ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 19/2014
Caràcter: ordinària
Data: 21 d’octubre de 2014
Horari: de 09:15 a 11:35 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 7 d’octubre 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 7 d’octubre 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 7 d’octubre de 2014.
Vist que no n’hi ha cap, s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2. URBANISME
2.1. – Llicències urbanístiques
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.
2.2.  Disciplina urbanística
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.

2.3. Varis
2.3.1. Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 970 de dia 9 d’octubre de 2014 d’aprovació
del projecte d’obra pública ordinària “Rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del
municipi de Pollença/Fase 2)”
A continuació es dona compte de la resolució de Batlia núm. 970 de dia 9 d’octubre de 2014 que es
transcriu literalment:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 970. Considerant la necessitat d'executar l'obra pública de “Rehabilitació i millora del
paviment de diversos carrers del municipi de Pollença/Fase 2)” per a la prestació efectiva dels serveis de competència
municipal de infraestructura viària i a finançar amb fons propis per la qual cosa resulta precisa l'elaboració i aprovació d'un
projecte d'obra pública ordinària per aquest Ajuntament segons les disposicions urbanístiques, tècniques i de contractació
aplicables.
Vist el projecte d’obra redactat al respecte per l’enginyer municipal Miquel Amengual Buades amb un pressupost general de
contracte de 247.683,21 € i de 52.013,47 € d'IVA, comprensiu del contingut establert a l’article 123 del Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i vist així mateix informe
tècnic emès per l'arquitecte municipal de data 02.10.14 i informe jurídic de data 03.10.14 que obren a l'expedient.
Conformement allò disposat a l’apartat 1 de l’article 121 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i als articles 148 i següents de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i en virtut de les atribucions conferides per la Disposició Addicional
2ª del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, com a òrgan competent per a la seva contractació, i d’acord amb el punt tercer de la resolució de Batlia núm. 477 de
dia 30 de juny de 2013 (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 de la Junta de Govern Local, per la present
RESOLC:
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra pública ordinària “Rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers
del municipi de Pollença/Fase 2)”, redactat per l’enginyer municipal Miquel Amengual Buades amb un pressupost general
de contracte de 247.683,21 € i de 52.013,47 € d'IVA,
Segon. Sotmetre al tràmit d’exposició pública per un termini de quinze dies mitjançant anunci a publicar al tauler d'edictes i
a la pàgina web d'aquest Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el projecte d'obra pública redactat al
respecte, conformement amb el previst a l’article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears. Durant el període d'exposició pública, podrà examinarse el projecte esmentat per qualsevol persona i
formularse les al∙legacions que procedeixin, tot significant que el projecte s’entendrà definitivament aprovat en el cas de que
no es presentin al∙legacions en legal forma.
Tercer. Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als efectes
oportuns.”

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
2.3.2. Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 971 de dia 9 d’octubre de 2014 d’aprovació
del projecte d’obra pública ordinària “Canvi de coberta de l’edifici polivalent Miquel Capllonch”
A continuació es dona compte de la resolució de Batlia núm. 971 de dia 9 d’octubre de 2014 que es
transcriu literalment:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 971. Considerant la necessitat d'executar l'obra pública de “Canvi de coberta de
l’edifici polivalent Miquel Capllonch” per a la prestació efectiva dels serveis de competència municipal d’equipaments
culturals i a finançar amb fons propis per la qual cosa resulta precisa l'elaboració i aprovació d'un projecte d'obra pública
ordinària per aquest Ajuntament segons les disposicions urbanístiques, tècniques i de contractació aplicables.
Vist el projecte d’obra redactat al respecte per l’arquitecte dels serveis tècnics municipals Xavier Oliver Simarro amb un
pressupost general de contracte de 140.427,00 € i de 29.489,28 € d'IVA, comprensiu del contingut establert a l’article 123 del
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
vist així mateix informe tècnic emès per l'arquitecte municipal de data 14.03.14 i informe jurídic de data 03.10.14 que obren a
l'expedient.

Conformement allò disposat a l’apartat 1 de l’article 121 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i als articles 148 i següents de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i en virtut de les atribucions conferides per la Disposició Addicional
2ª del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, com a òrgan competent per a la seva contractació, i d’acord amb el punt tercer de la resolució de Batlia núm. 477 de
dia 30 de juny de 2013 (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 de la Junta de Govern Local, per la present
RESOLC:
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra pública ordinària “Canvi de coberta de l’edifici polivalent Miquel
Capllonch” redactat per l’arquitecte dels serveis tècnics municipals Xavier Oliver Simarro amb un pressupost general de
contracte de 140.427,00 € i de 29.489,28 € d'IVA.
Segon. Sotmetre al tràmit d’exposició pública per un termini de quinze dies mitjançant anunci a publicar al tauler d'edictes i
a la pàgina web d'aquest Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el projecte d'obra pública redactat al
respecte, conformement amb el previst a l’article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears. Durant el període d'exposició pública, podrà examinarse el projecte esmentat per qualsevol persona i
formularse les al∙legacions que procedeixin, tot significant que el projecte s’entendrà definitivament aprovat en el cas de que
no es presentin al∙legacions en legal forma.
Tercer. Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als efectes
oportuns.”

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
2.3.3. Aprovació, si procedeix, del projecte d’obra pública ordinària “Canvi de coberta de l’edifici
polivalent Miquel Capllonch”
A continuació es dona lectura a la Proposta de Batlia de dia 15 d’octubre de 2014 que es transcriu
literalment a continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA
Considerant la necessitat d'executar l'obra pública de “Millora de l’aparcament annex a la piscina municipal”
per a la prestació efectiva dels serveis de competència municipal de regulació i ordenació del trànsit i de
l’estacionament de vehicles i a finançar amb fons propis per la qual cosa resulta precisa l'elaboració i aprovació
d'un projecte d'obra pública ordinària per aquest Ajuntament segons les disposicions urbanístiques, tècniques i de
contractació aplicables.
Vist el projecte d’obra redactat al respecte per l’enginyer municipal Miquel Amengual Buades amb un pressupost
general de contracte de 49.566,96 € i de 10.409,06 € d'IVA (21%), comprensiu del contingut establert a l’article
123 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic i vist així mateix informe tècnic emès per l'arquitecte municipal de data 02.10.14 i informe
jurídic de data 10.10.14 que obren a l'expedient.
Conformement allò disposat a l’apartat 1 de l’article 121 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i als articles 148 i següents de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i en virtut de les atribucions
conferides per la Disposició Addicional 2ª del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, com a òrgan competent per a la seva contractació,
i d’acord amb la resolució de Batlia núm. 477 de dia 30 de juny de 2013 (BOIB núm. 108 de 16/07/11) de
delegació de competències a la Junta de Govern Local, aquesta Batlia proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’obra pública ordinària “Millora de l’aparcament annex a la piscina
municipal” redactat per l’enginyer municipal Miquel Amengual Buades amb un pressupost general de contracte
49.566,96 € i de 10.409,06 € d'IVA (21%).
Segon. Sotmetre al tràmit d’exposició pública per un termini de quinze dies mitjançant anunci a publicar al tauler
d'edictes i a la pàgina web d'aquest Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el projecte d'obra
pública redactat al respecte, conformement amb el previst a l’article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears. Durant el període d'exposició pública, podrà examinarse el
projecte esmentat per qualsevol persona i formularse les al∙legacions que procedeixin, tot significant que el
projecte s’entendrà definitivament aprovat en el cas de que no es presentin al∙legacions en legal forma.
No obstant això, la Junta de Govern Local, ACORDARÀ.

Pollença, 15 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.

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:
Núm. Document

Nom tercer

Descripció

Imp. (Eur)

S9B401N0233363

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS, OFIC CALA, AGO14

53,08

PCB401N0150449

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS, PL. VELLA 7, AGO14

298,74

P4A401N0724744

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS, CALVARI, 2, AGO14

2.188,66

P4A401N0733038

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS, PL C MONNARES, AGO 14

1.045,04

P4A401N0724746

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS, G.C.COLONYA, AGO 14

716,14

P4A401N0728208

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS S DOMINGO, AGO 14

657,39

PHC401N0038658

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC EDIFICIS, METGE LLOPIS, AGO 14

657,59

SAB401N0163824

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

160,89

SAB401N0163931

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

PHC401N0039116

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

001/005

PROPIEDADES TABARE SL

FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM PL. S. VICENÇ AGO
14
FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM FAR BOMBA
AGO14
FLUID ELECTRIC CLAVEGUERAM C. BARQUES GOLA
14
POLISSA RESPONS. CIVIL, GENERAL I
PROFESSIONAL
SOPAR GRUP DEGUSTACIO PER A 13 PERSONES.

2014/102

ON LINE SONORITZACIOS, S.L.

EQUIP SO I LLUM "MARXA FRESCA 2014".

18414

MARSAVE MALLORCA, S.L.

1403429

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

VIGILANCIA, SALVAMENT SOCORISME PLATGES,
AGOST.
1283 COPIES NEGRE I 2820 COLOR MPC2500 TURISME.

2332

 CAN BISQUERRA

50 BARRES I 2 PANS RECEPCIO PATRONA.

86,26

3208D

TRIANGLE POSTALS, S.L.

78,95

14

XXXXXXXXXXX

03/14

XXXXXXXXXXX

2 SERRA TRAM., MCA.ANGLES, 150 POSTALS C1 I 50
C4
ASSAIGS I ACTUACIO ESPECTACLE CLASSICS 2122
SET.
FUNCIO D'IMITACIO DEL FOC 16 DE MARÇ.

6015

AMBUIBERICA, S.L.

6016

AMBUIBERICA, S.L.

6017

AMBUIBERICA, S.L.

A 6654

EXTINT NORD, S.L.

POLISSA 75957779 ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA

1.097,29
83,64
14.075,49
286
7.260,00
41.894,28
280,66

786,5
726

SERVEI AMBULANCIA: REVETLA PLAÇA MAJOR
01/08/14.
SERVEI AMBULANCIA: SIMULACRE MOROS 02/08/14.

815

SERVEI AMBULANCIA: 02/08/14 DE 17.0 A 00.00
HORES.
2 EXTINTORS BARCA SALVAMENT.

350

450

72,6

A/2014/0001274526 SOLRED, S.A.

COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA, AGOST.

334,18

602/14

JAIME CARBONELL VALLS, S.L.U.

SERVEIS DESRATITZACIO I DESINFECCIO, AGOST.

991,67

14003514

SOCOMOR, S.A.

1X60 DRISOL SP (POLICIA).

1408//22

VISABREN SERVICIOS GENERALES, S.L.

SERVEI VIGLIÀNCIA PAVELLO POLLENÇA, AGOST.

FAM140126

PROFESSIONAL SOFTWARE DEVELOPMENT SL

A/366

HUMA 06, S.L.

MANTENIMENT BASIC 7 TERMINALS DE
EMPREMPTES.
VIDEO REPORTATGE I DUPLICAT DVD (A.TURISME).

139

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

143

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

5 TALONARIS "MULTA" I ADHESIUS "TRIATLO
PORT".
100 CARTELLS "LOW CARBON TOURISMJORNADA 25
SEP.".

280,96
1.230,09
375,1
272,25
308,55
121

A 491

GRABADOS NAYBOR, S.A.

 24 BANDES DE DISM 60X50X5.

L 1096

GRABADOS NAYBOR, S.A.

MOTO PER ROTULAR 14H.

L 1182

GRABADOS NAYBOR, S.A.

839,35

38/2014

XXXXXXXXXXX

16 BANDES DISM, 2 QUADRATS ALUMINI 60X60 I 4
BRIDE
PINTAR PISSARES C.P.COSTA I LLOBERA.

147169

PLAÇA 18, S.L.

40 CAMISETES "MIRA MIRA ELS NOSTRES PADRINS".

322,47

14/893

3 "ARMILLAS" PL BALEARS S/ESCUT.

F14/240

PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD,
S.A.
VIRTUAL THINK COMUNICACION, S.L.

11/008623

CUXACH S.A.

3 BOSSES BRIDES FISHER, POLICIA.

73/14

AGENCIA DE TURISME DE LES ILLES BALEARS

37

LOPEZ CHACON, SL

PARTICIPACIO FIRA THE LONDON BIKE SHOW 1316
FEBR.
PAVIMENTACIO ACCES CEIP PORT POLLENÇA.

29

XXXXXXXXXXX

95

FONAESPORT, S.L.

96

FONAESPORT, S.L.

203

ELECTRICA BAHIA, S.L.

109

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS, SA

(10) 9/14

XXXXXXXXXXX

21614

MARSAVE MALLORCA, S.L.

14/435

CAMPANYA PUBLICITARI GESTIO MUNICIPAL.

1.016,40
79,32

217,8
66,07
605
27,02
605
24.567,00

SERVEI COMUNICACIONS, PLANA WEB, ETC,
SETBRE.
CONTRACTA ACTIVIT. AQUATIQUES, 1630
SETEMBRE.
SERVEI ACTIVITATS ESPORTIVES, 16 A 30
SETEMBRE.º
MANTENIMENT ENLLUMENAT PORT, SETEMBRE.

1.361,25

4.049,46

ESTUDI 6 GESTIO SOCIOEDUCATIVA, S.L.

MANTENIMENT INTEGRAL ALINEACIONS ARBORIES,
SETBRE.
CLASSES TEATRE ESCOLES I ASSAJOS ESTIU,
SETEMBRE.
VIGILANCIA, SALVAMENT SOCORISME PLATGES,
SETBRE.
TREBALL A L'ESCOLETA LA GOLA, SETEMBRE.

020/14

XXXXXXXXXXX

SERVEI COORDINADOR SALVAMENT, SETEMBRE.

1.196,45

640/14

JAIME CARBONELL VALLS, S.L.U.

991,67

343

 TAXI NUM.25

04/14

XXXXXXXXXXX (22903155P)

AU140124

CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA "COLONYA"

10

XXXXXXXXXXX

1

XXXXXXXXXXX

1

XXXXXXXXXXX

1

XXXXXXXXXXX

1

XXXXXXXXXXX

4001403824

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,SA

14/0153

ALCUDIA LUZ, S.L.

A/358

ANUART, S.L.

L 1208

GRABADOS NAYBOR, S.A.

SERVEIS DESRATITZACIO, DESINSECTACIO,
SETEMBRE.
2 SERVEIS TAXI AEROPORT VISITA A LOS
ALCAZARES.
LLOGUER SOLAR HORT CAMI DEL PUIG, 3ER
TRIM.14.
LLOGUER LOCAL C/ CECILI METEL,4 JUTJAT PAU,
OCTUBR
LLOGUER CAMP DE FUTBOL CAN ESCARRINXO,
OCTUBRE.
SERVEI MUSICAL ACTUACIONS TEATRALS 12 I 21
SETBRE.
SERVEI MUSICAL ACTUACIONS TEATRALS 12 I 21
SETBRE.
SERVEI MUSICAL ACTUACIONS TEATRALS 12 I 21
SETBRE.
SERVEI MUSICAL ACTUACIONS TEATRALS 12 I 21
SETBRE.
FRANQUEIG CORRESPONDENCIA MNPAL.,
SETEMBRE.
SONORITZACIO I IL.LUMINACIO "CLASSICS A
L'ESTIU".
SUSCRIPCIO ALTA "REVISTA" MUSEU OCT.14 A
SET.2015.
5 SENYALS STOP ALUMINI I 10 BRIDES.

L 1211

GRABADOS NAYBOR, S.A.

2 VINILS: RESERVATS I 15 ADHESIUS.

L 1251

GRABADOS NAYBOR, S.A.

10 ROTLLES CINTA DE POLICIA I 2 D'OBRA.

L 1252

GRABADOS NAYBOR, S.A.

MATERIAL DE SENYALITZACIO VIAL.

A 14/5721

ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA, S.A.L.

ESCOLA D'ADULTS, SETEMBRE.

5461166770

REPSOL DIRECTO, S.A.

674 L. REPSOL ENERGY e+, PAVELLO.

408000400

FERRO BUSO, S.L.

14/837
1403838

PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD,
S.A.
PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

TREBALLS CAMP FUTBOL POLLENÇA I PORT I
PISCINA PT.
VESTUARI POLICIA LOCAL.

1403841

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1403842

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1403843

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

3344 FOTOCOPIES MP2851 BATLIA 01/08 A 01/09/14.
6701 FOTOCOPIES MP3351 POLICIA DE 0108 A 0109
14
1085 FOTOCCOPIES NEGRE I 3 COLOR MPC3003SP
C.CULT.
1884 FOTOCOPIES NEGRE I 1609 COLOR MPC2050
URBAN.

4.375,15
1.765,55
2.083,33

1.397,55
40.542,85
5.643,92

163,32
2.783,00
485,94
2.300,37
200
200
200
200
2.916,04
1.724,25
66
436,93
13,61
110,35
620,52
1.568,67
596,98
1.314,50
757,58
55,26
115,63
18,09
206,5

140038

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1403846

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1403847

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1403851

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1404171

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

32440D

TRIANGLE POSTALS, S.L.

32511D

TRIANGLE POSTALS, S.L.

820 FOTOCOPIES NEGRE I 714 COLOR MPC2500
TURISME.
1528 FOTOCOPIES NEGRE I 125 COLOR MPC3000AD
CADAST
3141 FOTOCOPIES NEGRE I 5095 COLOR MPC3002AD
URB.
2181 FOTOCOPIES NEGRE I 955 COLOR MPC2050
SECRET.
REPARAR FOTOCOPIADORA MPC2500 TURISME
POLLENÇA.
GUIA¬MAPA LA SERRA DE TRAMUNTANA I
MCA.SERIA 4.
5 MAPA MALLORCA, ANGLES.

136,69

32516D

TRIANGLE POSTALS, S.L.

2 GR221 SERRA DE TRAMUNTANA, ALEMANY.

16,81

1188

CARROCERIAS FRANCISCO HIJOS, S.L.

249,26

1 056503
14/00017

RED DIGITAL DE TELECOMUNICACIONES DE LAS ISLAS
BALEARES, S.L.
NAUTICA BRUIXOLA, S.L.

2 BATERIES SCNRECO 7,2 V COMANDAMENT
DIST.GRUA.
QUOTA BANDA AMPLA, OCTUBRE.

684,53

FV/1266

XXXXXXXXXXX

REPARACIONS VARIES EMBARCACIO A.MEDI
AMBIENT.
DESEMBUSSAR BANY QUARTER POLICIA.

FV/1265

XXXXXXXXXXX

REPARACIONS SANITARIES POLIESPORTIUS.

FV/1267

XXXXXXXXXXX

155,05

FV/1268

XXXXXXXXXXX

REPARAR AVERIA FONTANERIA PARKING
C.MUNNARES.
REPARACIO SANITARIA CAN ESCARRINXO.

FV/1269

XXXXXXXXXXX

REPARAR COMPTADOR REG PASSEIG SARALEGUI.

193,35

FV/1270

XXXXXXXXXXX

REPARAR BANYS CAMERRINS CLAUSTRE.

FV/1272

XXXXXXXXXXX

REPARAR MODULS BANYS C.S.VICENÇ.

118,52

FV/1273

XXXXXXXXXXX

REPARAR WC HOMES PARC INFANTIL C.METELO.

123,54

FV/1274

XXXXXXXXXXX

2014A124

FUNERARIA DE POLLENÇA S.C.

1.543,79

92/2014

FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS

REPARAR MAQUINA REFRIGERACIO CENTRE
CULTURAL.
SERVEI DONAT AL DIFUNTL SR. DAVID ERIC C.
LINGART
GESTIO VARIS "CURSA MARINERA 2014".

95b/2014

FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS

GESTIO AMBULANCIA "CURSA PATRONA 2014".

369

102/2014

FEDERACIO D'ATLETISME DE LES ILLES BALEARS

FV014/02841

GASOIL SANBI, S.L.

GESTIO AMBULANCIES CURSA I CAMINADA
S.ALZHEIMER.
744 L. ADIESEL e+, VEHICLES POLICIA.

FV014/02843

GASOIL SANBI, S.L.

1035 L. ADIESEL e+ VEHICLES SERVEIS.

28/2014

XXXXXXXXXXX

ESPECTACLE "L'ARCA DE NOE".

14.117

UNISPORT CONSULTING, S.L.

F 1536

HERMANOS PALLICER PONS, S.A

2ª ETAPA XVII CHALLENGE A MALLORCA PER A
MASTERS.
SERVEI CAMIO GRUA TRASLLAT PIANO DE PEDRE.

470

AGENCIA DE TRANSPORTES PARRUS UNION,S.L.

SERVEI TRANSPORT, SETEMBRE.

69,8

51

U.T.E.NETEJA VIARIA POLLENÇA

SERVEI NETEJA VIARIA, AGOST.

69.909,14

52

U.T.E.NETEJA VIARIA POLLENÇA

SERVEI NETEJA VIARIA, SETEMBRE.

69.909,14

155/2014

XXXXXXXXXXX

3000 FLYERS I 50 POSTERS "ESCOLA DE PARES".

259

(VIDRES GARMA)

1410/10151

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

REPARAR PORTES CLAUSTRE I CANVIAR 2 VIDRES
GROCS.
SERVEI ALARMA C.CULTURAL, OCTUBRE.

1410/10152

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

SERVEI ALARMA C.P.JOAN MAS, OCTUBRE.

41,22

1410/10153

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

SERVEI ALARMA C.P.COSTA I LLOBERA, OCTUBRE.

40,23

1410/10154

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

SERVEI ALARMA NAU POLLENÇA, OCTUBRE.

47,14

1410/10155

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

SERVEI ALARMA SALES ASSAIG, OCTUBRE.

44,48

1410/10156

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

63,25

1410/10157

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

SERVEI ALARMA C.P.MIQUEL CAPLLONCH,
OCTUBRE.
SERVEI ALARMA C.P.PORT, OCTUBRE.

1410/10158

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

SERVEI ALARMA MUSEU, OCTUBRE.

141.925

FEIM ESPORT, SL

1.679,99

6372/14

ESTOP ESTUDIOS TOPOGRAFIA, S.A.

61/2014

 FERRERIA

XARXA NILO 3.5 MM. CAMP FUTBOL PORT I
ANCLATGE.
PLANOLS I CD XARXA CLAVEGUERAM I VIALS
URB.GOTMAR.
REPARACIO MATERIAL DE SENYALITZACIO VIAL.

9407102

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.

613,65

1016317

RECAMBIOS CENTRO, S.A.

SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT
3ER TRIM.
RECANVIS I REPARACIONS VEHICLES POLICIA.

16/14

NEXILOS SL

LLOGUER FINCA CAN BERENGUER, OCTUBRE.

46,71
475,6
140,01
60,5
236,6
16,82

249,02

64,74
1.205,81

55,54
58,69

70,79

817
369,6
966,46
1.344,47
847
3.025,00
332,75

350,9
171,65
52,39

31,33
53,09

1.452,00
1.063,35

58,84
363

14.203

H202 SPORT GLOBAL, S.L.

JOC PALS ACER I XARXA VOLEIBOL POLIESPORTIU.

14.229

H202 SPORT GLOBAL, S.L.

01/14

MOTO CLUB GRUP TRIAL POLLENÇA

4 BANCS C106 PLASTIC POLIETILEN, PARC
INFANTIL.
APROV.REGLAMENTS I SEGURS 12 PILOTS TRIAL
INDOOR.

333
346.971,95

TOTAL

Núm. Document

408,04
1.468,94

Nom tercer

Descripció

Imp, BOP

SAB401N0163952 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT, AV
PARIS, AGO14

225,97

SHA401N0216173 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT, AV.
PARIS, AGO 14

503,24

S9B401N0232350 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
J.B.CABANILLAS AGO 14

153,14

SHA401N0216312 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT, C.
MOLINS, AGO 14

216,06

SAB401N0163639 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
ROSES, AGO 14

15,42

S9B401N0233361 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT CAN
BOTANA, AGO 14

42,43

SAB401N0163930 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENATPOL
10, AGO 14

298,63

S3A401N0060439 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
PINSA, JUL 14

390,45

S3A401N0061093 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT PINS,
AGO 14

339,51

S3A401N0060805 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT U.
PINARET, AGO 14

417,76

SDA401N0190512 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT BOT,
AGO 14

601,78

PKC401N0163229 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT CR.
MA 10, AGO 14

128,47

P3A401N0538228 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
APARCA PAVELLO AGO 14

116,35

P4A401N0727350 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT E.
TORRES, AGO 14

462,45

P4A401N0726402 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT POL.
10 JOU AGO 14

394,04

P4A401N0730671 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT POL.
4 AGO 13

357,41

P4A401N0727352 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
MERCAT, 2 AGO 14

471,38

P4A401N0728209 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
ROSES, SN AGO 14

167,43

P4A401N0729710 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
CODONYER, AGO 14

493,29

P4A401N0728210 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT M.
PELAYO, AGO 14

363,51

P4A401N0731531 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
PREDI FOMENTOR, AGO 14

349,40

P4A401N0728954 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT POLL
AGO 14

664,76

P4A401N0726405 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT J.
SOROLLA AGO 14

573,00

P4A401N0728955 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ENLLUMENAT
AV.G.COLOM AGO 14

582,42

S1A401N0142923 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

FLUID ELECTRIC ESPORTS FUTBOL
PORT AGO 14

1.184,48

P1A401N1286246 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESPORTS PISCINA
PORT AGO 14

2.128,24

P4A401N0724742 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESPORTS PAVELLO
POLLENÇA AGO14

1.142,80

P4A401N0726404 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESPORTS CAN
ESCARRINXO AGO 14

385,86

P4A401N0730845 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESPORTS POLIESP.
PORT AGO 14

232,88

P4A401N0724745 ENDESA ENERGIA, S.A.U.

FLUID ELECTRIC ESPORTS POLIESP.
POLLENÇA AGO14

2.044,90
15.447,46

2n. Aprovar la següent relació de despeses no registrades, amb els seus corresponents imports, i amb
subjecció als crèdits i aplicació pressupostària corresponent del vigent pressupost de l’exercici 2014:
NÚM.DOC

A00097

NOM INTERESSAT

DESCRIPCIO

IMPORT €

POLICIA LOCAL

HORES EXTRAORDINARIES,
SETEMBRE.

POLICIA LOCAL

GRATIFICACIONS SEGONS CONVENI,
SETEMBRE.

11.517,07

PERSONAL SERVEIS

PLUS CONDUCCIO VEHICLES, JUNY,
JULIOL, AG.I SETBRE.

1.580,70

XXXXXXXXXXX

QUILOMETRATGE, SETEMBRE.

20,16

XXXXXXXXXXX

TASQUES D'OFICIAL 2ª JARDINER 24
JULIOL A 14 AGOST.

42,49

5.126,56

XXXXXXXXXXX

TREBALLS VARIS FUSTERIA +
VIDRES, RESIDENCIAC.DIA.

XXXXXXXXXXX

DIETES I QUILOMETR.VOCAL
C.O.SUBINSPECTOR P.L.

323,80

XXXXXXXXXXX

DIETES I QUILOMETR.VOCAL
C.O.SUBINSPECTOR P.L.

496,56

TOTAL

6.520,21

25.627,55

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. Resolució, si procedeix, del recurs de reposició interposat contra l’acord de la Junta de Govern
Local adoptat en sessió ordinària celebrada dia 6 de maig de 2014 de denegació d’autorització
d’ocupació de la via pública als carrers Jaume III/Coronel Aloy de Pollença (RGE núm. 5082 de
28.07.14)
Vist el recurs de reposició interposat per la senyora XXXXXXXXXXX contra l’acord de la Junta de Govern Local
adoptat en sessió ordinària celebrada dia 6 de maig de 2014 de denegació d’autorització d’ocupació de la via
pública als carrers Jaume III/Coronel Aloy de Pollença (RGE núm. 5082 de 28.07.14) mitjançant es sol∙licita,
en la seva part bastant, l’anul∙lació parcial del punt segon de l’acord adoptat en sessió celebrada dia 6 de
maig de 2014, conservant la concessió de la llicència per ocupació de la via pública autoritzada al punt
primer de l’esmentat acord, i que s’adopti l’acord que procedeixi mitjançant el qual s’atorgui la llicència
d’ocupació sol∙licitada conforme la sol∙licitud presentada (RGE núm. 3098 de 25.04.14) respecte l’ocupació
de via pública amb dues taules i quatre cadires a col∙locar damunt la voravia als dos metres quadrats aferrats
a la façana del local que dona al carrer Bartomeu Aloy.
Examinat l’acord adoptat en sessió ordinària celebrada dia 6 de maig de 2014 objecte del present recurs
de reposició que es transcriu literalment a continuació en la part que interessa: “ .../...1r. Concedir
llicència per l’ocupació de la via pública amb quatre (4) taules i setze (16) cadires a la Sra. XXXXXXXXXXX
titular de l’establiment denominat CAN RASCA situat al carrer Bartomeu Aloy, per un període de 8
mesos i 1 dia, comprès entre dia 30/04/2014 a dia 31/12/2014, per l’any 2014, que aniran col∙locades
damunt la calçada i davant la façana del local.
2n. Procedir a la retirada immediata dels elements no autoritzats per l’ocupació de l’any 2014..../...”
Vist l’informe emès per l’InspectorCap de la Policia Local en data 16.10.14 on s’adverteix de la situació
anòmala o irregular de la col∙locació de jardineres i en aquell moment també (15.10.14) d’1 taula i 4
cadires, col∙locades en calçada amb trànsit de vehicles i fora dels espais reservats a estacionaments de
vehicles, no complint la normativa establerta, concretament l’apartat a) de l’article 6 de l’ordenança

municipal reguladora de l’ús de la via pública, fent constar expressament, alhora, que les altres 3 taules i
12 cadires autoritzades estaven col∙locades correctament a zona d’estacionament de vehicles.
Vist l’informe emès pel TAG de l’àrea d’Hisenda en data 15.10.14 respecte el recurs de reposició
interposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer. Estimar les al∙legacions presentades contra l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió
ordinària celebrada dia 6 de maig de 2014 de denegació d’autorització d’ocupació de la via pública als
carrers Jaume III/Coronel Aloy de Pollença conforme l’informe emès pel TAG Àrea d’Hisenda en data
15.10.14 que s’adjunta al present acord i, en conseqüència, concedir llicència de l’ocupació de via pública
amb dues (2) taules i quatre (4) cadires a la Sra. XXXXXXXXXXX, titular de l’establiment denominat CAN
RASCA, damunt la voravia davant l’establiment i aferrades a la façana que correspon al carrer Bartomeu
Aloy , de conformitat amb l’informe emès per part de l’agent de la Policia Local de data 03.05.14, fins
dia 31 de desembre de 2014, i ratificar íntegrament el punt primer de l’acord adoptat en sessió celebrada
dia 6 de maig de 2014 de concessió de llicència per l’ocupació de la via pública.
Segon. Procedir a la retirada immediata dels elements no autoritzats per l’ocupació de via pública
consistents en jardineres, una (1) taula i quatre (4) cadires de conformitat amb l’informe emès per part de
l’Inspector de la Policia Local en data 16.10.14 que s’adjunta el present acord.
Tercer. Les llicències per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements decoratius queden
subjectes a les següents prescripcions:
a) L’horari d’obertura dels bars, restaurants i cafeteries serà a partir de les 06:00 hores i no podran romandre oberts més
enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a les terrasses ocupades pels esmentats
establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada del dia següent.
b) Els parasols tindran estructura i tela lleugera, lona natural o plastificada i fàcilment plegable, d’un sola columna i
tela, de planta circular o poligonal. No podran dur faldons a excepció dels mesos considerats temporada baixa i entre la
part més baixa del parasol i el paviment, haurà d’haver un mínim de 2.20 m.
c) No es permetrà que les taules, cadires i parasols autoritzats per l’ocupació de la via pública continguin cap tipus de
publicitat i a més representin un detriment per a l’estètica de les façanes i de l’entorn.
d) Tots els elements que formen part de la llicència concedida (taules, cadires, parasols i altres elements de decoració,
com ara, jardineres o cartells) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació de la via pública.
e) Ocupacions damunt calçada. Conformement disposa l’article 6 de l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via
pública els llocs reservats per a l’estacionament de vehicles es podran convertir en espai per a taules i cadires quan hi
hagi un informe previ favorable de la Policia Local, sempre que es reuneixin els següents requisits:
1. L’espai a ocupar serà aquell situat a la projecció perpendicular a la façana del local/establiment de l’activitat.
2. A calçades de sentit únic, quedarà una amplada mínima per a la circulació de vehicles de 3.25 m.
3. A calçades de doble sentit de circulació, l’amplada mínima per a la circulació de vehicles serà de 5.25 m.
4. La zona a ocupar estarà senyalitzada i tancada mitjançant algun mitjà físic com jardineres o vallat anclat i
desmuntable, el disseny del qual serà aprovat prèviament per l’Ajuntament.
5. Es recomana al titular de l’explotació la instal∙lació d’una tarima, l’amplada de la qual no podrà superar l’espai
autoritzar i en cap cas no podrà ser superior a 2 m. (amplada de l’espai que ocupa l’estacionament d’un vehicle),
per motius de seguretat i delimitació. En tots els casos la tarima serà desmuntable i serà retirada en els períodes en
que no hi hagi l’ocupació.

Quart. Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
oportuns.
3.3.2.  Aprovació, si procedeix de la devolució d’ingressos indeguts d’IBI.
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXXX (RGE núm. 6302 de 06/10/2014) mitjançant la qual
demana la devolució dels imports abonats indegudament en concepte d’IBI d’un immoble situat al
Passeig Voramar 65 amb referència cadastral 7580106EE017880004WP i realitzades les oportunes
comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.Procedir a la devolució al Sr. XXXXXXXXXXX de la quantitat de 2.508,71 € abonats indegudament en
concepte d’IBI dels exercicis 2011 a 2013 atès que l’immoble no és de la seva propietat/titularitat.
2n.Notificar el present acord a l’interessat als efectes escaients i donar trasllat d’aquest acord a l’ATIB
per a que efectuï les liquidacions al titular de l’immoble, als efectes oportuns.

3.4. Varis
3.4.1. Aprovació, si procedeix de bonificació de l’IBI per família nombrosa
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXXX (RGE núm. 6145 de 30/09/2014) mitjançant la qual
demana gaudir dels beneficis fiscals corresponents pel fet de ser titular de família nombrosa en relació a
determinats tributs/imposts i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.Denegar la bonificació de l’impost de béns immobles (IBI) de l’immoble situat al carrer Coronel
Aloy, 75 de Pollença, de conformitat amb l’article 15.3.de l’ordenança fiscal reguladora de l’avantdit
impost atès que el seu valor cadastral és superior a 180.000 euros.
2n.Denegar la sol∙licitud de bonificació respecte d’altres tributs atès que les respectives ordenances
fiscals no contemplen la condició de família nombrosa com a causa d’aplicació de beneficis/bonificacions
fiscals.
3r.Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.

Diligència. Per fer constar que, abans de procedir al tractament del punt 3.4.2 de l’ordre del dia, la Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre
s’absenta de la sessió.

3.4.2. Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 2014/44 per ocupació de la via pública
(Expedient núm. 2014/533)
Seguidament es dóna compte de la proposta de l’Instructor de l’expedient sancionador dictada en el dia
13 d’octubre de 2014
“Vista la resolució adoptada per aquesta Batlia, núm. 2014/870 en data 01/09/2014, d’inici de
procediment sancionador a l’establiment denominat MARTINA RENT A CAR situat al C/ JUAN XXIII,
NÚM. 13.
Vist l’informe de la Policia Local que obra a l'expedient.
Vistes que no s’han presentat al  legacions en el termini establert a l’efecte.
Vist que el fet d’ocupar la via pública sense autorització és constitutiu d’una infracció de l’article 16.3 )
de l'Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública i tenen la qualificació de molt greus.
Atès el que estableix l’article 17 c) de l’esmentada Ordenança la sanció a imposar és de 301 fins a 600
euros/dia.
Vist que no concorren circumstàncies modificatives.
L’instructor que subscriu proposa: a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
1er. Imposar a l’establiment MARTINA RENT A CAR, propietat de XXXXXXXXXXX una sanció de 301 €
com a responsable de la infracció corresponent a l’article 16.3 c) de l’Ordenança d’ocupació de la via
pública de l’Ajuntament de Pollença.
No hi ha danys i perjudicis que s’hagin d’indemnitzar.
2n.Notificarho a l’interessat, als efectes oportuns.
No obstant això, la Junta de Govern Local, acordarà.
Pollença, 13 d'octubre de 2014
L’Instructor de l’expedient sancionador
Maria P. Buades Cifre”
Passats a votació els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta precedent i els
acords continguts en la mateixa.

Diligència. Per fer constar que la Regidora Sra. Maria P. Buades Cifre s’incorpora novament a la sessió.

3.4.3. Aprovació si procedéix, de la reducció del cànon d’explotació de la platja de Cala Molins en
la temporada 2011.
Vista la instancia presentada pel Sr. XXXXXXXXXXX (RGE núm. 4167 de 06/06/2011) mitjançant la qual
demana la rebaixa del cànon d’explotació de la platja de Cala Molins durant l’exercici 2011, atenent que
es va substituir per part de l’Ajuntament la concessió de 4 velomars per piragües.
Vist que de la liquidació 1122000003 efectuada per import de 27.372,16 euros en concepte cànon
d’explotació de la platja de Cala Molins hi ha 4.925,16 euros pendents de cobrament.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics de l’àrea de Medi Ambient en data 07 d’octubre de 2014 que
conclou que s’ha de reduir l’esmentat cànon en un import de 1.879,05 euros.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Reduir el cànon corresponent a la explotació de la platja de Cala Molins en la temporada 2011 en
un import de 1.879,05 euros.
Segon. Donar de baixa la part pendent de cobrament de la liquidació 1122000003.
Tercer. Efectuar nova liquidació per import de 3.046,11 euros indicant que el termini per efectuar
l’ingrés en període voluntari serà l’establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, als comptes oberts a nom de l’Ajuntament.
Data de notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la notificació fins el dia 20 del mes
posterior, o l’immediat hàbil següent.
 Data de notifcació entre els dies 16 i barrer de cada mes, des de la data de la notificació fins el dia 5 del
segon mes posterior, o immediat hàbil següent.

Quart. Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents.
3.4.4. Aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució d’inici del procediment de declaració de
pèrdua del dret al cobrament de l’ajuda econòmica per actuacions de rehabilitació i restauració de
façanes d’edificis inclosos dins l’àmbit del PECH (Expedient núm. 01/13/5660)
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 20 d’octubre 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.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de desembre de 2013, per la que es va acordar la
concessió de l’ajuda econòmica per import de mil siscents cinquantaset euros amb tretze cèntims
d’euro (1.657’13 €),sol∙licitada pel Sr. XXXXXXXXXXX (RGE núm. 7256 de data 22.11.13) per a la
rehabilitació i la restauració de la façana de l’immoble ubicat en el carrer Alacantí, 67 de Pollença,
sol∙licitud emparada en la disposició transitòria de les bases reguladores de la convocatòria (Expedient
núm. 77/12 Àrea de Llicències d’Obra).
Vista la sol∙licitud de data 21 d’agost de 2014, amb RGE núm. 5437, presentada pel beneficiari, Sr.
XXXXXXXXXXX, per la que interessa l’abonament de la subvenció, amb presentació de documentació
adjunta, segons requereix la Base tretzena.
Vist l’Informe desfavorable al pagament de la subvenció al beneficiari, emès pels Serveis Tècnics
Municipals en data 2 d’octubre de 2014, atesa la realització en l’edificació d’obres sense autorització
municipal, efectuades de forma posterior a la inspecció de final d’obres, i de conformitat amb el seu

contingut, el qual s’accepta i serveix de motivació a la present, i que es dóna per reproduït en aquesta
seu, adjuntantse a la present.
Vist l’Informe jurídic emès dins l’expedient per la Secretària de la Corporació, en data 8 d’octubre de
2014, sobre la normativa d’aplicació, procediment a seguir, i qualificació inicial dels fets, el contingut
del qual s’accepta, motiu pel que els seus fonaments jurídics a continuació es transcriuen i serveixen de
motivació a la present:
“I. La normativa d’aplicació al present cas es troba en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la referida
Llei, i en les Bases Reguladores per a la concessió d’ajudes econòmiques per a actuacions de
rehabilitació i restauració de façanes per a l’any 20132014 del municipi de Pollença (BOIB núm.
159/2013 de 19 de novembre).
II. L’article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions regula el procediment
d’aprovació de la despesa i pagament de les subvencions, establint que el pagament de la subvenció es
realitzarà prèvia justificació, pel beneficiari, de la realització de l'activitat, projecte, objectiu o adopció
del comportament per al qual es va concedir en els termes que estableix la normativa reguladora de la
subvenció. Així mateix determina que es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la
subvenció en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes a
l'article 37 de la Llei.
III. Entre les causes de reintegrament de la subvenció, l’article 37.1.f) estableix l’incompliment pels
beneficiaris de les obligacions imposades per l'Administració així com dels compromisos per aquests
assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afectin o es refereixin a la manera en
què s'han d'aconseguir els objectius, realitzar l'activitat, executar el projecte o adoptar el comportament
que fonamenta la concessió de la subvenció.
Per altra part, l’article 37.1.a) de la Llei estableix com a causa de reintegrament el falsejament de les
condicions requerides o l’ocultació d’aquelles que haguessin impedit la seva concessió.
IV. En aquest sentit l’article 89.2 del Reglament, a més de reiterar l’establert en l’article 34 de la Llei,
estableix que, en aquests casos, el procediment per a la declaració de la procedència de la pèrdua del
dret al cobrament de la subvenció serà el previst a l’article 42 de la Llei, que regula justament el
procediment de reintegrament de subvencions.
Així mateix, l’article 91 del Reglament, en relació a l’incompliment de les obligacions establertes amb
motiu de la concessió de la subvenció, determina que en cas d’incompliment pel beneficiari dels
objectius, activitats o projectes, o dels comportaments que la fonamentaren o dels compromisos assumits,
procedirà el reintegrament total o parcial, atenent als criteris establerts en les bases reguladores de la
subvenció
V. L’objecte de la referida convocatòria de subvencions és, segons defineixen les seves bases
reguladores en la Base Primera: “...fomentar la promoció d’obres de rehabilitació i restauració de
façanes dels immobles del centre històric del municipi de Pollença”. Òbviament el compliment de dita
finalitat només s’ha de dur a terme dins el marc de la legalitat urbanística vigent, com a expressió de la
submissió a l’ordenament jurídic general. Específicament, la Base setena concreta aquesta obligació,
establint que les obres s’ajustaran en tot cas al Pla Especial de Centre Històric i al Pla General
d’Ordenació Urbana de Pollença, és a dir, s’han d’ajustar a la normativa de Planejament urbanística
municipal, la qual s’incardina dins el marc normatiu urbanístic.
En aquest sentit, la constatació pels Serveis Tècnics Municipals, en el seu informe de data 2 d’octubre, en
relació a la comprovació efectuada mitjançant visita a les obres, que s’han realitzat obres sense la
corresponent autorització municipal (informe que té presumpció de veritat en relació als fets observats
llevat de prova en contrari) determina d’acord amb la normativa en matèria de subvencions exposada,
més enllà de les possibles infraccions en matèria urbanística i de les seves responsabilitats, de forma
objectiva, l’apreciació d’un incompliment de l’establert a la Base setena.
VI. La Base Reguladora quinzena estableix la revocació i devolució de la subvenció quan el beneficiari
incompleixi total o parcialment les obligacions contretes.

VII. Encara que en el present cas no s’ha produït un falsejament de les dades o condicions requerides
per a la concessió de la subvenció, ni tampoc la ocultació de les condicions que haguessin impedit la seva
concessió, és evident que l’existència a l’edifici d’obres no emparades per una llicència municipal en
qualsevol moment anterior a la concessió de l’ajuda, n’haguessin impedit justament la seva concessió.
Atès que resulta acreditat en l’expedient que l’incompliment de l’obligació establerta en la Base
reguladora setena, ha tingut lloc de forma posterior a la concessió de la subvenció, determina l’aplicació
del supòsit de l’article 37.1.f) de la Llei General de Subvencions, i la procedència d’iniciar el
procediment de declaració de la pèrdua al dret al cobrament de la subvenció, que es tramitarà pel
procediment de reintegrament previst a l’article 42 de la Llei 38/2003, i la procedència de la pèrdua total
del dret al cobrament de la subvenció, d’acord amb l’establert a l’article 91 del Reglament de la Llei
General de Subvencions, en relació a la Base quinzena de la convocatòria.
VIII. No s’aprecia, en principi, la comissió pel beneficiari, de cap infracció de les tipificades a la Llei
38/2003, sense perjudici del que pugui resultar de la instrucció del procediment de pèrdua del dret a la
percepció de la subvenció.
IX. De conformitat amb l’establert als articles l’article 41.1 en relació a l’article 42, ambdós de la Llei
38/2003, l’òrgan competent per a iniciar i resoldre el procediment és l’òrgan concedent. En aquest cas, i
de conformitat amb l’establert al paràgraf tercer de la Base Reguladora 12 de la convocatòria, la Junta
de Govern Local.”

En ús de les atribucions conferides, d’acord amb l’establert a l’article 41.1 i 42 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, en relació a l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i a la Base 12ª reguladora de la concessió d’ajudes
econòmiques a la rehabilitació i restauració de façanes per a l'any 20132014 com òrgan instructor del
procediment proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
Primer. Iniciar el procediment de declaració de la pèrdua del dret al cobrament de la subvenció/ajuda
econòmica per import de mil siscents cinquantaset euros amb tretze cèntims d’euro 1.657,13 €
(corresponent al 30% del cost del pressupost subvencionable) concedida al Sr. XXXXXXXXXXX per la
rehabilitació i la restauració de la façana de l’immoble ubicat en el carrer Alacantí, 67 de Pollença,
d’acord amb la causa i per incompliment de les obligacions que s’indiquen, i amb afectació dels imports que
a continuació s’expressen:




Causa de l’inici: Haver realitzat obres en l’edificació posteriors a la inspecció final d’obres,
sense la preceptiva autorització municipal.
Obligacions que s’han incomplit: les establertes a la Base 7ª, no ajustarse al disposat al Pla
Especial de Centre Històric i al Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença.
Imports que es poden veure afectats: l’import total concedit, 1.657’13 €

Segon. Notificar l’acord al beneficiari, concedintli un termini d’audiència de quinze dies hàbils, per
tal que pugui formularne al∙legacions o presentar els documents i/o justificacions que consideri
pertinents, informantlo que l’expedient resta a la seva disposició a la Secretaria municipal durant el
termini indicat, als efectes legalment establerts.
Tercer. Donar trasllat de l’acord a l’àrea d’IntervencióTresoreria, per tal que en prenguin coneixement i
als efectes oportuns.
No obstant això, la Junta de Govern Local, ACORDARÀ.
Pollença, 20 d’octubre de 2014
L’ Instructor del procediment/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. Aprovació, si procedeix de l’exempció d’IVTM
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXXXXX (RGE núm. 6434 de 9/10/14) mitjançant la qual sol∙licita
l’exempció de l’IVTM del vehicle matrícula IB9162BM per causa de discapacitat i realitzades les
oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.Denegar la petició de conformitat amb l’article 94 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refús de la llei reguladora de les hisendes locals, atès que el sol∙licitant no
és el titular del vehicle
Segon. Notificar el present acord a l’interessat, 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
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.
4.4. Personal
4.4.1. Aprovació, si procedeix, de concessió d’ajuda de beca per estudis

Vista la sol∙licitud del Sr. XXXXXXXXXXX, agent de Policia Local, funcionari de carrera de l’Ajuntament
(RGE núm. 6335 de 7.10.14) mitjançant la qual demana l’abonament de l’ajuda per estudis del seu fill,
d’acord amb la documentació acreditativa dels estudis realitzats i vist l’informe emès per la TAG del
departament de Personal en data 9.10.14 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Concedir una ajuda al senyor XXXXXXXXXXX, 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.
4.4.2. Aprovació, si procedeix, de concessió d’ajuda de beca per estudis
Vista la sol∙licitud del Sr. XXXXXXXXXXX, agent de Policia Local, funcionari de carrera de l’Ajuntament
(RGE núm. 6336 de 7.10.14) 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 9.10.14 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Concedir una ajuda al senyor XXXXXXXXXXX, 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’avançament de nòmina
Vista la sol∙licitud presentada per la Sra. XXXXXXXXXXX, personal laboral temporal (RGE núm. 5952 de 19
de setembre de 2014) en la qual sol∙licita un avançament a compte de nòmina per quantitat de 500 euros
motivat per despeses imprevistes urgents.
Vist l’informe de la TRL emès en data 15.10.14 en el qual es conclou que “.../...procedeix concedir a la
Sra. XXXXXXXXXXX la quantitat de 500,00 € en concepte d’avançament de la nòmina del mes d’octubre de
2014. Quantia que serà totalment reemborsada a la propera nòmina .../...”, i considerant el disposat a
l’article 29.1 del Reial decret Legislatiu 1/1995, Estatut dels Treballadors, la Junta de Govern Local, per
unanimitat, ACORDA:
Primer. Concedir a la Sra. xxxxx la quantitat de 500 € en concepte d’avançament de la nòmina
corresponent al mes d’octubre 2014, quantia que serà totalment reemborsada a la propera nòmina.
Segon. Notificar aquest acord a l’interessada i al departament de Personal, als efectes pertinents.
4.4.4. Resolució, si procedeix, de l’expedient disciplinari incoat al Sr. XXXXXXXX de la Policia
Local (Expedient núm. 5747/2014)
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 6 de maig de 2014,
mitjançant el qual es va incoar expedient disciplinari al Sr. XXXXXXXXXXX+, Oficial de la Policia Local, per
la presumpte comissió d’una falta disciplinària de caràcter molt greu, consistent en l’abandonament del
servei, segons disposa l’article 58.6) de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals
de les Illes Balears, i dues faltes greus consistents en per excedirse arbitràriament en les seves facultats
en l’exercici del seu càrrec o la funció, segons disposa l’article 59.11) del mateix text legal, i per
desconsideració greu amb superiors, companys, subordinats o ciutadans, d’acord amb l’article 59.7 de
l’esmentada Llei (norma legal derogada i substituïda per la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears).
Atès que una vegada examinades les actuacions practicades sobre el procediment disciplinari instruït i
vista la proposta de resolució formulada per l’instructor del en data 07.10.14 que literalment es transcriu a
continuació:

“Informe proposta de resolució d’arxiu de les actuacions en relació a la presumpta comissió per part del Oficial de la Policia Local,
XXXXXXXXXXX,

d’una falta disciplinaria de caràcter molt greu, consistent en “l’abandonament del servei”, segons el que es disposa a
l’art. 58.6 de la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i dues faltes greus consistents en
“excedirse arbitràriament en les seves facultats en l’exercici del seu càrrec o la funció, segons el que es disposa a l’art. 59.11 del mateix
text legal, i “per desconsideració greu amb subordinats”, segons el que es disposa a l’art. 59.7 de l’esmentada Llei. (Norma legal
actualment derogada i substituïda per la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears).
Consideracions prèvies
1.

Aquesta Proposta de Resolució d’arxiu de les actuacions és el resultat de la instrucció de l’expedient disciplinari esmentat, la
incoació del qual fou decretada per la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Pollença, en sessió ordinària celebrada el dia 5
d’agost de 2014.

2.

Per poder arribar a aquesta proposta, amb la qual i en principi, es dona per conclosa la instrucció de l’expedient disciplinari,
s’ha pres declaració –a més de a l’oficial inculpat als següents agents del cos policial:



XXXXXXXXXXX

3.

A més, de procedir a l’estudi de tota la documentació que ha servit per la incoació d’aquest expedient, i que passa a formar part
del mateix, per arribar a unes conclusions i una proposta que tingui la base en la més estricta objectivitat i, per damunt de tot,
amb la màxima subjecció a la legalitat vigent, per la qual es regeix el procediment sancionador, així com la qualificació de les
faltes presumptament comeses per la persona imputada.

A més, l’instructor considera necessari fer constar:
a. Que en la seva opinió, l’oficial té un caràcter que a falta d’altres definicions més encertades, es podria qualificar com de “peculiar”,
en el sentit de que en moments concrets, sobre tot, en cas de celebració de festes, esdeveniments esportius, etcètera, en que per les pròpies
circumstàncies del servei, hi pot haverhi una certa tensió, té tendència a parlar d’una manera que pot arribar a ésser considerada com a
ofensiva o menyspreant, al manco segons l’apreciació subjectiva del policia receptor
Així, i parlant d’una manera genèrica, probablement en alguna d’aquestes ocasions l’oficial pugui tenir una conducta de certa incorrecció
cap als seus subordinats, que tal vegada podria arribar a ser qualificada com de falta disciplinària de caràcter lleu.
Per tant, aquest es un aspecte conductual i/o de mancança d’habilitats socials, que l’oficial probablement hauria de canviar, al manco amb
els policies amb els que no tingui una relació, diguemne “fluida”, i amb més motiu pel fet de ser un comandament i tenir una major
responsabilitat.
b. També en la seva opinió, el caràcter del policia denunciant tampoc pareix el més adequat per facilitar una relació fluida i cordial, al
manco amb referència a l’oficial, ja que aquesta és la única referència que té l’instructor.
c. Que com és farà constar més endavant, és obvi per l’instructor que hi ha enemistat personal entre l’oficial i el policia denunciant.
d. I ja per finalitzar, a l’instructor no deixa de cridarli la atenció, de que a pesar del caràcter “peculiar” de l’oficial, mai hagi estat
sancionat per menyspreu cap els seus subordinats, i ho diu en un doble sentit, ja que el fet de sentirse ofès pot arribar a ser molt subjectiu, i
per tant, o es una qüestió personal entre ambdós –policia denunciant i oficial, o mai cap policia ha arribat a plantejar una queixa formal
per aquesta qüestió, o per part de qui correspongui –normalment la prefectura del cos no se’n ha fet cas, o concorre altra circumstància
que s’escapa del coneixement del instructor.
Antecedents de fet

1.

Per acord de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Pollença, en sessió ordinària celebrada el dia 5 d’agost de 2014
s’imputà al oficial de la policia local XXXXXXXXXXX la presumpta comissió d’una falta disciplinaria de caràcter molt greu, i de
dues greus, tal i com consta a l’encapçalament del present informe.

2.

En la fase testifical, va comparèixer el policia inculpat, juntament amb la resta de persones relacionades al punt 2 del apartat
corresponent a les consideracions prèvies, i de les seves declaracions, cal ressaltar:

A. En relació a la imputació per una falta molt greu, consistent en “l’abandonament del servei”:

a)

L’oficial inculpat diu: “Que se’n va anar a les 21,20 hores, amb la ràdio i el telèfon corporatiu per estar en tot moment disponible
per si hi havia alguna urgència. I que va fitxar a les 21,45 que va ser quan va arribar l’oficial del torn de vespre per no deixar
descobert el servei. De tot això n’estava assabentat i en tenia autorització, perquè de fet va anar a sopar amb ells, l’inspector, el
regidor de personal i el batle de l’Ajuntament”.

b)

El policia denunciant, XXXXXXXXXXX es ratificà en el seu escrit, en el qual deia: “Es capaz de ausentarse del servicio a las
21:00 horas, para ir a su casa a ducharse, y regresar a las 22,05 horas a dependencias policiales, para fichar e irse a cenar. Se
especificarán fechas y testigos oficiales, cuando se solicite”. I ja directament a la seva declaració, diu que: “El denunciant anava
de patrulla amb l’Oficial XXXXX”.

c)

L’Oficial XXXXXXXXXXX diu que: “Normalment no coincideix en el servei amb l’altre oficial, si bé un d’aquests dies
excepcionals en que varen coincidir en el servei l’oficial li digué si es podia fer càrrec de les dues localitats (Pollença i Port) per
què ell se n’havia d’anar autoritzat per l’Inspector en cap. I que recorda que sobre les 21:45 va retornar el telèfon mòbil
corporatiu i el radiotransmissor”.
Amés l’instructor ha confirmat personalment amb el propi inspector en cap que efectivament l’oficial tenia autorització per
finalitzar el servei abans de l’horari establert per a la finalització del mateix.

d)

Així, l’instructor creu que aquesta finalització anticipada del servei, en cap cas podria ser considerat com a abandonament del mateix, ja
que hi ha innumerables sentències que estableixen el que s’ha d’entendre per abandonament de servei, i així, el Tribunal Suprem declara
que per ser apreciat l’abandonament del servei es necessària una clara, total i expressa intencionalitat de deixar, que només pot ser
apreciada quan el funcionari deixés materialment el servei per temps indeterminat, sense cap motiu que ho justifiqués i amb manifesta
voluntat de no tornar a ferse càrrec del mateix, i per tant requereix d’un total incompliment dels deures, amb propòsit de desentendrese’n
d’ells, apartantse del càrrec.
En aquest cas concret, l’oficial va deixar el servei per un temps limitat, i sense que s’apreciï un total incompliment dels deures, al trobarse
permanentment localitzable –així es pot suposar mitjançant el telèfon corporatiu i el radio transmissor portàtil i amb un motiu que ho
justificava.
I si bé, aquest motiu, l’assistència a un sopar (o més ben dit, el fet de prepararse per assistirhi) en que cal suposar que, entre d’altres
temes, també es parlaria de qüestions relatives al treball policial, pot ser discutible –com a motiu que ho justifiqui, el cas es que tractantse
d’una única vegada, i atenent al article 3 del vigent Còdig Civil, el qual diu textualment que : “Las normas se interpretarán según el sentido
propio de sus palabras, en relación con el contexto,................y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”, l’instructor entén que sempre que tingui un caràcter excepcional, com pareix ser el
cas, es pot acceptar com a suficientment justificat.
I ja per finalitzar, en tot cas, i un cop analitzats els fets concrets, l’instructor no hauria apreciat un abandonament de servei –falta molt
greu, si no una infracció d’un deure inherent al càrrec –falta greu, consistent en “complir integrament la jornada de treball”, ja que amés
d’estar aparentment localitzable –com ja s’ha dit, va comunicar a l’altre oficial de servei que es fes càrrec de les dues localitats.
I a més, s’hauria d’entrar en el debat de si se’l podia autoritzar per aquesta reducció de jornada, si bé, tal i com ja s’ha argumentat,
l’instructor creu que es possible mentre sigui excepcional, i més en aquest cas, en que es podria relacionar amb la feina.
Però tal i com succeeix amb l’abandonament, la tipicitat d’aquesta conducta no es compleix si concorren causes excepcionals degudament
justificades.
B. En relació a la imputació per una falta greu, consistent en “excedirse arbitràriament en les seves facultats en l’exercici del seu
càrrec o la funció”, i concretada en la suposada utilització del vehicle oficial per usos particulars:
a)

b)
c)
d)

L’oficial inculpat diu: “En relació al fet de traslladar a la seva filla el dimecres quan acaba la classe a l’escola
d’adults, diu que va passar en una ocasió, un dimecres, per què la seva professora, va tenir un atac de migranya. I la
seva filla li va telefonar per veure si la podia acompanyar a Pollença per què no hi havia autobús. Cosa que va fer, ja
que la seva filla té una minusvalia. I que si es tornés a donar el cas ho tornaria a fer Això es pot comprovar demanant
ho a la seva professora que és la que l’acompanya amb el vehicle.
El policia denunciant diu: “En relació al fet d’anar a cercar l’oficial la seva filla en cotxe, que ha succeït en diferents
ocasions i que en són testimonis en XXXXXXXXXXX”.
El policia XXXXXXXXXXX, no ha comparegut a declarar, a pesar d’estar legalment notificat en forma i temps.
El policia XXXXXXXXXXX Seguí diu: “ Que va veure en una ocasió, fa sis anys, a l’oficial inculpat anant amb el vehicle
oficial amb una filla seva, i que no recorda cap altre ocasió”.

e)

El policia XXXXXXXXXXX diu: “Que en vàries ocasions ha vist que hi anava dintre del vehicle oficial amb la seva filla,
però no pot concretar ni quantes ocasiones ni quan –data de temps.

f)

La policia XXXXXXXXXXX, a la pregunta de si mai ha vist a l’oficial emprant el vehicle oficial per usos que es podrien
considerar particulars, com per exemple, dur la seva filla dintre del mateix, diu: “Que no”.

g)
h)

El policia XXXXXXXXXXX, a la mateixa pregunta del apartat anterior, diu: “Que mai”.
El policia XXXXXXXXXXX , també a la mateixa pregunta diu: “Que no”.

A més, l’instructor considera que la conducta d’emprar el vehicle oficial per usos particulars, al no estar contemplada específicament com a
tal, si es podria incloure dins el supòsit genèric d’excedirse arbitràriament en les seves facultats en l’exercici del seu càrrec.

Així, l’instructor considera que queda provat –ja que a més el propi oficial ho reconeix que en una ocasió va emprar el vehicle oficial per
dur a la seva filla, i que en base a les declaracions practicades, no es pot considerar provat que hagi succeït altres vegades, al manco en els
darrers dos anys –termini de prescripció de la falta disciplinària.
Ara bé, en aquest cas concret, i atenent igualment a la interpretació de les lleis establerta en l’article 3 del Còdig Civil, l’instructor
considera que un únic cas provat, en el que no es pot demostrar que hi hagués una planificació prèvia, si no que s’ha produït per causes
sobrevingudes, i amés per una causa que l’instructor considera com a suficientment justificada –la preocupació d’un pare al veure que la
seva filla minusvàlida s’havia quedat sense el mitjà de transport previst, no es suficient com per incloure aquesta conducta dintre del
supòsit genèric, i que en canvi, si ho seria, si per exemple, s’hagués pogut demostrar que aquesta conducta s’havia produït de manera
reiterada i sense consentiment oficial.
En definitiva, un dels elements configuratius de la tipicitat d’aquesta conducta, el de la arbitrarietat –no sobrepassar els límits del
ordenament jurídic o no incórrer en contradicció amb el mateix no concorreria en aquest cas, i caldria concloure que la conducta seria
atípica.
A més, no es poden obviar: a) el fet de les males relacions existents entre ambdós, i que evidentment condicionen el informedenúncia, i b)
que si l’instructor tingués un criteri més restrictiu en quan a la interpretació de la norma, i per exemple, considerés la existència d’un excés
arbitrari pel fet de traslladar a la seva filla amb el vehicle oficial, també hauria de proposar al batle l’estudi de responsabilitat disciplinària
per part del policia denunciant, a l’hora de no obeir la ordre de comunicar quan es finalitza el servei al Port de Pollença i es torna a base,
que el mateix policia reconeix al seu informe, per molt que l’instructor ja anticipa que seguint el mateix criteri de la necessitat d’una certa
reincidència i/o una prèvia planificació, no hi apreciaria cap conducta susceptible d’ésser tipificada com a falta disciplinària greu, si
parlem d’una única vegada.
C. En relació a la imputació d’una falta greu, consistent en la greu desconsideració amb els subordinats:
a)
b)
c)

d)
e)

En la seva declaració, l’oficial inculpat, a la pregunta de si va dir “vagos” als dos policies que formaven la patrulla,
diu: “Ho nega, i a més diu que volia que un dels dos policies quedés a la zona centre del Port de Pollença, per què
d’aquesta manera es veuria la presència policial”.
En la seva declaració, el policia denunciant, a la pregunta de si l’oficial els va dir “vagos”, diu: “Si, mitjançant ràdio,
en un to de desconsideració, com és de costum”. Al demanarli si va ésser una vegada, diu: “Tal i com consta a
l’informe”, mentre que l’oficial present manifesta que no és veritat.
El policia xxxxxx, que anava de patrulla amb el policia denunciant, i per tant cal suposar que esdevindria un element
clau per sabre les paraules que va dir l’oficial i el to amb que les digué, no s’ha presentat a prestar declaració a pesar
d’haver estat formal i legalment citat, i ni tant sols s’ha justificat o, (com si va fer el policia denunciant –que no va
comparèixer el dia de la primera citació) ha sol∙licitat poder tornar a comparèixer. I com que no afecta a la defensa
del inculpat, si no més bé al contrari, l’instructor no considera oportú forçar la compareixença del mateix, ja que cal
suposar que no es considera ofès per la possible desconsideració soferta per part de l’oficial.
El policia XXXXXXXXXXX, de servei el dia dels fets, a la pregunta de si recorda si l’oficial els digué “vagos” o una
expressió similar i, en cas afirmatiu, amb quin to i maneres, diu: “Que se’n recorda que va haverhi una conversació
tensa a través de l’emissora relacionada amb un fet del servei, però no recorda res més concret”.
El que si queda provat, es que hi ha enemistat personal entre ambdós. Així, preguntats sobre la relació entre ambdós,
l’oficial diu: “una relació no molt cordial, de rancor del denunciant cap a ell”, el policia denunciant diu: “La relació
no és bona i està cansat de l’actitud i els modes habituals de dirigirse cap a ell com a subordinat”, i altres policies en
les seves declaracions empren expressions tals com: “Les relacions no son gaire bones per part de tots dos”, “creu que
són indiferents entre ells i que s’ignoren mútuament”, “que el policia denunciant és molt despectiu davant els oficials,
de manera que sempre troba alguna cosa a dir de les ordres que rep”, i d’altres que simplement no han volgut donar la
seva opinió.

En definitiva, el policia denunciant diu que l’oficial els va dir “vagos” i amés amb un tó despectiu, l’oficial ho nega, el policia que anava de
patrulla amb el denunciant no s’ha presentat a declarar, a pesar d’una doble citació, i l’altre policia de servei, se’n recorda d’una
conversació tensa a través de l’emissora, però sense poder concretar.
Per tant, l’instructor considera que ha existit desconsideració o menyspreu, de fet per ambdues parts, encara que el de l’oficial seria de
major gravetat, pels fets d’anar dirigit cap a un subordinat seu, i d’haver iniciat la “tensa conversació”.
Però el que no queda acreditat, es que la desconsideració pugui tenir caràcter de greu, tal com i exigeix la tipificació de dita conducta com
a falta greu, per què no s’observa una clara voluntat o intencionalitat de faltar al respecte, si no que es una situació sobrevinguda arrel de
disposar que un sol policia –dels dos que formaven la patrulla aquell dia anés a comprovar un servei de persones sospitoses, disposició que
el mateix oficial va canviar davant la negativa del policia denunciant a anarhi tot sol.
I es opinió del instructor, que probablement l’oficial hagués comés una falta lleu de menyspreu cap als membres de la patrulla, però que en
tot cas, com que la mateixa hauria prescrit, no procedeix entrarhi a analitzar la mateixa.
A la vegada, amb menor responsabilitat disciplinària, el policia denunciant probablement també hauria incorregut amb la mateixa
conducta, al contestar al oficial de la mateixa manera.
Valoració jurídica

L’instructor considera que no ha quedat provat ni testifical ni documentalment que l’oficial XXXXXXXX hagi comés les faltes que se li
imputen.
Així, tots els indicis que es desprenen de les diferents declaracions, indueixen al Instructor a pensar que els fets que varen provocar la
imputació, o no tenen rellevància disciplinària per la seva pròpia excepcionalitat –abandonament del servei i excés arbitrari de les
facultats, o probablement serien constitutives de falta lleu –desconsideració o menyspreu, i per tant ja haurien prescrit i no cal entrarhi
en consideració.

PROPOSTA D’ARXIU DE LES ACTUACIONS
En base al establert a l’article 85 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i tenint en
compte que en el moment procedimental en que ens trobam, l’instructor dedueix la inexistència de responsabilitat disciplinària, considera
oportú proposar el sobreseïment de l’expedient i l’arxiu de les actuacions.
Així, en aplicació de tot el que s’ha exposat, proposo al Batle de l’ajuntament de Pollença que dicti una resolució en la que es declari la
inexistència de responsabilitat disciplinària i l’arxiu de les actuacions practicades.
Si bé, i en base al mateix article, resoldrà el que consideri que correspongui.
Pollença, 7 d’octubre de 2014
L’INSTRUCTOR”

Pels motius abans exposats, considerant que s’ha donat compliment a allò que sobre procediment
disciplinari disposa l’article 85 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de
les Illes Balears, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Declarar la inexistència de responsabilitat disciplinària i, en conseqüència, procedir a l’arxiu de
les actuacions practicades de conformitat amb la proposta formulada per l’instructor en data 07.10.14
abans transcrita.
Segon. Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.
Tercer. Traslladar aquest acord a l’instructor de l’expedient, als efectes corresponents.
4.4.5. Resolució, si procedeix, de l’expedient disciplinari incoat al Sr. XXXXXXXXXXX, agent de la
Policia Local (Expedient núm. 5769/2014)
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 6 de maig de 2014,
mitjançant el qual es va incoar expedient disciplinari al Sr. XXXXXXXXXXX, policia local, per la presumpte
comissió d’una falta disciplinària de caràcter greu, consistent en la desconsideració greu amb els
ciutadans en l’exercici de les seves funcions” segons disposa l’article 69 a) de la Llei 4/2013, de 17 de
juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
Atès que una vegada examinades les actuacions practicades sobre el procediment disciplinari instruït i
vista la proposta de resolució formulada per l’instructor del en data 10.10.14 que literalment es transcriu a
continuació:

“Informe proposta de resolució d’arxiu de les actuacions en relació a la presumpta comissió per part del policia local, XXXXXXXXXXX,
d’una falta disciplinaria de caràcter greu, consistent en “la desconsideració greu amb els ciutadans en l’exercici de les seves funcions”,
segons el que es disposa a l’art. 69. a) de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
Consideracions prèvies
1 .Aquesta Proposta de Resolució d’arxiu de les actuacions és el resultat de la instrucció de l’expedient disciplinari esmentat, la
incoació del qual fou decretada per la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Pollença, en sessió ordinària celebrada el dia 6 de
maig de 2014.
2. Per poder arribar a aquesta proposta, amb la qual i en principi, es dona per conclosa la instrucció de l’expedient disciplinari,
s’ha pres declaració –a més de al policia inculpat a les següents persones:






Al ciutadà denunciant, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX,

policia local, la qual és a la vegada la actual dona del ciutadà denunciant i la exdona del policia denunciat.

XXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXX,

policia local, la qual justifica la seva incompareixença, i a la que, pels motius que ja es faran constar, no es
considera necessari tornar a citar.

3. A més, de procedir a l’estudi de tota la documentació que ha servit per la incoació d’aquest expedient, i que passa a formar
part del mateix, per arribar a unes conclusions i una proposta que tingui la base en la més estricta objectivitat i, per damunt de tot,
amb la màxima subjecció a la legalitat vigent, per la qual es regeix el procediment sancionador, així com la qualificació de la falta
presumptament comesa per la persona imputada.
4. Finalment, l’instructor, que ha estat anomenat per fer una proposta sobre una conducta molt concreta –la d’una possible
desconsideració greu amb un ciutadà, es permetrà la llicència –per què si no ho fes no es quedaria amb la consciència tranquila, tot
i reconeixent que queda totalment fora del seu límit competencial, de afegir el que es podria anomenar “annex informatiu i de
recomanacions” a la present proposta.
5. A més, l’instructor considera necessari fer ja una primera menció a la impossibilitat de concretar la data en què varen tenir
lloc els fets que constitueixen l’objecte d’aquest expedient, i que per tant existeix un dubte raonable sobre si ja haurien transcorregut o no,
els dos anys de prescripció que l’article 75.1 de la Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals de les illes balears, estableix per les
faltes greus, com n’és el present cas.
Antecedents de fet

1.

Per acord de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de Pollença, en sessió ordinària celebrada el dia 6 de maig de 2013
s’imputà al policia local XXXXXXXXXXX la presumpta comissió d’una falta disciplinaria de caràcter greu, tal i com consta
a l’encapçalament del present informe.

2. En la fase testifical, va comparèixer el policia inculpat, juntament amb la resta de persones relacionades al punt 2 del apartat
corresponent a les consideracions prèvies, i de les seves declaracions, cal ressaltar:
a) En la seva declaració, el policia inculpat, a la pregunta de si va expulsar al ciutadà denunciant, XXXXXXXXXXX del
quarter de la Policia Local, diu: “que el denunciant acostumava a estar contínuament dins el quarter, sense gaires motius, i
que, simplement, se li va dir que abandonés les dependències municipals. Que aquestes visites són degudes a que la seva
parella és policia local, i que les paraules que li va dir són ‘que si tingués un mínim de decència no entraria dins el quarter’.
b) El mateix policia també diu: “que creu que el suposat fet de desconsideració cap al denunciant va ocórrer fa més de
dos anys, sense que pugui precisar la data, ja que ni tan sols ho va considerar com un enfrontament”.
c) Finalment, i demanat si hi ha una situació d’enemistat entre ell i el denunciant, diu: “que simplement intenta evitar la
seva presència, i que mai no hi ha hagut cap enfrontament físic”.

d) Pel que fa al denunciant, demanat sobre quina és la seva relació amb el policia denunciat i si hi ha hagut
enfrontaments personals, diu: “que té una actitud d’intentar esquivarlo, i que hi ha un cúmul de situacions relacionades
amb provocacions constants per part del policia, i que amés del dia que el va fer fora del quarter, també hi ha el dia que amb
el cotxe els va intentar atropellar.
e) Seguint amb el denunciant, quan se li demana sobre la gestió a realitzar, en quina data i com fou tractat, diu: “ Que
va ser a final de 2012 i que era un tràmit sobre la seva feina, ja que tenia una empresa de grues. Que el policia li digué
aproximadament ‘tu, fuig d’aquí dintre, fes el favor de sortir a fora, que aquí no hi tens cap feina’, i després d’uns instants
l’insistí amb la mà aixecada indicant el carrer, dientli ‘t’he dit que surtis d’aquí’.
f) Ja per finalitzar amb el denunciant, diu: “que pateixen –en referència a ell mateix i a la seva dona una situació
d’assetjament per part del policia denunciat”.
g) Per part de XXXXXXXXXXX, que com s’ha dit és dona i ex dona a la vegada, només cal ressaltar que diu: “la relació
amb el policia denunciat és nul∙la, si bé matisant que hi ha una mala relació d’ell cap a ella. Que no va veure el que va
succeïr ja que no hi era, i que el denunciant mai la esperava dintre del quarter.
h) Per part de l’oficial XXXXXXXXXXX, al demanarli si el denunciant esperava habitualment dins de les dependències
policials, diu: “que les vegades que ho va veure sempre estava a fora”. I en qualsevol cas, com que l’instructor quan es
trobava a aquest moment de la instrucció, ja va considerar que aquest fet no seria de rellevància, no va considerar oportú
prendre més declaracions aleatòries, com va ésser la mateixa.
Així, l’instructor considera que probablement va existir desconsideració o menyspreu, per part del policia cap el denunciant, just que fos pel
simple fet d’haverli dit, tal i com reconeix el propi policia, que abandonés el quarter i que si tingués la menor decència ja no hi entraria, i
es així per la especial obligació inherent al deure legalment establert d’observar una conducta ajustada a la dignitat de la professió,
tractant amb respecte als ciutadans, i si fos veritat –que no ha quedat acreditat que habitualment esperava dintre del quarter, hi havia
altres maneres d’aconseguir que deixàs de ferho –cosa lògica per altra part, si la habitualitat injustificada fos certa, com una comunicació
als comandaments o, en aquell moment concret, haverli demanat a un altre agent lliure d’implicacions personals, que li digués que sortís –
en el cas de que fos veritat que no havia de fer cap gestió, i no haverho fet ell mateix, ja que pareix raonable pensar que no deixava de
tenirhi un cert interès personal, i que s’estava prevalent de la seva condició d’agent de la autoritat.
Si bé, i en tot cas, com que ja hauria prescrit, no procedeix entrarhi a analitzar la mateixa.
Però el que no queda acreditat, es que la desconsideració pugui tenir caràcter de greu, tal com i exigeix la tipificació de dita conducta com
a falta greu –valgui la redundància, per què:
Primer, per què fins i tot, si es tingués en compte només la versió corresponent al denunciant, l’instructor seguiria sense tenir la convicció
de que la desconsideració fos greu.
Segon, no creu que el denunciat es sentís greument ofès, ja que no ho va denunciar al moment o als pocs dies, més tenint en compte, que
després de parlarne amb la seva dona, que no es pot obviar que es policia i per tant se li han de suposar certs coneixements jurídics i
legals, varen trobar que era millor “deixarho córrer”, i de fet, la denúncia efectuada és de data 27 de març del 2014, per tant, i com a
mínim ja hauria transcorregut gairebé un any i mig –i amb el dubte raonable de si més de dos anys.
Tercer, en la esmentada denúncia no exposa únicament el fet d’aquesta desconsideració, si no un cúmul de fets, que precisament per la
característica d’acumulació, es pel que es decideix de presentarla, tal i com diu el denunciant: “que hi ha un cúmul de situacions
relacionades amb provocacions constants per part del policia”.
Quart, seria lògic pensar que la persona que hagués sofert una greu desconsideració, s’acordaria de la data –al manco aproximada en que
la mateixa es va produir.
I ja per finalitzar, i enllaçant amb l’anterior punt, el principi de seguretat jurídica obliga a concretar una data, o com a mínim situar sense
cap tipus de dubte raonable la data en que varen ocórrer els fets, dintre d’un període de dos anys abans de l’inici del present procediment, i
aquí resulta que encara que les dues parts s’acorden de que era hivern, una part –denunciant diu que va ser a finals del 2012, mentre que
l’altra part –policia denunciat diu que va ésser a principis del 2012.
I està clar que, en base al dret a la presumpció d’innocència, no li és exigible al policia denunciat que aporti la mateixa, i de fet, el mateix
inspector en cap, a la informació reservada que es va practicar prèviament a l’obertura d’aquest expedient, i que queda afegida al mateix,
diu que no queda acreditada la data de comissió de la falta.
Valoració jurídica
L’instructor considera que no ha quedat provat ni testifical ni documentalment que el policia XXXXXXXXXXX hagi comés la falta que se
li imputa.
Així, tots els indicis que es desprenen de les diferents declaracions, indueixen al Instructor a pensar que els fets que varen provocar la
imputació probablement serien constitutives de falta lleu –desconsideració o menyspreu, i per tant ja haurien prescrit i no cal entrarhi en
consideració.

PROPOSTA D’ARXIU DE LES ACTUACIONS

En base al establert a l’article 85 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i tenint en
compte que en el moment procedimental en que ens trobam, l’instructor dedueix la inexistència de responsabilitat disciplinària, considera
oportú proposar el sobreseïment de l’expedient i l’arxiu de les actuacions.
Així, en aplicació de tot el que s’ha exposat, proposo al Batle de l’ajuntament de Pollença que dicti una resolució en la que es declari la
inexistència de responsabilitat disciplinària i l’arxiu de les actuacions practicades.
Si bé, i en base al mateix article, resoldrà el que consideri que correspongui.
Pollença, 10 d’octubre de 2014
L’INSTRUCTOR”

Pels motius abans exposats, considerant que s’ha donat compliment a allò que sobre procediment
disciplinari disposa l’article 85 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de
les Illes Balears, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer. Declarar la inexistència de responsabilitat disciplinària i, en conseqüència, procedir a l’arxiu de
les actuacions practicades de conformitat amb la proposta formulada per l’instructor en data 10.10.14
abans transcrita.
Segon. Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.
Tercer. Traslladar aquest acord a l’instructor de l’expedient, als efectes corresponents.
4.4.6. Aprovació, si procedeix, de concessió d’ajuda de beca per estudis
Vista la sol∙licitud de la Sra. XXXXXXXXXXX, tècnica de relacions laborals, funcionària de carrera de
l’Ajuntament (RGE núm. 6505 de 13.10.14) mitjançant la qual demana l’abonament de l’ajuda per
estudis del seu fill, d’acord amb la documentació acreditativa dels estudis realitzats i vist l’informe emès
per la TAG del departament de Personal en data 15.10.15 la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r. Concedir una ajuda a la senyora XXXXXXXXXXX, per la quantia de 396 € en concepte de beca per estudis
de fills, de conformitat amb el Text Articulat de Condicions de Treball del Personal Funcionari de
l’Ajuntament, atès que el 50% de la matrícula supera el límit màxim previst.
2n. Notificar aquest acord a la interessada, i traslladarho al departament de personal als efectes
pertinents.
4.4.7. Aprovació, si escau, de la modificació del contracte laboral de la Sra. XXXXXXXXXXX, Vista la
Proposta del Regidor delegat de Recursos Humans, OAC, Noves Tecnologies i Hisenda de dia 20
d’octubre de 2014 que es transcriu literalment a continuació:
“PROPOSTA DEL REGIDOR DELEGAT DE PERSONAL
ANTECEDENTS
Vist que la Sra. XXXXXXXXXXX és administrativa del centre salut Port, nivell II, personal laboral interí de
l’Ajuntament de Pollença i per tant li és d’aplicació la normativa prevista a l’Estatut de Treballadors, i que l’esmentat
contracte signat entre la Sra. XXXXXXXXXXX i l’Ajuntament l’any 1996 era temporal d’acord amb la clàusula que hi figura:
“ hasta que finalicen las tareas de adecuación administrativa y sea asumido por el INSALUD la unidad básica del Puerto
Pollensa, donde se viene realizando la actividad objeto de este contrato.”

Atès l’acord plenari adoptat en sessió de 25 de setembre de 2014, d’aprovació inicial de la modificació de la
plantilla de l’Ajuntament, canviant la plaça L85 d’administratiu de centre salut a administratiu Àrea esports.
FONAMENTS JURÍDICS
1r. Vist l’informe jurídic emès per la TAG del departament de Personal, en data de 19 de setembre de 2014, que
assenyala respecte la situació contractual de la Sra. XXXXXXXXXXX, , a la conclusió:
“CONCLUSIÓ:
De tot l’assenyalat, queda clar que:
Primer. No hi ha previst un procediment per tal que l’Ajuntament amb un procés intern, pugui reconèixer de motu propi aquestes situacions.
Sempre hi ha d’haver sentència judicial, amb la possibilitat que el jutge pugui entendre la nul∙litat de la contractació en lloc de la situació
d’indefinit no fixe de plantilla
I la previsió de l’EBEP no es pot considerar que cobreix la possibilitat de reconèixer l’Ajuntament la situació de la Sra. xxxxxx, ja que es refereix
a unes places concretes, les dels professors de religió, i no es pot ampliar la seva aplicació fora d’aquest àmbit. I si tot i així es pretengués la seva aplicació
directa, falta el necessari desenvolupament, o per reglament estatal o per legislació autonòmica, que, en el cas de Balears, no s’ha realitzat encara..../...
Segon. Si l’Ajuntament considera que ja s’ha produït el fet al qual es vinculava l’objecte/termini del contracte s’hauria de procedir a l’extinció de
la relació laboral amb l’Ajuntament, amb l’indicat respecte l’amortització de la plaça.

Si l’Ajuntament enlloc d’extingir el contracte, amb el procediment que pertoca, el que acorda és canviar la ubicació i les funcions de la Sra. xxxxx
està reconeixent de facto la situació de personal indefinit no fix de plantilla, sense haver superat cap procés selectiu i sense aplicar el contracte signat en el
seu moment, a més de desconèixer, per part de qui subscriu, com un auxiliar d’ambulatori, que és el que figura al contracte, es va convertir en un
administratiu en plantilla.”

2n. Atès l’establert a l’article 39 de l’Estatut de Treballadors, respecte la mobilitat funcional:
“1. La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para
ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador.
2. La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo
profesional sólo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo
imprescindible para su atención. El empresario deberá comunicar su decisión y las razones de ésta a los representantes de los
trabajadores.
…/….
3. El trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente a las funciones que efectivamente realice, salvo en los casos
de encomienda de funciones inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar las causas de
despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de realización de funciones distintas de
las habituales como consecuencia de la movilidad funcional.
4. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artículo requerirá el acuerdo
de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones de
trabajo o a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo.”
3r. 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
“f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta Ley.”
Atès l’article 41.3 de l’Estatut de Treballadors del següent tenor:
“La decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter 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.
En los supuestos previstos en los párrafos a), b), c), d) y f) del apartado 1 de este artículo, 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...”
El Sr. David Alonso García, regidor delegat de Recursos Humans, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
1r. Modificar les condicions de treball de la Sra. XXXXXXXXXXX, administrativa, que passa a desenvolupar les seves funcions
com a administrativa a l’àrea d’esports, a partir de dia 1r. de novembre de 2014.
2n. Notificar aquest acord a la interessada i al Comitè d’Empresa de Personal Laboral de l’Ajuntament als efectes
corresponents.
3r. Traslladar aquest acord al departament de Personal i a l’Àrea d’Esports als efectes oportuns.
No obstant, la Junta de Govern adoptarà l’acord que cregui oportú.”

Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta precedent i els
acords continguts en la mateixa.
4.5. Cementiri
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.

5. CONTRACTACIÓ
5.1. Dació de compte de la resolució de Batlia d’aprovació dels plecs i convocatòria de la licitació
del contracte de serveis per desenvolupar i impartir el programa d’educació ambiental de
l’Ajuntament de Pollença (Expedient núm. 30/2014/Contractació)
Vist el decret d’alcaldia núm. 987, de 10 d’octubre de 2014, del següent tenor literal:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 987.:Vist l'expedient de contractació de servei per desenvolupar i impartir el
programa d’educació ambiental de l’Ajuntament de Pollença.
Vist que, de conformitat amb l’establert a l’article 22 del RD Leg. 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
TR de la Llei de Contractes del Sector Públic, mitjançant provisió de Batlia de data 29.09.14 es va procedir a
iniciar l’expedient de contractació.
L’adjudicació del contracte, d’acord amb els articles 157 i ss del TRLCSP, es durà a terme mitjançant
procediment obert i emprant, a més del preu, altres criteris de valoració.
Vista la proposta de la regidora delegada de Medi Ambient.
Pels motius abans exposats i de conformitat amb les facultats que legalment tinc conferides en base a la resolució
de Batlia de dia 30 de juny de 2011 (BOIB núm. 108 de 16.07.11) pel que la Batlia es reserva la potestat
d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local quan, per raons d’urgència i apreciades
les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució fins la propera sessió ordinària, RESOLC:
1r. Declarar la tramitació d’urgència de l’expedient de contractació.
2n. Aprovar l'expedient per a la contractació del servei per desenvolupar i impartir el programa d’educació
ambiental de l’Ajuntament de Pollença, conformement amb el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques redactades a l'efecte.
3r. Aprovar l’adjunt plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de
regir el contracte de referència.
4rt. Sotmetre a informació pública el plecs de condicions en el tauler d’edictes i BOIB per termini de 5 dies
naturals a efectes de reclamacions i convocar, simultàniament, la licitació del servei tal com disposa l'article 188
de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
5è. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida núm. 170 226063 del Pressupost municipal de 2014.
6è. Complir la resta dels tràmits preceptius d'impuls fins a l’adjudicació i formalització de l'oportú contracte.
7è. Donar compte de la resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local als efectes pertinents.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns.
5.2. Dació de compte de la Resolució de Batlia núm. 1011 de dia 15 d’octubre de 2014 d’aprovació
de l’expedient de contractació de les obres relatives al projecte “Rehabilitació i millora del paviment
de diversos carrers del municipi de Pollença/Fase 2)” i de la convocatòria, simultània, de la licitació
(Expedient Núm. 32/2014/Contractació)
Seguidament es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 1011 de dia 15 d’octubre de 2014 que es
transcriu literalment:
“RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚM. 1011. Vist que mitjançant decret de Batlia de dia 9 d’octubre de 2014, s’ha resolt
aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució redactat per l’enginyer municipal Miquel Amengual Buades per a l’execució
de les obres de “Rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de Pollença/Fase 2)”, projecte sotmès
actualment al tràmit d’informació pública per un termini de quinze dies mitjançant anunci a publicar al tauler d'edictes i a la
pàgina web d'aquest Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 140 de 11.10.14), conformement
amb el previst a l’article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, termini
que finalitza en data 29.10.14.

Vist l’expedient tramitat per a la contractació de les obres relatives al projecte “Rehabilitació i millora del paviment de
diversos carrers del municipi de Pollença/Fase 2)”, 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, i en
virtut de les atribucions conferides per la Disposició Addicional 2ª del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, com a òrgan competent per a la seva contractació, i
d’acord amb el punt tercer de la resolució de Batlia núm. 477 de dia 30 de juny de 2013 (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 de la
Junta de Govern Local, per la present
RESOLC:
1r. Aprovar l'expedient per a la contractació de les obres “Rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del
municipi de Pollença/Fase 2)”, 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 299.696,68 € amb càrrec a la partida corresponent 0 155 61915 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.
6è. Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als efectes oportuns. ”

Els reunits resten informats, als efectes pertinents.
5.3. Aprovació, si procedeix, de l’adjudicació de les obres relatives al projecte tècnic “Instal∙lació
fotovoltaica per autoconsum ResidènciaCentre de Dia de Pollença” mitjançant contracte menor
(Expedient núm. 28/2014/Contractació)
Seguidament es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 15 d’octubre de 2014 que es transcriu
literalment a continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA. Vista la Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de dia 20 de desembre
de 2013, per la qual s’aprova la concessió d’una subvenció a l’Ajuntament de Pollença per dur a terme el projecte
“Instal∙lació fotovoltaica per autoconsum ResidènciaCentre de Dia” (Expedient: FVALOCAL 13/21), d’acord
amb el que estableix la convocatòria per al “foment de l’energia solar fotovoltaica per a autoconsum”, publicada
en el BOIB núm. 117 de 22.08.2013 (RGE núm. 78 de data 03.01.14), així com la Resolució del conseller
d’Economia i Competitivitat de dia 5 de setembre de 2014, corresponent a la sol∙licitud presentada per aquest
Ajuntament (RGS núm. 3446 de 14.08.14), d’ampliació del termini d’execució, pagament i justificació de les obres
subvencionades, fixant com a data límit el 3 de desembre de 2014 (RGE núm. 5789 de 11.09.14).
Atès el projecte d’obra pública ordinària “Instal∙lació fotovoltaica per autoconsum Residència Centre de Dia”,
redactat per l’enginyer tècnic industrial Jordi Quer Sopeña (col∙legiat núm. 813 COETIB) per a l’execució de
l’obra classificada d’instal∙lacions de subministrament d’electricitat (CPV 453153001) i vist l’informe favorable
de viabilitat tècnica i urbanística unit a l’expedient emès per l’enginyer municipal Sr. Miquel Amengual Buades en
data 21.08.14
Vista l’aprovació de l’expedient de contractació de les obres “Instal∙lació fotovoltaica per autoconsum
ResidènciaCentre de Dia” per Resolució de Batlia dia 19 de setembre de 2014 i de declaració de tramitació
urgent del procediment de contractació, de conformitat amb el que estableix l’article 112.1 RDLeg 3/2011, de 14

de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i en compliment
dels terminis d’execució, pagament i justificació de la subvenció concedida fixats com a data límit en virtut de la
resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de data 5 de setembre de 2014 (RGE núm. 5789 de 11.09.14).
Resultant que, en compliment de la Resolució de Batlia avantdita, consten sol∙licitades quatre ofertes a empreses
capacitades i que compten amb l’habilitació legal necessària per a l’execució de l’esmentat contracte d’obres, les
quals disposaven d’un termini de 13 dies naturals, a comptar des de la recepció de l’escrit de referència, per a la
presentació de les pertinents propostes:
 Elèctrica Puigcercós SAU (RGS núm. 3831/22.09.14); data finalització termini: 07.10.14. Data presentació proposta: No
presenta cap proposta.
 Elèctrica Bahia SL (RGS núm. 3832/22.09.14); data finalització termini: 06.10.14. Data presentació proposta: 08.10.14
(RGE núm. 6368) Extemporània (presentada fora termini)
 Ingeniería y Asesoría de Energías Renovables SL (RGS núm. 3833/22.09.14); data finalització termini: 07.10.14. Data
presentació proposta: 06.10.14 (RGE núm. 6305).
 ELECNOR SA (RGS núm. 3834/22.09.14); data finalització termini: 07.10.14. Data presentació proposta: 07.10.14 (RGE
núm. 6367).

Atès l’expedient tramitat a dit efecte i vist l’informe emès per l’enginyer municipal Miquel Amengual Buades en
data 10.10.14 de valoració de les ofertes presentades en el què es conclou que “ .../... A la vista de les ofertes
econòmiques presentades , de l’ampliació i millora del manteniment de les instal∙lacions i de la millora del termini de
garantia, s’ha de dir que l’oferta de Ingeniería y Asesoría de Energías Renovables SL”, amb una oferta de 33.275,00 € (IVA
inclòs), una ampliació i millora del manteniment de la instal∙lació de 8 anys (9 en total) i una ampliació del termini de
garantia de 9 anys (10 en total), és la més avantatjosa per a portar les obres d’instal∙lació de la planta fotovoltaica a l’edifici
de la Residència Centre de Dia .../...”.

Vist que consta acreditada l’existència de crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de conformitat
amb els articles 6, 111 i 138.3 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de noviembre, pel que s’aprova el text refús de la
Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i la base 27º de les Bases d’Execució del Pressupost General,
aquesta Batlia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
Primer. Adjudicar el contracte administratiu d’obres “Instal∙lació fotovoltaica per autoconsum Residència
Centre de Dia” a l’entitat Ingeniería y Asesoría de Energias Renovables SL, amb NIF B57393332, mitjançant
contracte menor, per un import de 27.500,00€, més 5.775,00€ d’IVA, tot el qual fa un import total de 33.275,00´
€ (IVA inclòs), de conformitat amb la documentació presentada per l’empresa de millores en l’àmbit d’execució
del projecte, d’ampliació del termini de garantia en 9 anys més (el que fa un total de 10 anys) i de
millora/ampliació al termini de manteniment de la instal∙lació en 8 anys més (el que fa un total de 9 anys), de
conformitat amb el projecte i l’informe tècnic emès en data 10.10.14, quedant unides a l’expedient la proposició
econòmica, les millores al projecte presentades i la documentació tècnica pertinent.
Segon. Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2014 151 62101.
Tercer. Condicions especials d’execució:
a) El termini d’inici de l’execució del contracte no podrà ser superior a 15 dies hàbils comptats des de la
notificació de la present resolució.
b) El termini d’execució de les esmentades obres no podrà ser superior, en cap cas, a tres setmanes. Aquest
extrem s’ha de fer constar explícitament a l’acta que s’estengui de comprovació del replanteig i de
l’autorització d’inici i el contractista en quedarà notificat pel fet de subscriurela. L’endemà de la signatura
comença el termini de l’execució de les obres (article 139.2 RGLCAP).
c) En compliment del que estableix l’apartat 12.i) de la Resolució de la convocatoria (BOIB núm. 117 de
22.08.2013), s’haurà de fer constar, durant l’execució de les obres i en la difusió publicitària que es faci, el
següent: “Aquest projecte està cofinançat en un 50% amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu de les Illes Balears 20072013”. El logo “Unión
Europea FEDER” i el lema “Una manera de hacer Europa” es poden consultar a la Guia Pràctica
d’Informació i Publicitat del PO FEDER que es troba a la plana web del Govern de les Illes Balears en la
Direcció general d’Economia i Estadístiques.

Quart. Designar l’enginyer tècnic industrial Jordi Quer Sopeña (col∙legiat núm. 813 COETIB) director facultatiu
de les obres, als efectes pertinents.
Cinquè. Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demès interessats, als efectes oportuns.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea dels STM (enginyer municipal) i a l’àrea d’Intervenció, als efectes
pertinent.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que consideri més convenient.
Pollença, 15 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.
5.4. Aprovació, si procedeix, de l’expedient de contractació de les obres relatives al projecte “Canvi
de coberta de l’edifici polivalent Miquel Capllonch Port de Pollença” mitjançant procediment
negociat sense publicitat (Expedient Núm. 34/2014/Contractació)
A continuació es dóna lectura a la Proposta de Batlia de dia 20 d’octubre de 2014 que es transcriu a
continuació:
“PROPOSTA DE BATLIA
Vist que mitjançant decret de Batlia de dia 9 d’octubre de 2014 s’ha resolt aprovar inicialment el projecte bàsic i
d’execució redactat per l’arquitecte dels serveis tècnics municipals Xavier Oliver Simarro per a l’execució de les
obres de “Canvi de coberta de l’edifici polivalent Miquel Capllonch” consistents en la rehabilitació de la teulada
de l’edifici atès que la elevada humitat interior del mateix ha provocat l’oxidació de l’armat de les bigues
existents, afectant a gran part de la subestructura de la teulada, essent el pressupost general de contracte de
169.916,29 € (IVA inclòs) a finançar amb fons propis.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació de les obres relatives al projecte de “Canvi de coberta de l’edifici
polivalent Miquel Capllonch” de conformitat amb el projecte redactat, que inclou el plec de clàusules
administratives particulars i demés documents elaborats i vist l’informe d’Intervenció i de Secretaria emesos a
l’efecte, respectivament.
Pels motius abans exposats, 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 “Canvi de coberta de l’edifici polivalent Miquel
Capllonch”, conformement amb projecte tècnic i amb el plec de clàusules econòmicoadministratives particulars
redactades a l'efecte.
2n. Aprovar l’adjunt plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir el contracte, el qual
s’adjudicarà pel procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb l’establert a l’article 171 d) Real
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic (TRLCSP)
3r. Sol∙licitar com a mínim a tres empreses capacitades i que comptin amb la habilitació empresarial o professional
exigible per dur a terme l’objecte del contracte.
4rt. Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida corresponent 0 933 61921 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, 20 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.
5.5. Aprovació, si procedeix, del Pla de Seguretat i Salut que desenvolupa l’Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut establert per a l’execució de les obres relatives al projecte “Adequació de les pistes
esportives del Port de Pollença” (Expedient núm. 23/2013/Contractació)
Vist que mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 2 de setembre de
2014, es va adjudicar el contracte administratiu d’obres per a l’execució del projecte tècnic relatiu a la
“Adequació de les pistes esportives del Port de Pollença” a l’entitat “AMER E HIJOS SA”, amb CIF
A07296536, per un import total de 365.402,21€ (IVA inclòs) de conformitat amb la documentació
presentada per l’empresa de millores en l’àmbit d’execució del projecte, d’ampliació del termini de
garantia en 8 anys més (el que fa un total de 9 anys) i de millora/ampliació al termini de manteniment (8
anys), estimantse com l’oferta econòmicament més avantatjosa als interessos municipals, tot això
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
regeixen la contractació, el projecte i els informes tècnics emesos.
Considerant que, de conformitat amb la clàusula 23ª del plec de clàusules administratives particulars que
regeix la contractació: “ .../.. El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’execució de l’obra que emetrà un informe al respecte.
Ambdós documents, pla i informe, s’hauran d’elevar a l’aprovació de l’òrgan de contractació. Quan no sigui
necessària la designació de coordinador, les seves funcions les haurà d’assumir la direcció facultativa de l’obra.
El termini màxim que s’estableix per a l’elaboració i aprovació del pla és de 10 dies naturals a comptar a partir
de la formalització del contracte i sempre abans de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig.../...”

Resultant que el contracte administratiu de les obres de referència fou formalitzat dia 8 de setembre de
2014 i atès que per part de l’empresa adjudicatària de les obres “AMER E HIJOS SA” s’ha redactat el
pertinent pla de seguretat i salut que desenvolupa l’estudi bàsic de seguretat i salut establert per a l’obra
de referència.
Vist l’informe favorable emès en data 15.10.14 per l’arquitecte tècnic municipal Sra. Aina Maria Albertí
Díaz, coordinadora de seguretat i salut de les obres relatives al projecte “Adequació de les pistes
esportives del Port de Pollença”, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupa l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut establert
per a l’execució de les obres relatives al projecte “Adequació de les pistes esportives del Port de
Pollença”, en compliment del disposat a l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre i disposicions
concordants de la Llei 31/95 i a la clàusula 23ª del plec de clàusules administratives particulars que regeix
la contractació administrativa de les esmentades obres.
2n. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària “AMER E HIJOS SA” i donar trasllat del mateix a
l’arquitecte tècnic municipal Sra. Aina Maria Albertí Díaz, als efectes de que sigui presentat a la
Inspecció de Treball i demés efectes oportuns.

6. VARIS
6.1. Aprovació, si procedeix, de la resolució de l’expedient de responsabilitat patrimonial Expedient núm.
5679
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.
XXXXXXXXXXX, , RGE núm. 7384 de data 28.11.13, demanant se l’indemnitzi pels danys ocasionats per
l’anulació, mitjançant Sentència de Tribunal Superior Justícia de les Illes Balears de 11.11.1993, de la
llicència d’obres al c/ Creus i Bellavista, i la posterior execució, per sentència del TSJ de les Illes Balears
de 19022007, de demolició.
Atès que en la reclamació formulada es sol∙licità una indemnització total de 2.020.427’30 € amb el
següent desglossament:
. 1.187.603’50 € per danys materials de conformitat amb el dictamen pericial de valoració de
l’execució de la sentència
. 800.000 € per danys morals corresponent al patiment de la Sra. Colom
. També presenta factures de lletrat i procuradors per un import total de 26.183’89 €.
. Trasllat i mudança per un import de 2.391’66 €, justificat amb factures.
. Factura del perit psiquiàtric per adjuntar informe pericial a la reclamació de responsabilitat
presentada, per un import de 1.000 €
. IBI corresponent als anys 2009, 2010 i 2011 per un total de 2.026’80 €
. ICIO, també de la pròrroga de la llicència, per un total de 1.221’52 €
Vist l’informe jurídic emès pel TAE Assessor Jurídic d’Urbanisme respecte la procedència o no
de la responsabilitat reclamada per la Sra. xxxxxx atès que els danys soferts deriven de l’anulació judicial
d’una llicència d’obra, informe emès en data de 13.02.14.
Vist l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal Sr. Rafel Balaguer Galmés en relació a la
valoració continguda en el dictamen pericial de valoració elaborat pel Sr. López y Bernaldo de Quirós,
informe emès en data de 30.05.14, i que realitza una nova valoració sobre els perjudicis causats a la
reclamant a conseqüència de la demolició, fixant la valoració en un import de 516.951’25 € per a aquest
concepte.
Vista la proposta de resolució de la instructora de l’expedient de data 21 de juliol de 2014 que
assenyala, a la seva part bastant, el següent:
“.../...
III. Respecte les reclamacions de responsabilitat patrimonial conseqüència de l’anulació de llicència
urbanística s’ha de fer referència a l’article 35.d) del RD Leg 2/2008, TR de la Llei del Sòl, que fonament les
pretensions d’indemnització de lesions en els béns i drets que resultin de l’anulació dels títols administratius que
habiliten obres i serveis.
Tal com indica l’Assessor Jurídic en el seu informe:

“L’anulació d’una llicència ocasiona al seu titular uns danys i perjudicis certs i determinables, perquè, en tot cas,
suposa la impossibilitat de continuar realitzant l’activitat autoritzada i fins i tot pot arribarse a la demolició del realitzat
(STS de 9 d’abril de 2007). Resulten especialment il∙lustratives, a efectes d’identificar els requisits precisos per a
l’apreciació d’un d’aquests supòsits de responsabilitat patrimonial, les Sentències del Tribunal Suprem de dates respectives
de 27 de maig de 2008 i de 9 d’abril de 2007, ambdues de la Sessió Sisena de la Sala tercera. Així reconeix l’alt Tribunal
que ens trobem davant un supòsit de responsabilitat patrimonial derivada de l’anul∙lació de llicències, incorporant la
jurisprudència de la Sala sobre la matèria i que, entre unes altres, es recull precisament en l’altra sentència que
s’esmentava, la del 9 d’abril de l’any 2007, amb referència al seu torn a una altra anterior de 20 de gener de l’any 2005.
Es tradueix aquesta doctrina interpretativa en què la indemnització de danys i perjudicis per causes d’anulació de
llicències municipals ( d’obra, edificació etc.) és el correlatiu lògic de tota revocació de llicències per tal causa, forma de
responsabilitat de l’Administració que es regeix conforme al règim jurídic general, per ser indubtable que l’anulació d’una
llicència ocasiona al seu titular uns danys i perjudicis certs i determinables, perquè, en tot cas, suposa la impossibilitat de
continuar realitzant l’activitat autoritzada i fins i tot pot arribarse a la demolició del realitzat.”

IV.Respecte als conceptes per als quals demana la responsabilitat s’ha de dir:
1. QUE: En relació al concepte de danys materials per l’anulació de la llicència, tot i que l’informe
pericial presentat per la Sra. XXXXXXXXXXX, fixa l’import de la indemnització en 1.187.603,50 €, el dictamen emès
per l’arquitecte municipal, Sr. Balaguer fixa l’import en 516.951’25 € per a aquest concepte, al qual em remet i
que consta a l’expedient.
2. QUE: En relació a la demanda de 800.000 € en concepte de danys morals s’ha de fer referència a la
nombrosa jurisprudència, entre d’altres:
. La Sentència de l’Audiència Nacional, de 20.06.2002, indica que l’extensió de l’obligació d’indemnitzar respon al
principi de reparació integral. “ De ahí que la reparación afecta a todos los daños alegados y probados por el perjudicado, esto
es, no sólo a los posibles intereses económicos o directamente evaluables, sino comprendiendo también perjuicios de otra índole,
como, por ejemplo, las secuelas o el daño moral o, con carácter más general, el denominado “pretium doloris”....”

I afegeix:
“A la hora de efectuar la valoración, la Jurisprudencia (SSTS 20.10.1987, 15.4.1988, 5.4.1989 y 1.12.1989) ha optado
por efectuar una valoración global que, a tenor de la STS de 3 de enero de 1990, derive de una “apreciación racional aunque no
matemàtica” pues, como refiere la Sentencia del mismo Alto Tribunal de 27 de noviembre de 1993, se “ carece de parámetros o
módulos objetivos”, debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso, incluyendo en ocasiones en dicha suma
total el conjunto de perjuicios de toda índole causados, aun reconociendo, como hace la STS 23 de febrero de 1988, “las
dificultades que comporta la conversión de circunstancias complejas y subjetivas” en una suma dineraria.”

. La sentència del Tribunal Suprem de 19.07.1997 assenyala que hi ha un “innegable componente subjetivo
en la determinación de los daños morales”
. I la Sentència del Tribunal Suprem, d’1 de juny de 2011, en un cas similar de reclamació patrimonial per
anulació de llicència urbanística, i posterior demolició dels habitatges, indica que:
“ para valorar económicamente el dolor de las personas, a las que se han causado unos perjuicios que son ante todo de
índole psíquica y que han generado un sufrimiento a los recurrentes que resulta difícil de trasladar a sumas dinerarias, la
jurisprudencia ha dejado a la decisión racional, ponderada y proporcionada de los Tribunales su valoración y cuantificación.
...”

I al Fonament Jurídic Quint indica:
“QUINTO. También en la antedicha sentencia de 23 de octubre de 2009 fue impugnado el "quantum"
indemnizatorio reconocido por daño moral. Y en su fundamento décimo primero se dijo:
Ninguna vulneración de precepto legal valorativo de prueba se infringe en la sentencia recurrida al fijar estimativa y
razonadamente en 12.000 euros la indemnización correspondiente a los compradores de una primera vivienda y en 9.000 a
los adquirientes de una segunda. La valoración por la Sala de instancia no se puede tachar de arbitraria o irrazonable en una
esfera como la del daño moral en la que no es posible la aplicación de criterios objetivos, ni tampoco porque conduzca a
resultados inverosímiles.

Sólo indicar que el informe psicológico aportado por los perjudicados sí responde a criterios subjetivos y no que no hay razón
para dudar que en la valoración por el Tribunal se han tenido en cuenta los años transcurridos desde que se dictó la
sentencia de derribo.
A lo anteriormente vertido por este Tribunal y su Sección Sexta conviene añadir que la Sentencia de esta Sala y Sección de 23
de marzo de 2011, recurso de casación 2302/09, (con cita de otras anteriores) recuerda que el resarcimiento del daño moral
por su carácter afectivo y de "pretium doloris" carece de módulos objetivos, lo que conduce a valorarlo en una cifra
razonable, que siempre tendrá un cierto componente subjetivo por lo que deben ponderarse todas las circunstancias
concurrentes en el caso.
En la Sentencia de esta Sala y Sección de 31 de mayo de 2010, recurso de casación 3353/2088 hacíamos mención a otra
anterior de fecha 2 de marzo de 2005 citada en la sentencia de 24 de enero de 2006, recurso de casación 314/2002, Sección
Sexta, para insistir en que la cuantía indemnizatoria por daño moral no es revisable en sede casacional. O, en términos de la
Sentencia de esta Sala, Sección Sexta, de 14 de mayo de 2010, recurso de casación 650/2006, con cita también de otras
anteriores, no es revisable en sede casacional siempre que el Tribunal de instancia hubiere observado los criterios
jurisprudenciales de reparabilidad económica del daño moral y la razonabilidad de su compensación. La antedicha sentencia
recuerda otra anterior, la de 22 de octubre de 2001, acerca de que al Tribunal de casación aunque tenga un criterio distinto
al de instancia respecto de la cuantía no le está permitido corregir la evaluación que hubiese hecho el Tribunal sentenciador
si respetó la razonabilidad y la ponderación en atención a los hechos declarados probados.
No debe olvidarse que, como dice la Sentencia de esta Sala, Sección Sexta, de 17 de noviembre de 2009, recurso de casación
2543/2005, constituye una cuestión de hecho no revisable en sede casacional.
Y como expresa la Sentencia de 23 de marzo de 2010, de esta Sala, Sección Sexta, recurso de casación 4925/2005, (con cita
de otras anteriores) solo cabrá la revisión de la cuantía de las indemnizaciones cuando vulnere preceptos sobre la prueba
tasada o cuando la valoración de la Sala resulte irracional o ilógica.”

Atès el termini transcorregut i que figurava com a primer habitatge (al Padró), s’aplica la previsió de
12.000 € que indica la sentència del Tribunal Suprem abans referida, com a primer habitatge, tot i la dificultat
d’establir un criteri objectiu.
3. QUE: En relació als altres diversos conceptes presentats a la reclamació:
De conformitat amb la Sentència del Tribunal Suprem de 27.05.2008, haurà de ser rescabalat de tots aquells
danys que siguin conseqüència directa de l’anulació de la llicència, per la qual cosa correspon abonar el cost del
ICIO, el cost del trasllat i mudança.
Pel que fa al cost de l’IBI d’acord amb l’article 61 i concordants del RDLeg. 2/2004 (TRHL) el pagament
d’aquest tribut grava la titularitat, entesa en el cas del dret de propietat com el dret de gaudi i disposició, exercici del
dret de propietat que ha vingut desenvolupant la Sra. XXXXXXXXXXX, fins a la demolició.
4. QUE: Respecte els costs dels missers i procuradors presentats com a part de la reclamació, s’indica que la
sentència del Tribunal Suprem de 18 de març de 2000 assenyala el següent:
“QUINTO. En cuanto a la exclusión del reintegro de los gastos soportados por el recurrente en vía administrativa y
en sede jurisdiccional hasta obtener el reconocimiento de su derecho a la plaza que definitivamente le fue adjudicada una vez
anulada la decisión contraria de la Administración demandada, lo cierto es que la Sala de instancia guarda silencio respecto
de los primeros mientras que deniega expresamente los segundos con el argumento de que corresponde a la Jurisdicción
pronunciarse en cada proceso sobre las costas judiciales causadas en el mismo.
La cuestión de si cabe incluir entre los perjuicios indemnizables los gastos y costas causados para conseguir en vía
administrativa y sede jurisdiccional la anulación de los actos o disposiciones de la Administración no ha recibido una
respuesta jurisprudencial uniforme. Así fueron reconocidos como tal perjuicio indemnizable en Sentencia de 8 de febrero de
1991, (RJ 19911214), mientras que se han denegado en Sentencias de 2 de febrero de 1993 (RJ 1993579) y 29 de octubre de
1998 (RJ 19988422).
Con el fin de establecer un criterio jurisprudencial debemos diferenciar los gastos habidos en la vía administrativa
previa de las costas causadas en los procesos judiciales.
Respecto de los primeros, al no existir una norma específica para su atribución y pago, consideramos que procede
incluirlos como uno de los posibles conceptos indemnizables al ser declarada la responsabilidad patrimonial de la
Administración como consecuencia de la anulación de sus actos o disposiciones.
En cuanto a las costas procesales, al existir un régimen propio para decidir sobre su imposición a los litigantes,
entendemos que el pronunciamiento que al respecto se ha de contener en la sentencia anulatoria del acto o disposición impide
su reclamación ulterior cuando se ejercita separadamente la acción por responsabilidad patrimonial de la Administración, y,
por consiguiente, la denegación de reintegrarlos no ha infringido el precepto invocado, el cual, sin embargo, ha sido
conculcado al no pronunciarse la sentencia recurrida sobre los costes económicos para obtener la anulación del acto en vía
administrativa, que fueron expresamente pedidos en la demanda.”

Doctrina reiterada per altres Sentències del mateix Alt Tribunal (1.12.2009), del TSJ de les Illes Balears, de
14 de juliol de l’any 2011, i de l’Audiència Nacional ( 20.06.2002), per la qual cosa procedeix desestimar la petició
d’abonament de les despeses de lletrat i procurador, afegint, així mateix, que la demanda judicial es va presentar
contra l’Ajuntament essent la Sra. XXXXXXXXXXX, codemandada.
V. A la vista de les actuacions practicades en el procediment ha quedat acreditat l’existència del necessari
nexe causal entre el dany sofert per la Sra. XXXXXXXXXXX, i el funcionament normal o anormal dels serveis públics
municipals, evidenciat per la declaració judicial d’anulació de la llicència d’obra municipal de 24.09.1991, i posterior
legalització de 4.4.2000, per la qual cosa procedeix indemnitzar dels danys i perjudicis que siguin conseqüència de la
declaració judicial.

PROPOSTA
En base als fets i consideracions posats de manifest en el cos del present escrit, procedeix –tret de criteri
millor fonamentat en Dret i sense perjudici del preceptiu –no vinculant dictamen del Consell Consultiu de la
CAIB que s’haurà de recaptar en compliment del previst a l’art.10.a) de la Llei autonòmica 5/1993, estimar
parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada, i indemnitzar la Sra. xxxxxx pels següents
imports i conceptes:
Per danys materials per l’anulació de la llicència, en 516.951’25 € en base al dictamen pericial de
l’arquitecte municipal, Sr. Rafel Balaguer Galmés.
Per danys morals es desestima la petició de 800.000 € i es proposa la indemnització per un import de
12.000 €.
Per altres conceptes es proposa indemnitzar 2.391,66 € en concepte de mudança, 1.221,52 € en concepte
d’ICIO, i denegar la indemnització de les despeses de missers i procuradors, per un import de 26.183’89 €, i els
2.026,80 € en concepte d’IBI.
Pel que fa als 1.000 € sol∙licitats per l’emissió de l’informe pericial de psiquiatria es proposa la seva
denegació atès que no és conseqüència de la declaració judicial d’anulació ni té relació directa amb l’objecte, si no
que es va fer per argumentar la reclamació davant l’Ajuntament.
Tot el qual fa una quantia total de 532.564’43 € d’indemnització en concepte de responsabilitat
patrimonial de l’Ajuntament de Pollença.”

Vist el Dictamen núm. 112/2014 emès pel Consell Consultiu de les Illes Balears en data 24 de
setembre de 2014 (RGE núm. 6473 de 10.10.14), de caràcter preceptiu, que conclou, entre d’altres, que
procedeix estimar en part la responsabilitat patrimonial formulada per la Sra XXXXXXXXXXX, , declarar
l’existència de responsabilitat patrimonial i fixar la indemnització en 532.564’43 €.
Pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Estimar parcialment la reclamació per responsabilitat patrimonial presentada per la Sra.
XXXXXXXXXXX, contra l’Ajuntament de Pollença, declarant l’existència de responsabilitat patrimonial i, en
conseqüència, indemnitzar a la Sra. XXXXXXXXXXX, en la quantia de 532.564’43 €.
Segon. Notificar aquest acord a la interessada, als efectes pertinents
Tercer. Notificar el present acord a la companyia d’assegurances Mapfre, aquesta darrera en
compliment del deure de col∙laboració i als que legalment pertoquin, així com donar trasllat del mateix a
l’àrea d’IntervencióTresoreria, als efectes pertinents.

Quart. Traslladar aquest acord al Consell Consultiu de les Illes Balears, en compliment de
l’article 23.2 del Decret 24/2003, de 28 de març.
6.2. Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient núm. 5784 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. XXXXXXXXXXX, , RGE núm. 3890 de data 30.05.14 demanant se l’indemnitzi dels danys pels
danys soferts en ensopegar i caure presumptament pel mal estat d’unes escomeses ubicades damunt la
voravia que forma cantonada als carrers Tramuntana i Roger de Flor del Port de Pollença, el passat dia
14.05.14.
Vista la documentació que consta a l’expedient.
Vista la proposta de la instructora de l’expedient de data 26.09.14, que assenyala entre d’altres :
“QUE: la sol∙licitud presentada per l’interessat, legitimat en base a la condició que ostenta d’afectat
pel succés que relata, s’ajusta al previst a l’art. 70 de la Llei 30/92, donat que d’acord amb l’art.6.2 del RD
429/93, s’ha especificat el moment en que efectivament la lesió es va produir, la presumpta relació de
causalitat entre les lesions sofertes i el funcionament del servei públic i s’han concretat dites lesions així
com l’avaluació econòmica de les mateixes; QUE: a la vista de les actuacions practicades en el procediment
ha quedat acreditat que els danys corporals son conseqüència d’haver caigut a la via pública degut al mal
estat del paviment; del conjunt de tot plegat es dedueix l’existència del necessari nexe causal entre el dany
sofert per la Sra. XXXXXXXXXXX, i el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals, tot i que
atès que es tracta d’unes tapes de Telefònica s’hauria d’interposar la corresponent acció davant l’empresa
per que assumís la indemnització.
QUE: la indemnització ho és en base al pressupost presentat.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Estimar la reclamació instada i indemnitzar a la reclamant, Sra. Catalina Sastre
Puigserver en la quantitat de 169’70 € corresponent al cost de les ulleres que es varen rompre en la
caiguda.
Segon. Notificar aquest acord a la interessada i a la Companyia d´assegurances MAPFRE,
aquesta darrera als efectes de donar compliment al deure de col.laboració i als que legalment pertoquin, i
per la presentació de la corresponent acció davant la compañía Telefònica.
6.3. Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient núm. 5765 de Responsabilitat
Patrimonial
Vist l’expedient tramitat sobre la base de l’art.139. de la Llei 30/92, i concordants del RD
429/1993, de 26 de març, que aprova el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques
en matèria de Responsabilitat Patrimonial, a rel de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pel Sr. XXXXXXXXXXX, , en nom i representació de l’entitat Axa Seguros Generales SA, Registre de la
Conselleria d’Educació i Cultura de 10 de gener de 2014, demanant se l’indemnitzi dels danys pels danys
soferts presumptament en forma de filtracions d’aigua continuades des del pati del CEIP Port de Pollença
a l’immoble ubicat al carrer Xaloc, núm. 16, propietat de la Sra XXXXXXXXXXX, que confronta amb el pati
del dit col∙legi.
Vista la documentació que consta a l’expedient.

Vist l’informe de l’Àrea de Serveis de 24.09.13 que assenyala que “ al pati del Col∙legi Port de
Pollença hi ha una paret d’uns tres metres d’alçada que està aferrada a l’immoble abans esmentat. Al
damunt de la paret tenia l’acabat fet en morter i després pintat. Varem poder observar que hi havia uns
cruis, per on presumptament, quan plovia podia filtrar aigua a l’immoble. L’Àrea de Serveis va realitzar
el sanejament de la paret.”
Vista la proposta de la instructora de l’expedient de data 16.10.14, que assenyala entre d’altres :
“Atès, QUE: la sol∙licitud presentada per l’interessat, legitimat en base a la condició que ostenta
d’afectat pel succés que relata, s’ajusta al previst a l’art. 70 de la Llei 30/92, donat que d’acord amb
l’art.6.2 del RD 429/93, s’ha especificat el moment en que efectivament la lesió es va produir, la
presumpta relació de causalitat entre les lesions sofertes i el funcionament del servei públic i s’han
concretat dites lesions així com l’avaluació econòmica de les mateixes; QUE: a la vista de les actuacions
practicades en el procediment ha quedat acreditat que el dany causat és conseqüència de filtracions
d’aigua continuades des del pati del CEIP Port de Pollença a l’immoble ubicat al carrer Xaloc, núm. 16
que confronta amb el pati del dit col∙legi; del conjunt de tot plegat es dedueix l’existència del necessari
nexe causal entre el dany sofert a l’edifici c/ carrer Xaloc, núm. 16, propietat de la Sra. XXXXXXXXXXX, i
el funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals,
QUE: finalment, la indemnització reclamada, ho és en base al pressupost presentat, per un import de
713’65 €.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Estimar la reclamació instada i indemnitzar a la reclamant, AXA Seguros SA en la
quantitat de 713’65 €.
Segon. Notificar aquest acord a l’entitat interessada i a la Companyia d´assegurances MAPFRE,
aquesta darrera als efectes de donar compliment al deure de col.laboració i als que legalment pertoquin.

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

