ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 16/2014
Caràcter: ordinària
Data: 2 de setembre de 2014
Horari: de 09:10 a 12:05 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)
Regidor
Sr. Joan Ramon Mateu Torrandell (CiUxP) – s’incorpora a les 21:45 h Interventor
Sr. Alberto Valicourt Genzor
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
Ordre del dia
1- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 5 d’agost de 2014
2- Urbanisme
3- Hisenda
4- Règim Interior i Personal
5- Contractació
6- Varis

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de 5 d’agost de 2014
Pel Sr. Batle-President es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia 5 d’agost de 2014.
Vist que no n’hi ha cap s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2. URBANISME
2.1. – Llicències urbanístiques
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
2.2. - Disciplina urbanística
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
2.3.- Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

3. HISENDA
3.1.- Relació de despeses
3.1.1.- Vista i examinada la relació de factures tramitada pel servei d’Intervenció Municipal, els reunits,
després d’àmplia deliberació, per unanimitat, acorden:
1r. Aprovar la següent relació, amb els seus corresponents imports, i amb subjecció als crèdits i aplicació
pressupostària corresponent del vigent pressupost de l’exercici 2014:
Factura D. Factura Nom tercer
Descripció
Imp. BOP (Eur)
2388 25/07/2014 ASSOCIACIO
MANANGELMENT CONCERT GRUP LITLLE LION TRIO A PLAÇA
1.609,30
MUSICAL
VELLA 24/07.
2414 01/07/2014 SOCIEDAD DE PREV. DE MUTUA 174X3M SERVEI PREVENCIO MEDICINA
2.596,38
BALEAR PREVIS, S.L.U.
TREBALL 3ER TRIM.
2465 22/07/2014 ASPRO OCIO, S.A.
14 ENTRADES AQUALAND, ACTIVITATS
140
JUVENTUT.
2505 25/07/2014 PRODUCCIONES DANTE, S.L.
CONCERT SUIT EMSEMBLE "DIALEGS I" AL
847
PORT DIA 09/7
2506 14/08/2014 ZETCOM
MANTENIMENT
2014
LLICENCIA
175,84
INFORMATIKDIENTSTLEISTUNGS AG MUSEUMPLUS CATALA1.
2507 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 1.729 COPIES NEGRE JUTJAT PAU 01/04 A
36,17
S.A.
02/07.
2508 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 443 COPIES NEGRE DSM632 POLICIA 3-1215,91
S.A.
12 A 04-07-14
2509 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 588 COPIES NEGRE DSM 745 CADASTRE
13,42
S.A.
01/04 A 01/07.
2510 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 4.872 COPIES NEGRES DSM745 S.SOCIALS
67,11
S.A.
01/04 A 01/07
2511 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 5.197 COPIES NEGRE MP161SPF POLI.PORT
99,17
S.A.
01/04 A 01/7
2512 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 4.003 COPIES NEGRE BATLIA MP2851 01/06
64,95
S.A.
A 01/07.
2513 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 12.408 COPIES NEGRES MP3350CSP OAC
183,3
S.A.
PORT 1/4 A 01/7
2528 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 2.224 COPIES MP3350CSP C. CULTURAL 0237,82
S.A.
06 A 01-07.
2529 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 28.147 COPIES MP3351 POLICIA 11-02 A 04466,35
S.A.
07.
2530 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 3.484 NEGRE I 1.171 COLOR MPC 2050
181,74
S.A.
URBANISME.
2531 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 2.466 COPIES NEGRE 665 COLOR MPC2500
151,09
S.A.
TURISME.
2532 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 2301 COPIES NEGRE 540 COLOR MPC300
110,16
S.A.
OAC.
2533 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 5985 COPIES NEGRE 725 COLOR MPC300
155,01
S.A.
TURISME PORT.
2534 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 1.531
COPIES
NEGRE
492
COLOR
100,72
S.A.
MPC3000AD OAC.
2535 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 4.863 COPIES NEGRE 4.809 COLOR
472,21
S.A.
MPC3002AD URBANISME
2536 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 5.581
COPIES
NEGRE
777
COLOR
124,15
S.A.
MPC4502SPDF INTERVEN.
2537 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 40 COPIES NEGRE MPW2400 PLANOLS 0121,21
S.A.
04 A 01-07.
2538 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 811 COPIES NEGRE SP5200S S. SOCIALS
15,62
S.A.
01-06 A 01-07.
2539 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 685 COPIES NEGRE 2344 COLOR SPC420
363,53
S.A.
DN S. SOCIALS.
2540 10/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 3985 COPIES NEGRE 1168 COLOR MPC2050
188,49
S.A.
SECRETARIA.
2541 23/06/2014 PRODUCCIONES MIC, S.L.
PUBLICITAT PLANOLS METRO MADRID.
605
2542

08/07/2014 PRODUCCIONES MIC, S.L.

PUBLICITAT PLANOLS METRO BARCELONA.

605

2543

10/07/2014 LEVEL ELECTRONICS, S.L.

633,31

2544

17/07/2014 SMI SISTEMES, S.L.

2548

21/07/2014 MAIRATA I FERRER, S.L.

2551

03/07/2014 H202 SPORT GLOBAL, S.L.

RENOVACIO LLICENCIES ACRONIS BACKUP
2014-215.
AMPLIACIO LLICENCIA PANDA CLOUD
OFFICE.
REPARACIO GAS REFRIGERANT 410A
ESCOLETA LA GOLA.
2 AROS CISTELLES IES PORT POLLENÇA.

2552

26/05/2014 ARMERIA SERRA-PIZA
COMPLEMENTOS

CAZA

Y 35 U. MEDALLES BADMINTON.

145,2
561,61
497
42,35

2553
2554

14/07/2014 ARMERIA SERRA-PIZA CAZA
COMPLEMENTOS
29/05/2014 MUNTANER FULLANA, ANTONI

Y TROFEUS TORNEIG VOLEI PLATJA.

2555

08/07/2014 365 DE COMUNICACION, S.L.

30 DIES PUBLICITAT POLLENÇA

1.815,00

2556

22/07/2014 XXXXXXXXXX

1.173,23

2557

07/02/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

240 M.PAPER FLECO BLANC 50M, PILES I 15
DVD.
QUEVIURES SOPAR CAVALLETS.

2558

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

ARTICLES I PRODUCTES NETEJA RADIO.

81,49

2559

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

ARTICLES I PRODUCTES NETEJA OF.MOLL.

51,67

2560

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

BOSSA ROBA, FESTES.

2561

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

ISECTICIDES OFICINES TURISME.

15,91

2562

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

ARTICLES NETEJA AMBULATORI.

91,84

2563

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

24,68

2564

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

PAPERERES BANY I ESPATULA, CENTRE
CULTURAl.
TASSONS, BATLIA.

2565

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

ARTICLES BALL AGUILES.

59,53

2566

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

TASSONS I PLATS PLASTIC

2567

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

ARTICLES NETEJA CAN LLOBERA.

134,92

2568

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

ARTICLES TASSONS, PLATS... FIRA DEL VI.

156,57

2569

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

PAPER AIXUGA-MANS POLICIA LOCAL.

486,84

2570

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

ARTICLES NETEJA ESCOLES.

450,48

2571

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

ARTICLES NETEJA EDIFICIS.

283,38

2572

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

TRAMPA INSECTES JUTJATS.

2573

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

SOPAR FESTES HIVERN POLLENÇA I MOLL.

2574

17/07/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

2 GARRAFES OLI FUSTA, CLAUSTRE.

2575

24/07/2014 XXXXXXXXXX

GRAVAT/TALLAT LASER TROFEUS 31/05.

2631

13/07/2014 PIROTECNIA JORDA, S.L.

2581
2582
2584
2585
2589
2596
2610
2611
2615
2629

2638

FOCS
ARTIFICIALS
FESTES
PORT
POLLENÇA DIA 13/07.
05/08/2014 SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE ADJUDICACIO
LLOGUER
PARTITURES
EDICIONES MUSICALES, S.A.
CONCERT 27 JULIOL
16/07/2014 FUSTERIA POLLENÇA, S.L.
4 PALS BANDERES I PINTAR- FESTES
PATRONA.
16/07/2014 FUSTERIA POLLENÇA, S.L.
ANSA ACER INOX. PORTA AJUNTAMENT
PLACETA MONTISION
18/07/2014 GENERAL MUSIC, SL
ANIMACIO CAMIO BOMBERS DIA 09/07
FESTES V. CARME.
11/07/2014 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
SOLUCION
INTEGRAL
PLUS
EL
CONSULTOR AYTOS. INTERV.
01/08/2014 NEXILOS SL
LLOGUER FINCA CAN BERENGUER, AGOST.

2639

10/07/2014 XXXXXXXXXX

2640

10/07/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

SINDRIES I MELONS BASQUET "EU MOLL"
DEL 2 AL 5/07.
17 GARRAFES AIGUA, POLICIA POLLENÇA.

2641

10/07/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

10 GARRAFES AIGUA.

2642

10/07/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

9
GARRAFES
POLLENÇA.

2632
2633
2634
2635
2636

AIGUA,

46,59

10,16

45,8

2630

2577

80,01

8,71

DIRECCIO JUDICI 25/2013 FELIPE LUIS
ZAPICO CASAS.
24/07/2014 XXXXXXXXXX
DIRECCIO JUDICI 3/211 PEDRO TRIAS
CABANELLAS.
24/07/2014 XXXXXXXXXX
DIRECCIO
JUDICI
FORM.INVENTARI
HERÈNCIA Nº802/2012
01/08/2014 ZARDOYA OTIS, S.A.
MANTENIMENT ASCENSOR CAN LLOBERA,
JUNY.
23/07/2014 REIAL CLUB NAUTIC PORT DE CURSOS DE VELA ESTIU ESCOLA VIVA
POLLENÇA
21/07.
30/06/2014 INSTAL·LACIONS
ELECTRIQUES TARGETA REGAL CERTAMEN LITERARI.
EHISA SL
01/08/2014 INSTAL·LACIONS
ELECTRIQUES TARGETA REGAL CERTAMENT LITERARI.
EHISA SL
15/07/2014 CUXACH S.A.
TRANSPORT CANASTRA PL. MAJOR CABLE
FESTES PATRONA.
05/08/2014 LLURIANET S.L.
PEL·LÍCULA
"LAS
BRUJAS
DE
ZUGARRAMENDI" 04/08.
08/08/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, 1FOTOCOPIADORA CANON M8550 TERESA
S.A.
CANAVES (AFRICA)
29/07/2014 XXXXXXXXXX
1 MARC OR HOMENATGE AMADOR
MAGRANER.
15/07/2014 CUXACH S.A.
DESMONTAR BANDEROLA PARROQUIA
MUSICA SACRA.
06/08/2014 CASA MARTI ENTERPRISES, S.A.
AFINACIO PIANO CONCERT BANDA DE
MUSICA 26/07.
01/07/2014 ASSOCIACIO ATENEU ALCARI
ESCOLA VIVA PORT, JULIOL.

2576

74,34

22,93
233,95
57,96
484
484
1.452,00
181,5
75
180
60
81,15
5.082,00
695,75
47,19
63,53
157,3
4.550,00
7.000,00
1.004,77
232,93
66,07
484
333,98
363
260,99
132,58
77,99

POLIESPORTIU

70,19

2643

10/07/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

12 GARRAFES AIGUA, AJUNTAMENT.

93,59

2644

10/07/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

3 GARRAFES AIGUA, AREA SERVEIS.

23,4

2645

24/07/2014 RESTAURANTE TOLOS S.L.

DINAR PLENARI DIA 24/07.

327

2646

10/07/2014 RESTAURANTE TOLOS S.L.

540

2647

10/07/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

2648

10/07/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

DINAR ESPECTACLE EQÜESTRE FESTES
V.CARME 09/07.
2
GARRAFES
AIGUA,
BIBLIOTECA
POLLENÇA.
2 GARRAFES AIGUA, OF. TURISME PORT.

2649

25/07/2014 EL GALL EDITOR, S.L.

2666

PUBLICITAT PIP 455 "CARTELL FESTES
PATRONA 2014"
25/07/2014 EL GALL EDITOR, S.L.
PUBLICITAT PIP 455 "ANUNCI CIVISME
FESTES PATRONA"
29/07/2014 PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, REPARACIO FOTOCOPIADORA MP161SPF,
S.A.
PISCINA PORT.
01/08/2014 MARSAVE MALLORCA, S.L.
VIGILANCIA, SALVAMENT SOCORRISME
PLATGES, JULIOL.
19/07/2014 CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE CONCERT19/7 AL CLAUSTRE, CENTRE
POLLENÇA
CULTURAL ANDALUZ.
31/07/2014 XXXXXXXXXX
75
M2
ENMOQUETAR
GRIS
PERLA
ESCENARI DEL CLAUSTRE.
30/07/2014 XXXXXXXXXX
15 ASSAJOS ESTIU DE CLASSICS, JULIOL.

2667

31/07/2014 XXXXXXXXXX

2669

13/08/2014 TRANS-HANDS SC

2697

01/08/2014 XXXXXXXXXX

2698

31/07/2014 ASAC COMUNICACIONES S.L.

2699

31/07/2014 FONAESPORT, S.L.

2700

31/07/2014 XXXXXXXXXX

2701

04/07/2014 XXXXXXXXXX

2702

04/08/2014 HUMA 06, S.L.

2704

06/08/2014 EL GALL EDITOR, S.L.

2705

06/08/2014 EL GALL EDITOR, S.L.

2707

05/08/2014 MEAM SI TORN, S.L.

2708

05/08/2014 MEAM SI TORN, S.L.

2709

16/07/2014 XXXXXXXXXX

2710

12/08/2014 XXXXXXXXXX

2711

31/07/2014 FONAESPORT, S.L.

2712

31/07/2014 FONAESPORT, S.L.

2713

15/08/2014 FONAESPORT, S.L.

2714

15/08/2014 FONAESPORT, S.L.

2715

15/08/2014 FONAESPORT, S.L.

2717

05/08/2014 GUIRADO Y GINER
SL
30/07/2014 IMPRENTA BAHIA, SL

2655
2661
2662
2663
2664

2718

15,6
15,6
567,18
181,5
122,34
41.894,29
500
363
544,5

PUBLICITAT A YOUTHING 53 FESTIVAL
POLLENÇA.
LLOGUER IL·LUMINACIO OBRA TEATRE
CADENES I GRILLON
SERVEI
COORDINADOR
SALVAMENT,
JULIOL.
SERVEI TÈCNIC INFORMARIC, JULIOL.

1.505,24

SOCORRISME I MONITORATGE 16 A 31
JULIOL 2014.
ACTIVITATS JUVENTUT, JULIOL.

4.628,45

QUEVIURES SOLAR COL.LABORADORS
"LES AGUILES"
12 COPIES DIGITAL PER CATÀLEG
PATRONA 2014.
PUBLICITAT PIP 456: CARRO LLENAIRE I
SOPAR FRESCA.
PUBLICITAT PIP 456: CARNAVAL ESTIU
2014.
5 CASCS I 2 ACCESORIS CAVALLET
BICICLETES POLICIA.
2 BICICLETES I ACCESORIS, POLICIA
LOCAL.
18 PAX CIRCUIT MULTIAVENTURA ESCOLA
VIVA 25/07/14.
LLOGUER 6 CAIACS 08/08/14 ESCOLA VIVA.

124,92

SERVEI ACTIVITATS ESPORTIVES 16 A 31
JULIOL.
SERVEI ESTADES ESPORTIVES ESTIU 16 A
31 JULIOL.
SOCORRISME I MONITORATGE 01 A 15
AGOST.
SERVEI ACTIVITATS ESPORTIVES 01 A 15
AGOST.
SERVEI ESTADES ESPORTIVES ESTIU, 01 A
15 AGOST.
COMUNICACION, DISSENY I MAQUETACIO "YUKO SHIRAISHI".

2.117,50
1.196,45
7.068,41

150

268,62
453,75
453,75
133,64
1.148,94
302,5
150
1.029,02
44.588,47
4.339,17
773,35
24.920,24
1.210,00

350 CATALEGS I 250 POSTERS YUKO
SHIRAISHI.
NIELL AMER COMISSARIAT I COORDIN.EXPOSICIÓ YUKO
CULTURALS I SHIRAISH.I

3.415,83

25.410,00

2728

SALDO GORAN BREGOVIC AND THE
WEDDING FESTIVAL 2014
01/08/2014 CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA LLOGUER LOCAL C/ C.METEL, 4 JUTJAT DE
"COLONYA"
PAU, AGOST.
01/08/2014 XXXXXXXXXX
LLOGUER
CAMP
DE
FUTBOL
CAN
ESCARRINXO, AGOST.
31/07/2014 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y FRANQUEIG CORRESPONDENCIA MNPAL.,
TELEGRAFOS,SA
JULIOL.
25/07/2014 SALOM Y POMAR, S.L. - MUSICASA LLOGUER ORGUE + TRANSPORT CONCERT
27 JULIOL.
30/07/2014 ASSOCIACIO PRODIS
12 TROFEUS ESCACS PATRONA I OBSEQUI
CASA JOAN MAS.
02/08/2014 CAN FUSTERET
QUEVIURES AJUDA CRISI.

2729

19/07/2014 CAN FUSTERET

QUEVIURES AJUDA CRISI.

2730

31/07/2014 CASTARNADO, S.L.

TARTA

2719

2722
2723
2724
2725
2726
2727

08/08/2014 NAT PROJECTES
TOMAS SERVEIS
AMBIENTALS, S.L.
23/08/2014 LLURIANET S.L.

I

3

PANS

(SOPAR

5.445,00

484
2.300,37
2.889,81
822
159
470,52
517,13

MOROS

I

31,2

CRISTIANS).
2731

2742

20/07/2014 ASOCIACION
EMPRESARIAL 2ª QUOTA REPRESENT.I VIATGES PRENSA
HOTELERA DE POLLENÇA
MERCAT UK
22/08/2014 POLLENÇA SHOPPING CENTER BON 32 MARCS DIPLOMES 3ª EDAT FESTES
PREU, S.L.
PATRONALS.
28/08/2014 ANDRES AGUILO DIAZ Y ANA Mª SERVEI
COORDINACIO
MUSEU
I
AGUILO BENNASSAR, U.T.E.
ASSESORAMENT, AGOST.
27/08/2014 MOSER, UTE MICHAELA
ASSISTENCIA AL TURISME EXTRANGER A
L'O.A.C.
30/06/2014 U.T.E.NETEJA VIARIA POLLENÇA
NETEJA VIARIA POLLENÇA, JUNY.

69.909,14

2743

31/07/2014 U.T.E.NETEJA VIARIA POLLENÇA

SERVEI NETEJA VIARIA POLLENÇA, JULIOL.

69.909,14

2744

14/08/2014 EL ATELIER DE POLLENSA, S.L.U.

12,76

2745

QUEVIURES (CONCERT MIGUEL POVEDA 14
AGOST).
NIELL AMER VISITA
PREVIA
ESGLESIA
ROSER
CULTURALS I EXPOSIC.YUKO SHIRAICH

998,18

2746

26/05/2014 NAT PROJECTES
TOMAS SERVEIS
AMBIENTALS, S.L.
10/07/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

2748

25/07/2014 EL GALL EDITOR, S.L.

2751

20/08/2014 XXXXXXXXXX

2732
2737
2741

2.282,06
113,76
2.984,65
758,67

3 GARRAFES AIGUA JUTJAT DE PAU.

23,4

PUBLICITAT PIP 455:CERTAMEN ARTS
PLÀSTIQUES 49
ADJUDICACIO
GABRIEL
ESTARELLAS
FESTIVAL 2014 20-08
TOTAL

272,25
8.107,00

379.418,32

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.
NOM TERCER
DOCUMENT
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

A00080
A / 8031
A / 8037

DESCRIPCIÓ
DESPESES
VARIES
JULIOL 2014.

EUROS
REPRESENTACIO

QUILOMETRATGE JULIOL 2014.
HORES
EXTRAORDINARIES
JUNY
I
JULIOL.
12 CALAIXERES MELAMINA BLANCA,
PRESTATGES I MONTATGE, CENTRE DIA.

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.
AUTOMATICS
MIQUEL'S
2000, S.L.
3 GARRAFES AIGUA JUTJAT DE PAU.
AUTOMATICS
MIQUEL'S 7 GARRAFES AIGUA CENTRE MEDIC
2000, S.L.
PORT.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
32/14

LLURIANET, S.L.

008/2014

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX.

QUILOMETRATGE JUNY FINS 17/08.

45,20
95,52
842,52
3.797,59
23,40
54,59
80,64

QUILOMETRATGE, JULIOL.
QUILOMETRATGE 4 JUNY A 19 DESEMBRE
2013,
QUILOMETRATGE 12 FEBRER A 20 JUNY
2014,

103,20

DIETES I DESPESES VIATGE, JULIOL.

379,90

HORES EXTRAORDINARIES, JULIOL.
GRATIFICACIONS
SEGONS
CONVENI,
JULIOL.
ACTUACIO SVEN HELBIG&THE FAURÉ
QUARTET, FESTIVAL.
RESTA DIRECCIO ARTISTICA FESTIVAL
2014,
HORES
EXTRAORDINARIES,
JULIOLAGOST.

17,28
98,64
6.766,71
12.742,97
26.620,00
10.500,00
372,74

62.540,90

3r.- Ordenar al dipositari de fons de l’Ajuntament el seu pagament, als efectes pertinents.
3.1.2.- Dació a compte de la Resolució de Batlia núm. 832 de data 11 d’agost de 2014
Seguidament es dóna compte de la resolució de Batlia de dia 11 d’agost de 2014 que es transcriu
literalment a continuació:

“DECRET ALCALDIA NÚM. 832.- Vista la relació de factures que es relacionen a la part resolutiva per un import total de
51.930,46 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.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient en les corresponents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de l’exercici
2014.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord amb la resolució de Batlia de dia 30 de juny de 2011
per la qual la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local per raons
d’urgència i apreciades les circumstàncies, i d’acord amb les atribucions que m’atorga els articles 185 i 186 del RDL 2/2004
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
RESOLC:
Primer.- Aprovar les factures que es detallen a continuació per un import de 51.930,46 € a càrrec de les aplicacions
pressupostàries corresponents del vigent pressupost de l’exercici 2014.
Factura	
  D.	
  Factura	
   Nom	
  tercer	
  
2525	
   09/08/2014	
   IBERKONZERT,	
  S.L.	
  
2592	
  
2593	
  
2594	
  
2595	
  
2597	
  
	
  

Descripció	
  
AINHOA	
  ARTETA	
  FESTIVAL	
  2014	
  

Imp.	
  BOP	
  (Eur)	
  
30.250,00	
  

31/07/2014	
   VIATGES	
  INTERNACIONAL	
  GAVA	
  S.A.	
   ESTANCIA	
   HOTEL	
   LORENA	
   MEDINA	
   I	
  
ALBERT	
  MONTSERRAT.	
  
31/07/2014	
   VIATGES	
  INTERNACIONAL	
  GAVA	
  S.A.	
   BITLLET	
  
AVIO	
  
VL-‐PMI-‐VL	
  
ALBERT	
  
MONTSERRAT	
  DIA	
  24/07	
  
31/07/2014	
   VIATGES	
  INTERNACIONAL	
  GAVA	
  S.A.	
   BITLLET	
  
AVIO	
  
MAHON-‐PMI-‐MAHON	
  
LORENA	
  MEDINA	
  23/07.	
  
29/07/2014	
   LLURIANET	
  S.L.	
  
2	
   MUSICS	
   REFORÇ	
   PER	
   A	
   L'ORQUESTRA	
  
SIMFONICA	
  27/07.	
  
06/08/2014	
   LLURIANET	
  S.L.	
  
ADJUDICACIO	
  DANIEL	
  HOPE	
  FESTIVAL	
  2014	
  
6-‐08	
  
TOTAL	
  
	
  
	
  

457,06	
  
256,28	
  
106,72	
  
2.710,40	
  
18.150,00	
  
51.930,46	
  

Segon.- Ordenar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el pagament de les esmentades factures.”

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
3.1.3.- Dació a compte de la Resolució de Batlia núm. 837 de data 12 d’agost de 2014
Es dóna compte de la resolució de Batlia de dia 11 d’agost de 2014 que es transcriu literalment a
continuació:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 837.- Vist que en sessió de Junta de Govern local de data 03 de juny de 2014 es va resoldre
aprovar l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació mitjançant
procediment negociat sense publicitat del contracte de producció del Festival de Música de Pollença.
Vist que per Decret de Batlia de data 16 de juliol de 2014, es va adjudicar el referit contracte pel preu de 14.000 € IVA inclòs
a l’entitat LLURIANET S.L.
Vist el contracte signat en data 23 de juliol de 2014 per a la realització de l’esmentada producció.
Vista la factura presentada per LLURIANET S.L. núm. 31/14 de data 12 d’agost de 2014 per import de 7.000 euros en
concepte del 50% de les despeses de producció.
Vist que en sessió de Junta de Govern Local de data 01 de juliol de 2014 es va resoldre 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.
Vista la factura presentada per l’Associació Balear d’Amics de les bandes Sonores de Cinema núm 1/2014 de data 11 d’agost de
2014 per import de 4.840 euros.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient en les corresponents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de l’exercici
2014.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord amb la resolució de Batlia de dia 30 de juny de 2011
per la qual la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local per raons
d’urgència i apreciades les circumstàncies, i d’acord amb les atribucions que m’atorga els articles 185 i 186 del RDL 2/2004
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
RESOLC:
Primer.- Aprovar les factures que es detallen a continuació per un import de 11.840 € a càrrec de les aplicacions
pressupostàries corresponents del vigent pressupost de l’exercici 2014.
Factura D. Factura Nom tercer
2526
12/08/2014 LLURIANET S.L.

Descripció
50% ADJUDICACIO PRODUCCIÓ FESTIVAL POLLENÇA 2014

Imp. BOP
(Eur)
7.000,00

2620

11/08/2014 ASSOCIACIO BALEAR AUTORIT. I DISPOSIC. CHAMBER FILM ORCHESTRA 10/08
D'AMICS
DE
LES
BANDES SONORES
DE CINEMA

4.840,00

Segon.- Ordenar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el pagament de les esmentades factures.”

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
3.2.- Certificacions facultatives
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
3.3.- Recursos i reclamacions
3.3.1.- Aprovació, si procedeix, de la denegació de devolució de recàrrecs i interessos en concepte de
taxa de recollida i tractament de fems
Vista la sol·licitud presentada pel Sr XXXXXXXXXX (RGE núm. 5071 de 28/07/14) en la qual demana:
1r.-La devolució dels recàrrecs i interessos de demora abonats per no haver pagat en termini la taxa de
recollida i tractament de fems de l’exercici 2013 d’un local de la seva propietat, dedicat a l’activitat de
restaurant, situat al carrer Almirall Cervera 6 del Port de Pollença, al·legant no haver estat informat del
deute
2n.-La devolució de la part proporcional de la taxa abonada, corresponent al darrer trimestre de 2013, atès
que dia 30 de setembre de 2013 va cessar l’activitat de restaurant en el local esmentat.
Realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Denegar la petició de devolució de recàrrecs i interessos abonats dia 28/05/14 atès que consta
notificació realitzada a l’interessat dia 22/01/14 d’acord amb el procediment establert per l’article 71 del
Reglament General de recaptació (RDL 939/2005 de 29 de juliol), en la qual es dicta provisió de
constrenyiment i es requereix al Sr. XXXXXXXXXX perquè efectuï el pagament del deute pendent.
Segon.- Denegar la petició referent al prorrateig trimestral per baixa de l’activitat atès que, d’acord amb
l’article 7.2. de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa, la presentació de la baixa tindrà efectes en relació a
la meritació a partir del primer dia del semestre natural següent a la presentació.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes escaients.
3.3.2.- Resolució, si procedeix, del recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXXXXXXX contra l’acord
adoptat per la Junta de Govern Local en data 3 de juny de 2014 en concepte d’ocupació de la via
pública
Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. XXXXXXXXXX (RGE 5288 de 12/08/14) contra l’acord adoptat per
la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 3 de juny de 2014, de concessió de llicència per
l’ocupació de la via pública al titular de l’establiment ubicat al passeig Londres 88 del Port de Pollença
(restaurant Swing) i contra la corresponent liquidació en concepte de taxa per ocupació de la via pública
d’acord amb la vigent ordenança fiscal.
Vist l’informe emès a l’efecte pel TAG – Àrea d’Hisenda en data 27 d’agost de 2014, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades de conformitat amb l’informe emès en data 27.08.14 el qual
forma part integrant del present acord i s’adjunta al mateix.
2n.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes escaients.
3.3.3.- Aprovació, si procedeix, de la devolució d’ingressos indeguts a la Sra. XXXXXXXXXX Vistes les
sol·licituds presentades per la Sra. XXXXXXXXXX (RGE núm. 5123 de 31/07/14 en relació al RGE núm. 273
de 13/01/14) en les quals demana la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’IBI de l’immoble amb
referència cadastral 4691401EE0149S0001TS corresponent als exercicis assenyalats en dites sol·licituds.
Atès l’acord de la Gerència Regional del Cadastre d’alteració de titularitat de l’esmentat immoble de
12/05/14 a favor de l’Ajuntament de Pollença, amb efectes de 26 de gener de 2007 i realitzades les
oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Anul·lar les liquidacions en concepte d’IBI de l’immoble amb referència cadastral
4691401EE0149S0001TS emeses al subjecte passiu XXXXXXXXXX corresponents als exercicis 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 i 2013.
2n.- Procedir a la devolució a l’interessat/s de la quantitat de 2.277,53 euros en concepte de principal i de
370,37 euros en concepte d’interessos, de conformitat amb l’article 32.2. de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
3r.- Notificar el present acord als interessats, als efectes escaients.
3.3.4.- Aprovació, si procedeix, de la devolució d’ingressos indeguts a la Sra. XXXXXXXXXX
Vista la resolució de l’ATIB de dia 17.07.14 (RGE núm. 5047 de 25.07.14) amb motiu de la sol·licitud de
devolució d’ingressos indeguts en concepte de recàrrecs i interessos presentada per la Sra. XXXXXXXXXX i
realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Procedir a la devolució d’ingressos indeguts en concepte de recàrrecs i interessos de l’IBI per import
de 338,30 euros.
2n.- Notificar el present acord a la interessada als efectes pertinents.
3.3.5.- Aprovació, si procedeix de la devolució de l’ingrés indegut en concepte de taxa de recollida i
tractament de fems i clavegueram al Sr. XXXXXXXXXX
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX (RGE núm. 2373 de 24/03/14) en la qual sol·licita la
devolució de l’import abonat en concepte de taxes de recollida i tractament de fems i clavegueram
corresponents a l’exercici 2013 d’un local situat al carrer Temple 6, de Pollença, per baixa de l’activitat i
vist l’informe favorable emès per l’ATIB en data 18.08.14 la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Procedir a la devolució de la quantitat de 408,97 euros al Sr. XXXXXXXXXX en concepte de taxes de
recollida i tractament de fems i clavegueram corresponents a l’exercici 2013.
2n.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
3.3.6.- Aprovació, si procedeix, de la denegació de devolució d’ingrés indegut de tributs
corresponents a la seva quota de propietat de l’immoble amb referència cadastral
1645808EE0114N0001TX
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXX (RGE núm. 5355 de 18/08/14) mitjançant la qual
sol·licita pagar únicament el 50% dels tributs corresponents a la seva quota de propietat de l’immoble
amb referència cadastral 1645808EE0114N0001TX i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea
d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar la petició, atès que l’article 35.6. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
estableix que la concurrència de varis obligats tributaris...determinarà que quedin solidàriament
obligats...al compliment de totes les prestacions.
2n.- Emetre les noves liquidacions tributàries corresponents a l’esmentat immoble en proporció a la
participació dels titulars en el domini, des de l’1 de gener de 2014, d’acord amb l’article 35.6.in fine de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària:
- XXXXXXXXXX....50%.
- Socías Muñoz Hotels S.L. NIF B57507865.................50%.
3.- Notificar el present acord a l’interessada i donar trasllat del mateix a l’ATIB, als efectes
corresponents.
3.3.7.- Aprovació, si procedeix de la devolució d’ingressos indeguts en concepte de taxes de recollida
i tractament de fems a la Sra. XXXXXXX.
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXX, actuant en nom i representació de Hermanas Darder
C.B. NIF E57670127 (RGE núm. 5469 de 25/08/14) mitjançant la qual demana la devolució dels imports
abonats indegudament en concepte de taxes de recollida i tractament de fems de l’immoble amb
referència cadastral 4987904EE0148N0001MP dels exercicis 1996 a 2011, per duplicitat de pagament.
Atesa la documentació aportada i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Procedir a la devolució de la quantitat de 1.542,20 euros en concepte de taxes de recollida i
tractament de fems.
2n.- Notificar el present acord als interessats i donar trasllat a l’ATIB, als efectes escaients.
3.4.- Varis
3.4.1.- Dació a compte resolució de Batlia núm. 819 de data 6 d’agost de 2014.
Seguidament es dóna compte de la resolució de Batlia de dia 6 d’agost de 2014 que es transcriu
literalment a continuació:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 819.- Vist el projecte de “Reforma i rehabilitació en semipeatonalització del tram de la
carretera MA 2220 entre la plaça de la impulsora de Llenaire i la rodona del final del carrer Joan XXIII del Terme municipal
de Pollença per un import de 402.533,17 euros.
Vist el conveni de Col·laboració entre el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la
Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença per a l’execució de les obres del projecte de
“Reforma i Rehabilitació en semipeatonalització del tram de la carretera MA 2220 entre la plaça de la impulsora de Llenaire
i la rodona del final del carrer Joan XXIII.
Vist que de conformitat amb la clàusula segona de l’esmentat conveni el finançament de l’obra per part de l’Ajuntament de
Pollença es realitzarà de conformitat amb el següent règim financer
ANUALITAT
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

2014

2015

432 75303 : Obres Passeig Port Pollença.
Aportació Consorci
150.000,00 €
432 60917 : Obres Passeig Port Pollença
336 61943 : 1% Cultural Patrimoni Històric

652.533,17 €
8.025,33 €

TOTAL

660.558,50 €

150.000,00 €

Vista la clàusula quarta del conveni que disposa entre d’altres obligacions per part de l’Ajuntament de Pollença de Transferir
al compte del consorci l’aportació de 150.000 euros en termini de quinze dies des de la signatura del conveni de col·laboració,
i sempre abans de l’inici de l’expedient de licitació.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord amb la resolució de Batlia de dia 30 de juny de 2011
per la qual la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local per raons
d’urgència i apreciades les circumstàncies, i d’acord amb les atribucions que m’atorga els articles 185 i 186 del RDL 2/2004
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
RESOLC
1r.- Autoritzar i aprovar la despesa així com reconèixer l’obligació corresponent a l’aportació de l’Ajuntament de Pollença a
favor del Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta
de l’Illa de Mallorca per import de 150.000 euros en virtut de la clàusula quarta del conveni de col·laboració entre el
Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de
Mallorca i l’Ajuntament de Pollença a càrrec de l’aplicació pressupostària 432 75303 del vigent pressupost per a l’exercici
2014.
2n.- Ordenar al dipositari de fons de l’Ajuntament el seu pagament.
3r.- Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern que es celebri.”

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
3.4.2.- Aprovació, si procedeix, de la pròrroga per a la presentació de la declaració prevista a
l’article 19.1 de l’ordenança fiscal reguladora de l’IIVTNU
Vista la instància presentada pels Srs. XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX (RGE núm. 5162 de 01/08/14) en la qual
demanen una pròrroga per a la presentació de la declaració prevista a l’article 19.1. de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per a liquidar l’impost
amb motiu de la defunció del Sr. XXXXXXXXXX i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea
d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir la pròrroga per un termini de 6 mesos, fins dia 7 de febrer de 2015, de conformitat amb
l’article 110.2.b) TRLRHL per a la presentació de la declaració prevista a l’article 19.1 de l’ordenança
fiscal reguladora de l’impost.
2n.- Notificar l’acord als interessats i donar trasllat del mateix a l’ATIB, als efectes escaients.

3.4.3.- Aprovació, si procedeix, de l’aportació de l’exercici 2014 en virtut del contracte de patrocini
publicitari entre l’Ajuntament de Pollença i el esportista Alfonso Benavides López de Ayala 20132016 (EXP. NÚM. 24/2013/Contractació)
Vist que en sessió plenària de data 29 de maig de 2014 es va aprovar definitivament el Pressupost General
de l’Ajuntament de Pollença per a l’exercici 2014 publicat en el BOIB núm. 75 de data 03 de juny de
2014.
Vist el contracte de patrocini publicitari formalitzat entre l’Ajuntament de Pollença i l’esportista Alfonso
Benavides López de Ayala per als exercicis 2013-2016 a raó de 5.500 euros anuals i atès que en el pressupost
vigent hi consta l’aplicació pressupostària pertinent per aprovar l’aportació corresponent a l’exercici 2014.
Vista la memòria justificativa aportada per a l’exercici 2013 per part de l’esportista en data 25 de juliol de
2014 (RGE núm. 5039/2014) de conformitat amb la clàusula novena del conveni
Vist el certificat d’existència de crèdit emès per l’Interventor en data 11 d’agost de 2014 de consignació
pressupostària.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
1r.- Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de 5.500 euros corresponent a la
quota 2014 a càrrec de l’aplicació pressupostària 340 226012 del vigent pressupost de l’exercici 2014 a
favor de l’esportista Alfonso Benavides López de Ayala, subjecte aquest import a una retenció del 24 %
2n..- Ordenar al dipositari de fons el seu pagament.
3r.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’àrea d’Esports i a l’àrea de
Turisme, així com a Intervenció, als efectes pertinents.
3.4.5.- Dació a compte resolució de Batlia 841 de data 14 d’agost de 2014
Seguidament es dona compte de la resolució de dia 14 d’agost de 2014:
“DECRET ALCALDIANÚM. 841.- 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 15.940 € 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 contracte de patrocini publicitari i esponsorització entre
l’Ajuntament i Inmobiliaria Formentor S.A. per la qual aquesta es compromet a aportar 15.940 €.
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. 11 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
Partida
Previsió inicial
47001:
Aportació
Inmobiliaria Formentor- 0
Festival

Modificació

Previsió definitiva

15.940 €

15.940 €

TOTAL modificació 15.940 €
ESTAT DE DESPESES
Partida

Crèdit inicial

335.20306
Despeses
4.000
diverses concerts

Modificació

Crèdit definitiu

15.940 €

19.940 €

TOTAL modificació 15.940 €

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.
3.4.6.- Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 842 de data 14 d’agost de 2014

Acte seguit es dona compte de la resolució de dia 14 d’agost de 2014 que es transcriu literalment:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 842.- 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 2.500 € 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 subvenció concedida per part de la Fundació Guillem Cifre
“colonya Caixa de Pollença” en concepte de col·laboració per les rèpliques de les Àguiles de Pollença.
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. 12 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
Partida
Previsió inicial
48005:
Subvenció
Fundació Guillem Cifre
0
rèpliques
Aguiles
Pollença

Modificació

Previsió definitiva

2.500 €

2.500 €

TOTAL modificació 2.500 €
ESTAT DE DESPESES
Partida

Crèdit inicial

333 2279927 Rèpliques
àguiles
Corpus
de 0
Pollença

Modificació

Crèdit definitiu

2.500 €

2.500 €

TOTAL modificació 2.500 €
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 pertinents.
Diligència.- Per fer constar que, abans de tractar els punts següents 3.4.7. i 3.4.8 de l’ordre del dia, la Regidora Sra. Maria
P. Buades Cifre s’absenta de la sessió.

3.4.7.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 603/2013 Ocupació Via Pública/
Zona Domini públic marítimo-terrestre
Vist el procediment sancionador incoat mitjançant Resolució de Batlia núm. 1019 de dia 7 de novembre
de 2013 contra el titular/explotador de l’establiment denominat Port 31, amb nom fiscal PORT 31 CB,

amb DNI/NIF núm. E57739054, conforme l’acta d’inspecció aixecada per la Policia Local en data
26.07.13, com a presumpte responsable de la infracció de l’article 16.3 a) de l’ordenança municipal
reguladora de l’ús de la via pública per ocupar la via pública, amb taules i cadires, sense
llicència/autorització reglamentada atenent, alhora, al disposat a l’article 95 de la Llei 22/1988, de 28 de
juliol, de Costes i a l’article 179 del seu Reglament General (RD 1471/1988, d’1 de desembre) respecte la
restitució de les coses i reposició al seu estat anterior, amb la indemnització de danys irreparables i
perjudicis causats, assenyalant l’article 179.2 que en tot cas la restitució comporta l’obligació de retornar
a l’administració el benefici il·lícitament obtingut, sense perjudici de la sanció administrativa que
s’imposi, conformement l’informe emès per l’àrea de Medi Ambient en data 18.09.13 referent al
càlcul/valor del benefici obtingut per part del promotor de l’activitat/titular de l’establiment davant
l’ocupació no autoritzada reglamentàriament d’una zona de domini públic marítim – terrestre per a
l’explotació de serveis de temporada (RGS núm. 4553 de data 21.11.13)
Vistes les al·legacions presentades pels senyors XXXXXXXXXX, actuant com partícips de l’entitat Port 31 C.B.
(RGE núm. 7769 de data 17.12.13), al·legacions presentades fora del termini legal concedit a l’efecte,
termini que finalitzà dia 16 de desembre de 2013 i atès l’informe jurídic emès en data 11.03.14, sens
perjudici de l’extemporaneïtat de les al·legacions formulades contra la resolució de Batlia de dia 7 de
novembre de 2013, en el què es conclou la desestimació de les mateixes (al·legacions) atès que no s’ha
presentat cap element que desvirtuï el fet causant de la incoació de l’expedient sancionador proposant
continuar amb la tramitació del pertinent procediment sancionador.
Vista la Proposta de Resolució dictada per la Instructora del procediment sancionador dia 1 d’abril de
2014, d’acord amb l’informe jurídic emès a l’efecte en data 11.03.14 (RGS núm. 1332 de data 02.04.14),
que en la seva part bastant és del següent tenor literal:
“.../... 1r.- Desestimar les al·legacions presentades mitjançant escrit RGE nº 7769/2013 de data 17/12/2013 per Sr. PORT 31 CB, amb DNI
/ NIF E57739054, contra el decret de batlia núm. 2013/1019 de data 10/10/13, en virtut del qual es va iniciar procediment sancionador.
2n.- Declarar al/a la Sr. PORT 31 CB, responsable d’una infracció molt greu de l’article 16.3 c) de l’Ordenança municipal reguladora de
l’ús de la via pública per no deixar espai suficient per la circulació de vianants.
3r.- Imposar a l’entitat. PORT 31 CB, una sanció de 301,00 euros, en aplicació de les sancions previstes a l’article 17.c) de l’Ordenança
municipal reguladora de l’ús de la via pública.
4t.- Ratificar la liquidació d’ofici de l’ocupació no autoritzada reglamentàriament de la zona de domini públic marítimo-terrestre (platja
d’Albercuix 103) en concepte d’indemnització de danys i perjudicis causats/devolució del benefici il·lícitament obtingut, per un import de
8.223,52 euros.
5é.- Notificar la present proposta al presumpte responsable, i comunicar-li que una vegada rebuda aquesta disposa de quinze (15) dies per
formular al·legacions i presentar els documents i altres elements de judici que estimi pertinents.”

Vistes les al·legacions presentades pels senyors XXXXXXXXXX, actuant com partícips de l’entitat Port 31 C.B.
(RGE núm. 3224 de data 02.05.14 en relació RGE núm. 3032 de data 22.04.14) contra la Proposta de
Resolució dictada per la Instructora del procediment sancionador en data 1 d’abril de 2014.
Vist l’informe jurídic emès per part de la TAG de la Corporació en data 29 de juliol de 2014 i l’informe
emès per part de l’Interventor en data 12 d’agost de 2014 en relació a les al·legacions formulades,
respectivament.
Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades mitjançant escrit RGE núm. 3224/2014 de data 02/05/2014
per l’entitat PORT 31 C.B., amb DNI / NIF E57739054, contra la Proposta de Resolució de la Instructora
de l’expedient de data 01.04.14, de conformitat amb l’informe jurídic emès en data 29.07.14 i l’informe
d’Intervenció emès en data 12.08.14, respectivament, els quals formen part com a motivació del present
acord i s’adjunten íntegrament al mateix.
2n.- Declarar l’entitat PORT 31 C.B., amb DNI/NIF núm. E57739054, responsable d’una infracció
administrativa molt greu tipificada a l’article 16.3 c) de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via
pública per no deixar espai suficient per la circulació de vianants, ocupant la via pública sense
llicència/autorització reglamentada.
3r.- Imposar, respecte de la infracció molt greu, una sanció per valor de 301,00 euros, en aplicació de les
sancions previstes a l’article 17.c) de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública.
4t.- Ratificar la procedència de la liquidació d’ofici de l’ocupació no autoritzada reglamentàriament de la
zona de domini públic marítimo-terrestre (platja d’Albercuix 103) en concepte d’indemnització de danys i
perjudicis causats/devolució del benefici il·lícitament obtingut, per un import de 8.223,52 euros,
conformement el disposat a l’article 95 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i a l’article 179 del
seu Reglament General (RD 1471/1988, d’1 de desembre) respecte la restitució de les coses i reposició al
seu estat anterior, amb la indemnització de danys irreparables i perjudicis causats, assenyalant l’article

179.2 que en tot cas la restitució comporta l’obligació de retornar a l’administració el benefici
il·lícitament obtingut, sense perjudici de la sanció administrativa que s’imposi.
5é.- Notificar el present acord a l’entitat infractora, als efectes legals preceptius, així com a la resta
d’interessats en el si del procediment, als efectes del seu coneixement i als que legalment pertoquin.

3.4.8.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 524/2013 OVP603/2013 Ocupació
Via Pública/ Zona Domini públic marítimo-terrestre
Vist el procediment sancionador incoat mitjançant Resolució de Batlia núm. 920 de dia 10 d’octubre de
2013 contra el titular/explotador de l’establiment denominat bar Almirant, amb nom fiscal L’ALMIRANT
C.B., amb DNI/NIF núm. E07685377, conforme l’acta d’inspecció aixecada per la Policia Local en data
26.07.13, com a presumpte responsable de la infracció de l’article 16.3 a) de l’ordenança municipal
reguladora de l’ús de la via pública per ocupar la via pública, amb taules i cadires, sense
llicència/autorització reglamentada atenent, alhora, al disposat a l’article 95 de la Llei 22/1988, de 28 de
juliol, de Costes i a l’article 179 del seu Reglament General (RD 1471/1988, d’1 de desembre) respecte la
restitució de les coses i reposició al seu estat anterior, amb la indemnització de danys irreparables i
perjudicis causats, assenyalant l’article 179.2 que en tot cas la restitució comporta l’obligació de retornar
a l’administració el benefici il·lícitament obtingut, sense perjudici de la sanció administrativa que
s’imposi, conformement l’informe emès per l’àrea de Medi Ambient en data 18.09.13 referent al
càlcul/valor del benefici obtingut per part del promotor de l’activitat/titular de l’establiment davant
l’ocupació no autoritzada reglamentàriament d’una zona de domini públic marítim – terrestre per a
l’explotació de serveis de temporada (RGS núm. 4293 de data 08.11.13)
Vistes les al·legacions presentades pels senyors XXXXXXXXXX, actuant com únics partícips de l’entitat
L’ALMIRANT C.B. (RGE núm. 7602 de data 10.12.13 en relació RGE núm. 7275 de data 22.11.13)
contra la resolució de Batlia de dia 10 d’octubre de 2013 i atès l’informe jurídic emès en data 11.03.14 en
el què es conclou la desestimació de les mateixes (al·legacions) atès que no s’ha presentat cap element
que desvirtuï el fet causant de la incoació de l’expedient sancionador proposant continuar amb la
tramitació del pertinent procediment sancionador.
Vista la Proposta de Resolució dictada per la Instructora del procediment sancionador dia 31 de març de
2014, d’acord amb l’informe jurídic emès a l’efecte en data 11.03.14 (RGS núm. 1327 de data 02.04.14),
que en la seva part bastant és del següent tenor literal:
“.../... 1r.- Desestimar les al·legacions presentades mitjançant escrit RGE nº 2013/7602 de data 10/12/2013 per L’ALMIRANT CB, amb
DNI / NIF E07685373, contra el decret de batlia núm. 2013/920 de data 10 d’octubre de 2013, en virtut del qual es va iniciar procediment
sancionador.
2n.- Declarar al/a L’ALMIRANT CB, responsable d’una infracció molt greu de l’article 16.3 c) de l’Ordenança municipal reguladora de
l’ús de la via pública per no deixar espai suficient per la circulació de vianants.
3r.- Imposar al/a la L’ALMIRANT CB, una sanció de 301,00 euros, en aplicació de les sancions previstes a l’article 17.c) de l’Ordenança
municipal reguladora de l’ús de la via pública.
4t.- Ratificar la liquidació d’ofici de l’ocupació no autoritzada reglamentàriament de la zona de domini públic marítimo-terrestre (platja
d’Albercuix 21) en concepte d’indemnització de danys i perjudicis causats/devolució del benefici il·lícitament obtingut, per un import de
8.223,52 euros.
5é.- Notificar la present proposta al presumpte responsable, i comunicar-li que una vegada rebuda aquesta disposa de quinze (15) dies per
formular al·legacions i presentar els documents i altres elements de judici que estimi pertinents.”

Vistes les al·legacions presentades pels senyors XXXXXXXXXX, actuant com a membres de l’entitat
L’ALMIRANT C.B. (RGE núm. 3363 de data 08.05.14 en relació RGE núm. 3033 de data 22.04.14)
contra la Proposta de Resolució dictada per la Instructora del procediment sancionador en data 31 de març
de 2014.
Vist l’informe jurídic emès per part de la TAG de la Corporació en data 29 de juliol de 2014 i l’informe
emès per part de l’Interventor en data 12 d’agost de 2014 en relació a les al·legacions formulades,
respectivament.
Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades mitjançant escrit RGE núm. 3363/2014 de data 08/05/2014
per l’entitat L’ALMIRANT C.B., amb DNI / NIF E07685373, contra la Proposta de Resolució de la
Instructora de l’expedient de data 31.03.14, de conformitat amb l’informe jurídic emès en data 29.07.14 i
l’informe d’Intervenció emès en data 12.08.14, respectivament, els quals formen part com a motivació del
present acord i s’adjunten íntegrament al mateix.
2n.- Declarar l’entitat L’ALMIRANT C.B., amb DNI / NIF E07685373, responsable d’una infracció
administrativa molt greu tipificada a l’article 16.3 c) de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via

pública per no deixar espai suficient per la circulació de vianants, ocupant la via pública sense
llicència/autorització reglamentada.
3r.- Imposar, respecte de la infracció molt greu, una sanció per valor de 301,00 euros, en aplicació de les
sancions previstes a l’article 17.c) de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública.
4t.- Ratificar la procedència de la liquidació d’ofici de l’ocupació no autoritzada reglamentàriament de la
zona de domini públic marítimo-terrestre (platja d’Albercuix 21) en concepte d’indemnització de danys i
perjudicis causats/devolució del benefici il·lícitament obtingut, per un import de 8.223,52 euros,
conformement el disposat a l’article 95 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i a l’article 179 del
seu Reglament General (RD 1471/1988, d’1 de desembre) respecte la restitució de les coses i reposició al
seu estat anterior, amb la indemnització de danys irreparables i perjudicis causats, assenyalant l’article
179.2 que en tot cas la restitució comporta l’obligació de retornar a l’administració el benefici
il·lícitament obtingut, sense perjudici de la sanció administrativa que s’imposi.
5é.- Notificar el present acord a l’entitat infractora, als efectes legals preceptius, així com a la resta
d’interessats en el si del procediment, als efectes del seu coneixement i als que legalment pertoquin.
Diligència.- Per fer constar que la Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre s’incorpora a la sessió pel tractament dels següents
punts de l’ordre del dia.

3.4.9.- Aprovació, si procedeix de la concessió i pagament de la subvenció a empreses que utilitzin el
català com a llengua habitual a favor de la Sra. XXXXXXXXXX
Vista la convocatòria del procediment per la concessió de subvenció a les empreses que utilitzin el català
com a llengua habitual per a l’exercici 2014 així com les bases reguladores que la regeixen, aprovades
simultàniament per acord plenari de data 29 de maig de 2014 i publicades en el BOIB núm. 75 de 3 de
juny de 2014.
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXX
(RGE núm. 4833 de 15/07/14) mitjançant la qual sol·licita una subvenció per a l’edició de llibretes
publicitàries i l’elaboració de bosses de mà de la botiga denominada “La Merceria”
Vist que en el pressupost vigent hi consta l’aplicació pressupostària pertinent per aprovar l’aportació
corresponent a l’exercici 2014.
Vist l’informe favorable emès a l’efecte pel servei de normalització lingüística de data 12 d’agost de
2014 com a òrgan instructor del procediment i atesa la proposta del Regidor delegat de Normalització
Lingüística Sr. Joan Ramon Mateu Torandell de la mateixa data, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Concedir a la Sra. XXXXXXXXXX
la quantitat de 443,23 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 331 48931 en concepte de subvenció
per a l’edició de llibretes publicitàries i l’elaboració de bosses de mà de la botiga “La Merceria”, segons
estableix l’apartat 4.5.de les bases de la convocatòria per la concessió de subvencions a les empreses que
utilitzin el català com a llengua habitual per a l’any 2014.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada, als efectes pertinents.
3.4.10.- Aprovació, si procedeix de la concessió i pagament de la subvenció a empreses que utilitzin
el català com a llengua habitual a favor del Sr. XXXXXXXXXX
Vista la convocatòria del procediment per a la concessió de subvenció a les empreses que utilitzin el
català com a llengua habitual per a l’exercici 2014 així com les bases reguladores que la regeixen,
aprovades simultàniament per acord plenari de data 29 de maig de 2014 i publicades en el BOIB núm. 75
de 3 de juny de 2014.
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX
mitjançant la qual sol·licita una subvenció per a l’edició de targetes i l’elaboració de bosses de mà de la
botiga denominada “Bumerang, articles de regal”
Vist l’informe favorable emès a l’efecte pel servei de normalització lingüística de data 11 d’agost de
2014 com a òrgan instructor del procediment i atesa la proposta del Regidor delegat de Normalització
Lingüística Sr. Joan Ramon Mateu Torandell de dia 13 d’agost de 2014, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:

Primer.- Concedir al Sr. XXXXXXXXXX
la quantitat de 320,60 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 331 48931 en concepte de subvenció
per a l’edició de targetes i l’elaboració de bosses de mà (tres mides) de la botiga “Bumerang, articles de
regal”, segons estableix l’apartat 4.5.de les bases de la convocatòria per la concessió de subvencions a les
empreses que utilitzin el català com a llengua habitual per a l’any 2014.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
3.4.11.- Aprovació, si procedeix de la concessió i pagament de la subvenció a empreses que utilitzin
el català com a llengua habitual a favor del Sr. XXXXXXXXXX
Vista la convocatòria del procediment per a la concessió de subvenció a les empreses que utilitzin el
català com a llengua habitual per a l’exercici 2014 així com les bases reguladores que la regeixen,
aprovades simultàniament per acord plenari de data 29 de maig de 2014 i publicades en el BOIB núm. 75
de 3 de juny de 2014.
Vistes les instàncies presentades pel Sr. XXXXXXXXXX
mitjançant les quals sol·licita una subvenció per a l’edició d’etiquetes identificatives del producte que
comercialitza, concretament, mel de l’horta de Pollença, amb la informació necessària i del segell amb les
dades fiscals d’aquesta activitat.
Vist l’informe favorable emès a l’efecte pel servei de normalització lingüística de data 11 d’agost de
2014 com a òrgan instructor del procediment i atesa la proposta del Regidor delegat de Normalització
Lingüística Sr. Joan Ramon Mateu Torandell de la mateixa data, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Concedir al Sr. XXXXXXXXXX
la quantitat de 167,50 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 331 48931 en concepte de subvenció
per al segell i l’etiquetatge en català del producte que comercialitza, mel de l’horta de Pollença, segons
estableixen els apartats 4.4. i 4.5.de les bases de la convocatòria per la concessió de subvencions a les
empreses que utilitzin el català com a llengua habitual per a l’any 2014
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
3.4.12.- Aprovació, si procedeix de la concessió i pagament de la subvenció a empreses que utilitzin
el català com a llengua habitual a favor de la Sra. XXXXXXXXXX
Vista la convocatòria del procediment per a la concessió de subvenció a les empreses que utilitzin el
català com a llengua habitual per a l’exercici 2014 així com les bases reguladores que la regeixen,
aprovades simultàniament per acord plenari de data 29 de maig de 2014 i publicades en el BOIB núm. 75
de 3 de juny de 2014.
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXX
mitjançant la qual sol·licita una subvenció per a l’edició de targetes publicitàries i la retolació de
l’establiment (interior i exterior) denominat “Perruqueria Xisca”.
Vist l’informe favorable emès a l’efecte pel servei de normalització lingüística de data 13 d’agost de
2014 com a òrgan instructor del procediment i atesa la proposta del Regidor delegat de Normalització
Lingüística Sr. Joan Ramon Mateu Torandell de la mateixa data, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Concedir a la Sra. XXXXXXXXXX
la quantitat de 503,24 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 331 48931 en concepte de subvenció
per a l’edició de targetes publicitàries i per a la retolació de l’establiment (interior i exterior) denominat
“Perruqueria Xisca”, segons estableix l’apartat 4.5.de les bases de la convocatòria per la concessió de
subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual per a l’any 2014.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents.
3.4.13.- Aprovació, si procedeix de la concessió i pagament de la subvenció a empreses que utilitzin
el català com a llengua habitual a favor de la Sra. XXXXXXXXXX

Vista la convocatòria del procediment per a la concessió de subvenció a les empreses que utilitzin el
català com a llengua habitual per a l’exercici 2014 així com les bases reguladores que la regeixen,
aprovades simultàniament per acord plenari de data 29 de maig de 2014 i publicades en el BOIB núm. 75
de 3 de juny de 2014.
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXX
mitjançant la qual sol·licita una subvenció per a l’elaboració de bosses de mà de l’acadèmia denominada
“Idiomes Pollença”
Vist l’informe favorable emès a l’efecte pel servei de normalització lingüística de data 13 d’agost de
2014 com a òrgan instructor del procediment i atesa la proposta del Regidor delegat de Normalització
Lingüística Sr. Joan Ramon Mateu Torandell de la mateixa data
Primer.- Concedir a la Sra. XXXXXXXXXX
la quantitat de 150 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 331 48931 en concepte de subvenció per
a l’elaboració de bosses de mà de l’acadèmia “Idiomes Pollença”, segons estableix l’apartat 4.5. de les
bases de la convocatòria per la concessió de subvencions a les empreses que utilitzin el català com a
llengua habitual per a l’any 2014.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
3.4.14.- Rectificació, si procedeix, de l’error material detectat en l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió ordinària celebrada dia 5 d’agost de 2014 relatiu a l’autorització de canvi de
titularitat de la plaça núm. 64/planta segona de l’aparcament municipal Ca les Monnares
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 5 d’agost de 2014, va adoptar, entre
d’altres, l’acord que a continuació es transcriu literalment:
“4.- HISENDA
4.4.- Varis
4.4.1.- Vista la instància presentada pels senyors XXXXXXXXXX
, en representació de l’entitat mercantil SALAS TV S.L. CIF B07806680 (RGE núm. 4829 de 15/07/14), en la qual informa de la transmissió dels drets de
titularitat de la concessió de les plaça d’aparcament núm. 64, situada a la segona planta de l’aparcament municipal Ca les Monnares, i realitzades les
oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la plaça d’aparcament amb número 64, situada a la segona planta de l’aparcament municipal Ca les Monnares
a favor de la persona que seguidament es relaciona:
- Aparcament 64/segona planta: Sr XXXXXXXXXX
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a l’ATIB, als efectes oportuns.”

Atès que s’ha detectat un error material en el punt primer de l’esmentat acord pel que es refereix al segon
cognom del nou titular dels drets concessionals i vista la comunicació tramesa pel Sr. XXXXXXXXXX
(RGE núm. 5411 de data 21.08.14) la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Procedir a la correcció de l’error material de transcripció detectat en el punt primer de l’acord adoptat
per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 5 d’agost de 2014, pel que respecte a la transcripció
del segon cognom del nou titular, de conformitat amb el disposat a 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
pel que
Allà on diu: .../... Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la plaça d’aparcament amb número 64,
situada a la segona planta de l’aparcament municipal Ca les Monnares a favor de la persona que
seguidament es relaciona:
- Aparcament 64/segona planta: Sr. XXXXXXXXXX
Ha de dir: .../... Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la plaça d’aparcament amb número 65,
situada a la segona planta de l’aparcament municipal Ca les Monnares a favor de la persona que
seguidament es relaciona:
- Aparcament 65/segona planta: Sr XXXXXXXXXX
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’ATIB, als efectes oportuns.
3.4.15.- Rectificació, si procedeix, de l’error material detectat en l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió ordinària celebrada dia 5 d’agost de 2014 relatiu a l’autorització de canvi de
titularitat de la plaça núm. 65/planta segona de l’aparcament municipal Ca les Monnares
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 5 d’agost de 2014, va adoptar, entre
d’altres, l’acord que a continuació es transcriu literalment:
“4.- HISENDA

4.4.- Varis
4.4.2.- Vista la instància presentada pels senyors XXXXXXXXXX
, en representació de l’entitat mercantil SALAS TV S.L. CIF B07806680 (RGE núm. 4829 de 15/07/14), en la qual informa de la transmissió dels drets de
titularitat de la concessió de les plaça d’aparcament núm. 64, situada a la segona planta de l’aparcament municipal Ca les Monnares, i realitzades les
oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la plaça d’aparcament amb número 65, situada a la segona planta de l’aparcament municipal Ca les Monnares
a favor de la persona que seguidament es relaciona:
- Aparcament 65/segona planta: Sr. XXXXXXXXXX
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a l’ATIB, als efectes oportuns.”

Atès que s’ha detectat un error material en el punt primer de l’esmentat acord pel que es refereix al segon
cognom del nou titular dels drets concessionals i vista la comunicació tramesa pel Sr. Jaume Albertí
Llompart (RGE núm. 5412 de data 21.08.14) la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Procedir a la correcció de l’error material de transcripció detectat en el punt primer de l’acord adoptat
per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 5 d’agost de 2014, pel que respecte a la transcripció
del segon cognom del nou titular, de conformitat amb el disposat a 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
pel que
Allà on diu: .../... Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la plaça d’aparcament amb número 65,
situada a la segona planta de l’aparcament municipal Ca les Monnares a favor de la persona que
seguidament es relaciona:
- Aparcament 65/segona planta: Sr. XXXXXXXXXX
Ha de dir: .../... Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la plaça d’aparcament amb número 65,
situada a la segona planta de l’aparcament municipal Ca les Monnares a favor de la persona que
seguidament es relaciona:
- Aparcament 65/segona planta: Sr. XXXXXXXXXX
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’ATIB, als efectes oportuns.
3.4.16.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de pagament als becaris de l’Area de Medi Ambient
Vista la Proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local Sra. Maria P.
Buades Cifre de dia 21 d’agost de 2014 on es proposa el pagament dels imports que es relacionen a
continuació als becaris de l’àrea de Medi Ambient per haver executat completament i satisfactòriament el
pla de formació i demés obligacions derivades de les beques.
Vist l’informe emès a l’efecte pels serveis tècnics de l’àrea esmentada data 28.08.2014 sobre compliment
de les beques de Medi Ambient 2014 així com el pla de formació i demés obligacions derivades i atesa la
memòria adjunta del programa de becaris de l’àrea de Medi Ambient de l’exercici 2014, la Junta de
Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.- Procedir a realitzar el pagament pels imports que es relacionen a les següents persones amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 170 48914 “Beques Medi Ambient” per un import total de 6.000 euros:
BECARIS

HORES

XXXXXXXXXX

200 hores

XXXXXXXXXX

200 hores

XXXXXXXXXX

200 hores

XXXXXXXXXX

200 hores

TOTAL €
1200 € - 2% IRPF
1.176 € pagament total
(IRPF descomptat)
1.176 € pagament total
(IRPF descomptat)
1.176 € pagament total
(IRPF descomptat)
1.176 € pagament total
(IRPF descomptat)

Segon.- Notificar el present acord als interessats i donar trasllat del mateix a l’Àrea de Medi Ambient i de
Intervenció, als efectes pertinents.
3.4.17.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
expositors
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX

, amb nom i representació de l’entitat EL ATELIER DE POLLENÇA, S.L., (CAN ENSENYAT), amb
REG núm. 4798 de data 14/07/2014 en la qual sol·licita ocupació de la via pública amb 2 botes (1m) i 3
jardineres (1.5 m), per un període de 4 mesos comprès entre el dia 01/09/2014 a dia 31/12/2014 per l’any
2014, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir llicència per ocupació de la via pública amb 1 m2 per dues botes, a l’entitat EL ATELIER
DE POLLENÇA, S.L., (CAN ENSENYAT) situat al carrer Alcúdia, 5, per 4 mesos (01/09/2014 a dia
31/12/2014), per l’any 2014, que aniran col·locades davant la façana del local.
2n.- Concedir llicència per ocupació de la via pública amb per tres jardineres, a l’entitat EL ATELIER DE
POLLENÇA, S.L., (CAN ENSENYAT) situat al carrer Alcúdia, 5, per l’any 2014, que aniran col·locades
davant la façana del local.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.18.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
expositors
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX
i amb RGE 4841 de 15/07/2014 en la qual sol·licita una ampliació dels metres concedits, de 2.25 m2 a 3
m2, i un canvi d’ubicació dels expositors autoritzats mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data
03.06.2014, a la Plaça Major, 15 (AUTENTIC MALLORCA), la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Concedir el canvi d’ubicació de la llicència per ocupació de la via pública amb 2.25 m2 per CINC (5)
expositors al Sr. XXXXXXXXXX, titular de l’establiment AUTENTICA MALLORCA situat a la Plaça Major,
15, per 7 mesos (20/04/2014 a 20/11/2014), per l’any 2014, expositors que han d’estar col·locats davant
la façana del local, deixant un pas de 1.5 m des de la façana als expositors.
Les taules i cadires dins l’espai públic de l’establiment denominat Cal Lloro, no impedeixen l’accés a
l’establiment denominat Autentic Mallorca.
Els cinc (5) expositors concedits ocuparan un espai damunt la via pública de 2.25 m.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.19.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
expositors
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX
, amb nom i representació de l’entitat CAN MANTETA, S.L., titular de l’establiment (CAN
MANTETA), i RGE núm. 4704 de 09/07/2014 en la qual sol·licita ocupació de la via pública amb (1.84
M2) per 3 expositors per un període de 3 mesos comprès entre el dia 01/09/2014 a dia 30/11/2014 per
l’any 2014
Vist l’ informe emès per la Policia Local en data 16.07.14 on s’especifica expressament que els diumenge
dies de mercat la col·locació de l’ocupació de via pública sol·licitada dificultaria el pas de vianants pel
que s’ha d’exceptuar els dies de mercat. Així mateix amb motiu d’actes de pública concurrència (festes,
revetlles, processons...) l’ocupació s’haurà d’adaptar a les necessitats de l’espai públic suficient pel
normal desenvolupament de l’activitat, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir llicència per ocupació de la via pública amb 1.84 m2 per tres expositors, a l’entitat CAN
MANTETA, S.L., titular de l’establiment (CAN MANTETA) situat al carrer Temple, 13, per un període
de 3 mesos, comprès entre dia 01/09/2014 a dia 30/11/2014, per l’any 2014, la qual resta subjecte a la
prescripció assenyalada a l’informe emès per la Policia Local abans transcrit pel que respecte els
diumenge (dia de mercat) i els dies de celebració d’actes de pública concurrència.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.20.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
expositors
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de dia 15.04.2014 mitjançant el qual es va denegar la llicència
per ocupació de la via pública mitjançant para sols situats davant l’establiment denominat NILAY,
emplaçat a la plaça Major, 16 atès la gran magnitud dels mateixos.
Vista la instància presentada per la Sra XXXXXXXXXX

, amb RGE núm. 4844 de 15/07/2014 en la qual aporta fotografia amb els nous para sols que ha situat a
l’establiment NILAY, a la Plaça Major, 16, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir llicència per ocupació de la via pública amb 19.9 m2 per tres parasols, a la Sra. XXXXXXXXXX
titular de l’establiment NILAY situat al carrer Plaça Major, 16, per 8 mesos (01/04/2014 a dia
30/11/2014), per l’any 2014.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.22.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
expositors
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX
, en nom i representació de l’entitat CARRILETS TURISTICS S.L., amb RGE 4949 de data 21.07.14, en
la qual sol·licita llicència per ocupar la via pública amb cinc rètols publicitaris de MALLORCA BUS
TURÍSTIC.
Vist l’informe emès per la Policia Local en data 04 d’agost de 2014, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, acorda:
1r.- Concedir la llicència per l’ocupació de la via pública de (2.20M2) per un rètol publicitaris de
MALLORCA BUS TURÍSTIC a l’entitat CARRILETS TURISTICS S.L., representada pel Sr. Marc
Fuertes Garcia, per un període de 2 mesos, comprès entre dia 01/09/2014 a dia 31/10/2014, per l’any
2014, situat al final de la plaça del carrer Via Pollentia.
2n.- Concedir la llicència per l’ocupació de la via pública de (2.20M2) per un rètol publicitaris de
MALLORCA BUS TURÍSTIC a l’entitat CARRILETS TURISTICS S.L., representada pel Sr. XXXXXXXXXX
, per un període de 2 mesos, comprès entre dia 01/09/2014 a dia 31/10/2014, per l’any 2014, situat davant
de l’hotel Don Pedro a la Cala St. Vicenç, rètol que s’haurà de col·locar de manera paral·lela a la voravia
sense dificultar el pas de vianants i de manera que no obstaculitzi la visió dels veïnats.
3r.- Concedir la llicència per l’ocupació de la via pública de (2.20M2) per un rètol publicitaris de
MALLORCA BUS TURÍSTIC a l’entitat CARRILETS TURISTICS S.L., representada pel Sr. XXXXXXXXXX
, per un període de 2 mesos, comprès entre dia 01/09/2014 a dia 31/10/2014, per l’any 2014, situat a la
plaça Cala Molins (Cala Sant Vicenç).
4rt.- Denegar la llicència per l’ocupació de la via pública de (2.20M2) per un rètol publicitaris de
MALLORCA BUS TURÍSTIC a l’entitat CARRILETS TURISTICS S.L., representada pel Sr. XXXXXXXXXX
, situat a l’entrada de l’Stay a l’espai habilitat per autocars atès que l’esmentat espai resta subjecte a la
pertinent autorització que atorgui, si procedeix, l’administració competent (Ports de les Illes Balears).
5nt.- Concedir la llicència per l’ocupació de la via pública de (2.20M2) per un rètol publicitaris de
MALLORCA BUS TURÍSTIC a l’entitat CARRILETS TURISTICS S.L., representada pel Sr XXXXXXXXXX
, per un període de 2 mesos, comprès entre dia 01/09/2014 a dia 31/10/2014, per l’any 2014, situat a la
aturada de servei de Bus a l’alçada de l’Hotel Uyal, tot tenint en compte que la voravia no és molt ample,
pot afectar a les vistes de l’hotel i es recomana la col·locació després del senyal de BUS de manera que
no dificulti la visibilitat del senyal.
6è.- Una vegada autoritzats els rètols, l’empresa s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local per
efectuar el replanteig dels anomenats rètols.
7è.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes oportuns.
3.4.23.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicències per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires i elements decoratius
Vista la 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:
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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.
3.4.24.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires/plaça Major
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX
, amb nom i representació de RESTAURANCION POLLENSA, S.L. amb CIF núm. B07820806 i RGE
núm. 4920 de 18/07/2014, en la qual sol·licita un canvi d’ubicació de l’ocupació de la via pública
concedida amb taules i cadires a la Plaça Major, (RESTAURANT IL GIARDINO), la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar el canvi d’ubicació de l’ocupació de la via de desat (17) cadires i seixanta-vuit (68) cadires a
l’entitat RESTAURANCION POLLENSA, S.L representada pel Sr. XXXXXXXXXX
titular de l’establiment denominat RESTAURANT IL GIARDINO situat a la Plaça Major nº 11, per l’any
2014, atès l’informe emès per la Policia Local en data 20.07.14 on s’assenyala que la modificació de
d’ubicació dins el vial d’accés a la plaça des de el carrer Sant Isidre podria dificultar la circulació del
mateix.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
3.4.25.- Aprovació, si procedeix, de la concessió de llicència per l’ocupació de la via pública amb
taules i cadires/ plaça Miquel Capllonch i carrers colindants
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX
, amb nom i representació de l’entitat PROPIEDADES TABARE, S.L., amb CIF núm. B07911035 i RGE
núm. 5454 de 22/08/2014, en la qual sol·licita ampliació de l’ocupació de la via pública amb sis (6) taules
i vint (20) cadires davant la façana del Banc Sa Nostra a la Plaça Miquel Capllonch, 1, (RTE. EL
MOJITO), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir l’ampliació de la llicència per l’ocupació de la via pública amb sis (6) taules i vint (20)
cadires davant la façana del Banc Sa Nostra a l’entitat PROPIEDADES TABARE, S.L representat pel Sr.
XXXXXXXXXX

titular de l’establiment denominat restaurant RTE. EL MOJITO, per un període de 2 mesos, comprès
entre dia 01/09/2014 a dia 31/10/2014, 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.
3.4.26.- Aprovació, si procedeix, de l’ampliació del termini de concessió de llicència per l’ocupació
de la via pública amb taules i cadires
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXX
i RGE 4599 de 03/07/2014 en la qual sol·licita permís per ampliar l’ocupació de la via pública amb 2
taules i 8 cadires per un període de 4 mesos i 15 dies, comprès entre dia 15/07/2014 a dia 31/12/2014, al
carrer CONVENT, 2 (establiment denominat SADANAR).
Vista la concessió de la llicència d’ocupació de la via pública per acord de la Junta de Govern Local de
dia 15/07/2014 per un període de 3 mesos i 25 dies, comprès entre dia 15/07/2014 a dia 10/11/2014, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Modificar i ampliar la llicència d’ocupació de la via pública per un període de 1 mes i 20 dies més,
comprès entre dia 10/11/2014 fins dia 31/12/2014, tal i com es va sol·licitar inicialment a la sol·licitud
presentada al RGE amb núm. 4599, de data 03/07/2014.
2n.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns

4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1.- Guals
4.1.1.- Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXX
(RGE núm. 4943 de 21.07.14) i vist l’informe emès per la Policia Local en data 9.08.14, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir al Sr. XXXXXXXXXX
la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual) davant el garatge del carrer Roger de
Lluria, núm. 15 del Port de Pollença.
2n.- Aprovar definitivament la pertinent liquidació de la taxa per reserva permanent de via pública i
l’import de la placa de gual.
3r.- Notificar el present acord a la interessada, als efectes oportuns.
4.2.- Taxis
4.2.1.- Autorització, si procedeix, de canvi de vehicle (Llicència municipal núm. 16)
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXXXX
(RGE núm. 5.228 de 6.08.14), titular de la llicència de taxi núm. 16, en la qual sol·licita el canvi de
vehicle amb què presta el servei passant a desenvolupar-lo amb el vehicle marca Skoda, model Super B,

matrícula 5262 HYT i vist l’informe emès per la Policia Local en data 30.08.14, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar el canvi de vehicle que passarà a desenvolupar amb el de marca Skoda, model Super B,
matrícula 5262 HYT corresponent a la llicència núm. 16 d’acord amb el disposat a l’article 25 del
Reglament municipal del Servei Públic de Transport de viatgers en automòbils de turisme.
De conformitat amb l’informe emès per la Policia Local s’haurà de procedir al disposat a l’article 28 b),
l’article 30.2 k) i 27.c) del Reglament Municipal del Servei Públic de Transport de viatgers en automòbil
de turisme, respectivament, pel que: Les dues parts de davant del vehicle en qüestió portin les bandes de
color blau una vegada s’hagi fixat el color pertinent mitjançant acord de la Junta de Govern Local.
Haurà de disposar del pertinent talonari de rebuts autoritzat per l’Ajuntament de Pollença.
Haurà de portar els vidres transparents i no tintats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia local, als efectes oportuns.
4.3.- Varis
4.3.1.- Aprovació, si procedeix, de senyalització de reserva d’estacionament per a persones amb
mobilitat reduïda (Núm. expedient 487/PL)
Vista la sol·licitud i demés documentació adjunta presentada pel Sr. XXXXXXXXXX
(RGE núm. 4511 de 30.06.14) i vist l’informe favorable emès per l’Oficial encarregat de la Policia Local
en data 11.08.14, conformement el disposat a l’article 7 del Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de maig, i
l’article 36 de la Llei 3/1993, de 4 de maig, per la millora de l’accessibilitat i de la supressió de barreres
arquitectòniques la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r. – Procedir a la senyalització d’una reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a la
zona del carrer Gruat, davant el núm. 25, de Pollença de conformitat a l’emplaçament assenyalat a
l’informe emès a dit efecte, indicant expressament que aquestes reserves no són nominals.
2n. – Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
4.4.- Personal
4.4.1.-Aprovació, si procedeix, de concessió d’ajuda de beca per estudis
Vista la sol·licitud de la Sra. XXXXXXXXXX
, informadora turística, personal laboral fix discontinuo de l’Ajuntament (RGE núm. 4734 de 10.07.14)
mitjançant la qual demana l’abonament de l’ajuda per estudis de la seva filla, d’acord amb la
documentació acreditativa dels estudis realitzats i vist l’informe emès per la TAG del departament de
Personal en data 18.07.14 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir una ajuda a la senyora XXXXXXXXXX
per a la seva filla, XXXXXXXXXX
, per la quantia de 377’87 € en concepte de beca per estudis de fills corresponent al 50% del cost de la
matrícula, de conformitat amb l’establert per Conveni Col·lectiu de Personal Laboral de l’Ajuntament.
2n.- Notificar aquest acord a la interessada i traslladar-ho al departament de Personal, als efectes
pertinents.
4.4.2.- Aprovació, si procedeix, de l’avançament de nòmina al Sr. XXXXXXXXXX
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXX
, agent de Policia Local, funcionari de carrera, en la qual sol·licita un avançament a compte de la nòmina
per un import de 3.300 €, motivat per una necessitat urgent de caràcter personal i efectuar el
reemborsament en catorze mensualitats (RGE núm. 4895 de 17.07.14).
Vist l’informe emès per la TRL del departament de Personal en data 28 d’agost de 2014 en el qual, entre
d’altres, indica que:	
   “.../...Segon.- El Reial decret- llei 2608, de 16 de desembre de 1929, encara vigent, regula els
avançaments de retribucions dels funcionaris públics. L’article 19è assenyala “ los beneficios otorgados por este Decreto-Ley
a los funcionarios de la Administración Civil del Estado se hacen extensivos a todos aquellos que dependan de las
Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos “. Aquests beneficis consten definits a l’article 1r. .....” tendrán derecho

a percibir , como anticipo, el importe de una o dos pagas o mensualidades de su haber líquido, cuando lo necesiten para
atender urgentes necesidades de su vida “.
Tercer.- L’apartat 3r de l’article 2 disposa “ para disfrutar del anticipo será preciso que el funcionario otorgue un
compromiso en el cual ha de obligarse a reintegrarlo en diez mensualidades cuando se trate de una paga, o en catorce si se
trata de dos. “
Quart.- La quantitat líquida mensual estimada de la nòmina del Sr. XXXXXXXXXX
és de 1.670,01 €.
Cinquè .- A data d’avui, el Sr. XXXXXXXXXX
, no té quantitat pendent de reembors a aquesta entitat, no obstant això, la nòmina del Sr. XXXXXXXXXX
està subjecte a una retenció per ordre administrativa.
Sisè .- L’article 6è del Reial decret llei 2608, exposa :” La concesión de un anticipo reintegrable podrá otorgarse a los
funcionarios públicos, aun cuando sus haberes estén sujetos a retención anterior por orden judicial o administrativa. En tales
casos, si la suma de esta retención más el nuevo descuento voluntario excede de la cuarta parte de su haber mensual, el
descuento quedará contenido en este límite....”, límit no aplicable en aquest cas. ”
i , en conseqüència, conclou que:“ procedeix concedir al Sr. XXXXXXXXXX
la quantitat de 3.300,00 € en concepte d’avançament de nòmina. El límit de fraccionament en aquest supòsit és de 14
mensualitats i la raó seria de 235,71 € /mes i no de 250,00 € /mes que l’interessat sol.licita..”

Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concedir al Sr. XXXXXXXXXX
l’avançament de 3.300 € a compte de nòmina, assenyalant que el reemborsament s’efectuarà en catorze
mesos a raó de 235,71 €/mes.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix al departament de Personal, als
efectes oportuns.
4.5.- Cementiri municipal
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
5.- CONTRACTACIÓ
5.1.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 824 de 7 d’agost de 2014 d’aprovació del
contracte menor d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, general i professional per a
l’Ajuntament de Pollença (EXP NÚM 24/Contractació/2014).
A continuació es dona lectura al decret de Batlia núm. 824 de 7 d’agost de 2014 que es transcriu
literalment a continuació:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 824.:Vist que l’Ajuntament de Pollença es va adherir, mitjançant decret
d’alcaldia núm. 771, de 21 de setembre de 2004, al Conveni signat entre la FELIB i l’entitat Plus Consultores de
Seguros SL.
Atès que s’han sol·licitat ofertes a cinc companyies d’assegurances, i que, d’acord amb l’informe de
l’entitat Plus Consultores SL, de les tres ofertes presentades la més favorable per a l’Ajuntament de Pollença és la
presentada per la Companyia Zurich Insurance Public Limited Company, amb NIF W0072130H, i domicili a la
Via Augusta 200, BARCELONA, per un import de 14.075’49 € anual.
Vist que es proposa adjudicar el contracte a l’esmentada empresa atès que s’ajusta als requisits prevists, i
amb les condicions previstes que es resumeixen a continuació:
Cobertura
Suma
Suma Asseguradora per sinistre: 2.000.000 €
Sub límit per víctima RC Patronal: 300.000 €
Explotació:
Inclosa
Locativa:
Inclosa
Professional:
Inclosa
Béns de Tercers:
Inclosa
Patrimonials purs:
Inclosa
Responsabilitat civil publicitari:
Inclosa
Responsabilitat protecció dades:
Inclosa
Franquícia:
150 €
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 6 d’agost de 2014 en el que s’acredita
l’existència de crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de conformitat amb els articles 10, 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,
Atès que l’actual pòlissa finalitza el proper dia 14 d’agost, sense possibilitat de pròrroga.
Vista la proposta del regidor delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Noves Tecnologies i OAC, de 6
d’agost de 2014.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la resolució de Batlia de dia 30 de
juny de 2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les
competències delegades a la Junta de Govern Local per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies,
RESOLC:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu de d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil,
general i professional per a l’Ajuntament de Pollença al licitador “Companyia Zurich Insurance Public Limited
Company”, amb NIF W0072130H, i domicili a la Via Augusta 200, BARCELONA, per un import de 14.075’49 €,
per un termini d’un any improrrogable, i a comptar des de dia 14 d’agost de 2014.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 920 22400 del vigent
Pressupost General 2014.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i altres interessats, als efectes oportuns.
Quart.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als
efectes oportuns.”

Els reunits resten assabentats, als efectes pertinents.
5.2.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 853 de 21 d’agost de 2014 d’aprovació del
contracte menor d’obres de pavimentació parcial del pati d’accés de l’escola CEIP Port de Pollença
(EXP NÚM. 25/Contractació/2014).
Seguidament es dona compte del decret de Batlia núm. 824 de 7 d’agost de 2014 que es transcriu
literalment a continuació:
“DECRET ALCALDIA NÚM.: 853.: Vistes les deficiències del paviment d’accés del CEIP del Port de Pollença, i,
d’acord amb l’informe emès pels STM, la necessitat d’eliminar el paviment asfàltic i la col·locació d’una solera de
formigó fratasada amb les pendents adequades per a l’evacuació de les aigües pluvials prèvia compactació dels
terrenys.
Atès l’expedient tramitat a dit efecte i vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 20 d’agost de
2014 on es justifica que, a la vista dels tres pressupostos aportats, s’informa favorablement la proposta presentada
per l’entitat “LOPEZ CHACÓN SL CONSTRUCCIONES” amb NIF B57263022, resultant ser la més econòmica.
Vist que s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de conformitat amb els
articles 6, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i la base 27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General.
Vista la proposta de la regidora delegada d’Educació.
Atès l’imminent inici del curs escolar.
Pels motius abans exposats i de conformitat amb les facultats que legalment tinc conferides en base a la resolució
de Batlia de dia 30 de juny de 2011 (BOIB núm. 108 de 16.07.11) pel que la Batlia es reserva la potestat
d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local quan, per raons d’urgència i apreciades les
circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució fins la propera sessió ordinària, RESOLC:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu d’obres de pavimentació parcial del pati d’accés de l’escola CEIP
Port de Pollença a l’empresa “LOPEZ CHACÓN SL CONSTRUCCIONES” amb NIF B57263022, per un import
total de 24.567 euros (IVA inclòs) mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost adjunt.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 320 21203.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i altres interessats, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea dels STM, a l’àrea d’Educació i a l’àrea d’Intervenció, als efectes
pertinents.
Quint.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local als efectes pertinents.”

Els reunits resten assabentats, als efectes oportuns.

5.3.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 865 de 25 d’agost de 2014 de requeriment de
documentació en relació al contracte d’obres per l’execució del projecte “Adequació de les pistes
esportives del Port de Pollença” (EXP NÚM. 23/2014/Contractació)
A continuació es dona lectura al decret de Batlia núm. 865 de 25 d’agost de 2014 que es transcriu
literalment a continuació:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 865.:Per acord de Junta de Govern Local en sessió de 15 de juliol de 2014, es
va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris
d’adjudicació, i tramitació urgent de l’obra relativa al projecte “Adequació de les pistes esportives del Port
de Pollença”, de conformitat amb el projecte redactat per l’arquitecte Sr. Xavier Oliver Simarro, dels STM.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació en sessió celebrada dia 25 d’agost de
2014, de la que es desprèn la valoració dels criteris d’adjudicació, proposant alhora, per unanimitat, a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte d’obres relatiu a l’esmentat projecte “Adequació de les pistes esportives
del Port de Pollença”, al licitador que ha obtingut la major puntuació, AMER E HIJOS SA, amb CIF A- 07296536,
per un import de 301.985,30-€, més 63.416,91-€ d’IVA, tot el qual fa un import total de 365.402,21-€ (IVA inclòs),
de conformitat amb la documentació presentada per l’empresa de millores en l’àmbit d’execució del projecte,
d’ampliació del termini de garantia en 8 anys més (el que fa un total de 9 anys), estimant-se com l’oferta
econòmicament més avantatjosa als interessos municipals.
Vista la clàusula 15ª del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el procediment de
contractació de l’obra relativa al projecte “Adequació de les pistes esportives del Port de Pollença” en quan
preveu la documentació que ha de presentar el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut el requeriment de
l’òrgan de contractació formulat a l’efecte. I atès l’establert a l’article 146.4 del TRLCSP ha d’acreditar la
documentació prevista a la clàusula 11.A, relatiu a les lletres a), b) c) d) h) i i)
Pels motius abans exposats i de conformitat amb les facultats que legalment tinc conferides en base a la resolució
de Batlia de dia 30 de juny de 2011 (BOIB núm. 108 de 16.07.11) pel que la Batlia es reserva la potestat
d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local quan, per raons d’urgència i apreciades les
circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució fins la propera sessió ordinària, RESOLC:
Primer. – Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades
desproporcionades o anormals, atenent al disposat als criteris d’adjudicació assenyalats a la clàusula 12ª del
plec de clàusules administratives particulars, en relació a las lletres A i B del quadre de criteris d’adjudicació
del contracte, i a la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació en sessió celebrada dia
25 d’agost de 2014:
LICITADOR
AMER E HIJOS SA
CONSTRUCCIONES OLIVES SL
CRESYROM SPORT SL
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS SA

Total
87,85
84,46
77,55
45,22

Segon.- Requerir al licitador AMER E HIJOS SA, amb CIF A- 07296536, perquè en el termini de cinc (5) dies
hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la documentació a que fa
referència la clàusula 15ª del plec de clàusules administratives particulars i acrediti la constitució de la
garantia definitiva per import del 5% de l’import d’adjudicació del contracte (IVA exclòs), en relació a la
clàusula 17ª del plec de clàusules administratives particulars, tot això de conformitat amb l’article 151 del
RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:
a)

Darrer rebut de l’IAE o el document d’alta en el mateix, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara
l’obligació de pagament, havent d’ajustar-se l’epígraf a l’objecte del contracte i amb quota del municipi de
Pollença, provincial o nacional. En el supòsit de que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits de l’exempció
de l’impost, haurà de presentar el document d’alta i una declaració responsable en la que s’acrediti aquesta
circumstància.

b)

Certificació administrativa expedida per l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització a l’òrgan de contractació per obtenir de
forma directa l’acreditació d’allò.

c)
d)

Certificació administrativa expedida per la Tresoreria Municipal justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions amb l’Ajuntament de Pollença o autorització a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa
l’acreditació d’allò.
Certificació administrativa acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
El licitador que no estigui obligat a presentar tots o algun dels documents o declaracions corresponents a les obligacions
tributàries que siguin exigibles, ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant una declaració responsable.

El licitador haurà d’aportar, en el seu cas, els documents que acreditin l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués compromès
a adscriure a l’execució del contracte.

Tercer.- Requerir al licitador AMER E HIJOS SA, amb CIF A- 07296536, perquè en el termini de cinc (5) dies
hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la documentació a que fa
referència la clàusula 11.A) del PCAP relatives a les lletres a), b) c) d) h) i i)

Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat, als efectes pertinents.
Quint.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local,
als efectes oportuns.”
Els reunits resten assabentats, als efectes oportuns
5.4.- Adjudicació, si escau, del contracte menor de serveis per l’elaboració i impressió de mapes i
guies de turisme ornitològic (EXP NÚM. 27/Contractació/2014)
Vista la demanda a les oficines de turisme d’informació de turisme ornitològic, i atesa la necessitat de fer
un estudi i una memòria prèvia de les rutes i àrees d’interès ornitològic.
Atès l’expedient tramitat a dit efecte i atesos els quatre pressuposts sol·licitats per a l’emissió de mapes i
guies de turisme ornitològic i rebudes les següents ofertes econòmiques:
LORACAR Artes Gráficas: mapes 2.045 € (IVA exclòs), guies 4.390 € ( IVA exclòs)
Artes Gráficas de Baleares SLU: mapes: 2.995 €(IVA exclòs), guies 8.170 €(IVA exclòs)
4 Colors Indústria gráfica: mapes: 2.730 ( IVA exclòs), guies 6.138 € ( IVA exclòs)
Baltar & Associats, gestors de comunicació: mapes: 2970 € ( IVA exclòs), guies 8020 € (IVA exclòs)
Vista la memòria on es proposa a l’empresa LORACAR Artes Gráficas, com a entitat per realitzar la
feina, atès que és l’oferta més avantatjosa.
Vista la proposta de la Regidora delegada de Turisme Sra. Maria P. Buades Cifre de dia 21 d’agost de
2014.
Vist el certificat d’Intervenció en que s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, pels motius
abans exposats, de conformitat amb els articles 6, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i la base
27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.- Adjudicar a l’entitat LORACAR S.L. Artes Gráficas, amb CIF B07595499, l’elaboració i
impressió de 10.000 mapes per un import de 2045 €, més 429’45 € en concepte d’IVA, que fa un total de
2474’45 € (IVA inclòs), i 10.000 guies de turisme ornitològic( català, castellà, anglès i alemanys) per un
import de 4.390 €, més 921’90 € en concepte d’IVA, que fan un total de 5311’90 € (IVA inclòs)
mitjançant contracte menor i de conformitat amb els pressupost que consta a l’expedient.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 430 226026 del vigent pressupost
municipal 2014.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i altres interessats, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Turisme i a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents

5.5.- Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu d’obres relatiu al projecte
“ADEQUACIÓ DE LES PISTES ESPORTIVES DEL PORT DE POLLENÇA” (Expedient núm.
23/2013/Contractació)
A continuació es dóna lectura de la Proposta de Batlia de dia 1 de setembre de 2014 que es transcriu
seguidament:
“PROPOSTA DE BATLIA.- Per acord de Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 15 de juliol de 2014, es va
resoldre aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris
d’adjudicació, de l’obra relativa al projecte “Adequació de les pistes esportives del Port de Pollença”, redactat
per l’arquitecte dels STM Sr. Xavier Oliver Simarro i convocar simultàniament la licitació que va ser anunciada en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 97 de dia 19 de juliol de 2014.
VISTES les actes de la Mesa de Contractació, en sessions celebrades els dies 5, 8, 14, 18 i 19 d’agost de 2014 i
atesa la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació en sessió celebrada dia 25 d’agost de
2014, proposant alhora, per unanimitat, a l’òrgan de contractació, adjudicar, a la vista de la puntuació final i
tenint en compte la valoració obtinguda, el contracte d’obres relatiu al projecte “ADEQUACIÓ DE LES PISTES
ESPORTIVES DEL PORT DE POLLENÇA” al licitador que ha obtingut la major puntuació AMER E HIJOS SA,
per un import de 301.985,30-€, més 63.416,91-€ d’IVA, tot el qual fa un import total de 365.402,21´-€ (IVA inclòs),
de conformitat amb la documentació presentada per l’empresa de millores en l’àmbit d’execució del projecte,
d’ampliació del termini de garantia en 8 anys més (el que fa un total de 9 anys) i de millora/ampliació al termini
de manteniment (8 anys), de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques reguladors d’aquest procediment, el projecte i els informes tècnics emesos, quedant unides a l’expedient
la proposició econòmica, les millores al projecte presentades i la documentació tècnica pertinent, estimant-se

com l’oferta econòmicament més avantatjosa als interessos municipals:
NOM
CONSTRUCCIONES
OLIVES SL
CRESYROM SPORTS SL
AMER E HIJOS SA
EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS SA

Millores
projecte
25

al Ampliació
termini
garantia
10

12
30
2

5,55
10
5,55

Ampliació
termini
manteniment
10
10
10
0

Oferta

Total

39,46

84,46

50
37,58
31,42

77,55
87,85
45,22

ATÈS que l’entitat AMER E HIJOS SA ha aportat la documentació sol·licitada, previ requeriment efectuat
conformement la clàusula quinzena del plec de clàusules administratives particulars (RGS núm. 3540 de data
25.08.14), acreditant alhora la constitució de la fiança definitiva (RGE núm. 5570 de 01.09.14), així com la
documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents establerts a l’apartat 1 de l’article 146 del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
en concordança amb la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars i l’apartat 4 de l’esmentat
article.

PELS motius abans exposats, aquesta Batlia proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el
disposat a l’article 151 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Declarar vàlida la licitació del contracte de les obres relatives al projecte “ADEQUACIÓ DE LES
PISTES ESPORTIVES DEL PORT DE POLLENÇA”, mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació.
Segon.- Rebutjar la justificació de l’oferta presentada pel licitador AGORA ESPORT SA, al estimar que l’oferta no
pot ser complida com conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, conformement l’informe
emès pels serveis tècnics municipals en data 22.08.14 i l’acord adoptat per la Mesa de Contractació en sessió
celebrada dia 25 d’agost de 2014, atenent al disposat a l’article 152.1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que

s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic en relació a la clàusula 16ª del plec de clàusules
administratives particulars i, en conseqüència, excloure-lo de la classificació.
Tercer.- Adjudicar, a la vista de la puntuació final i tenint en compte la valoració obtinguda, el contracte d’obres
relatiu al projecte “ADEQUACIÓ DE LES PISTES ESPORTIVES DEL PORT DE POLLENÇA” al licitador que
ha obtingut la major puntuació AMER E HIJOS SA (CIF A 07296536), per un import de 301.985,30-€, més
63.416,91-€ d’IVA, tot el qual fa un import total de 365.402,21´-€ (IVA inclòs), de conformitat amb la
documentació presentada per l’empresa de millores en l’àmbit d’execució del projecte, d’ampliació del termini de
garantia en 8 anys més (el que fa un total de 9 anys) i de millora/ampliació al termini de manteniment (8 anys), de
conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques reguladors d’aquest
procediment, el projecte i els informes tècnics emesos, quedant unides a l’expedient la proposició econòmica, les
millores al projecte presentades i la documentació tècnica pertinent.
Quart.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 0 151 60906 del vigent Pressupost municipal 2014
de conformitat amb les següents anualitats, atenent al disposat a l’apartat 4 de la clàusula tercera del plec de
clàusules administratives particulars:
2014: 164.027,23 € (IVA inclòs)
2015: 201.374,98 € (IVA inclòs)
Cinquè.- Requerir a l’adjudicatari perquè, en un termini màxim de quinze dies hàbils des de la notificació de
l’adjudicació, formalitzi el contracte (article 156 TRLCSP).
Sisè.- L’adjudicatari haurà de presentar en el termini màxim de deu dies naturals des de la formalització del
contracte, llevat que l’hagués presentat amb la seva oferta, el programa de treball, en els que concreten els
terminis parcials d’execució de les diferents unitats d’obra i, en tot cas, abans de l’acte de replanteig de les obres
(article 144 RGLCAP).El contractista presentarà el pla de treball a la direcció facultativa i una vegada acceptat
per aquesta, la direcció facultativa ho remetrà a l’Ajuntament per a la seva aprovació.
El contractista presentarà així mateix una relació completa dels serveis, equips i maquinària que es comprometi a
utilitzar, mitjans que restaran adscrits al contracte objecte d’aquest plec sense que, en cap cas, el contractista
pugui retirar-los sense autorització de l’Administració.
L’acceptació del pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció de responsabilitat en cas
d’incompliment dels terminis o totals convinguts.
Setè.- El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l’execució de l’obra que emetrà un informe al respecte. Ambdós documents, pla i
informe, s’hauran d’elevar a l’aprovació de l’òrgan de contractació. Quan no sigui necessària la designació de
coordinador, les seves funcions les haurà d’assumir la direcció facultativa de l’obra.
El termini màxim que s’estableix per a l’elaboració i aprovació del pla és de 10 dies naturals a comptar a partir de
la formalització del contracte i sempre abans de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig.
Una vegada aprovat per l’òrgan de contractació i sempre abans de l’inici de l’obra, l’esmentat pla haurà de ser
presentat (pel promotor) a la Inspecció de Treball.
Vuitè.- Designar director facultatiu de les obres al Sr. Xavier Oliver Simarro, arquitecte dels STM, i directora
executiva i coordinadora en matèria de seguretat i salut de les obres a la Sra. Aina M. Albertí Díaz, arquitecte
tècnic municipal, respectivament.
Novè.- Comunicar aquest acord al departament de Cooperació Local del Consell de Mallorca, als efectes oportuns.
Desè.- Publicar aquest acord al perfil del contractant, notificar-la a tots els licitadors i traslladar-la a l’àrea
d’Intervenció, als efectes oportuns.

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

6.- VARIS
6.1.- Dació de compte de resolució de Batlia núm. 843 de dia 19 d’agost de 2014 relativa a la
pròrroga de l’autorització reglamentada per a l’explotació dels elements ubicats a les terrasses
situades en ZMT del terme de Pollença per la temporada 2014 (EXP NÚM. 5527)
A continuació es dóna compte del decret de Batlia núm. 843 de 19 d’agost de 2014 del següent tenor
literal:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 843.:
Vista la clàusula segona del plec de clàusules administratives i
tècniques que regeix el procediment per a l’explotació dels elements ubicats a les terrasses situades en ZMT del
terme de Pollença per la temporada 2013, prorrogable anualment per tres temporades més, la qual estableix: “La
duració serà d’una temporada, prorrogable per tres temporades més, de temporada en temporada, per mutu acord
(2014, 2015 i 2016) Per poder-se atorgar les autoritzacions anuals, caldrà que l’autoritzatari hagi sol·licitat,
abans del 30 de novembre, davant l’Ajuntament, la pròrroga expressa conforme al model que s’adjunta en l’annex
IV. En cap cas, serà superior a la vigència del permís per a l’explotació de béns de domini públic marítimterrestre.”
NOM

LOT

RGE 2013

Arrendamientos y Explotaciones Pollentia SL – Hostal Bahia

Albercuix 28

6345

BONVEHI ARBONA,JUAN – Bens & Jerry´s

Albercuix 42

7108

BRISAS DE PTO.POLLENÇA S.L - Brisas

Albercuix 10

6134

CAFE CAPUCCHIINO 1919 S.L - Dakota

Albercuix 18

2644

CAFE CAPUCCHINO 1919 S.L – Can Pescador

Albercuix 32

2643

CAFE CAPUCCHINO 1919 S.L - Voss

Albercuix 73

2642

CALVARI INVERSIONS S.XXI S.L – Illa Café

Albercuix 62

7640

CAPUCCINO PUERTO POLLENSA S.L–Sis Pins

Albercuix 22

6298

CREACIONES NOVAVILA

Albercuix 2

7654

XXXXXXXXXX

Albercuix 5

7021

XXXXXXXXXX

Platja Pollença 45

6846

FERLUSI QUALITY S.L – Panini Nord

Platja Pollença 46

6945

HOTEL CALA EN BLANES S.A - Daina

Albercuix 7

6349

ILLA D´OR S.A

Albercuix 39

6892

JONIC S.L.

Albercuix 8

6361

XXXXXXXXXX

Albercuix 45

MIRQUESSON S.L - Capri

Albercuix 20

6871

-Don Corleone

Albercuix 3

6461

- Bistro

Platja Pollença 43

6463

PUNTA TRONETA SL

Platja Pollença 47

6951

PUNTA TRONETA SL

Platja Pollença 42

6952

RESTAURANTE TOLOS S.L.

Platja Pollença 41

6462

S´ILLOT S.L. - Joker

Albercuix 16

6582

SASTRE CIFRE S.L. - Miramar

Albercuix 12

6346

XXXXXXXXXX

Albercuix 102

-Super Anglada

Albercuix 72

6241

6406
6806

Resultant que els adjudicataris de les autoritzacions reglamentades per l’explotació de les terrasses per a l’any
2013, que seguidament es relacionen, han presentat davant aquest Ajuntament de Pollença la sol·licitud de
pròrroga expressa per a la temporada 2014 conforme l’esmentada clàusula segona del plec de condicions:
Vist que la Demarcació de Costes en Illes Balears va atorgar a l’Ajuntament de Pollença dia 16 d’abril de 2014
(RGE núm. 3051 de data 23.04.14), l’autorització per a l’ocupació de béns de domini públic marítim-terrestre
estatal per a l’explotació dels serveis de temporada per al present any 2011 en el litoral d’aquest terme municipal,
amb les prescripcions i condicions establertes.

Considerant l’informe tècnic favorable emès per l’àrea de Medi Ambient en data 02.05.14 respecte les sol·licituds
de pròrroga presentades i realitzades les oportunes comprovacions per la Tresoreria municipal respecte el
disposat a la clàusula vuitena del plec de condicions per la que s’estableix, en la seva part bastant, que “ … no
podran prorrogar els licitadors que a la data de la pròrroga tinguin deutes pendents amb l’administració local…”,
resulta que els adjudicataris dels lots Albercuix 28; Albercuix 42; Albercuix 22; Albercuix 2; Albercuix 5; Platja
de Pollença 45; Albercuix 8; Albercuix 3; Platja Pollença 42; Platja Pollença 47 i Albercuix 72 no compleixen
l’establert a l’esmentada clàusula, formulant-se advertiment in voce respecte dit extrem per part dels serveis
jurídics municipals.
Vista la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient de 14 d’agost de 2014.
Ateses les dates de la temporada i de conformitat amb les facultats que legalment tinc conferides en base a la
resolució de Batlia de dia 30 de juny de 2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la
potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per raons d’urgència i apreciades
les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució fins la propera sessió ordinària, RESOLC:
1r.- Atorgar la pròrroga de l’autorització per a l’explotació dels elements ubicats a les terrasses/lots situats en
ZMT del terme de Pollença per la temporada 2014, amb subjecció als plecs de condicions i a l’autorització
tramesa per la Demarcació de Costes de les Illes Balears, als següents adjudicataris:
NOM
Arrendamientos y Explotaciones Pollentia SL –
Hostal Bahia*
– Bens & Jerry’s*
Brisas de Pto. Pollensa SL – Brisas

LOT
Albercuix 28

ELEMENTS
10 taules, 40 cadires, 1 tarima

IMPORT
4.949,21 €

Albercuix42
Albercuix 10

1.985,00 €
7.918,74 €

Cafe Capuchino 1919 S.L – Voss
Cafe Capuchino 1919 S.L. –Can Pescador
Cafe Capuchino 1919 SL- Dakota
Calvari Inversions S.XXI SL- Illa Cafe

Albercuix 73
Albercuix 32
Albercuix 18
Albercuix 62

Cappuccino Puerto - Sis Pins*
Creaciones Novavila SL-Marina Cafè*
XXXXXXXXXX

Albercuix 22
Albercuix 2
Albercuix 5

4 taules, 16 cadires, 2 tendals
14 taules, 64 cadires, 2 expositors, 6 parasols
4 expositors, 1 para-sols
4 taules, 16 cadires, 2 parasols, 1 tarima
12 taules, 48 cadires, 3 para-sols
12 taules, 48 cadires, 2 faroles, 3 para-sols,
2 rètols
22 taules, 88 cadires, 8 tendals
16 taules, 64 cadires, 3 tendals
9 taules, 36 cadires

XXXXXXXXXX

Platja Pollença 45

4 expositors

500 €

Ferlusi Quality sl – Panini Nord
Hotel Cala en Blanes S.A.-Daina
Illa d’Or S.A.

Platja Pollença 46
Albercuix 7
Albercuix 39

1980 €
9.898,42 €
11.400,00 €

Jonic Sl-Restaurant Iru*

Albercuix 8

XXXXXXXXXX

Albercuix 45

4 Taules, 16 cadires, 1 tendal
20 taules, 80 cadires, 6 faroles, 6 para-sols
26 taules, 92 cadires, 2 expositors, 7 faroles,
6 jardineres, 9 para-sols
16 taules, 64 cadires, 15 jardineres, 10 para
sols i 2 rètol
3 expositors

Mirquesson SL-Capri
– Don Corleone*
– Bistro
Punta Troneta Sl-Torre Playa*
Punta Troneta Sl-Mombasa*
Restaurante Tolos S.L.
S’Illot S.L.- Joker
Sastre Cifre SL – Miramar
-Bonavista
– Super Anglad*

Albercuix 20
Albercuix 3
Platja Pollença 43
Platja Pollença 42
Platja Pollença 47
Platja Pollença 41
Albercuix 16
Albercuix 12
Albercuix 102
Albercuix 72

8 taules, 32 cadires, 4 para-sols
8 taules, 32 cadires
10 taules, 40 cadires
10 taules, 30 cadires, 1 tendal
4 taules, 16 cadires, 1 tarima, 1 tendal
8 taules, 32 cadires, 1 tendal
10 taules, 40 cadires, 7 jardineres, 2 tendals
26 taules, 98 cadires, 7 tendals
3 expositors, 3 jardineres 1 para sol
4 expositors

4.000 €
3.960,37 €
4.950,21 €
3712,91 €
1980,68 €
3.960,37 €
4.949,21 €
12.126,00 €
625 €
500,00 €

494,92 €
1.979,68 €
5.939,05 €
5.940,05 €
10.889,26 €
7974,64 €
4454,29 €

7918’74 €
400 €

2n.-Aquests imports estan subjectes a possible liquidació complementària per la repercussió de la taxa de
Demarcació de Costes, una vegada detallats els imports unitaris.
3r.- Aquestes autoritzacions es subjecten al plec de condicions econòmico administratives i tècniques i a les
condicions generals exigides per a la instal·lació de serveis de temporada en els béns de domini públic marítim
terrestre per part de la Demarcació de Costes en Illes Balears.
4rt.- Notificar aquesta resolució als adjudicataris i donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció i a l’àrea de
Medi Ambient, als efectes oportuns.
5è.- Comunicar a la Demarcació de Costes en Illes Balears la relació nominal dels tercers encarregats de
l’explotació dels serveis de temporada del litoral 2014 d’aquest terme municipal de Pollença, als efectes
pertinents.

6è.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als efectes
oportuns.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes pertinents.
6.2.- Dació de compte de resolució de Batlia núm. 844 de 19 d’agost de 2014, relativa a
l’autorització reglamentada per a l’explotació dels elements ubicats a les terrasses situades en
ZMT del terme de Pollença per la temporada 2014 (EXP NÚM. 5748)
Es dóna compte del decret de Batlia núm. 844 de 19 d’agost de 2014 que es transcriu a continuació:
“DECRET ALCALDIA NÚM.: 844.: Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 3
de juny 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
dues temporades més, de temporada en temporada (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 núm. 80 de data 12.06.14.
Vistes les actes de la Mesa de Licitació de dia 30 de juny de 2014 de qualificació de la documentació general i
ateses les actes de la Mesa dels dies 8,9 i 10 de juliol 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:
NOM DEL LICITADOR
XXXXXXXXXX

GURKHAS C.B.
FRANCISCO
BENNASAR
PORT 31 C.B.
L’ALMIRANT C.B.

LOT
Platja Albercuix 34
Platja Pollença 50
VENZALA Platja Albercuix 4
Platja Albercuix 103
Platja Albercuix 11

Criteris Subjectius
20
20
20

Criteris Objectius
80
80
80

Puntuació Total
100
100
100

20
20

80
80

100
100

Vist que per decrets de Batlia núm. 741, 742, 743, 744 i 746 de dia 14 de juliol de 2014 es va resoldre requerir la
documentació prevista a la clàusula 14ª del plec de clàusules administratives i de prescripcions tècniques a les entitats
adjudicatàries
Atès l’anterior i vista la documentació presentada per l’entitat L’ALMIRANT CB
(RGE núm. 5246 de data
07.08.14); per l’entitat PORT 31 CB (RGE núm.5245 de data 07.08.14), per l’entitat GURKHAS CB (RGE núm.
5272 de data 11.08.14), pel Sr. XXXXXXXXXX
(RGE núm. 5320 de data 14.08.14), pel Sr. XXXXXXXXXX
(RGE núm. 5374 de data 19.08.14)
Vista la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient de 19 d’agost de 2014.
Ateses les dates de la temporada i de conformitat amb les facultats que legalment tinc conferides en base a la
resolució de Batlia de dia 30 de juny de 2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la
potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per raons d’urgència i apreciades
les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució fins la propera sessió ordinària, RESOLC:
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.- Declarar desert el lot Platja Albercuix 80 per no haver-se presentat cap licitador en termini.
3r.- Excloure de la licitació l’entitat XIULI SL, que licitava al lot Platja Albercuix 14, per no haver presentat la
documentació requerida per la Mesa relativa al sobre 1 en el termini establert, d’acord amb les Actes de la Mesa
de dia 30 de juny i dia 8 de juliol, i en conseqüència declarar desert el lot Platja Albercuix 14.
4rt.- Excloure de la licitació el licitador Sr. XXXXXXXXXX
, que licitava al lot Platja Pollença 51, per haver presentat un import inferior al cànon base de licitació d’acord amb
les Actes de la Mesa de dia 9 i dia 10 de juliol, i en conseqüència declarar desert el lot Platja Pollença 51.

5è.- Adjudicar al Sr. XXXXXXXXXX
l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis de temporada del LOT PLATJA ALBERCUIX 34, 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
d’abril de 2014), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un
import de 750 €/temporada 2104, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
6è.- Adjudicar a l’entitat GURKHAS CB (NIF E57706384) l’autorització reglamentada per l’explotació dels
serveis de temporada del LOT PLATJA POLLENÇA 50, 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 d’abril de 2014), la qual forma part integrant del
present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un import de 866’11 €/temporada 2104, de conformitat
amb el projecte d’explotació i les millores presentades.
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
7è.- Adjudicar al Sr. XXXXXXXXXX
l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis de temporada del LOT PLATJA ALBERCUIX 4, 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
d’abril de 2014), la qual forma part integrant del present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un
import de 300 €/temporada 2104, de conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
8è.- Adjudicar a l’entitat PORT 31 CB (NIF E 57739054) l’autorització reglamentada per l’explotació dels serveis
de temporada del LOT PLATJA ALBERCUIX 103, 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 d’abril de 2014), la qual forma part integrant del present
acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un import de 3.959’37 €/temporada 2104, de conformitat amb
el projecte d’explotació i les millores presentades.
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
9è.- Adjudicar a l’entitat L’ALMIRANT CB (NIF E 07685373) l’autorització reglamentada per l’explotació dels
serveis de temporada del LOT PLATJA ALBERCUIX 11, 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 d’abril de 2014), la qual forma part integrant del
present acord i s’adjunta com annex mitjançant còpia, per un import de 2.969’53 €/temporada 2104, de
conformitat amb el projecte d’explotació i les millores presentades.
La durada de l’autorització serà d’una temporada.
10.- Requerir a l’adjudicatari 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 apartat K del plec de condicions.
11.- Requerir a l’entitat 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.
12.- 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.
13.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als efectes
oportuns.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns.
6.3.- Rectificació, si procedeix, de l’error material detectat en l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió ordinària celebrada dia 17 de juny de 2014 relatiu a la sol·licitud de

subvenció a la Direcció General de Cooperació i Immigració de la Vicepresidència pel projecte
“ACTIVITATS D’INTEGRACIÓ”
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 17 de juny de 2014, va adoptar, entre
d’altres, l’acord que a continuació es transcriu literalment:
“7.7.- Aprovació, si procedeix, de la sol·licitud de subvenció en matèria d’immigració adreçades a les entitats locals
2014/2015, per a la realització del programa relatiu a Activitats d’Integració
Vista la resolució del vicepresident i conseller de Presidència de 5 de juny de 2014 per la qual s’aprova la convocatòria de
subvencions en matèria d’immigració adreçades a entitats locals (BOIB núm. 77 de 7 de juny de 2014) la qual té per objecte
la realització de programes que fomentin l’acollida i la integració de persones immigrants nacionals de tercers països en
l’àmbit de competències de les entitats locals.
Atès que des del servei de Mediació Cultural s’han programat per als anys 2014-2015 activitats interculturals amb el nom
d’Activitats d’Integració.
Vist el disposat a l’apartat e) del punt 9 de l’annex de la resolució de referència que regeix l’esmentada convocatòria i
atenent a la proposta de Batlia de dia 21 de juny de 2013, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Cooperació i Immigració de la Vicepresidència i Conselleria
de Presidència per al projecte “Contacontes Intercultural”, promogut pel servei de mediació cultural d’aquest Ajuntament per
un import de 1.320 € , que representa el 80 % de cofinançament respecte al cost total (1.650 €), i amb un cofinançament de
l’Ajuntament de la quantitat de 330 € (20%).
2n.- Adoptar el compromís per habilitar crèdit suficient al pressupost d’aquesta entitat local per al desenvolupament del
projecte per al qual es sol·licita la subvenció.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Cooperació i Immigració de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència del Govern de les Illes Balears, als efectes oportuns.”

Atès que s’ha detectat un error material en el punt primer de l’esmentat acord tant pel que es refereix a la
denominació del projecte com pel que respecte a l’import del mateix i quantia sol·licitada objecte de
subvenció.
Vist l’informe emès per la mediadora cultural Sra. Catalina Cifre Cifre així com la proposta de la
Regidora delegada de Mediació Cultural i Educació Sra. Marilen Capllonch Humbert de dia 28 d’agost de
2014, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Procedir a la correcció de l’error material de transcripció detectat en el punt primer de l’acord adoptat
per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 17 de juny de 2014, pel que respecte a la
denominació del projecte i a l’import sol·licitat sobre el cost total del projecte, de conformitat amb el
disposat a 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 pel que
Allà on diu: .../... “1r.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Cooperació i Immigració de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència per al projecte “Contacontes Intercultural”, promogut pel servei de
mediació cultural d’aquest Ajuntament per un import de 1.320 € , que representa el 80 % de cofinançament
respecte al cost total (1.650 €), i amb un cofinançament de l’Ajuntament de la quantitat de 330 € (20%).”
Ha de dir: .../... “1r.- Aprovar la sol·licitud de subvenció a la Direcció General de Cooperació i Immigració de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència per al projecte “Activitats d’integració”, promogut pel servei de
mediació cultural d’aquest Ajuntament per un import de 19.016 € , que representa el 80 % de cofinançament
respecte al cost total (23.770€), i amb un cofinançament de l’Ajuntament de la quantitat de 4.754 € (20%).”

2n.- Adoptar el compromís per habilitar crèdit suficient al pressupost d’aquesta entitat local per al
desenvolupament del projecte per al qual es sol·licita la subvenció.
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Cooperació i Immigració de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears, als efectes oportuns.

6.4.- Aprovació, si procedeix, de l’addenda al conveni de col·laboració formalitzat entre la
Fundació Deixalles i l’Ajuntament de Pollença per a la recollida de roba usada (EXP NÚM.
200/CONVENI)
Vist l’acord adopta per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 3 de juny de 2014, que a
continuació es transcriu literalment:
“5.1.- Aprovació, si procedeix, del conveni de col·laboració per a la recollida de roba usada en el terme municipal de Pollença entre
l’Ajuntament de Pollença i la FUNDACIÓ DEIXALLES
Vista la Proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local Sra. Maria P. Buades Cifre de dia 27 de maig de 2014
relativa a la aprovació del conveni de col·laboració per a la recollida de roba usada en el terme municipal de Pollença entre l’Ajuntament
de Pollença i la FUNDACIÓ DEIXALLES
“Atenent que l’Ajuntament és competent per dur a terme la recollida de residus sòlids urbans entre els que s’inclouen els residus tèxtils
(roba usada) i que totes les activitats contemplades en l’esborrany del conveni adjunt són ofertes gratuïtament per part de la Fundació
Deixalles i considerant que el destí de la roba anirà lligat en la seva totalitat al finançament de processos d’inserció socio laboral i medi
ambientals inherents a l’activitat de la Fundació DEIXALLES, pels motius abans exposats i amb la voluntat de procedir a formalitzar la
col·laboració esmentada, aquesta Regidoria delegada proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’adjunt conveni de col·laboració per a la recollida de roba usada en el terme municipal de Pollença entre l’Ajuntament de
Pollença i la FUNDACIÓ DEIXALLES
Segon.- Facultar al Sr. Batle per a la seva signatura i formalització, als efectes oportuns.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Fundació DEIXALLES, als efectes pertinents i donar trasllat del mateix a l’àrea municipal de Medi
Ambient, als efectes, als efectes oportuns. ”

Atès que des de l’àrea de Medi Ambient es considera oportú annexar a l’esmentat conveni una addenda
per a la recollida de mobles i electrodomèstics, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar l’addenda adjunta al conveni de col·laboració per a la recollida de roba usada en el
terme municipal de Pollença entre l’Ajuntament de Pollença i la FUNDACIÓ DEIXALLES, relativa a la
recollida de mobles i electrodomèstics que es transcriu seguidament:
Addenda al Conveni de Col·laboració per a la recollida de roba usada en el terme Municipal de Pollença

Que l’Ajuntament de Pollença està interessat en el servei de recollida de mobles i electrodomèstics a domicili i en bon estat
que realitza la Fundació Deixalles.
Que la recollida dels residus de mobles i electrodomèstics en bon estat es durà a terme directament a les instal·lacions de la
Deixalleria, on es disposarà un espai per a l’emmagatzematge temporal dels elements que tinguin possibilitat de ser
restaurats.
Que l’Ajuntament de Pollença informarà d’aquest servei per mediació de la pagina web.
Que la Fundació Deixalles posarà els mitjans humans i de infraestructura necessaris per tal de desenvolupar aquest servei de
forma mediambiental i socialment satisfactòria.
Que la Fundació Deixalles exposarà tots aquells mobles i electrodomèstics recollits a les seves naus de donacions i els doblers
recaptats aniran destinats a millorar la nostra atenció i intervenció social.

Segon.- Facultar al Sr. Batle per a la seva signatura i formalització, als efectes oportuns.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Fundació DEIXALLES, als efectes pertinents i donar trasllat del
mateix a l’àrea municipal de Medi Ambient, als efectes, als efectes oportuns.

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

Bartomeu Cifre Ochogavía

La Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

