ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 18/2014
Caràcter: ordinària
Data: 7 d’octubre de 2014
Horari: de 09:15 a 11:05 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2 – planta 1ª)
Assistents
BatlePresident Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (PP)
Regidor
Sr. Martí J. Roca Olivieri (IBLliga)
Regidora
Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)
Regidor
Sr. David Alonso García (PP)
Regidor
Sr. Joan Ramon Mateu Torrandell (CiUxP)
Regidor
Sr. Nadal Moragues Llompart (UMP)
Interventor
Sr. Alberto Valicourt Genzor
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
No assisteix (amb excusa)
Regidor
Sr. Martí J. Roca Olivieri (IBLliga)
Ordre del dia
1 Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de 16 de setembre de 2014
2 Urbanisme
3 Hisenda
4 Règim Interior i Personal
5 Contractació
6 Varis

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. BatlePresident obre la sessió.

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de 16 de setembre de 2014
Pel Sr. BatlePresident 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 16 de setembre de 2014.
Per part de qui subscriu s’assenyala que en el punt 6.2 relatiu a la resolució de l’expedient núm. 5757 de
Responsabilitat Patrimonial (pàgina 38) hi consta, una vegada realitzades les oportunes comprovacions dels
documents integrants de l’expedient de referència, un error material de transcripció a la quantitat objecte
d’indemnització.
Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Procedir a la correcció de l’error material detectat en la transcripció de la quantitat objecte
d’indemnització de l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 5757 en l’acord adoptat per la Junta
de Govern Local, en sessió celebrada dia 16 de setembre de 2014, 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:
“ .../... 1. Estimar la reclamació presentada atès que ha pogut quedar acreditat l’existència del nexe causal entre
el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.
2. Indemnitzar a la Sra. XXXXX amb la quantitat de 485’51 €. .../...”

Ha de dir:

“ .../... 1. Estimar la reclamació presentada atès que ha pogut quedar acreditat l’existència del nexe causal entre
el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals.
2. Indemnitzar a la Sra. . XXXXX amb la quantitat de 935,19 €. .../...”

Segon. Notificar el present acord a la interessada i a la companyia d’assegurances Mapfre, aquesta
darrera en compliment del deure de col∙laboració i als que legalment pertoquin, així com a l’àrea
d’Intervenció municipal als efectes preceptius.

Vist que no hi ha cap observació més, s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2. URBANISME
2.1. – Llicències urbanístiques
2.1.1.) Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística a particulars:

Expedient

Promotor

Decret

563/06

. XXXXX

818

156/12

. XXXXX

820

351/13

Endesa Distribución Eléctrica SAU

821

229/12

. XXXXX

822

492/13

. XXXXX

823

87/08

. XXXXX

825

398/08

. XXXXX

826

374/12

. XXXXX

827

342/11

La Llimonera del Pati Petit

834

408/07

. XXXXX

900

368/09

. XXXXX

901

224/13

. XXXXX

902

73/14

. XXXXX

903

217/14

. XXXXX

905

224/14

. XXXXX

907

287/14

. XXXXX

908

319/14

. XXXXX

909

93/14

. XXXXX

913

133/09

. XXXXX

914

171/13

. XXXXX

915

155/13

. XXXXX

916

404/13

. XXXXX

919

60/14

. XXXXX

920

75/10

. XXXXX

921

525/05

. XXXXX

922

448/12

Endesa Distribución Eléctrica SAU

923

488/10

. XXXXX

924

68/13

. XXXXX

928

204/13

. XXXXX

929

534/13

. XXXXX

930

1023/02

. XXXXX

931

369/03

. XXXXX

932

56/09

. XXXXX

934

238/10

. XXXXX

935

354/10

Cadena Mar SL

944

91/12

Casas Nuredduna SL

946

437/12

Endesa Distribución Eléctrica SLU

949

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.2.  Disciplina urbanística
2.2.1. Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a expedients sancionadors per infracció
urbanística:
 Decret núm. 814/2014, relatiu a la imposició de sanció de 104.272,49 euros al Sr. . XXXXX per la
construcció d’un habitatge, un garatge, una edificació de magatzemsala de màquinescambra higiènica,
porxada i una piscina a la parcel∙la 561 del polígon 10 (expedient IU 31/04 i 21/11).
 Decret núm. 815/2014, relatiu a la imposició de sanció de 41.702,78 euros a l’entitat Grupo Miguel Cifre
SA per la reforma i ampliació de l’habitatge existent a la parcel∙la 586 del polígon 3 (expedient IU 5/07).
Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
2.3. Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi 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
2658
30/06/2014 TRIANGLE POSTALS, S.L.

Descripció
Imp. (Eur)
10 MAPAS MCA.ANGLES, 150 POSTALS C1 I 50 C4.
74,77

2665

26/06/2014 TRIANGLE POSTALS, S.L.

100 SOBRES POSTALS.

2747

23/07/2014 EL GALL EDITOR, S.L.

2753

31/07/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000,
S.L.
31/07/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000,

PUBLICITAT PIP 455 EXPOSICIÓ YUKO
SHIRAISHI.
6 GARRAFES AIGUA, QUARTER POLICIA.

2757

6 GARRAFES AIGUA, OFICINA TURISME PORT.

2,42
226,88
46,79
46,79

S.L.
2760
2764
2766
2793
2794

31/07/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000,
S.L.
31/07/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000,
S.L.
01/09/2014 ASSOCIACIO TERCERA EDAT DE
COLONYA POLLENÇA
28/07/2014 INSIGNA UNIFORMES, S.L.

2805

17/07/2014 AMBCOR, SOCIEDAD
COOPERATIVA
31/07/2014 SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

2806

31/07/2014 SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

2808

28/07/2014 AMBUIBERICA, S.L.

2813
2817

31/07/2014 JAIME CARBONELL VALLS,
S.L.U.
25/07/2014 PLASTIC SILLER, S.L.

2839

23/04/2014 EMSER 2002 S.L.U.

2862

31/07/2014 CUXACH S.A.

2870
2872

31/07/2014 AGENCIA DE TRANSPORTES
PARRUS UNION,S.L.
31/07/2014 CA'L BUSSO, S.L.

2874

31/07/2014 AMBUIBERICA, S.L.

2878
2881
2882

31/07/2014 GRABADOS NAYBOR, S.A.

4 GARRAFES AIGUA I 100 TASSONSS, OFICINA
TURISME.
14 GARRAFES AIGUA I 100 TASSONS, OFICINA
C.S.V.
SUBVENCIO NOMINATIVA ANY 2014
VESTUARI POLICIA LOCAL (CALÇONS, GORRA I
ESCUT).
2 U. NEUTRALITZADORD'OLORS "ATMOS"
POLICIA.
FERRATINES "TALL CARRETERA  PATRONA
2014".
CARTELLS I PLAQUES "RETASSONEJANT"
PATRONA 2014.
SERVEI AMBULANCIA 29/07 (BAUXA JARDINS
G.C.).
DESRATITZACIO, DESINSECTACIO POLLENÇA (1
DE 24).
2 GUARDACAPS I CAP AMARRES EMBARCACIO
SALVAMENT.
MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL 23
ABRIL.
4 BOSSES BRIDES FICHER I TATXES 3X40,
SENYALITZACI
SERVEI TRANSPORT LLIBRES BIBLIOTECA,
JULIOL.
MATERIAL ESCRIPTORI, POLICIA.

33,62
111,61
1.500,00
147,57
48,88
66,55
625,57
350
991,67
76,22
180,53
38,62
52,27
33,34

31/07/2014 SOLRED, S.A.

SERVEI AMBULANCIA 31/07/14 "MARXA
FRESCA".
COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA, JULIOL.

700
417,88

21/07/2014 GRABADOS NAYBOR, S.A.

25 TAPS I 20 ABRAÇADORES POSTE 80X40.

150,28

2894

14 ALUPANEL GROC, 2 CARTELERIA PROV. I 2
ABRAÇAD.
31/07/2014 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, 124 TITULARS SERVEI TELEASSISTENCIA,
S.A.
JULIOL.
02/08/2014 FUNDACIO NATURA PARC
RECOLLIDA 5 ANIMALS DOMESTICS, JULIOL.

2896

04/08/2014 ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

10 BLOCS (OBJECTES TROBATS), POLICIA.

2899

13/08/2014 ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

200 F. PAPERS TARONJA, POLICIA.

23,18

2906

01/08/2014 TRIANGLE POSTALS, S.L.

16,82

2908

12/08/2014 TONERCLASS, S.L.

5 MAPES MALLORCA ESPANYOL, AREA
TURISME.
TONER LASER NEGRE 5000 PAGINES, POLICIA.

2964

SERVEI BUS ORQUESTRA SINFONICA BALEARS.

2967

25/08/2014 AUTOCARES CRESPO SALAZAR,
S.L.
22/07/2014 FIGUERAS INTERNATIONAL
SEATING, SL
01/08/2014 ASSOCIACIO ATENEU ALCARI

2982

23/07/2014

3100

31/08/2014 BARCARES BUS, S. L.

3102

27/08/2014 GRUPO ROYAL TELECOM, S.L.

ARTICLES PAPERERIA "TALLER MARE DE DEU
DEL CARME".
SERVEI BUS 2 AGOST MUSICS BANDA
ALBORADA PORT.
CASC AURICULAR POLICIA LOCAL.

3114

03/01/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. 24 C. CAFE (PERSONAL CAVALCADA REIS).

3115

05/01/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. 4 P. CAFE (PERSONAL CAVALCADA REIS).

3116

04/02/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. 10 CD'S RECORDER, A. MEDI AMBIENTE.

3117

27/01/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. 4 C. CAFE (PERSONAL FESTA SANT SEBASTIA).

3118

12/02/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. CARRAGADOR IPHONE.

12

3119

12/02/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. 8 PILES (AREA URBANISME).

8,8

3120

12/02/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. 10 CD'S VERBATIN, AREA URBANISME.

9,99

3121

05/05/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. REPARAR AIRE ACONDICIONAT POLIESPORTIU.

139

3122

08/05/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. 8 PILES GRAVADORA (Mª.SERRA).

8

3123

8

3124

04/07/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. CARREGADOR MÒBIL AL COTXE (F.M.BAUZA
COLORADO).
04/07/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. USB MEMORIA, SECRETARIA.

3125

04/07/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. 5 P. CAFE I 1 P. PILES (LES AGUILES).

3126

04/07/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. PILES PORT I 2 USB PENDRIVES "PLENS".

3127

04/07/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. 2 P. CAFE (AJUNTAMENT).

3129

31/07/2014 GENERAL MUSIC, SL

2887

2966

3130
3131

. XXXXX

SUBMINISTRAMENT 650 CADIRES I 80
PLEGABLES FESTIV.
PROJECTE ESCOLA VIVA PORT, AGOST.

ACTUACIO ESTRONAUTES FESTA INFANTIL
AMB CANYO.
18/08/2014 GENERAL MUSIC, SL
ACTUACIO LLORENÇ SANTAMARIA, SO, LLUM I
TECNIC.
09/08/2014 MALLORQUINA D'ARTISTES, SL LLOGUER ESCENARI FESTES PATRONA 27/07 A
03/08/14.

818,49
1.622,40
686,25
166,92

129,19
823,9
71.383,95
4.550,00
295,36
423,5
40,9
85,2
16,04
9,99
16,04

9,9
23,99
23,8
8,02
1.694,00
13.128,50
4.682,70

3132
3133

08/08/2014 SA MINUT BAND GESTIONS
ARTISTIQUES, S.L.U.
02/09/2014

ACTUACIO I EQUIP DE SO VISPERA PATRONA
01/08/14.
15000 MAPES MUNICIPI "O.I.T." 2014.

3134

02/09/2014

180,05

3135

02/09/2014

3136

02/09/2014

800 DIPTICS PATRONA 2014 "PROGRAMA DEL
PREGO".
300 TICKETS I 100 CARTELLS: ANADA A VORERA
MAR.
200 CARTELLS "CARNAVAL D'ESTIU 2014".
150 CARTELLS "FESTES DE SANT VICENÇ 2014".

150,65
192,39

3137
3138

. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX

. XXXXX
02/09/2014
. XXXXX
02/09/2014
. XXXXX

10.345,50
2.117,50

189
171,82

3139

08/09/2014

3140

08/09/2014

100 CARTELLS I 700 FLYERS "BLAVETS DE
LLUC".
8000 PAPERETES ELECCIONS I 35 FULLES
CONTROL VOT.
50 CARTELLS: PRECAUCIO PATRONA 2014.

3141

08/09/2014

2 VINILS MERCAT.

29,04

50 CARTELLS: LORENZO SANTAMARIA.

57,48

50 CARTELLS; REVETLA POLLENCINA.

57,48

3142
3143
3144
3146

. XXXXX

. XXXXX
. XXXXX
08/09/2014
. XXXXX
08/09/2014
. XXXXX
08/09/2014
. XXXXX
01/09/2014
. XXXXX

335,17
1.270,50

16 BLOCS NUMERATS: PUJADA A LLUC A PEU.

129,47

SERVEI COORDINADOR SALVAMENT, AGOST.

1.196,45

3147

31/07/2014 GASOIL SANBI, S.L.

684 L. ADIESEL e+ VEHICLES SERVEIS, JULIOL.

902,88

3148

31/07/2014 GASOIL SANBI, S.L.

921,36

3149

14/08/2014 GASOIL SANBI, S.L.

3150

02/09/2014 GASOIL SANBI, S.L.

698 L. A.DISEL e + VEHICLES POLICIA LOCAL,
JULIOL.
537L. ADIESEL e+ VEHICLES POLICIA I 505L.
SERVEIS
744 L. ADIESEL e+ VEHICLES SERVEIS.

3151

02/09/2014 GASOIL SANBI, S.L.

565 L. ADIESEL e+ VEHICLES POLICIA.

3154

30/08/2014 CONSTRUCCIONES,
EXCAVACIONES Y ASFALTOS,
SA
12/08/2014 PLASTIC SILLER, S.L.

MANTENIMENT INTEGRAL ALINEACIONS
ARBORIES, AGOST.
BOMBA INFLAR EMBARCACIO SALVAMENT.

61,77

LLOGUER WC (CARNAVAL ESTIU 2014 PORT).

808,3

LLOGUER WC FESTES PATRONA.

205,7

3166

31/08/2014 ALGECO CONSTRUCCIONES
MODULARES, S.A.
31/08/2014 ALGECO CONSTRUCCIONES
MODULARES, S.A.
31/08/2014 ALGECO CONSTRUCCIONES
MODULARES, S.A.
05/08/2014 CALDERON PEREZAGUA, JOSE
LUIS
10/09/2014 PERELLO CIFRE, GABRIEL

3167

23/04/2014 CONSORCI TIC MALLORCA

QUOTA 1ER SEMESTRE TIC MALLORCA.

8.751,10

3170

SUBVENCIO NOMINATIVA ANY 2014

1.500,00

3171

09/09/2014 ASSOCIACIO DE PERSONES
MAJORS MAR BLAVA
29/08/2014 FERRO BUSO, S.L.

3172

29/08/2014 FERRO BUSO, S.L.

3174
3175
3176

3155
3156
3157
3158
3163

LLOGUER WC AV.COLON (ANADA VORERA
MAR).
MEDICAMENTS FUNCIONARIS (GERARD
A.SAENZ).
VITRINA ENTRADA AJUNTAMENT.

1.416,08
996,22
756,54
4.049,46

179,08
182,21
923,14

268,17

30/06/2014 LOGICS MALLORCA, S.L.

TALLAR 5 BARRES I FER PECES PANYS CAN
LLOBERA.
6 SOPORTS PER XARXES PORTERIES CAMP
FUTBOL PORT.
2 TINTA HP *56* INFORMATICA OFICINA OBRES.

30/06/2014 LOGICS MALLORCA, S.L.

MATERIAL INFORMATIC SERVEIS CENTRALS.

130,67

3177

18/09/2014 INMOBILIARIA FORMENTOR,
S.A.
01/09/2014 M3 TOURISM FORUMS, S.L.

3178

01/09/2014

DIFERENCIA FACTURACIO ESTADA MUSICS
FESTIVAL.
ORGANITZACIO DE WORKSHOP 2122 OCTUBRE
POLLENÇA.
AIRE ACONDICIONAL PORTATIL ORBEGOZO.

3179

01/04/2014 GRAFIQUES GELABERT, S.L.

. XXXXX

503,44
47,41
263,6
1.210,00
648,56

3182

LONA I IMPRESSIO DAMUNT CARTO: POLLENÇA
FEMENI.
18/09/2014 ASSOCIACIO PERSONES MAJORS SUBVENCIO NOMINATIVA ANY 2014
PORT POLLENÇA
31/08/2014 FONAESPORT, S.L.
ACTIVIT. AQUATIQUES I SOCORRISME 15 A 31
AGOST.
31/08/2014 FONAESPORT, S.L.
SERVEI ACTIVITATS ESPORTIVES 15 A 31 AGOST.

3183

31/08/2014 FONAESPORT, S.L.

3184

14/09/2014 FONAESPORT, S.L.

3185

15/09/2014 FONAESPORT, S.L.

3187

31/07/2014

SERVEI ESTADES ESPORTIVES ESTIU 16 A 31
AGOST.
ACTIVIT. AQUATIQUES I SOCORRISME 01 A 14
SETEMBRE.
PRORROGA SERVEI ACTIVITATS ESPORTIVES 01
A 15 SETB
QUEVIURES BERENAR "DIMONIS".

31/07/2014

QUEVIURES BERENAR ELECCIONS CARRECS
MOROS.
QUEVIURES DINAR "GEGANTS".

602,58

QUEVIURES DINAR "CORNETES".

121,34

3180
3181

3188
3189
3190

. XXXXX
31/07/2014
. XXXXX
. XXXXX
31/07/2014
. XXXXX

157,3
1.500,00
4.628,45
756,73
29.439,82
3.783,43
2.111,73
62,59
85,82

3191

31/07/2014

3192
3193
3194
3195
3197
3198
3200
3202

31/07/2014

QUEVIURES SOPAR CARRECS "MOROS I
CRISTIANS".
QUEVIURES RECEPCIO "LA PATRONA".

125,57

31/07/2014

QUEVIURES BERENAR PARTICIPANS "TRIAL".

127,29

QUEVIURES AJUDA CRISI.

818,98

QUEVIURES AJUDA CRISI.

569,87

. XXXXX

. XXXXX
. XXXXX
31/07/2014
. XXXXX
31/08/2014
. XXXXX
31/07/2014
. XXXXX
31/07/2014
. XXXXX
04/09/2014
. XXXXX

CARPETA GOMES A3 A.CULTURA.
PQ.CARTULES A3 FLUOR TARONJA, POLICIA.
OPIS IMPRESSOS I RETOC MAPA POLLENÇA I
PORT.
3973 COPIES NEGRE COPIADORA MP2851
BATLIA.
4834 COPIES NEGRE MP3351 FOTOCOPIADORA
POLICIA.
4138 COPIES NEGRE I 6 COLOR MPC3003SP
C.CULTURAL.
3937 COPIES NEGRE I 1165 COLOR MPC2050
URBANISME.
1188 COPIES NEGRE I 420 COLOR MPC300 OAC.

67,1

5,85
24,4
465,22

3220

18/08/2014 PASTOR SOFTWARE Y
HARDWARE, S.A.
18/08/2014 PASTOR SOFTWARE Y
HARDWARE, S.A.
18/08/2014 PASTOR SOFTWARE Y
HARDWARE, S.A.
18/08/2014 PASTOR SOFTWARE Y
HARDWARE, S.A.
18/08/2014 PASTOR SOFTWARE Y
HARDWARE, S.A.
18/08/2014 PASTOR SOFTWARE Y
HARDWARE, S.A.
18/08/2014 PASTOR SOFTWARE Y
HARDWARE, S.A.
18/08/2014 PASTOR SOFTWARE Y
HARDWARE, S.A.
18/08/2014 PASTOR SOFTWARE Y
HARDWARE, S.A.
18/08/2014 PASTOR SOFTWARE Y
HARDWARE, S.A.
18/08/2014 PASTOR SOFTWARE Y
HARDWARE, S.A.
29/08/2014 J.M.FUTURTRANS, S.L.

3221

25/08/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

3222

25/08/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

3223

25/08/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

3224

25/08/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

3225

25/08/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

PLATS, TASSONS I TORCABOQUES SOPAR
"DIMONIS".
COBERTS, PLATS I ALTRES SARDINADA FESTES
PORT.
PLATS, TASSONS, COBERTS I ALTRES RECEPCIO
PATRONA.
PRODUCTES NETEJA ESCOLES.

3226

25/08/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

ARTICLES NETEJA QUARTER POLICIA.

3227

25/08/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

16,52

3228

25/08/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

TASSONS PLASTIC (BLAVETS DE LLUC AL
PORT).
3 P. NAFTALINA CASAL CAN LLOBERA.

3229

25/08/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

ARTICLES NETEJA AJUNTAMENT.

24,08

3230

25/08/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

40,29

3231

25/08/2014 ANTONIO REUS E HIJOS, S.L.

3232

21/08/2014 AUCA GESTIO, SL

3233

13/08/2014 TENDA XALOC, SL

TASSONS PLASTIC I ALTRES (ELECCIONS
MOROS I MUSEU)
6 PLATS COSSIOLS I 2 P.TORCABOQUES,
AJUNTAMENT.
TRAMITACIO EXPD.COMPTADOR ELECTRIC WC
C.S.VICENÇ.
FRIGORIFIC TEKA.

3234
3235

19/09/2014 PIZZERIA PEZZO DI PANNE
D'ABRUZZO, S.L.
10/08/2014

3236

25/08/2014

3238

3239

01/09/2014 RED DIGITAL DE
QUOTA BANDA AMPLA, SETEMBRE.
TELECOMUNICACIONES DE LAS
ISLAS BALEARES, S.L.
28/08/2014 FUSTERIA POLLENÇA, S.L.
BUSTIA PORTA ENTRAFDA OFICINA TURISTICA.

3240

28/08/2014 FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

2 PRESTATGES RADIO POLLENÇA.

3241

28/08/2014 FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

PANY TESA MUSEU DE POLLENÇA.

3243

02/09/2014 FEIM ESPORT, SL

MANTENIMENT PARCS INFANTILS ESCOLES.

3244

04/09/2014 FEIM ESPORT, SL

3203
3204
3205
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213

3245
3246
3247

. XXXXX
. XXXXX

1043 COPIES NEGRE I 32 COLOR MPC3000AD
CADASTRE.
3229 COPIES NEGRE I 4604 COLOR MPC3002AD
URBANISME
6876 COPIES NEGRE I 492 COLOR MPC4502SPDF
INTERVEN
2964 COPIES NEGRE I 132 COLOR MPC3003SP
OAC.
1023 COPIES NEGRE SP5200S SERVEIS SOCIALS
PORT.
3692 COPIES NEGRE I 710 COLOR MPC2050
SECRETARIA.
SERVEI TRANSPORT 25 AGOST 31 PERS.ESCOLA
VIVA.
COBERTS I PLATS PLASTIC SOPAR "GEGANTS".

DINAR ORGANITZADORS MITJA MARATO.
BERENAR 25 PERSONES PRESENTACIO
CERTIF.PLATGES.
100 TALONARIS DENUNCIES POLICIA.

4 J.XARXES BASKET I 4 J.XARXES
HANDBOL/F.SALA.
01/09/2014 TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. MANTENIMENT ALARMA CENTRE CULTURAL,
SETEMBRE.
01/09/2014 TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. MANTENIMENT ALARMA C.P.JOAN MAS,
SETEMBRE.
01/09/2014 TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. MANTENIMENT ALARMA C.P.COSTA I LLOBERA,
SETBRE.

64,52
85,1
51,55
187,49
75,95
25,95
435,08
114,39
47,92
18,13
134,88
319
95,77
16,15
401,42
401,05
83,13
117,98

12,89

13,55
361,35
469
297
371,15
1.222,10
249,02

123,54
88,57
98,74
3.593,70
193,12
52,39
41,22
40,23

3248

3251

01/09/2014 TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. MANTENIMENT ALARMA NAU POLLENÇA,
SETEMBRE.
01/09/2014 TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. MANTENIMENT ALARMA SALES ASSAIG,
SETEMBRE.
01/09/2014 TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. MANTENIMENT ALARMA C.P.MIQUEL
CAPLLONCH, SETBRE.
01/09/2014 TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. MANTENIMENT ALARMA C.P.PORT, SETEMBRE.

3252

01/09/2014 TRANSPORTES BLINDADOS, S.A. MANTENIMENT ALARMA MUSEU, SETEMBRE.

3254

03/09/2014 EL GALL EDITOR, S.L.

PUBLICITAT PIP 457: ESCOLA VIVA.

226,88

3255

03/09/2014 EL GALL EDITOR, S.L.

PUBLICITAT PIP 457: ESCOLA D'ADULTS.

226,88

3256

28/08/2014

468,27

3258
3259

29/08/2014 ESTUDI 6 GESTIO
SOCIOEDUCATIVA, S.L.
15/04/2014 FOUILLAT VINCENT

PROTECCIO ESTABLEMENT LA BOTIGUETA PER
SIMULACRE.
ATENCIO PRIMARIA ESCOLETA LA GOLA,
AGOST.
LLIBRES BIBLIOTECA.

3260

01/08/2014 FOUILLAT VINCENT

LLIBRES BIBLIOTECA.

3261

01/08/2014 FOUILLAT VINCENT

TIQUET (IX CERTAMEN LITERARI ESCOLAR).

3262

01/08/2014 FOUILLAT VINCENT

PEL.LICULA DVD INVICTOS.

3264

13/07/2014

. XXXXX
17/07/2014
. XXXXX
18/07/2014
. XXXXX

4 PANS SOPAR COL.LABORADORS "DIMONIS".

13,52

6 PANS SOPAR "BANDA DE CORNETES".

20,28

3249
3250

3265
3266

. XXXXX

 FERRERIA

3267

19/07/2014

. XXXXX

3268

27/07/2014

3270

14/08/2014

. XXXXX
. XXXXX

3282

31/08/2014 COOPERATIVA PAGESA
POLLENÇA, S.C.L.
01/09/2014 JJ ROY IMATGE S.L.U.

3284
3285
3286

26/08/2014 SERVICIOS SOCIOSANITARIOS
GENERALES, S.L.
05/08/2014

3289

03/09/2014

3290

01/09/2014 ELECTRICA BAHIA, S.L.

3291

3298

30/08/2014 DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
31/07/2014 DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
31/07/2014 DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
31/07/2014 DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
31/07/2014 DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
31/07/2014 DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
28/08/2014 DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
25/08/2014 GELATS VALLS, S.L.

3299

25/08/2014 GELATS VALLS, S.L.

3300

25/08/2014 GELATS VALLS, S.L.

3301

25/08/2014 GELATS VALLS, S.L.

3302

25/08/2014 GELATS VALLS, S.L.

3303

25/08/2014 GELATS VALLS, S.L.

3304

25/08/2014 GELATS VALLS, S.L.

3305

25/08/2014 GELATS VALLS, S.L.

3306

29/07/2014

. XXXXX

3307

22/08/2014

3308

30/08/2014

. XXXXX
. XXXXX

3309

29/08/2014

3310

18/09/2014

3311

06/08/2014 SIEMENS RENTING, S.A.

3292
3293
3294
3295
3296
3297

. XXXXX
. XXXXX

. XXXXX
. XXXXX

47,14
44,48
63,25
31,33
53,09

7.685,38
439,4
376,8
60
9,95

5 PANS I 1 ENSAÏMADA COL.LABORADORS
ELECC.MOROS.
2 COQUES INAUGURACIO CERTAMEN ARTS
PLÀSTIQUES 49
18 PANS "GEGANTS".

60,84

4 PANS G. "DIMONIS".

13,52

QUEVIURES DINAR: ANADA AMB CARRO A
LLENAIRE.
TRANSF.PLAN PROF.WINDOWS
"FESTIVALPOLLENCA.COM".
SERVEI PREVENTIU CARRERA CICLISTA 23
AGOST.
76,100 KG. SINDRI I 22.300 KG. MELO TORNEIG
BASQET
RECURS P.O.661/08 I 710/08: LA
TORRENTERA,S.L.,
MANTENIMENT ENLLUMENAT PORT, AGOST.
2 CARPETES A5, POLICIA LOCAL.

44,4
33

644,57
385,69
1.236,00
73,57
1.210,00
2.083,33
2,4

MATERIAL OFICINA, AREA ESPORTS.

46,52

MATERIAL OFICINA, POLICIA LOCAL.

354,17

MATERIAL OFICINA,
SECRETARIA/INTERVENCIO.
MATERIAL OFICINA, URBANISME.

881,78

MATERIAL OFICINA, MUSEU.

130,73
16,9

MATERIAL OFICINA,
SECRETARIA/INTERVENCIO.
200 GRANISSATS OBSEQUI ASSISTENS "PREGO"
26 JULIOL
50 GELATS "BALL DE PAGES" 29 JULIOL 2014.

832,27

26 GRANISSATS "DIMONIS" PORT DE POLLENÇA
13 JULIOL
6 GRANISSATS I 66 GELATS ELECCIONS
SIMULACRE 18/07
55 GELATS "BANDA CORNETES I TAMBORS" .

45,76

56 GELATS SOPAR COL.LABORADORS "LES
AGUILES".
96 GELATS I 30 GRANISSATS "EXHICICIO
CAVALLS" 27/7
12 B. AIGUA, 2 GEL I 50 TASSONS "ELS
COSSIERS".
BEGUDES PERSONAL PROGRAMA RADIO
ESPECIAL PATRONA.
SOPAR AGRAÏMENT "ELS COSSIERS".
SOPARS I BEGUDES MUSICS CONCERTS VARIS
PATRONA.
VESTUARI CAVALCADA REIS.
PAGAMENT PREVI ACLARIMENTS
PROCEDIMENT 695/2011
QUOTA RENTING FOTOCOPIADORES 26/8 A
25/09/14.

550
38,5

69,3
42,35
45,1
172,92
23,65
8,8
352,3
462,4
51
450
536,34

3312

05/09/2014 SIEMENS RENTING, S.A.

3313

03/09/2014 FRED CAIMARI, S.L.

3314

29/08/2014 PREFOC COMERCIAL DEL
EXTINTOR, S.A.
29/08/2014 PREFOC COMERCIAL DEL
EXTINTOR, S.A.
31/08/2014 SERVICIOS DE TELEASISTENCIA,
S.A.
29/08/2014

3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321

. XXXXX
29/08/2014
. XXXXX
29/08/2014
. XXXXX
29/08/2014
. XXXXX
29/08/2014
. XXXXX

3322

01/09/2014 ASSOCIACIO ATENEU ALCARI

3335

02/09/2014 CONSTRUCCIONS A.
MARTORELL CIFRE, S.L.
28/08/2014 REFRIGERACION Y CONFORT,
S.A.
18/09/2014 M3 TOURISM FORUMS, S.L.

QUOTA RENTING FOTOCOPIADORES 26/09 A
25/10/14.
REFRIGERANT SALA DE SERVIDORS.
REVISIONS I RECARGUES EXTINTORS.
3 PROVES HIDROESTATIQUES EXTINTORS
POLIESP.PORT.
CONtRACTA SERVEI TELEASSISTENCIA, AGOST.

536,34
4.047,24
321,22
28,4
1.632,87

3 J. SABATES "COSSIERS" I 1 JOC "POLICIA".

120

25 GUANTS BLANCS I 4 KANGUROS, POLICIA.

123

7,40 M. ROBA NEGRE "FIRA DEL VI".

111

3 BANDERES 150X200 "MOROS" I 3 "POLLENÇA".

600

2 JOCS ESPERDENYES I 100 VETES, SIMULACRE
MOROS.
PROJECTE "ESCOLA VIVA", SETEMBRE.

87
4.550,00
1.445,14

3348

REPARAR CANONADES FECALS C/ CALA
S.VICENÇ,2.
REPARAR AIRE ACONDICIONAR CENTRE DIA I
RESIDENCIA.
ORGANITZACIO WORKSHOP 2122 OCTUBRE
(G.T.FORUM).
18/09/2014 M3 TOURISM FORUMS, S.L.
ORGANITZACIO WORKSHOP 2122 OCTUBRE
(G.T.FORUM).
31/08/2014 CASTARNADO, S.L.
14 ENTREPANS (M.POVEDA) I 4 (G.ESTARELLAS)
FESTIVA
01/09/2014 ASOCIACION EMPRESARIAL
3ª.QUOTA REPRESNT.VIATGES PRENSA MERCAT
HOTELERA DE POLLENÇA
UK.
20/09/2014 ARTISTAS INTERNACIONALES, CONCERT PIANO 20/09/14 DE HUMBERTO
S.A.
QUAGLIATA.
31/08/2014 HERBO TRANSPORTE URGENTE, SERVEI DE TRANSPORTS, AGOST.
S.L.
22/09/2014 GASOIL SANBI, S.L.
790 L. ADIESEL e+ VEHICLES POLICIA.

3349

22/09/2014 GASOIL SANBI, S.L.

777 L. ADIESEL e+ VEHICLES SERVEIS.

1.028,75

3350

9 GARRAFES AIGUA, POLICIA.

70,19

8 GARRAFES AIGUA OAC PORT.

62,39

3 GARRAFES AIGUA I 200 TASSONS,
OFIC.TURISME PORT.
6 GARRAFES AIGUA, OFICINA C.S.VICENÇ.

28,24

9 GARRAFES AIGUA I 100 TASSONS,
POLIESPORTIU.
13 GARRAFES AIGUA, AJUNTAMENT.

72,61

3357

31/08/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000,
S.L.
31/08/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000,
S.L.
31/08/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000,
S.L.
31/08/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000,
S.L.
31/08/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000,
S.L.
31/08/2014 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000,
S.L.
11/06/2014 SOCOMOR, S.A.

3358

23/09/2014 GASOIL SANBI, S.L.

3363

19/09/2014 AMBUIBERICA, S.L.

3364

10/07/2014 VIVES CERDA, JUAN

SERVEI AMBULANCIA: CONCURS HIPIC 10.45 A
13.00 H.
12 CASCS BICI "SEGURETAT VIAL".

3368
3369

17/09/2014 COMUNICACIO ARA BALEARS,
S.L.
16/09/2014 TRES SETZE 35, S.L.

2 FLYING BANNER (BANDAROLES
PROMOC.MARCA TURIST.)
2 PROJECCIONS CINEMA 21/08 I 14/09/14.

3370

11/07/2014

3371

10/09/2014 MUSICS DE GIRONA SCCL

3376

08/09/2014  FARMACIA

3377

89,8

3381

07/08/2014 CANAVES CAMPOMAR,
MARGALIDA
16/09/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. 1 P. PILES R3 I 3 C. CAFE DARKAN.

3382

22/08/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. 2 VENTILADORS SALA INFORMATICA.

158

3383

29/08/2014 ELECTRONICA CUADRADO, S.L. VENTILADOR SALA INFORMATICA.

3385

15/08/2014 ABMREXEL, S.L.U.

2 APLICS A LA RESIDENCIA.

195,29

3386

30/08/2014 ABMREXEL, S.L.U.

204,95

3388

03/08/2014

3389

05/09/2014  SISTEMAS, S.L.

3390

23/09/2014

REGULADOR CISTERNA FUTBOL POLL I
MATERIAL ESCOLA.
EQUIP SO I LLUM BAUXA ALS JARDINS I 2 DJ'S
M.FRESC
RECANVIS I REPARACIONS ALARMA C.P.JOAN
MAS.
REPASSAR PINTURA INTERIORS I FAÇANA
C.P.JOAN MAS.

3337
3338
3339
3340
3341
3342
3347

3351
3353
3354
3355
3356

. XXXXX

. XXXXX
. XXXXX

4 P. DOUBLE FIX (CINTA ADHESIVA
SENYALITZACIO).
1524 L. COMBUSTIBLE C.P.PORT.

EQUIP SO I LLUM CONCERT DE LLIBERT
FORTUNY 11/07.
ACTUACIO DE JOSEP LLUIS GALLARDO 11/09 AL
PORT.
MEDICAMENTS FUNCIONARIS 20 JUNY A 05
SETBRE.2014.
LLIBRES BIBLIOTECA.

130,56
1.210,00
1.210,00
43,45
1.557,20
1.452,00
424,83
1.045,96

46,79

101,39
190,42
1.545,34
160
171,04
556,6
1.200,00
1.331,00
484
766,56

18
68,99

4.658,50
574,75
5.077,76

3391

23/09/2014

3392

16/09/2014 EL GALL EDITOR, S.L.

3393

17/09/2014 EL GALL EDITOR, S.L.

3394

17/09/2014 EL GALL EDITOR, S.L.

PINTAR CORREDOR, SALES I 2 HABITACIONS
RESIDENCIA.
22 SUSCRIPCIONS PUNT INFORMATIU 11
CENTRES ESCOLAR
ANUNCI A PIP 458: ACTIVITATS ESPORTIVES
MUNICIPALS
ANUNCI A PIP 458: CURSOS DE CATALA.

3395

17/09/2014 EL GALL EDITOR, S.L.

ANUNCI A PIP 458: ESCOLA D'ADULTS.

226,88

3405

01/07/2014 BALEAR DE ASCENSORES, S.L.

297,08

3406

30/08/2014 CANAVES ENSEÑAT S.L.

MANTENIMENT ASCENSOR C.P.COSTA I
LLOBERA 3ER TR.
QUEVIURES RECEPCIONS VARIES, AGOST.

3408

08/09/2014 CALIZAS BIBILONI, S.A.

3409

01/09/2014 REPSOL DIRECTO, S.A.

3410

31/08/2014 SOLRED, S.A.

3411

31/08/2014 SOLRED, S.A.

3415

3419

31/08/2014 INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I
SERVEIS SOCIALS
31/08/2014 INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I
SERVEIS SOCIALS
31/08/2014 INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I
SERVEIS SOCIALS
MAPFRE EMPRESAS COMPAÑIA
DE SEGUROS Y REASEGUROS,
S.A.
27/09/2014 MOSER, UTE MICHAELA

3426

05/09/2014 FUNDACIO NATURA PARC

3437

03/09/2014

3439
3447

28/08/2014 PINTURAS Y SEÑALES DE
MALLORCA, S.L.
27/08/2014 ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

3448

08/09/2014 ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

3449

18/09/2014 ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

3451

11/09/2014 SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

3453

11/09/2014 SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

3454
3455
3456
3457

15/09/2014 SIMONET GUARDIOLA, MIGUEL  2 PLAQUES AGRAÏMENT. XXVII VISITA FUTBOL
MIAN
LIVERPOOL
01/09/2014 DISTROMEL, S.A.
30ª QUOTA GPSGPRS, SETEMBRE.

3458

12/09/2014 MARCH FRONTERA, S.L.

REPARACIONS SANITARIES C.P.JOAN MAS.

3459

12/09/2014 MARCH FRONTERA, S.L.

REPARAR RADIADORS C.P.JOAN MAS.

3460

12/09/2014 MARCH FRONTERA, S.L.

DESCALSIFICADOR C.P.JOAN MAS.

3464

08/09/2014 REFRIGERACION Y CONFORT,
S.A.
23/09/2014 BOCCHORIS, S.L.U

COMANDAMENT EQUIP CLIMATITZACIO
CENTRE "AFAMA".
REPARAR PANYS PORTES C.P.MIQUEL
CAPLLONCH
NETGEAR 4 GB (SERVIDOR COPIES SEGURETAT).

3416
3417
3418

3466
3468

. XXXXX

. XXXXX

PEÇA GRANITO ROSA PORRIÑO 169X50X2
POLIESPORTIU.
1000 L. REPSOL ENERGY e+ CAMP FUTBOL
MOLL.
66.45 L. DIESEL e+ MAQUINARIA SERVEIS,
AGOST.
COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS, AGOST.
SERVEI EDUCADOR DE CARRER, AGOST.
SERVEI AJUDA A DOMICILI, AGOST.

1.778,70
462
453,75
226,88

1.357,01
173,03
909,92
94,69
213,96
5.648,91
12.061,48

SAD D'ALTA INTENSITAT, AGOST.

2.221,33

PRIMA TOTAL POLIÇA FESTIVAL MUSICA 2014,
APLICACIO

2.542,42

ASSISTENCIA AL TURISTA EXTRANGER O.A.C.
(G.CIVIL).
RECOLLIDA I ACOLLIDA ANIMALS DOMESTICS,
AGOST.
REPARACIONS VARIES SERVEIS MARÇJUNY.

266,2
274,5
2.465,00

30 K. PINTURA NEGRE ACRILICA.

117,37
108,54

11/09/2014 SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

100 CARTELLS PEL.LICULA: UN ASUNTO REAL
14/09/14.
100 CARTELLS CONCERT: HUMBERTO
QUAGLIATA20/09/14.
200 FULLS: CONCERT HUMBERTO
QUAGLIATA20/09/14.
75 CARTELLS "CURSOS DE CATALÀ PER A
ADULTS 14/15".
20 CARTELLS; CONCERT I.C.CH.CHOIR I 500
CLAS.ESTIU
600 TRIPTICS "MUSEU DE POLLENÇA".

29/08/2014 SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

CARTELLS VARI AREA CULTURA.

108,54
72,96
133,1
264,99
344,85
883,3
36,3
358,55
4.310,04
522,98
4.962,92
303,71
773,7

2.984,66

3475

17/09/2014 VISUALES E INFORMATICA,
SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.L.
29/09/2014 ANDRES AGUILO DIAZ Y ANA Mª SERVEI COORDINACIO MUSEU I
AGUILO BENNASSAR, U.T.E.
ASSESORAMENT, SETEMBRE.
02/10/2014
SUPLERT MEDICAMENTS.

3476

30/09/2014 AUTOS SA POBLA, S.A.

VEHICLE SERVEIS KANGOO 7170FXF.

6.000,00

3477

DISC DUR EXTERN TOSHIBA 1TRB.

3482

30/09/2014 A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I
COMPTABILITAT
01/10/2014 A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I
COMPTABILITAT
01/10/2014 A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I
COMPTABILITAT
01/10/2014 A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I
COMPTABILITAT
30/09/2014 CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L.

3483

26/06/2014 MANOSOB, S.L.

3474

3478
3479
3480

. XXXXX

LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM FESTES DEL
PORT.
LLOGUER EQUIP DE SO FESTA INFANTIL V.DEL
CARME.
LLOOQUE EQUIP DE SO TROBADA GEGANTS 27
JULIOL.
CERTIF.2 OBRA ADEQUACIÓ CASAL CAN
LLOBERA.
EQUIP BUSSEJADORS SUCCIO ARENA PONT DE
LA GOLA.
TOTAL

845,79

123

89
1.631,00
484
484
64.463,23
1.936,00
387.591,87

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.
DOCU
MENT

NOM TERCER

DESCRIPCIÓ

A/8275 AUTOMATICS MIQUEL'S 2000 SL

. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX

EUROS

4 GARRAFES AIGUA PAC PORT 21/08/14,
SUPLERT SOPAR COORDINADORS PUJADA A
LLUC A PEU

31,20

QUILOMETRATGE, JULIOL.

20,16

HORES EXTRAORDINARIES, ABRIL I JULIOL.

85,94

QUILOMETRATGE, AGOST.

67,20

QUILOMETRATGE, AGOST I SETEMBRE.

49,92

55,60

HORES EXTRAORDINARIES, JULIOL I AGOST.

353,94

QUILOMETRATGE, AGOST I SETEMBRE.

206,40

DESPESES REPRESENTACIO 3ER TRIM.2014,

336,70

QUILOMETRATGE, SETEMBRE.

24,00

QUILOMETRATGE, SETEMBRE.

37,44

DIETES I QUILOMETRATGE, SETEMBRE.

463,47

QUILOMETRATGE, SETEMBREOCTUBRE.

120,00

1.851,97

3r. Ordenar al dipositari de fons de l’Ajuntament el seu pagament, als efectes pertinents.
3.2. Certificacions facultatives
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.
3.3. Recursos i reclamacions
3.3.1. Aprovació, si procedeix, de l’abonament d’ajudes assistencials a favor de . XXXXX , personal
funcionari
Vista la reclamació efectuada pel . XXXXX , Policia Local, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament
(R.G.E. 2930 de 15.04.14) on demana que no es tingui en compte la limitació aprovada mitjançant
Resolució de Batlia núm. 646 de data 29 de juliol de 2013, mitjançant la qual es fixa una limitació de
1200 € anuals per unitat familiar, per les factures d’intervencions corresponents a l’exercici 2012.
Vist l’informe emès a l’efecte per part d’Intervenció en data 22 de setembre de 2014 que exposa :
“Les ajudes concedides al Sr. . XXXXX objecte de reclamació són les següents
AJUDES SOCIALS JUAN FERRER FERRAGUT
JUNTA DE
GOVERN/RES BATLIA CONCEPTE
ANY FACTURA IMPORT ABONAT ACUMULAT
07/05/2013 ORTOPÈDIQUES
2012
225
135
07/05/2013 ORTOPÈDIQUES
2012
225
135
07/05/2013 DENTÀRIES
2012
280
168
TOTAL
438
438
03/09/2013 DENTÀRIES
03/09/2013 DENTÀRIES
RES 1233 DE 30/12/13
RES 1233 DE 30/12/13
RES 1233 DE 30/12/13

DENTÀRIES
DENTÀRIES
DENTÀRIES

2013
2013
2013
2013
2013

809
360
TOTAL

485,4
216
701,4

252
252
180

151,2
151,2
108

1139,4

TOTAL

410,4

1549,8

La Resolució de Batila núm. 1233 de data 30 de desembre de 2013, va acordar abonar 60,6 euros per excedirse del límit de
1.200 euros aprovat mitjançant resolució de Batila núm. 646.
Tercer. A judici de la persona que subscriu, la interpretació que s’ha de fer a la limitació efectuada al Text Articulat ha de
versar única i exclusivament per les factures corresponents a l’exercici 2013, independentment de la data de presentació de
les mateixes i data d’aprovació.
Indicar que la retroactivitat “acceptada” pel personal, suposa una vulneració al principi constitucional d’irretroactivitat,
entesa segons la sentència del Tribunal Suprem de data 30 de maig de 1984 com «los deseos de certeza y seguridad jurídica y
el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas»
Indicar que amb anterioritat a l’aprovació d’aquesta modificació del Text Articulat, hi havia personal d’aquest Ajuntament
que havia excedit el mencionat límit de 1.200 euros, abonats mitjançant acord/s de Junta de Govern, donantse en aquest cas
un tractament desigual a treballadors amb els mateixos drets.
Quart. A la vista de l’anterior, la correcta interpretació d’aquesta modificació operada mitjançant resolució de Batila núm.
646 de data 29 de juliol de 2013 seria:
Sense cap limitació fins dia 29 de juliol de 2013
Limitar els 1.200 euros de manera proporcional fins a 31 de desembre de 2013, és a dir 500 euros.
Conclusió.
Aprovar íntegrament les factures corresponents a l’exercici 2012, que suposa un total a abonar de 270 euros.
Aprovar les factures corresponents a l’exercici 2013, per import de 1.200 euros.
Abonar al Sr. XXXXX 270 euros, corresponents a les factures de l’exercici 2012.”

Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Estimar la reclamació presentada per l’interessat i, en conseqüència, abonar al Sr. . XXXXX un
import de 270 euros en conceptes d’ajudes assistencials de conformitat amb els percentatges previst al
Text Articulat de Condicions de Treball del Personal Funcionari.
Segon. Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat al departament de Personal, als efectes
pertinents
3.3.2. – Resolució, si procedeix, del recurs de reposició presentat per la Sra. . XXXXX contra l’acord
adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada dia 15 de juliol de 2014
Vist el recurs de reposició presentat per la Sra. . XXXXX (RGE núm. 5992 de 23.09.14) contra l’acord adoptat
per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 15 de juliol de 2014 , de denegació de bonificació de la
quota íntegra de l’IBI per l’exercici 2014 de l’immoble situat al carrer Llorenç Cerdà 10 d’acord amb
l’article 15.3. de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles i realitzades les oportunes
comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r. Ratificar íntegrament l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 15 de juliol
de 2014, i, en conseqüència, denegar la bonificació de la quota íntegra de l’IBI per a l’exercici 2014 d’acord
amb l’article 15.3 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles que estableix que les
bonificacions es concediran a petició de l’interessat quan s’efectuï abans del 30 de març de l’exercici pel qual
es sol∙licita.
2n. Notificar el present acord a l’interessada i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinents.
3.3.3. Aprovació, si procedeix de la devolució de l’import abonat en concepte IVTM
Vista la instància presentada pel Sr. . XXXXX (RGE núm. 6229 de 02/10/14) en la qual demana la
devolució parcial de l’import abonat en concepte d’IVTM de l’exercici 2013 del vehicle matrícula
4476BHV per baixa en data 05/03/13 i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Procedir a la devolució de la quantitat de 46,01 euros d’acord amb l’article 10.3 de l’ordenança
fiscal reguladora del tribut IVTM.
Segon. Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents

3.4. Varis
3.4.1. Aprovació, si procedeix, de bonificació de IBI per família nombrosa
Vista la instància presentada pel Sr. . XXXXX (RGE núm. 562 de 28/01/14) en la qual demana la bonificació
per família nombrosa de l´IBI de l´immoble situat al carrer Gerreria 22, esc.1, pl.1 pta.B de Pollença, amb
referència cadastral 1548301EE0114N0005KE i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea
d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.Aplicar una bonificació del 50% de la quota íntegra per a l´exercici 2014 d´acord amb l´article 15.3. de l
´ordenança fiscal reguladora de l’IBI atès que el referit immoble constitueix el domicili familiar del Sr.Vilar.
2n.Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes oportuns.
3.4.2. Aprovació, si procedeix d’exempció de IVTM
Vista la instància presentada pel Sr. . XXXXX i demés documentació adjunta (RGE núm. 5723 de
09/09/14) en la qual demana l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica per causa de
discapacitat i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1.Concedir l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica del vehicle matrícula 9459DDW
amb efectes d’1 de gener de 2015, en aplicació de l’article 3.e) de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost de vehicles de tracció mecànica.
2.Denegar l’exempció pel vehicle matrícula 0626CYL, atès que l’article 3.e) de l’ordenança fiscal
reguladora de l’avantdit impost estableix que els subjectes passius no podran gaudir de l’exempció per a
més d’un vehicle
3.Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinents.
3.4.3. Aprovació, si procedeix, de la proposta de pagament de la subvenció/ajuda econòmica per
actuacions de rehabilitació i restauració de façanes d’edificis inclosos dins l’àmbit del PECH
(Expedient núm. 04/2013/5660)
Seguidament es dóna compte de la proposta de resolució definitiva per a la concessió d’una ajuda
econòmica per actuacions de rehabilitació i restauració de façanes dictada en el dia 24 de setembre de
2014 per l’Instructor del procediment:
“Vista la convocatòria del procediment per a la concessió d’ajudes econòmiques per actuacions de rehabilitació i
restauració de façanes per a l’any 20132014 així com les bases reguladores que la regeixen, aprovades
simultàniament per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 7 de novembre de 2013,
i publicades en el BOIB núm. 159 de data 19.11.13 i a la pàgina web municipal.
Vista la sol∙licitud d’ajuda econòmica presentada pel Sr. . XXXXX (RGE núm. 7292 de data 25.11.13) per la
rehabilitació i la restauració de la façana de l’immoble ubicat en el carrer Lleó, 74 de Pollença, sol∙licitud que
inclou la documentació requerida a la base 9ª que regeix la convocatòria del present procediment.
Vist l’Informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, de data 4 de desembre de 2013, sobre el compliment pel
sol∙licitant dels requisits necessaris per accedir a les subvencions conforme a les condicions establertes en les
bases reguladores.
Resultant que, a la vista de l’expedient i de l’informe previ emès pels STM, l’òrgan instructor va formular proposta
de resolució provisional dia 11 de desembre de 2013, proposta que fou notificada a la interessada en data
09.01.14 (RGS núm. 4797 de data 12.12.13) i vist que l’interessat no va formular al∙legacions a la proposta, tal
com resulta acreditat a l’expedient.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 15 de juliol de 2014, d’aprovació de la concessió de subvenció
adoptat en l’expedient, el qual fou notificat a l’interessat en data 14.08.2014. (RGS 3399, de data 08.08.2014)
Vista la sol∙licitud per al pagament de la subvenció presentada per l’interessat en data 27 de juny de 2014 (RGE
4489) i la posterior per a l’esmena de deficiències a requeriment de l’Instructor, presentada en data 05 de
setembre de 2014 (RGE 5669), juntament amb la documentació que les acompanya, requerida en la Base 13ª de la
convocatòria.

Atesa la visita d’inspecció realitzada pels Serveis Tècnics Municipals, i vist el posterior informe favorable dels
Serveis Tècnics Municipals, de data 17 de setembre de 2014.
Vist l’informe de l’Interventor Municipal, de data 19 de setembre de 2014, de fiscalització de conformitat envers el
reconeixement de l’obligació i l’ordenació del pagament
Atès l’establert a les bases reguladores que regeixen la present convocatòria i en ús de les atribucions legalment
conferides, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
Primer. Reconèixer l’obligació de subvenció/ajuda econòmica en l’expedient de referència per import de mil cinc
cents trentaset euros amb quarantanou cèntims d’euro (1.537’49 €) en favor del beneficiari . XXXXX per les
actuacions que ha dut a terme de rehabilitació restauració de la façana de l’immoble ubicat en el carrer Lleó, 74 de
Pollença a càrrec de l’aplicació pressupostària 151 48911 del vigent pressupost de l’Ajuntament.
Segon. Ordenar el pagament en favor de la beneficiària, de l’import de mil cinccents trentaset euros amb
quarantanou cèntims d’euro (1.537’49 €) que l’Ajuntament ha d’abonar al beneficiari.
Tercer. Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria de la Corporació, per tal que
procedeixin a la realització de les actuacions pertinents per a l’abonament de l’ajuda al beneficiari.
Quart. Notificar el present acord a la beneficiària i a la resta d’interessats en el procediment si n’hi hagués, tot
informantlos que contra el mateix, que exhaureix la via administrativa, poden interposar alternativament els recursos
següents: o bé directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma, en el
termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la notificació del present acord; o bé de forma potestativa,
recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte que s’impugna, en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà de la notificació d’aquest acord, tot això sense perjudici de que els interessats puguin interposar aquells
altres recursos que en considerin procedents.
No obstant això, la Junta de Govern Local, ACORDARÀ.
Pollença, 24 de setembre de 2014
L’Instructor/El Batle
Sgt. Bartomeu Cifre Ochogavía”

Passats a votació els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta precedent i els
acords continguts en la mateixa
3.4.4. Aprovació, si procedeix, de la proposta de pagament de subvenció/ajuda econòmica per
actuacions de rehabilitació i restauració de façanes d’edificis inclosos dins l’àmbit del PECH
(Expedient núm. 02/2013/5660)
Seguidament es dóna compte de la proposta de resolució definitiva per a la concessió d’una ajuda
econòmica per actuacions de rehabilitació i restauració de façanes dictada en el dia 24 de setembre de
2014 per l’Instructor del procediment:
“Vista la convocatòria del procediment per a la concessió d’ajudes econòmiques per actuacions de rehabilitació i
restauració de façanes per a l’any 20132014 així com les bases reguladores que la regeixen, aprovades
simultàniament per acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 7 de novembre de 2013,
i publicades en el BOIB núm. 159 de data 19.11.13 i a la pàgina web municipal.
Vista la sol∙licitud d’ajuda econòmica presentada per la Sra. . XXXXX (RGE núm. 7267 de data 22.11.13) per la
rehabilitació i la restauració de la façana de l’immoble ubicat en el carrer Canonge Llobera 28 de Pollença,
sol∙licitud emparada en la disposició transitòria de les bases reguladores de la convocatòria (Expedient núm.
320/12 Àrea de Llicències d’Obra).
Vist l’Informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, de data 4 de desembre de 2013, sobre el compliment pel
sol∙licitant dels requisits necessaris per accedir a les subvencions conforme a les condicions establertes en les
bases reguladores.
Resultant que, a la vista de l’expedient i de l’informe previ emès pels STM, l’òrgan instructor va formular proposta
de resolució provisional dia 11 de desembre de 2013, proposta que fou notificada a la interessada en data
13.12.13 (RGS núm. 4796 de data 12.12.13) i vist que la interessada va manifestar expressament la seva
conformitat amb dita proposta, tal com resulta acreditat a l’expedient (RGE núm. 7730 de data 13.12.13)

Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de desembre de 2013, d’aprovació de la concessió de
subvenció adoptat en l’expedient, el qual fou notificat a la interessada en data 03.02.2014.
Vista la sol∙licitud del pagament de la subvenció presentada per la interessada (RGE núm. 5438 de data
21.08.2014), juntament amb la documentació requerida en la Base 13ª de la convocatòria.
Atesa la visita d’inspecció realitzada pels Serveis Tècnics Municipals, i vist el posterior informe favorable dels
Serveis Tècnics Municipals, de data 8 de setembre de 2014.
Vist l’informe de l’Interventor Municipal, de data 18 de setembre de 2014, de fiscalització de conformitat envers el
reconeixement de l’obligació i l’ordenació del pagament
Atès l’establert a les bases reguladores que regeixen la present convocatòria i en ús de les atribucions legalment
conferides, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
Primer. Reconèixer l’obligació de subvenció/ajuda econòmica en l’expedient de referència per import de mil dos
cents seixantavuit euros, amb vuitanta cinc cèntims d’euro (1.268’85 €) en favor de la beneficiària Juana SUAU
MERCER, amb NIF: 78165961R, per les actuacions que ha dut a terme de rehabilitació restauració de la façana de
l’immoble ubicat en el carrer Canonge Llobera, 28 de Pollença a càrrec de l’aplicació pressupostària 151 48911 del
vigent pressupost de l’Ajuntament.
Segon. Ordenar el pagament en favor de la beneficiària, de l’import de mil doscents seixantavuit euros, amb
vuitanta cinc cèntims d’euro (1.268’85 €) que l’Ajuntament ha d’abonar a la beneficiària, condicionat a la
prèvia presentació per la beneficiària de la corresponent declaració responsable de que es troba al corrent de
pagament de les obligacions tributàries amb les Administracions Públiques (AEAT i ATIB) i així mateix i
específicament amb l’Ajuntament de Pollença, que es troba al corrent de pagament de les obligacions amb la
Seguretat Social, i que no manté cap obligació amb l’Ajuntament de Pollença per reintegrament de subvencions o
que en tot cas es troba al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions amb l’Ajuntament
de Pollença .
Tercer. Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria de la Corporació, per tal que
procedeixin a la realització de les actuacions pertinents per a l’abonament de l’ajuda a la interessada, sotmès a la
condició expressada al punt anterior, i als efectes procedents.
Quart. Notificar el present acord a la beneficiària i a la resta d’interessats en el procediment si n’hi hagués, tot
informantlos que contra el mateix, que exhaureix la via administrativa, poden interposar alternativament els recursos
següents: o bé directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma, en el
termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la notificació del present acord; o bé de forma potestativa,
recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte que s’impugna, en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà de la notificació d’aquest acord, tot això sense perjudici de que els interessats puguin interposar aquells
altres recursos que en considerin procedents.
No obstant això, la Junta de Govern Local, ACORDARÀ.
Pollença, 24 de setembre de 2014
L’Instructor/El Batle
Sgt. Bartomeu Cifre Ochogavía”

Passats a votació els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta precedent i els
acords continguts en la mateixa
3.4.5. Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de serveis per a la redacció del projecte
de Renovació de les infraestructures del carrer Bot del Port de Pollença (E. 11.171/2014)
Vist la proposta presentada pel Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia, de dia 2 d’octubre de 2014 on es
constata la necessitat de redactar el projecte de Renovació de les Infraestructures del carrer Bot del Port de
Pollença atès que els SSTTMM no ho poden realitzar motivat especialment per la redacció d’altres projectes
tècnics i control de les obres actuals.
Vist que s’han sol∙licitat tres ofertes/propostes:
Antoni Bisbal Palou per import de 14.520 euros.
Alfonso Martín Pascual per import de 12.100 euros.
Inti Energia S.L. per import de 15.100 euros.
Vist que l’oferta més avantatjosa és la presentaada per Alfonso Martín Pascual per import de 12.100 euros
(IVA inclòs).

Vist el certificat emès per l’Interventor municipal en el que s’acredita l’existència de crèdit adequat i
suficient, pels motius abans exposats, de conformitat amb els articles 8, 111 i 138.3 del RD Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP) i la base 27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General, la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:
Primer. Adjudicar el contracte administratiu de serveis per a la redacció del projecte de Renovació de les
infraestructures del carrer Bot del Port de Pollença per un import de 12.100 € IVA INCLÒS a
ALFONSO MARTÍN PASCUAL mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost que
consta a l’expedient
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 151 2279921 del vigent
Pressupost de l’exercici 2014 per import de 12.100 €,
Tercer. Notificar aquest acord a la persona adjudicatària i demès interessats, als efectes oportuns.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.
3.4.6. Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de subministrament per l’adquisició de
mobiliari al Casal Ca’n Llobera (E. 11.172/2014)
Vista la proposta presentada per la Regidora delegada d’Educació i Biblioteques Municipals Sra. Marilen
Capllonch Humbert de dia 1 d’octubre de 2014 on es constata la necessitat de equipar la nova biblioteca, que
s’ha de situar en el casal de can Llobera, amb nou mobiliari, com és ara, prestatges per a llibres, per a
l’arxiu, taules i cadires per als usuaris i per al bibliotecari.
Vist que s’han sol∙licitat tres ofertes/propostes :
De Batabat, per import de 22.184 euros. IVA exclòs
José Palmer Lesende , per import de 19.585,10 euros IVA exclòs.
Balear d’Oficines 2006 S.L. per import de 17.481,40 euros. IVA exclòs.
Vist que l’oferta més avantatjosa és la presentada per “Balear d’Oficines 2006 S.L.” per import de 17.481,40
euros (IVA exclòs).
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal en el que s’acredita l’existència de crèdit adequat i
suficient, pels motius abans exposats, de conformitat amb els articles 9, 111 i 138.3 del RD Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP) i la base 27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General, la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda:
Primer. Adjudicar el contracte de subministrament per l’adquisició de mobiliari Casal Ca’n Llobera per un
import de 17.481,40 € IVA EXCLÒS a l’entitat BALER D’OFICINES 2006 S.L. NIF B57424210
mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost que consta a l’expedient
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 151 62526 del vigent
Pressupost de l’exercici 2014 per import de 21.152,49 €. (IVA INCLÓS)
Tercer. Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demès interessats, als efectes oportuns.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.
3.4.7. Concessió subvenció nominativa Associació Camerata Pollencina
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al art.25 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local assenyala que el municipi per a la gestió dels seus interessos i
a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l'associació per import de 1.000euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., estableix que podran concedirse
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.

Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa., la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden:
PRIMER. Aprovar/ratificar el conveni de col∙laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Camerata
Pollencina
SEGON. Concedir a l’associació l'Associació Camerata Pollencina NIF G57364929 subvenció per
import de 1.000€ La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al
conveni de col∙laboració subscrit per ambdues parts, a la Lle1 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
TERCER. Comprometre la despesa de1.000 € i imputarho a la partida 330 48934 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART. Facultar al Batle per la signatura del conveni i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Cultura,
com àrea gestora de la present subvenció nominativa, per a la seva deguda execució i formalització, als
efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’Associació, als efectes pertinents.
3.4.8. Concessió subvenció nominativa Associació Grup Coral 7/17
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al art.25 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local assenyala que el municipi per a la gestió dels seus interessos i
a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l'associació per import de 1.000euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., estableix que podran concedirse
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa., la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden:
PRIMER. Aprovar/ratificar el conveni de col∙laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Grup Coral
7/17
SEGON. Concedir a l’associació l'Associació Grup Coral 7/17 CIF G57539389 subvenció per import de
1.000€ La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al conveni de
col∙laboració subscrit per ambdues parts, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
TERCER. Comprometre la despesa de1.000 € i imputarho a la partida 330 48935 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART. Facultar al Batle per la signatura del conveni i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Cultura,
com àrea gestora de la present subvenció nominativa, per a la seva deguda execució i formalització, als
efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’associació, als efectes pertinents.
3.4.9. Concessió subvenció nominativa Fundació Rotger Villalonga

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al art.25 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local assenyala que el municipi per a la gestió dels seus interessos i
a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l'associació per import de 1.000euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., estableix que podran concedirse
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa., la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden:
PRIMER. Aprovar/ratificar el conveni de col∙laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Rotger
Villalonga
SEGON. Concedir a la Fundació Rotger Villalonga subvenció per import de 1.000€ La subvenció dita
es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al conveni de col∙laboració subscrit per
ambdues parts, a la Lle1 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.de 17 de novembre,
General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
TERCER. Comprometre la despesa de1.000 € i imputarho a la partida 330 48937 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART. Facultar al Batle per la signatura del conveni i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Cultura,
com àrea gestora de la present subvenció nominativa, per a la seva deguda execució i formalització, als
efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar el present acord a la fundació, als efectes pertinents.
3.4.10. Concessió subvenció nominativa Associació Racó de Tramuntana
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al art.25 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local assenyala que el municipi per a la gestió dels seus interessos i
a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l'associació per import de 1.000euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., estableix que podran concedirse
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa., la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden:
PRIMER. Aprovar/ratificar el conveni de col∙laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Racó de
Tramuntana
SEGON. Concedir a l’associació l'Associació Racó de Tramuntana NIF G07661341 subvenció per
import de 1.000€ La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al
conveni de col∙laboració subscrit per ambdues parts, a la Lle1 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions

TERCER. Comprometre la despesa de1.000 € i imputarho a la partida 330 48938 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART. Facultar al Batle per la signatura del conveni i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Cultura,
com àrea gestora de la present subvenció nominativa, per a la seva deguda execució i formalització, als
efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’associació, als efectes pertinents.
3.4.11. Concessió subvenció nominativa Associació U Camp de l’Oca
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al art.25 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local assenyala que el municipi per a la gestió dels seus interessos i
a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l'associació per import de 1.000euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., estableix que podran concedirse
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa., la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden:
PRIMER. Aprovar/ratificar el conveni de col∙laboració entre l'Ajuntament i l'Associació U Camp de
l’Oca
SEGON. Concedir a l’associació l'Associació U Camp de l’Oca NIF G57672685 subvenció per import
de 1.000€ La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al conveni
de col∙laboració subscrit per ambdues parts, a la Lle1 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
TERCER. Comprometre la despesa de1.000 € i imputarho a la partida 330 48939 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART. Facultar al Batle per la signatura del conveni i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Cultura,
com àrea gestora de la present subvenció nominativa, per a la seva deguda execució i formalització, als
efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’associació, als efectes pertinents.
3.4.12. Concessió subvenció nominativa Associació Aires de la Cala
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al art.25 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local assenyala que el municipi per a la gestió dels seus interessos i
a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l'associació per import de 1.000euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., estableix que podran concedirse
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.

Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa., la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden:
PRIMER. Aprovar/ratificar el conveni de col∙laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Aires de la
Cala
SEGON. Concedir a l’associació l'Associació Aires de la Cala NIF G57757833 subvenció per import de
1.000€ La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al conveni de
col∙laboració subscrit per ambdues parts, a la Lle1 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
TERCER. Comprometre la despesa de1.000 € i imputarho a la partida 330 48940 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART. Facultar al Batle per la signatura del conveni i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Cultura,
com àrea gestora de la present subvenció nominativa, per a la seva deguda execució i formalització, als
efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’associació, als efectes pertinents.
3.4.13. Concessió subvenció nominativa Associació Cor de Pollença
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al art.25 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local assenyala que el municipi per a la gestió dels seus interessos i
a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l'associació per import de 1.000euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., estableix que podran concedirse
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa., la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden:
PRIMER. Aprovar/ratificar el conveni de col∙laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Cor de
Pollença
SEGON. Concedir a l’associació l'Associació Cor de Pollença NIF G07221757 subvenció per import de
1.000€ La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al conveni de
col∙laboració subscrit per ambdues parts, a la Lle1 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
TERCER. Comprometre la despesa de1.000 € i imputarho a la partida 330 48941 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART. Facultar al Batle per la signatura del conveni i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Cultura,
com àrea gestora de la present subvenció nominativa, per a la seva deguda execució i formalització, als
efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’associació, als efectes pertinents.
3.4.14. concessió subvenció nominativa Associació Xeremiers Orats

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al art.25 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local assenyala que el municipi per a la gestió dels seus interessos i
a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l'associació per import de 1.000euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., estableix que podran concedirse
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa., la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden:
PRIMER. Aprovar/ratificar el conveni de col∙laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Xeremiers
Orats
SEGON. Concedir a l’associació l'Associació Xeremiers Orats NIF G5718898 subvenció per import de
1.000€ La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al conveni de
col∙laboració subscrit per ambdues parts, a la Lle1 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
TERCER. Comprometre la despesa de1.000 € i imputarho a la partida 330 48942 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART. Facultar al Batle per la signatura del conveni i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Cultura,
com àrea gestora de la present subvenció nominativa, per a la seva deguda execució i formalització, als
efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’associació, als efectes pertinents.
3.4.15. Concessió subvenció nominativa Fundació Dionis Bennàssar
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al art.25 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local assenyala que el municipi per a la gestió dels seus interessos i
a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l'associació per import de 1.000euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., estableix que podran concedirse
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa., la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden:
PRIMER. Aprovar/ratificar el conveni de col∙laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Dionís
Bennassar
SEGON. Concedir a l’associació l'Associació Dionis Bennassar NIF G07966807 subvenció per import
de 1.000€ La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al conveni
de col∙laboració subscrit per ambdues parts, a la Lle1 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions

TERCER. Comprometre la despesa de1.000 € i imputarho a la partida 330 48943 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART. Facultar al Batle per la signatura del conveni i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Cultura,
com àrea gestora de la present subvenció nominativa, per a la seva deguda execució i formalització, als
efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar el present acord a la Fundació, als efectes pertinents.
3.4.16. Concessió subvenció nominativa Associació Corda Amarada
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al art.25 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local assenyala que el municipi per a la gestió dels seus interessos i
a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis públics
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció individualitzada a
favor de l'associació per import de 1.000euros.
L’art.22.2.a Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., estableix que podran concedirse
de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els
termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions.
Una vegada examinada la documentació presentada, constatant que l’associació compleix amb els
requisits per ser beneficiari de subvenció s'adopta la següent i vistes les clàusules del conveni regulador
de la mateixa., la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorden:
PRIMER. Aprovar/ratificar el conveni de col∙laboració entre l'Ajuntament i l'Associació Corda
Amarada
SEGON. Concedir a l’associació l'Associació Corda Amarada NIF G57346140 subvenció per import de
1.000€ La subvenció dita es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al conveni de
col∙laboració subscrit per ambdues parts, a la Lle1 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.de 17 de novembre, General de Subvencions, i al Real Decret 887/2006, de 21 de julio, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
TERCER. Comprometre la despesa de1.000 € i imputarho a la partida 330 48945 del Pressupost
municipal en vigor.
QUART. Facultar al Batle per la signatura del conveni i donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Cultura,
com àrea gestora de la present subvenció nominativa, per a la seva deguda execució i formalització, als
efectes oportuns.
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’associació, als efectes pertinents.

4. RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1. Guals
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.
4.2. Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.

4.3. Varis
4.3.1. Senyalització de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda (Nº
expedient 491/PL)
Vista la sol∙licitud i demés documentació adjunta presentada per la Sra. . XXXXX (RGE núm. 3553 de
15.05.14) i vist l’informe desfavorable emès per l’Oficial encarregat de la Policia Local en data 16.09.14
en el que s’assenyala, en la seva part bastant, que “ ... s’ha comprovat que just als voltants/zona del
C/Formentor nº 6 del Port de Pollença ja hi ha senyalitzats uns 12 reservats per a minusvàlids.
D’aquests 12 n’hi ha 5 que estan a una distància de menys de 100 m. ...”, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, ACORDA:
1r. – Denegar i, en conseqüència, no procedir a la senyalització d’una reserva d’estacionament per a
persones amb mobilitat reduïda a la zona del carrer Formentor, davant el núm. 6, del Port de Pollença
pels motius que consten reproduïts 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.
Diligència. Per fer constar que, abans de tractar el punt següent la Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre s’absenta de la
sessió

4.3.2. Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5733/OM d’Animals Domèstics.
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. . XXXXX per la comissió d’una infracció administrativa
tipificada a l’art. 12 de l’ordenança Municipal d’Animals Domèstics.
Vistes les al∙legacions presentades contra la proposta de la instructora de 10 de juny de 2014.
Vist l’informe tècnic emès respecte de les al∙legacions presentades, que és desfavorable.
Vista la proposta de l’instructora de 17 de setembre de 2014 de desestimació de les al∙legacions referides,
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Desestimar les al∙legacions presentades de conformitat a l’informe tècnic emès.
2n. Imposar al Sr. . XXXXX una sanció de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de la
referida ordenança com a responsable d’una infracció tipificada a l’art. 12, de conformitat amb el
procediment sancionador tramitat.
3r. Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
Diligència. Per fer constar que, abans de procedir al tractament dels següents assumptes inclosos a l’ordre del dia, la
Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre s’incorpora novament a la sessió.

4.4. Personal
4.4.1. Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 897 de 22 de setembre de 2014 relativa a la
concessió d’una llicència no retribuïda al Sr. . XXXXX , agent de Policia Local, funcionari de
carrera.
A continuació es dona compte de la resolució de Batlia núm. 897 de 22 de setembre de 2014 ue a
continuació es transcriu:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 897.:Vista la instància presentada pel Sr. . XXXXX , policia local, funcionari de carrera de
l’Ajuntament de Pollença, RGE núm. 5825, de 15.09.14, mitjançant la qual demana una llicència no retribuïda des de dia 23 de setembre de
2014.
Vist el requeriment efectuat des del departament de Personal sol∙licitant que s’especificàs la durada de la llicència sol∙licitada.
Vista la instància presentada en data de 18 de setembre de 2014 en resposta al requeriment efectuat, indicant que es sol∙licita la
llicència entre dia 23 de setembre i dia 30 de setembre de 2014.
Atès el previst a l’article 16 del Text Regulador de les Condicions de Treball dels Funcionaris de l’Ajuntament de Pollença.
Vist l’informe jurídic emès per la TAG del departament de Personal en data de 22 de setembre de 2014, que assenyala entre
d’altres que:
“Aquesta situació es podrá prorrogar a petició de l’interessat, amb la deguda antelació, fins al màxim previst de tres mesos.”

Ateses les necessitats del servei.
Ateses les dates 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. Autoritzar el gaudi de llicència no retribuïda des de dia 23 de setembre a dia 30 de setembre de 2014, ambdós inclosos.
Segon. Notificar aquesta resolució a l’interessat, als efectes pertinents.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la Policia Local i al departament de Personal, als efectes corresponents.
Quart. 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.
4.4.2. Aprovació, si procedeix, de concessió d’ajuda de beca per estudis
Vista la sol∙licitud del Sr. . XXXXX , Oficial de Policia Local, funcionari de carrera de l’Ajuntament (RGE
núm. 5870 de 16.09.14) 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 22.09.14 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Concedir una ajuda al senyor . XXXXX per a la seva filla, . XXXXX , per la quantia de 396 € en
concepte de beca per estudis de fills atès que el 50% del cost de la matrícula supera el màxim establert,
de conformitat amb el Text Articulat de Condicions de Treball del Personal Funcionari de l’Ajuntament.
2n. Notificar aquest acord a l’interessat i traslladarho al departament de Personal, als efectes pertinents.
4.4.3. Aprovació, si procedeix, de concessió d’ajuda de beca per estudis
Vista la sol∙licitud del Sr. . XXXXX , agent de Policia Local, funcionari de carrera de l’Ajuntament (RGE
núm. 6.128 de 29.09.14) 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 1.10.14 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Concedir una ajuda al senyor . XXXXX , a la seva filla, . XXXXX , per la quantia de 292’98 € en
concepte de beca per estudis de fills, de conformitat amb el Text Articulat de Condicions de Treball del
Personal Funcionari de l’Ajuntament, corresponent al 50% del cost de la matrícula.
2n. Notificar aquest acord a l’interessat, i traslladarho al departament de personal als efectes pertinents.
4.4.4. Aprovació, si procedeix, de l’abonament d’ajudes assistencials al personal laboral
Vistes les sol∙licituds presentades en el Registre General d’Entrada per diversos treballadors mitjançant
les quals presenten factures d’intervencions.
Atès l’establert a l’article 41 del Conveni Col∙lectiu de Personal Laboral de l’Ajuntament de Pollença que
remet a l’annex II del Conveni pel que fa als supòsits i la proporció de les ajudes, annex que preveu una
sèrie d’ajudes assistencials (dentàries, auditives, visuals, ortopèdiques i ginecològiques) amb un import
del 60% del seu cost excepte alguns supòsits en què és del 90%: pròtesis ortopèdiques, cadira amb roda
per a invàlids i les intervencions quirúrgiques (cirurgia correctiva de la vista) que és del 40%, i que no és
el cas de cap de les sol∙licituds presentades.
Atès el Decret d’Alcaldia núm. 646, de 29 de juliol de 2013, mitjançant el qual es modifica l’esmentat
article 41 fixant una limitació de 1200 € anuals per unitat familiar.
Vist que s’ha comprovat que la documentació aportada s’ajusta als requisits establerts, i que les persones
sol∙licitants són personal laboral de l’Ajuntament de Pollença.
Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r. Procedir a l’abonament als interessats de l’import fixat corresponent al percentatge previst en el
Conveni Col∙lectiu de Personal Laboral conformement la relació adjunta:
NOM PETICIONARI

CONCEPTE

. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX

DENTÀRIES

120

72

DENTÀRIES

120

72

DENTÀRIES

120

72

DENTÀRIES
VISUALS

IMPORT

A ABONAR

45

27

614

368,4

. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX

DENTÀRIES

2000

600

DENTÀRIES

700

420

DENTÀRIES

470

282

VISUALS

109,1

65,46

VISUALS

183,1

109,86

VISUALS

459

275,4

VISUALS

500

300

GINECOLÒGIQUES

120

72

DENTÀRIES

120

72

DENTÀRIES

1075

645

VISUALS

580

348

VISUALS

120

72

DENTÀRIES

150

90

DENTÀRIES

370

222

DENTÀRIES

80

48

VISUALS

143

85,8

DENTÀRIES

100

60

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

CONCEPTE

. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX

VISUALS

IMPORT

A ABONAR

390,9

234,528

DENTÀRIES

50

30

DENTÀRIES

60

36

VISUALS

500

300

VISUALS

350

210

DENTÀRIES

1150

690

DENTÀRIES

50

30

DENTÀRIES

50

30

DENTÀRIES

120

72

DENTÀRIES

60

36

ORTOPÈDIQUES

145

87

DENTÀRIES

280

168

DENTÀRIES

295

177

DENTÀRIES

74

44,4

DENTÀRIES

40

24

DENTÀRIES

60

36

. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX
. XXXXX

DENTÀRIES
VISUALS

65

39

165,3

99,18

DENTÀRIES

185

111

DENTÀRIES

348

208,8

DENTÀRIES

116

69,6

DENTÀRIES

45

27

VISUALS

1700

680

VISUALS

127

76,2

DENTÀRIES

737

442,2

DENTÀRIES

108

64,8

DENTÀRIES

530

318

DENTÀRIES

90

54

VISUALS

137

82,2

VISUALS

227

136,2

VISUALS

210

126

DENTÀRIES

875

525

DENTÀRIES

280

168

VISUALS

880

528

ORTOPÈDIQUES

103

61,8

VISUALS

156

93,6

VISUALS

470

282

DENTÀRIES

70

42

VISUALS

40

24

2n. Donar trasllat d’aquest acord al departament de Personal, als efectes corresponents.
4.4.6. Canvi d’horari del Sr. . XXXXX , personal laboral.
Vist la proposta de la regidora delegada d’Educació i Biblioteques municipals, Sra. Marilen
Capllonch Humbert, del següent tenor literal:
“Atès que per millorar el funcionament de la Biblioteca de Pollença s’hauria d’obrir tots els
matins de la setmana des del dilluns fins el divendres (inclosos).
Atès que fins ara l’atenció al públic de la biblioteca de Pollença era efectuada per . XXXXX però
només de dimarts a divendres (inclosos), mentre que el dissabte el matí atenia al pùblic a la biblioteca
del Port de Pollença.
La Sra. Marilen Capllonch Humbert, regidora d’Educació i Biblioteques d’aquest Ajuntament,
proposa a la Junta de Govern l’adopció del següent acord:
Canviar l’horari de Miquel Cifre Cifre a partir de dia 8 de setembre de 2014, de tal forma que a
partir d’aquesta data passarà a ser: cada matí de dilluns a divendres de les 9’30 a les 13 hores a la
biblioteca de Pollença i cada tarda de 16 a 20 hores a la biblioteca del Port de Pollença.”
Vist que el Sr. Miquel Cifre Cifre és auxiliar administratiu, adscrit a la Biblioteca, personal laboral interí
de l’Ajuntament de Pollença i per tant li és d’aplicació la normativa prevista a l’Estatut de Treballadors.
Atès l’establert a l’article 41 de l’Estatut de Treballadors relatiu a les modificacions substancials de
condicions de treball la direcció de l’empresa podrà acordar modificacions substancials de les condicions
de treball quan hi hagi raons econòmiques tècniques o organitzatives. Es consideren modificacions
substancials de les condicions de treball entre d’altres les que afectin a l’horari i distribució del temps de
treball ( 41.1.b) Estatut de Treballadors).
Atès l’article 41.3 de l’Estatut de Treballadors del següent tenor:
“La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de caràcter individual deberá ser
notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales con una antelación
mínima de 15 días a la fecha de su efectividad.
... si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su
contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año trabajado prorrateándose por meses
los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.

Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad anteriormente citado, el
trabajador que no habiendo optado por la rescisión de su contrato se muestre disconforme con la
decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción social...”
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
1r. Modificar les condicions de treball del Sr. . XXXXX , auxiliar administratiu, adscrit a la Biblioteca,
fixant un nou horari de feina de 9’30 a les 13 hores a la biblioteca de Pollença i cada tarda de 16 a 20
hores a la biblioteca del Port de Pollença de dilluns a divendres, a partir de dia 1r. de novembre de 2014.
2n. Notificar aquest acord a l’interessat i al Comitè d’Empresa de Personal Laboral de l’Ajuntament als
efectes corresponents.
3r. Traslladar aquest acord al departament de Personal i a la regidora delegada als efectes oportuns.
4.5. Cementiri municipal
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.

5. CONTRACTACIÓ
5.1. Aprovació, si procedeix, de l'expedient per a la contractació de les obres “Millora de les
instal∙lacions de l’aparcament soterrat Ca les Munnares”, del plec de clàusules administratives
particulars que haurà de regir el contracte i de la convocatòria, simultània, de la licitació (Exp.
Núm. 31/2014Contractació)
Acte seguit es dona lectura a la Proposta de Batlia de dia 7 d’octubre de 2014 que es transcriu a
continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió ordinària celebrada dia 15 de juliol de
2014, es va aprovar el projecte bàsic i d’execució redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Josep Lluís Albertí
Cerdà (col∙legiat núm. 913) per a l’execució de les obres de “Millora de les instal∙lacions de l’aparcament soterrat
Ca les Munnares” i atès que, una vegada sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant anuncis al BOIB núm. 102
de 29.07.14, al tauler d’edictes i al punt d’accés electrònic d’aquest Ajuntament, sense que s’hagin presentat
al∙legacions, l’al∙ludit projecte ha quedat aprovat definitivament (BOIB núm. 122 de 09.09.14) consistent
fonamentalment en la renovació de les instal∙lacions avariades de dit aparcament per assegurar el correcte
funcionament d’aquestes i la inclusió de noves instal∙lacions per a complir amb les normatives actuals, sobretot
pel que fa en matèria contra incendis i d’electricitat.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació de les obres relatives al projecte ““Millora de les instal∙lacions de
l’aparcament soterrat Ca les Munnares” de conformitat amb el projecte redactat, que inclou el plec de clàusules
administratives particulars i demés documents elaborats i vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció emesos a
l’efecte, aquesta Batlia proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent ACORD:
1r. Aprovar l'expedient per a la contractació de les obres ““Millora de les instal∙lacions de l’aparcament soterrat
Ca les Munnares”, conformement amb el projecte tècnic i amb el plec de clàusules administratives particulars
redactades a l'efecte.
2n. Aprovar l’adjunt plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir el contracte.

3r. Sotmetre a informació pública el plecs de condicions en el tauler d’edictes i BOIB per termini de deu dies
naturals a efectes de reclamacions i convocar, simultàniament, la licitació de les obres esmentades, tal com
disposa l'article 188 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
4rt. Autoritzar la despesa de 440.686,50 € amb càrrec a la partida corresponent 0 133 62210 del Pressupost
General municipal de 2014.
L’execució del contracte restarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient pel
finançament de les obligacions derivades del contracte en l’exercici 2015.
5è. Complir la resta dels tràmits preceptius d'impuls fins a l’adjudicació i formalització de l'oportú contracte.
No obstant això, la Junta de Govern Local, acordarà.
Pollença, 7 d’octubre de 2014
EL BATLE
Bartomeu Cifre Ochogavía”
Passats a votació, els reunits, PER UNANIMITAT, acorden aprovar íntegrament la proposta precedent i els acords
continguts en la mateixa.

6.1. Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient núm. 5804 de Responsabilitat Patrimonial
Vist l’expedient tramitat sobre la base de l’art.139. de la Llei 30/92, i concordants del RD
429/1993, de 26 de març, que aprova el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques
en matèria de Responsabilitat Patrimonial, a rel de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
per la Sra. . XXXXX Juan, RGE núm. 5190 de data 5.08.14 demanant se l’indemnitzi dels danys i
perjudicis provocats al seu vehicle, Citroën C4, amb matrícula matrícula 0556 GBL, el passat dia 2.08.14,
presumptament en copejarli una barra de ferro en maniobrar el vehicle per estacionarlo a l’aparcament
ubicat al solar situat al final del carrer Via Argentina;
Vista documentació que consta a l’expedient, entre d’altres l’informe de la Policia Local que
indica entre d’altres que “ una vez en el parking, el agente fue requerido por una pareja situada al lado de un
turismo, los cuales manifestaron que se trataba de su vehículo, el cual había sufrido unos daños debido a las
varillas de hierro que se utilizan para delimitar los estacionamientos de los vehículos en el parking.
Según su parecer, la varilla de hierro estaba torcida y prácticamente en el suelo y al ser ya de noche no la
vieron e impactaron con la parte delantera de su vehículo, ocasionándole daños en la parte delantera derecha y
perforando el radiador, teniendo que ser trasladado el vehículo mediante el servicio de la grúa.”

Vista la proposta de la instructora de l’expedient de data 26.09.14, que assenyala entre d’altres que

“QUE: a la vista de les actuacions practicades en el procediment ha quedat acreditat que el dany causat al vehicle
és conseqüència d’haver copejat una barra de ferro en maniobrar el vehicle per estacionarlo a l’aparcament
ubicat al solar situat al final del carrer Via Argentina; del conjunt de tot plegat es dedueix l’existència del
necessari nexe causal entre el dany sofert pel vehicle de la Sra. Catalina Molinas Juan i el funcionament normal o
anormal dels serveis públics municipals,
QUE: finalment, la indemnització reclamada, ho és en base al pressupost presentat”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Estimar la reclamació presentada, atès que ha pogut quedar acreditat l’existència del nexe
causal entre el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics
municipals.
2n. Requerir a la Sra. . XXXXX que acrediti que no ha percebut cap indemnització pels mateixos
fets per part de l’asseguradora del vehicle.
3r. Una vegada acreditat l’anterior punt, indemnitzar a la Sra. Catalina Molinas Juan amb la
quantitat de 1440’72 €.

4rt. Notificar el present acord a la interessada i a la companyia d’assegurances Mapfre, aquesta
darrera en compliment del deure de col∙laboració i als que legalment pertoquin, així com a l’àrea
d’Intervenció municipal als efectes preceptius.
6.2. Aprovació, si procedeix, de la convocatòria extraordinària per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva a les associacions o entitats de caire social
Vist que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada dia 24 de juliol de 2014, va aprovar les bases i la
convocatòria (BOIB núm. 105 de data 05.08.14) per concedir subvencions a les associacions de caire
social davant la necessitat de fomentar, impulsar i incentivar l’organització i desenvolupament d’activitats
i programes en matèria de serveis socials i de fomentar el teixit associatiu del municipi.
Vist l’informe emès per les treballadores socials . XXXXX en data 02.10.14 en el que constaten que,
finalitzat el termini de presentació de sol∙licituds (23.08.14) tan sols s’han presentat tres associacions
(ABAIMAR, AFAMA i Fundació CORS OBERTS) resultant procedent l’aprovació d’una convocatòria
extraordinària que ajudarà a les associacions o entitats de caire social sense ànim de lucre, registrades i
amb seu o representació a Pollença, a desenvolupar la seva activitat i demés programes, tot tenint en
compte el romanent de crèdit existent a l’aplicació pressupostària inicialment destinada.
Pels motius abans exposats i de conformitat amb la Proposta del Regidor delegat de Serveis Socials
Miquel Llobeta Vives de dia 2 d’octubre de 2014, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Aprovar la convocatòria extraordinària de subvencions de l’Ajuntament de Pollença a les
associacions de caire social any 2014.
Segon. Les bases reguladores que regiran el present procediment extraordinari per a la concessió de
subvencions seran les publicades en el BOIB núm. 105 de data 05.08.14, prèviament aprovades per acord
de l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada dia 24 de juliol de 2014.
Tercer. Ordenar la publicació de la convocatòria extraordinària en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
establint que el termini de presentació de presentació de sol∙licituds serà de vuit dies hàbils des de la
publicació de la convocatòria al BOIB, tauler d’anuncis i lloc web municipal.
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

