentació presentada per MALLORCA KITEBOARDING & SUP SL(RGE
núm. 4325 de data 19.06.14), la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Declarar vàlida la licitació per a l’explotació dels serveis de temporada al litoral del terme de
Pollença, per la temporada 2014, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació.
2n.- Adjudicar a MALLORCA KITEBOARDING & SUP SL (NIF B 57851966) l’autorització
reglamentada per l’explotació dels serveis de temporada del LOT S ESCOLA DE VELA DE CAN
CULLERASSA , amb subjecció al projecte tècnic d’instal·lacions, al plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques i a l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes
Balears (RGE núm. 3051 de data 23.04.14), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com
annex mitjançant còpia, per un import de 5.000 €/temporada 2104, de conformitat amb el projecte
d’explotació i les millores presentades.
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
3r.- Requerir a MALLORCA KITEBOARDING & SUP SL perquè en el termini de quinze (15) dies
naturals comptats a partir del següent de la concessió de l’autorització acrediti que ha constituït un aval
bancari per a cadascun dels quatre terminis establerts pel pagament del cànon a satisfer, pel següent
import:
Lot P FLYSURF LA GOLA
CÀNON ANUAL
5.000.- €/temporada

Import de cada aval (x4)
1.250.- €/temporada

En cas de no presentar dins termini els citats avals quedarà resolta i sense efecte l’autorització.
5è.- Fixar i requerir a l’entitat MALLORCA KITEBOARDING & SUP SL perquè abans de l’inici de la
instal·lació i dins el termini dels deu dies des de la notificació del present acord acrediti que han constituït
el dipòsit del 5% del valor material de les instal·lacions autoritzades per respondre de la retirada
d’aquestes a la finalització del termini d’explotació el qual ascendeix a la quantitat de 750 €, conforme la
documentació tramesa per l’àrea de Medi Ambient.
6è.-. Requerir a l’adjudicatari MALLORCA KITEBOARDING & SUP SL perquè abans de l’inici de
l’explotació del servei presenti una assegurança que cobreixi els possibles riscs de l’activitat a fi de cobrir
la responsabilitat civil que es pogués derivar, d’acord amb la clàusula 4ª apartats 8 i 26 del plec de
condicions.
5è.- Requerir a l’entitat MALLORCA KITEBOARDING & SUP SL perquè aportat el document anterior,
en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la present notificació, comparegui a
la formalització de l’autorització.
6è.- Retornar la garantia provisional dipositada quan s’hagi formalitzat l’autorització per part de l’entitat
adjudicatària així com als altres licitadors.
7è.- Notificar el present acord als interessats, donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i al departament
de Tresoreria i publicar-ho al perfil del licitador i al BOIB.
5.6.- Aprovació, si procedeix, de la pròrroga de l’autorització reglamentada, per un any més, de
l’explotació de les instal·lacions i els serveis de temporada del litoral per a l’any 2014 corresponent
als LOT J. Quiosc a la Platja de Tamarells (Expedient núm. 5520/2013)
Per decret de Batlia núm. 265 de dia 11 d’abril de 2013 es va resoldre aprovar el projecte tècnic i el plec
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que va regir la licitació 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 2013 prorrogable per tres temporades més, de
temporada en temporada (2014, 2015 i 2016). Dita convocatòria fou anunciada en el tauler d’edictes, en
el punt d’accés electrònic i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i atenent al procediment tramitat

mitjançant resolució de Batlia núm. 475 de dia 13 de juny de 2013 es va adjudicar al Sr.
XXXXXXXXXXXX (NIF 78210049K) l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis de
temporada del LOT J Quiosc a la Platja de Tamarells, amb subjecció al projecte tècnic d’instal·lacions, al
plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a l’autorització tramesa per la
Demarcació de Costes de les Illes Balears per a l’any 2013.
Vist el disposat a la clàusula 2ª del plec de condicions relativa al termini de l’explotació i duració de
l’autorització: “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’Error: No se
encuentra la fuente de referencia. En cap cas, serà superior a la vigència del permís per a l’explotació de béns de
domini públic marítimo-terrestre” i atès que consta presentada, dins el termini concedit a l’efecte, la

sol·licitud de pròrroga expressa per part de l’adjudicatari Sr. Antoni Provensal Piña (RGE núm. 5948 de
01.10.13) als efectes de poder dur a terme l’explotació dels serveis durant la temporada 2014.
Resultant que el Sr. XXXXXXXXXXXX va sol·licitar el canvi de titularitat de l’autorització reglamentada
atorgada (RGE núm. 2277 de 19.03.14), per motius fiscals i de gestió administrativa interna, a nom de
l’entitat CHIRINGUITO EMBAT SL, de la qual és administrador únic, tal com consta acreditat a
l’escriptura de constitució de societat atorgada davant el Notari Sr. Andreu Monserrat Noguera en data
13.03.14 (número 335 de Protocol).
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient en data 2 de maig de 2014 respecte la
sol·licitud de pròrroga presentada i vist l’informe jurídic emès en data de 13 de juny de 2014 que indica
que no consta que s’hagi complimentat la documentació establerta a la clàusula 8ª del plec de condicions
pel que fa a la presentació dels avals bancaris respecte l’obligació de pagament del cànon a satisfer en cas
de pròrroga.
Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Prorrogar l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis de temporada 2014 del LOT J
QUIOSC A LA PLATJA DE TAMARELLS a l’entitat CHIRINGUITO EMBAT SL (NIF B57852121) –
per transmissió de la titularitat segons consta acreditat a l’escriptura de constitució de societat atorgada
davant el Notari Sr. Andreu Monserrat Noguera en data 13.03.14 (número 335 de Protocol) -, amb
subjecció al projecte tècnic d’instal·lacions, al plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques i a l’autorització tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears (RGE
núm. 4241 de data 16.06.14), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex
mitjançant còpia, per un import de 26.090,00 €/temporada 2104, de conformitat amb el projecte
d’explotació i les millores presentades. No obstant això, la quantia anual podrà ser revisada cada any en
funció del contingut de l’autorització de Demarcació de Costes de les Illes Balears, quedant
documentalment justificada, tal com estableix la clàusula 7ª del plec de condicions, mitjançant l’emissió
de l’oportuna liquidació complementària.
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
2n.- De conformitat amb el disposat a la clàusula 17ª del plec de condicions: “En el supòsit que la
Demarcació de Costes o la Conselleria de Medi Ambient no autoritzés qualque lot o fos modificat la seva
composició i distribució, es reduirà proporcionalment el preu segons el número, sense que es pugui fer
cap tipus de reclamació o indemnització per part dels licitadors.”
3r.- Requerir a l’entitat CHIRINGUITO EMBAT SL perquè en el termini de quinze (15) dies naturals
comptats a partir del següent de la concessió de l’autorització acrediti que ha constituït un aval bancari
per a cadascun dels quatre terminis establerts pel pagament del cànon a satisfer, pel següent import:
Lot M Quiosc a la platja de Tamarells
CÀNON ANUAL
26.090.- €/temporada

Import de cada aval (x4)
6.522,50.- €/temporada

En cas de no presentar dins termini els citats avals quedarà resolta i sense efecte l’autorització.
4rt.- Fixar i requerir a l’entitat perquè abans de l’inici de la instal·lació i dins el termini dels deu dies des
de la notificació del present acord acrediti que han constituït el dipòsit del 5% del valor material de les
instal·lacions autoritzades per respondre de la retirada d’aquestes a la finalització del termini d’explotació
el qual ascendeix a la quantitat de 4.175,00 €, conforme la documentació tramesa per l’àrea de Medi
Ambient.
5è.-. Requerir a l’adjudicatari CHIRINGUITO EMBAT SL perquè abans de l’inici de l’explotació del
servei presenti una assegurança que cobreixi els possibles riscs de l’activitat a fi de cobrir la
responsabilitat civil que es pogués derivar, d’acord amb la clàusula 4ª del plec de condicions.
6è.- Requerir a l’entitat CHIRINGUITO EMBAT SL perquè aportat el document anterior, en el termini
de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la present notificació, comparegui a la
formalització de l’autorització.
7è.- Notificar el present acord a l’interessat, donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i al
departament de Tresoreria, als efectes oportuns.
5.7.- Aprovació, si procedeix, de la programació dels actes de la festivitat Mare de Déu del Carme
2014
Vista la proposta del Regidor delegat de Festes Sr. Miquel Llobeta Vives de dia 26 de juny de 2014, els
reunits, per unanimitat, acorden:
ÚNIC.- Aprovar la programació adjunta comprensiva dels actes organitzats amb motiu de la celebració de
la festivitat de la Mare de Déu del Carme que es duran a terme des del dia 5 de juliol al 13 de juliol de
2014 al Port de Pollença.

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

Bartomeu Cifre Ochogavía

La Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

