ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 15/2014
Caràcter: ordinària
Data: 5 d’agost de 2014
Horari: de 09:05 a 10:25 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2 – planta 1ª)
Assistents
Batle-President Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía (PP)
Regidor
Sr. Martí J. Roca Olivieri (IB-Lliga)
Regidora
Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)
Regidor
Sr. David Alonso García (PP)
Regidor
Sr. Nadal Moragues Llompart (UMP)
Regidor
Sr. Joan Ramon Mateu Torandell (CiUxP)
Interventor
Sr. Alberto Valicourt Genzor
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
Ordre del dia
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 1 de juliol de 2014
2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 15 de juliol de 2014
3.- Urbanisme

4.- Hisenda
5.- Règim Interior i Personal
6.- Contractació
7.- Varis

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 1 de juliol de 2014
Pel Sr. Batle-President es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia 1 de juliol de 2014.
Vist que no n’hi ha cap s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 15 de juliol de 2014
Pel Sr. Batle-President es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia 15 de juliol de 2014.
Vist que no n’hi ha cap s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
3.- URBANISME
3.1. – Llicències urbanístiques
3.1.1.) Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística a particulars:

Expedient
432/07
574/13
410/13

Promotor
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Decret
762
764
771

63/14

Gestora de Viviendas, SA

773

121/14

Cappuccino Puerto de Pollensa, SL

775

165/14

XXXXXX

777

386/13

Brefus Torres, CB

781

35/14

XXXXXX

783

93/14

XXXXXX

784

517/12

Miguelangelo Rac & Group, SL

787

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
3.2. - Disciplina urbanística
3.2.1.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a expedients d’inici de procediment disciplinari i
sancionador per infracció urbanística:
- Decret núm. 751/2014, al XXXXXX per obres de consolidació d’habitatge a la parcel·la 256 del polígon
9, amb llicència d’obra de data 05.03.13 (expedient IU 66/10).
- Decret núm. 759/2014, a la XXXXXX per les obres de reforma de l’habitatge del carrer Pescador, 77,
legalitzades a l’expedient d’obra 281/13 (expedient IU 14/13).
- Decret núm. 760/2014, a la XXXXXX per les obres de reforma i ampliació d’un magatzem, per a
habitatge i una piscina a la parcel·la 686 del polígon 4 (expedient IU 62/10).
- Decret núm. 802/2014, a la XXXXXX per les obres de reforma i ampliació de local al carrer Sant
Sebastià, 10, legalitzades a l’expedient d’obra 291/13 (expedient IU 29/14).
Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
3.2.2.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a expedients sancionadors per infracció
urbanística:
- Decret núm. 761/2014, relatiu a la imposició de sanció de 45.329,46 euros al Sr. XXXXXX per la
construcció d’habitatge, piscina, terrassa solàrium i vorera a la parcel·la 183 del polígon 4 (expedient IU
40/11).
- Decret núm. 765/2014, relatiu a la imposició de sanció de 12.828,91 euros al Sr. XXXXXX per la
construcció d’un habitatge (en un 50% d’execució) i una porxada (en un 95% d’execució) a la parcel·la 124
del polígon 9 (expedient IU 28/13).
- Decret núm. 800/2014, relatiu a la imposició de sanció de 9.755,61 euros al Sr. XXXXXX per la construcció
d’una porxada de 44 m2 a la parcel·la 100 del polígon 6 (expedient IU 40/13).
- Decret núm. 801/2014, relatiu a la imposició de sanció de 3.925,36 euros al Sr. XXXXXX per la construcció
d’una porxada de 45 m2 a la parcel·la 133 del polígon 9 (expedient IU 2/08).
- Decret núm. 804/2014, relatiu a la imposició de sanció de 65.365,35 euros a la Sra. XXXXXX per la
construcció de dues edificacions de nova planta, piscina i terrasses a la parcel·la 383 del polígon 4 (expedient
IU 21/06).
- Decret núm. 805/2014, relatiu a la imposició de sanció de 107.421 euros al Sr. XXXXXX per la construcció
d’un habitatge amb porxada, piscina i magatzem a la parcel·la 273 del polígon 3 (expedient IU 21/10).
Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
3.3.- Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

4. HISENDA
4.1.- Relació de despeses
4.1.1.- Vista i examinada la relació de factures tramitada pel servei d’Intervenció Municipal, els reunits,
després d’àmplia deliberació, per unanimitat, acorden:
1r. Aprovar la següent relació, amb els seus corresponents imports, i amb subjecció als crèdits i aplicació
pressupostària corresponent del vigent pressupost de l’exercici 2014:
Núm. Document Nom tercer
2305
XXXXXX
75

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

140.839

FEIM ESPORT, SL

688/I

GRAFIQUES GELABERT, S.L.

95

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

J/0000394

GENERACIO 1907, S.L.

J/0000395

GENERACIO 1907, S.L.

J/0000396

GENERACIO 1907, S.L.

152/14

ASSOC. ENTER CULTURA

1402784

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE,
S.A.
NEXILOS SL

nov-14
188

ASSOCIACIO MANANGELMENT
MUSICAL

98/2014

XXXXXX
XXXXXX

42

XXXXXX
98

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

99

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

234

242

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

243

XXXXXX

36/2014

- FERRERIA

A/973

MAYBER PALMA, S.L.

483-14

PLASTIC SILLER, S.L.

A14 74

GENERAL MUSIC, SL

A/338

HUMA 06, S.L.

137

XXXXXX

100-2366

HERBO TRANSPORTE URGENTE, S.L.

A14/7874

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL
MALLORCA, S.L.

235
236
237

A14/2213
A14/7870
A14/7871
A14/7872
A14/8040

Descripció
2 COQUES INAUG.EXPOSIC."TURRIS
EBURNEA".
125 CARTELLS MAIG BEN JAKOBER I 125
TURRIS EBURNEA
MATERIAL ESPORTIU ESCOLES.

Imp. (Eur)
35,20
302,50
180,47

LONA "TURRIS EBURNEA", 1500 EXP.OBRES
I PLOTTER
100 CARTELLS: "ARTISTA JUNY - JOAN
MARCH".
HABITACIO 29-30 JUNY "YUKO JUDA" .

602,58

HABITACIO 29-30 JUNY "SAMUEL
BELINFANTE".
HABITACIO 29-30 JUNY "IAN BRYCE"

180,00

CONCERT DEL GRUP "PANTANITO" DIA
30/7/14.
REPARAR MAQUINA MPC2500 OFICINA
TURISME POLLENÇA.
LLOGUERS FINCA CAN BERENGUER,
JULIOL.
ACTUACIO TUGORES TRIO 6 JULIOL
ESGLESIA PORT.
PLACA METACRILAT: AREA TURISME.
VINIL PORTA DESPATX AREA MEDI
AMBIENT.
MEDICAMENTS FUNCIONARIS, 3ER
TRIM.2014.
TALLAR ENTRAMAT I MONTAR PANNELLS
EDIF.M.CAPLLONCH
3 PORTES ENLLUMENAT MONUMENT.

121,00
180,00

180,00
3.025,00
108,90
363,00
1.025,50
89,78
102,85
453,46
1.970,68
561,98

QUEVIURES AJUDA CRISI.

605,94

QUEVIURES AJUDA CRISI.

516,68

2 CENTRES FLORS PREGO FESTES PORT.

150,00

2 RAMS FLORS "LES AGUILES".
FLORS I PLANTES (PROCESSO VERGE DEL
CARME).
1 MASSO BRILLO PLANTES (PROCESSO
VERGE DEL CARME).
REPARAR BARRES TUB DE MATERIAL DE
SENYALITZACIO.
MANTENIMENT EQUIP DE REANIMACIO.
BOMBA"ACHIQUE"MANUAL I SIKAFLEX
EMBARCACIO SALVAM
6 CABLES I 2 CONECTORS MUNTATGE
EXP.YUKO SHIAISHI.
4 COPIES DVD I EDICIO VIDEO CERTAMEN
A.PLASTIQUES.
47 SUBCARPETES: CURS FORMACIO (OCI
NOCTURN).
SERVEI DE MISSATGERIA, JUNY.

60,00
308,00
11,19
1.095,05
968,00
29,68
85,18
179,30
7,05
41,82

PAPER PLOTTER URBANISME.

69,96

SEGELL AJUNTAMENT.

46,43

MATERIAL OFICINA AREA ESPORTS.

368,03

MATERIAL OFICINA, POLICIA LOCAL.

127,98

MATERIAL OFICINA
SECRETARIA/INTERVENCIO.
1000 CARPETES SERVEIS SOCIALS.

977,18
511,10

26

XXXXXX

PINTAR FAROLES PASSEIG MARITIM.

2.929,53

FV14-1063

LEVEL ELECTRONICS, S.L.

RENTING SERVIDORS INFORMATICS, JUNY.

1.070,05

002E/14

ASSOCIACIO MALALTS D'ALZHEIMER
POLLENÇA
GABINET D'ANALISI AMBIENTAL I
TERRIT.,SL
GABINET D'ANALISI AMBIENTAL I
TERRIT.,SL
CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L.

14.113

SOPAR FESTA SANT PERE: BALLADORS,
307,01
XEREM.I GEGANTS.
MODIFICACIO PUNTUAL D'ORDENACIO DE
2.873,75
FORMENTOR.
JORNADES AMBIENTALS SOBRE REVISIO
1.452,00
PLA GENERAL.
OBRA APARCAMENT SUPERFICIE CAN
107.684,83
CONILL.
CUXACH S.A.
TRANSPORT MATLASSOS BASE MILITAR A
232,32
C.P.JOAN MAS.
LOGISTICA URBANA MEDIOAMBIENTAL, TRANSPORT ARENA DE LA GOLA A SOLAR
898,43
S.A.
AJUNTAMENT.
JAIME CARBONELL VALLS, S.L.U.
SERVEIS DESRATITZACIO, DESINSECTACIO
707,10
I
H202 SPORT GLOBAL, S.L.
PASSAREL.LA 1,5X9 "LLENAIRE".
2.413,95

37307

DISTROMEL, S.A.

27ª QUOTA JUNY GPS-GPRS SERVEIS.

358,55

37308

DISTROMEL, S.A.

28ª QUOTA JULIOL GPS-GPRS SERVEIS.

358,55

A00063

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

496,83

14.040.067.431.
003
14.040.083.221.
003
14.040.084.181.
003
98

BALEAR DE ASCENSORES, S.L.

PORTA TAULER 72X204 OFICINA
TURISTICA.
MANTENIMENT ASCENSOR POLIESPORTIU
3ER TRIM.14.
MANTENIMENT ASCENSOR C.P.JOAN MAS,
3ER TRIM.2014.
MANTENIMENT ASCENSOR
C.P.M.CAPLLONCH 3ER TRIM.
600 "AGENDA JULIOL".

103

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

16/2014
17/2014
A 14173
11/006490
12/00694
415/14

BALEAR DE ASCENSORES, S.L.
BALEAR DE ASCENSORES, S.L.
SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

479,09
297,08
297,08
264,39
145,20

L 747

100 CARTELLS "PLANEJAMENT URBANISTIC
MNPAL.".
SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.
3 DIPLOMES A-3 CERTAMEN ARTS
PLÀSTIQUES 49.
SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.
"REBAIXES D'ESTIU" 150 CARTELLS 22X65 I
300 12X34.
SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.
TRIPTICS, PUNTS LLIBRE I
CARTELLS:LLIBERT FORTUNY
DCP3 COMUNICACION CREATIVA, S.L. 5000 TRIPTICS FESTIVAL DE POLLENÇA
2014.
DCP3 COMUNICACION CREATIVA, S.L. 300 CARTELLS FESTIVAL DE POLLENÇA
2014.
INSULA-GEOCHELONE SULCATA S.L.U ASSISTENCIA: FERIA DOÑANA BIRDFAIR
DEHESA DE ABAJO
GRABADOS NAYBOR, S.A.
SENYAL ALUMINI r-101 60 CM.

L 811

GRABADOS NAYBOR, S.A.

901,04

950706598

S.E. DE CARBUROS METALICOS, S.A.

9 CARTELLS 60X30 I 9 POSTES DE 3 M
CARRERS POLLENÇ
BOTELLA OXIGEN COMPRIMID, POLICIA.

A 14185

CONSTRUCCIONES OLIVES, S.L.

469,41

3,58201E+12

DECATHLON ESPAÑA SAU

CERTIF.2 OBRES APARCAMENT CAN
CONILL.
10 JOCS CALCETINS POLICIA LOCAL.

1944/2014

JJ ROY IMATGE S.L.U.

408000288

FERRO BUSO, S.L.

124-14

MARSAVE MALLORCA, S.L.

125-14

MARSAVE MALLORCA, S.L.

VFO/15138505
236

104
105
106
20140241
20140242
46

MAQUETACIO, CÀTALEGS, CARTELLS I
BANDEROLES CERTAM
PORTERIES FUTBOL PLATJA LLENAIRE.

60,50
477,95
768,35
600,18
199,65
242,00
78,34

290,49

16,69
4.653,11
164,40
22.974,28

DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A.

VIGILANCIA, SALVAMENT SOCORISME
PLATGES 15-31 MAIG
VIGILANCIA, SALVAMENT SOCORISME
PLATGES, JUNY.
REPARACIO ALCOTEST 7110 POLICIA

AMER E HIJOS, SA

OBRA "CANONADA UYAL".

31.708,38

14002/A

ASSOCIACIO ALTERNATILLA

3.872,00

25/2014

FONA ARTISTS, S.L.

14018-F

FONA ARTISTS, S.L.

FV014/02128

GAS-OIL SANBI, S.L.

ACTUACIO "LLIBERTY FORTUNY TRIO" 11
JULIOL.
EQUIPS SO I LLOM CONCERT DE LLIBERT
FORTUNY.
COORDIN. ACTUACIO LLIBERT FORTUNY I
LLOGUER BAIX
733 L. A.DIESEL e+ VEHICLES SERVEIS.

FV014/02129

GAS-OIL SANBI, S.L.

1.131,24

639017

CASA MARTI ENTERPRISES, S.A.

639018

CASA MARTI ENTERPRISES, S.A.

14020

FORTEZA ARBONA, COLOMA JUANA

857 L. A.DIESEL e+ VEJICLES POLICIA
LOCAL.
AFINAR PIANO CONCERT ESGLESIA PORT
09/07/14.
AFINAR PIANO COCERT CLAUSTRE
14/07/147.
2 PORCELLES SOPAR "LES AGUILES".

14.242

EL GALL EDITOR, S.L.

PUBLICITAT PIP 454: CONCERTS D'ESTIU.

226,88

14.243

EL GALL EDITOR, S.L.

363,00

14.244

EL GALL EDITOR, S.L.

81

FONAESPORT, S.L.

PUBLICITAT PIP 454:CERTAMEN ARTS
PLÀSTIQUES 49.
PUBLICITAT A PIP 454: EXPOSICIO YUKO
SHIRAISHI.
ACTIVITATAS AQUATIQUES 01/07 A
15/07/14.

40.542,85
383,58

1.331,00
399,30
967,56

157,30
157,30
116,60

226,88
4.339,17

R/000051543

EDICIONES EL PAIS, S.L.

R/000051544

EDICIONES EL PAIS, S.L.

20140248

DCP3 COMUNICACION CREATIVA, S.L.

20140249

DCP3 COMUNICACION CREATIVA, S.L.

2317

- CAN BISQUERRA

F-14-7818

- LLIBRES CALVIA

SUSCRIP. "EL PAIS" C.CULTURAL 18/06/14 A
17/06/15.
SUSCRIP."EL PAIS" BIBLIOTECA 18/06/14 A
17/06/15.
CARTELL 130X32 I LONA1,27X5,50 FESTIVAL
POLLENÇA.
800 INVITACIONS: FESTIVAL DE POLLENÇA
2014.
3 COQUES TREMPO EXPOS. "TURRIS
EBURNEA".
2 LLIBRES "BIBLIOTECA".

2014A108

MARCH FRONTERA, S.L.

REPARACIONS SANITARIES C.P.JOAN MAS.

MV/1170

ABS INFORMATICA, S.L.

5.362,09

A1400096

GRAN FORMAT VISUAL, S.L.

631

INSTALACION Y MANTENIMENTO
ASCENSORES MP BALEARES, SL.
LA FORNAL D'ESPECTACLES DE
FERRO S.L.U
LOGINTEGRAL 2000, S.A.U.

MANTENIMENT ABSIS 2ON SEMESTRE
2014.
PROGRAMES, ENTRADES I ALTRES "FIRA
DEL VI 2014".
MANTENIMENT ASCENSOR C/ M.LLOPIS
2ER TRIM.2014.
TEATRE "EL GUST ES NOSTRE" 13/07/14.

2014055
DS/140024913

385,00
385,00
435,60
125,84
48,00
468,00
59,78

6.029,43
283,09
907,50

SUSCRIPCIO "EL MUNDO" 3ER TRIM.2014.

139,92

A/2014/0000925 SOLRED, S.A.
098
A/2014/0000092 SOLRED, S.A.
5101
171
XXXXXX

COMBUSTIBLE MAQUINARIA SERVEIS,
JUNY.
COMBUSTIBLE VEHICLES OBRES, JUNY.

281,92

CONTENCIOS P.O.143/09: MASAMPE S.L.

422,65

A/11142

INFORAIGUER, S.C.

847,00

A/11164

INFORAIGUER, S.C.

84/2014

MUSICA I COMPLEMENTS, S.L.

14.241

EL GALL EDITOR, S.L.

82360

SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, S.A.

ANUNCI A REVISTA SA PLAÇA: 53è
FESTIVAL DE POLLENÇ
ANUNCI A REVISTA SA PLAÇA: CONCERTS
A L'ESTIU 2014
ACTUACIONS MUSICAS FESTES DEL
CARME.
PUBLICITAT PIP 454 PROGRAMA FESTES
DEL CARME.
SERVEI TELEASSISTENCIA, JUNY.

14 41

GELATS VALLS, S.L.

14021

FORTEZA ARBONA, COLOMA JUANA

20140257

DCP3 COMUNICACION CREATIVA, S.L.

100 U. GRANISSATS OBSEQUI "PREGÓ
FESTES PORT".
QUEVIURES AJUDA CRISI.

4000781

500 CATALEGS FESTIVAL DE POLLENÇA
2014.
DCP3 COMUNICACION CREATIVA, S.L. PRODUCCIO I MONTATGE DAMUNT
PANNELLS.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y CERTIFICAT VERIFICACIO REPARACIO
TURISME (CENTRO ESPAÑOL
ETILIMETRE POLIC.
METROLOGIA)
PIRAGÜISMO GM, S.L.
4 KAYAKS ACTIVITATS JUVENTUT JULIOL.

L 906

GRABADOS NAYBOR, S.A.

L 907

GRABADOS NAYBOR, S.A.

L 905

GRABADOS NAYBOR, S.A.

60 K. PINTURA GROGA SENYALITZACIO
VIAL.
2 VINILO SERIE 800 ADHESIU 60X40 ZONA
RESIDENCIAL.
DISC ALUMINI 60 CM. R-308 E.G.

L 904

GRABADOS NAYBOR, S.A.

ADHESIU: RESERVA PRODIS.

L 903

GRABADOS NAYBOR, S.A.

FIA141863

INSIGNA UNIFORMES, S.L.

2 QUADRATS 60X60 I 10 CINTES POLICIA
LOCAL.
10 CALÇONS CURTS POLICIA LOCAL.

380/14

FUNDACIO NATURA PARC

20140258
F140986

A/2014/0000925 SOLRED, S.A.
102
77
XXXXXX
AA/22563

242,00
17.992,70
794,06
1.619,70
275,00
598,57
2.398,53
278,30
545,71

145,20
222,74
44,38
78,34
7,26
378,08
757,65

RECOLLIDA I ACOLLIDA 11 ANIMALS
DOMESTICS, JUNY.
COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA, JUNY.

1.509,75

CARTUTXOS I 4 KG. PÓLVORA FESTES
PATRONA 14
1 KG. PÓLVORA FESTES PATRONA 14

1.764,00

SERVEI COMUNICACIONS, PLANA WEB,
ETC, JULIOL.
CURS INICIACIO WAKE "ESCOLA VIVA".

1.361,25

600 PROGRAMES DE MA FESTIVAL DE
MUSIA 2014.
FOTOS INSTAL.LACIO YUKO SHIRAISHI.

1.403,60

24

XXXXXX
XXXXXX

ene-14

MALLORCA WAKEBOARD.SLU

20140259

DCP3 COMUNICACION CREATIVA, S.L.

6

XXXXXX

800991935

024-14

CENTRO MEDITERRANEA DE BEBIDAS 24 P. AQUAFINA PET 500 "DIADA
CARBONICAS PEPSICO, S.L.
SOLIDARIA".
M POVEDA PRODUCCIONES, S.L.
50% A COMPTE ACTUACIO MIQUEL
POVEDA FESTIVAL 2014
1 VASA MUSEU.
XXXXXX

B/140242

GRUPO ROYAL TELECOM, S.L.

02/B

XXXXXX

83

FONAESPORT, S.L.

82

FONAESPORT, S.L.

48/2.014

244,69

CABLEJAT ENTRE CENTRE DE DIA I
MUSEU.
MEDICAMENTS FUNCIONARIS.
SERVEI ESTADES ESPORTIVES ESTIU, 1ª
QUINZ.JULIOL.
SERVEI ACTIVITATS ESPORTIVES, 1ª
QUINZ.JULIOL.

312,18

75,00

272,00

726,00
259,49
10.890,00
260,00
1.893,65
336,38
44.615,26
1.233,56

141.246

FEIM ESPORT, SL

12 BALONS FUTBOL SALAS.

9014004

COORDINADORA DE GESTION DE
INGRESOS, S.A.
PROFESSIONAL SOFTWARE
DEVELOPMENT SL
INTERNATIONAL OFFICE
SOLUTIONS&SUPLIES, S.L.
SERVICIOS DE CONTROL E
INSPECCION, S.A.
H202 SPORT GLOBAL, S.L.

LIQUIDACIO SERVEIS COL.LABORACIO
INSPECCIO.
6 LENTES ZK ( REPARAR RELLOTGES
FITXAR).
2 TONER CARTRIDGE DELL.

15.739,43

2ª INSPECCIO ELECTROTECNICA
POLIESPORTIU POLLENÇA.
PORTARIA HANDBOL ANTIVANDALICA
CENTRE M.CAPLLONCH.
SERVEI GUARDA PAVELLO POLLENÇA,
JUNY
ADJUDICACIO LLOGUER PARTITURES
CONCERT 6 AGOST
ADJUDICACIO ALBERT MONSERRAT
FESTIVAL 2014 27-07
SERVEI COORDINACIO MUSEU I
ASSESORAMENT, JULIOL
1ª CERTIF. OBRES RENOVACIO GESPA
ARTIFICIAL CAMPS

133,10

FA1400752
201406183
141400351
14.169
1406/29

ago-14

VISABREN SERVICIOS GENERALES,
S.L.
MONGE Y BOCETA ASOCIADOS
MUSICALES
CAVARADOSSI SL

jul-14

, U.T.E.

70.083 F

MONDO IBERICA, S.A.

UN-184/14

TOTAL

196,46

163,35
218,53

1.691,66
1.102,07
1.043,13
2.420,00
2.984,65
466.494,57
858.629,44

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 NOM INTERESSAT

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
TOTAL

DESCRIPCIO

IMPORT €

QUILOMETRATGE, JUNY

70,56

QUILOMETRATGE, JUNY

63,84

QUILOMETRATGE, JUNY

47,04

QUILOMETRATGE, JUNY

43,68

QUILOMETRATGE, JUNY

63,84

QUILOMETRATGE, MAIG I JUNY.

134,40

QUILOMETRATGE, JUN.
TASQUES SUBSTITUCIÓ CAP DE NETEJA
DEL 27 AL 30 MAIG.

75,84

QUILOMETRATGE, JULIOL

60,48

QUILOMETRATGE, JULIOL

73,92

QUILOMETRATGE, JULIOL

60,48

QUILOMETRATGE, JULIOL

77,28

QUILOMETRATGE, JULIOL
DESPESES REPRESENTACIO JUNY-JULIOL.
QUILOMETRATGE JUNY-JULIOL.

33,38

47,04
154,65
72,00

1.078,43

3r.- Ordenar al dipositari de fons de l’Ajuntament el seu pagament, als efectes pertinents.
2.1.2.- Dació de compte del decret de Batlia núm. 625 de dia 5 d’agost de 2014
Acte seguit es dóna compte de la resolució de Batlia de dia 5 d’agost de 2014 que es transcriu literalment:
“DECRET NÚM.625.- Vist l’informe emès per part part d’Intervenció i Secretaria en data 04 d’agost de 2014, pel qual es
formula nota d’objecció en relació a les factures que es relacionen a la part resolutiva per un import total de 62.322,60
euros.
Examinats els elements justificatius de les despeses, queda suficientment acreditat documentalment que la prestació s’ha
realitzat o bé el dret del creditor existeix, pel qual l’Ajuntament està obligat al seu pagament o del contrari estaríem davant
un enriquiment injust, a més d’anar en contra dels legítims drets dels creditors d’aquest Ajuntament.
Vist que existeix crèdit adequat i suficient en les corresponents aplicacions pressupostàries del vigent pressupost de l’exercici
2014.
De conformitat amb l’article 217 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix que quan l’òrgan a qui afecti l’objecció no estigui d’acord amb el mateix,
correspondrà al Batle resoldre la discrepància, sent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà delegable en cap
cas.
RESOLC:

Primer.- Resoldre la discrepància formulada per part d’Intervenció i Secretaria en data 04 d’agost de 2014 .
Segon.- Aprovar les factures que es detallen a continuació per correspondre a despeses necessàries per a l’exercici de les
activitats d’aquest Ajuntament per un import de 62.322,60 € a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del
vigent pressupost de l’exercici 2014.
Factur
a
D. Factura Nom tercer
2088
01/07/201 XXXXXX
4
2100
09/06/201 JAAN-18 S.L.
4
2104
27/06/201 XXXXXX
4
2137
16/06/201 AGLOMERADOS REDOMUR, S.L.
4
2264
09/07/201 XXXXXX
4
2305
30/06/201 FERRETERIA VILANOVA, S.L.
4
2322
04/07/201 SEARSA-CAÑELLAS A.I.E.
4
2324
27/06/201 AUTOS SA POBLA, S.A.
4
2325
30/06/201 XXXXXX
4
2326
04/07/201 XXXXXX
4
2334
30/06/201 BRUPER, S.A.
4
2342
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2343
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2344
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2345
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2346
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2347
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2348
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2350
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2351
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2352
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2353
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2354
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2355
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2356
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2357
30/06/201 CUXACH S.A.
4
2359
01/07/201 EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.
4
2360
01/07/201 EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.
4
2361
01/07/201 EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.
4
2362
01/07/201 EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.
4
2365
30/06/201 MAGATZEM-FERRETERIA
4 POLLENÇA, S.L.
2369
21/06/201 FUSTERIA POLLENÇA, S.L.
4
2370
01/07/201 MATERIALS CONST.MARTORELL
4 TORRANDEL S.L.
2371
30/06/201 ABM-REXEL, S.L.U.
4
2372
30/06/201 FUNDACIO ES GARROVER
4
2373
30/06/201 CA'L BUSSO, S.L.
4
2374
30/06/201 CA'L BUSSO, S.L.
4

Descripció
ASSITENCIA TECNICA MEDI AMBIENT, JUNY.
2 H. TALLER IMPRESSIONISME.
TRADUCCIO ANGLES A CATALA TEXTOS
EXP.YUKO SHIAICHI
48 POTS DE 25 KG. AGLOMERAD ASFALTIC.
REPARTIR PUBLICITAT MUSEU.
RECANVIS CONSERVACIO POLIESPORTIU.
MANTENIMENT IMPULSIONS PORT, JUNY.
RECANVIS I REPARACIONS VEHICLE ELECTR.
E0308CHL.
MANTENIMENT JARDINS VARIS PORT, JUNY.
TREBALLS DESBROSSADORA I RONDOUP
PLATGE LLENAIRE.
ARTICLES PINTAR SENYALITZACIO MARQUES
BLANQUES.
MATERIAL OBRES CALA SANT VICENÇ.
MATERIAL OBRES I ABONAMENT PALETS.

Imp. BOP
(Eur)
3.018,42
40
833,64
499,73
415
259,98
3.706,03
89,73
775,01
511,83
1.199,05
21,48
183,21

3 SENYALS 31X21: PROHIBIT PILOTES (PLAÇA
MAJOR).
MATERIAL OBRES VIA POLLENTIA.

34,52

5 BRIDES FISCHER DISCS SENYALITZACIO.

42,75

15 P.GUANTS PELL I 10 T-10 LATEX.

73,47

MATERIAL OBRES CONSERVACIO PORT.

57,35

COMPORTA DUCTIL 30X30 C/ METGE LLOPIS.

21,26

2 SACS GRAVILLA 3Y4 MIRADOR DE CALA
BARQUES.
UTILLATGE SERVEIS.

35,95
116,39

2 TRAVADORS MOLINET INOX. EDIFICI RADIO.

123,88

MATERIAL OBRES VORAVIA C/ JOAN XXIII.

42,05

58,26

204 LÀMINES PLASTIC TRANSPARENT A LA
GOLA.
MATERIALS ENLLUMENAT PLAÇA MIQUEL
CAPLLONCH.
25 KG. MORTER FI MARFIL AVDA.ALEMANYA.

139,66

10,50 H. RETRO PLATJA:

520,91

30,44
8,28

DRAGAT GOLA ZONA MARITIMA.

1.331,00

TREBALLS RETRO, GRUA I VIATGES TERRA
ROTONDA XALOC
TREBALLS MAQUINARIA PARKING VIA
CIRCUNVALACIO PORT
MATERIAL OBRES MIRADOR CALA BARQUES.

1.336,45

PANY MCM EDIFICI RADIO.

820,99
83,94
90,87

MATERIAL OBRES.

555,35

MATERIAL ELECTRIC ENLLUMENAT PUBLIC I 2
ABONAMENTS
MANTEN. ZONES VERDES: C.SINGALA,
BOQUER I SILLER.
RECANVIS VARIS CONSERVACIO, JUNY.

132,97

2 TISORES I TROÇ CADENA, POLICIA.

1.308,01
141,28
28,92

2375
2376
2387
2412
2429
2449
2450
2451
2462
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2486
2487
2488
2490
2516
2517
2518
2519
2520
2522
2523
2524

30/06/201 COMERCIAL BALEAR DE
4 ELECTRICIDAD, S.A.
30/06/201 AGLOMERADOS MALLORCA, S.A.
4
30/06/201 XXXXXX
4
30/06/201 XXXXXX
4
30/06/201 ELECTROMAT BALEAR, S.L.
4
19/06/201 POLLENCINA D'AUTOMOCIO, S.L.U
4
25/06/201 POLLENCINA D'AUTOMOCIO, S.L.U
4
04/07/201 POLLENCINA D'AUTOMOCIO, S.L.U
4
10/07/201 , C.B.
4
15/07/201 VIMEL C.B.
4
15/07/201 VIMEL C.B.
4
15/07/201 VIMEL C.B.
4
01/07/201 FERRETERIA PUERTO POLLENÇA,
4 S.L.
15/07/201 ELECTRICA BAHIA, S.L.
4
15/07/201 ELECTRICA BAHIA, S.L.
4
15/07/201 ELECTRICA BAHIA, S.L.
4
15/07/201 ELECTRICA BAHIA, S.L.
4
15/07/201 LIMPIEZAS INDUSTRIALES COLIS,
4 S.L.
15/07/201 ELECTRICA BAHIA, S.L.
4
15/07/201 ELECTRICA BAHIA, S.L.
4
01/07/201 H20MICROLAB, S.L.
4
01/07/201 H20MICROLAB, S.L.
4
01/07/201 FERRETERIA PUERTO POLLENÇA,
4 S.L.
30/05/201 BOCCHORIS, S.L.U
4
30/07/201 XXXXXX
4
30/07/201 XXXXXX
4
30/07/201 XXXXXX
4
30/07/201 XXXXXX
4
30/07/201 XXXXXX
4
30/07/201 XXXXXX
4
30/07/201 XXXXXX
4
30/07/201 XXXXXX
4

2 PLAQUES CIMA K45, OFICINES PORT.
2 TN. AGLOMERAD ASFALTIC.
SERVEI GRUA, JUNY.
ACTIVITAT DE TEATRE PER ADULTS, JUNY.
MATERIAL ELECTRIC.

4,09
167,46
1.700,05
360
422,7

RECANVIS I REPARACIONS VEHICLE 9332CJW
POLICIA.
RECANVIS I REPARACIONS VEHICLE 8188DDK
POLICIA.
RECANVIS I REPARACIONS VEHICLE 8188DDK
POLICIA.
PLACA COMPOSITE 105X95, A.EDUCACIO.

409,08

MANTEN. JARDINS CA LES MUNNARES, 1ER
SEM.2014.
MANTENIMENT ZONA VERDA ROTONDA GALL,
1ER SEM.
MANTENIMENT ZONA VERDA PLATJA DE
LLENAIRE.
UTILLATGE I RECANVIS SERVEIS, JUNY.

2.976,60

INSTAL.LACIO FAROLES PLAÇA XALOC.

1.693,37

3 LLUMINARIES: C.SINGALA, C/ LLAUT I
SILLER.
COL.LOCAR LLUMS (SOPAR FI TEMPORADA
FUTBOL).
LLUMINARIA APARCAMENT CENTRE DE
SALUD.
DESOBTURACIO CANONADES AIGÜES
BRUTES, JUNY.
REPARAR CABLE MAQUINES ENLLUMENAT C/
BOT.
REPARAR FAROLES ZONA OBRES DE PORT.

1.447,50

62,97
578,78
144,23

1.102,92
393,25
360,22

127,05
4.365,37
3.564,00
297,1
2.076,58

2 ANALITIQUES AIGUA PISCINES
POLIESPORTIU PORT.
6 ANALITIQUES AIGUA PSICINES
POLIESPORTIUS.
UTILLATGE I RECANVIS CONSERV.
POLIESPORTIU, JUNY
TANCAMENT SKATE CENTRE M.CAPLLONCH.

6.935,82

TREBALLS INFORMACIO JUVENIL, JULIOL.

1.499,98

TASQUES DE PROGRAMACIO I COORDINACIO
FESTES ESTIU
GESTIO I PROMOCIO ESPORTIVA, JULIOL.

1.137,40

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC, JULIOL.

2.833,26

TREBALLS DELINEACIO, JULIOL.

1.898,49

ATENCIO AL PUBLIC, JULIOL.
88 MODIF. CADASTRALS I 11 ALTES LOCALS,
JULIOL.
TRAMITACIO COMPAREICENCIES I
EXPEDIENTS, JULIOL.
TOTAL

60,5
242
415,04

2.621,66

533,6
495,93
2.707,54

62.322,6
0

Tercer.- Ordenar a la Tresoreria d’aquest Ajuntament el pagament de les esmentades factures.
Quart.- Elevar al Ple de la Corporació un informe de les resolucions adoptades pel president de la entitat local contràries als
esments efectuats d’acord amb l’article 218 de l´esmentat RDL 2/2004”

Els reunits resten informats, als efectes oportuns.
4.2.- Certificacions facultatives

4.2.1.- Vista la certificació facultativa núm. 1 relativa al projecte d’obres “Aparcament en superfície a la
zona de Ca’n Conill de Pollença” presentada per l’entitat contractista “Construcciones Olives S.L.”, amb
CIF B07159676, per import de 107.684,83 euros, els reunits, per unanimitat, acorden:
1r.- Aprovar la certificació facultativa núm. 1 relativa al projecte d’obres “Aparcament en superfície a la
zona de Ca’n Conill de Pollença”.
2n.- Autoritzar la despesa de 107.684,83 euros amb càrrec a la partida pressupostària 151 61940
3r.- Notificar aquest acord a l’entitat “Construcciones Olives S.L.”, als efectes oportuns.
4.2.2.- Vista la certificació facultativa núm. 2 relativa al projecte d’obres “Aparcament en superfície a la
zona de Ca’n Conill de Pollença” presentada per l’entitat contractista “Construcciones Olives S.L.”, amb
CIF B07159676, per import de 469,41 euros, els reunits, per unanimitat, acorden:
1r.- Aprovar la certificació facultativa núm. 2 relativa al projecte d’obres “Aparcament en superfície a la
zona de Ca’n Conill de Pollença”.
2n.- Autoritzar la despesa de 469,41 euros amb càrrec a la partida pressupostària 151 61940
3r.- Notificar aquest acord a l’entitat “Construcciones Olives S.L.”, als efectes oportuns.
4.2.3.- Vista la certificació facultativa núm. 1 relativa al projecte d’obres “Renovació de la gespa artificial
dels camps de futbol de les zones esportives de Pollença i Port de Pollença” presentada per l’entitat
contractista “MONDO IBÉRICA S.A.”, amb CIF A50308139, per import de 466.494,57 euros, els reunits,
per unanimitat, acorden:
1r.- Aprovar la certificació facultativa núm.1 relativa al projecte d’obres “Renovació de la gespa artificial
dels camps de futbol de les zones esportives de Pollença i Port de Pollença” .
2n.- Autoritzar la despesa de 466.494,57 euros amb càrrec a la partida pressupostària 151 62208.
3r.- Notificar aquest acord a l’entitat “MONDO IBÉRICA S.A.”, als efectes oportuns.
4.3.- Recursos i reclamacions
4.3.1.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXX (RGE núm. 482 de 23/01/14) en la qual exposa
que a la finca de la seva propietat situada en el polígon 2 parcel·la 84 (referència cadastral 0013007
00EE01C 0001) hi ha una caseta no habitable i demana la baixa del corresponent rebut de fems.
Vist l’informe emès pel zelador municipal en data 15.07.14) que, en la seva part bastant, és del següent
tenor: “.../... S’informa que presentat al lloc de referència, es detecta que l’immoble disposa d’electricitat, una
antena de televisió i xemeneia, tal com es pot observar a les fotografies (8) adjuntes .../...” , la Junta de Govern
Local, per unanimitat acorda:
Primer.- Denegar la petició presentada de conformitat amb l’article 2 de l’ordenança fiscal reguladora de
la taxa de fems atès que l’immoble és habitable.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat , als efectes pertinents.
4.3.2.- Aprovació, si procedeix, de la devolució de l’import embargat en excés a la Sra. XXXXXX
(EXP NÚM. 5097/OM Animals Domèstics /Medi Ambient) en execució de la Sentència núm. 205/14
del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 20 de març de 2012, va adoptar, entre
d’altres, l’acord que literalment es transcriu a continuació:

“3.4.13.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5097/OM Animals Domèstics
Vist l’expedient sancionador incoat a la Sra. XXXXXX per la comissió d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 7 de
l’ordenança municipal d’animals domèstics.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part de l’interessat no s’han efectuat al·legacions al contingut de la
resolució d’inici del procediment sancionador de referència i vista la proposta de resolució de la Instructora de data 13 de
març de 2012, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Imposar a la Sra. XXXXXX una sanció de 300 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de la referida
ordenança com a responsable d’una infracció lleu tipificada a l’article 7 de l’ordenança municipal d’animals domèstics, de
conformitat amb el procediment sancionador tramitat.
2n.- Notificar aquest acord a la interessada, als efectes oportuns.”

Vista la Sentència núm. 205/14 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 en data 06.06.14 en el
sí de les actuacions judicials corresponents al procediment abreujat núm. 454/2012, instat per la Sra.
XXXXXX contra la desestimació presumpta del recurs de reposició presentat contra l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local, en sessió de dia 20 de març de 2012, abans transcrit, per la que es resol
ESTIMAR PARCIALMENT el recurs contenciós administratiu interposat relatiu a l’expedient
administratiu sancionador núm. 5097/OM Animals Domèstics tramitat per l’àrea de Medi Ambient i
ACORDAR que l’import de la sanció sigui 60 euros envers 300 euros
Resultant que per part de l’ATIB s’ha embargat la quantitat de 192,77 euros en concepte de la sanció
imposada en via administrativa per infracció de l’ordenança municipal d’animals domèstics a l’expedient
núm. 5097.
Per tot l’anterior i ateses les actuacions practicades, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
Primer.- Procedir a la devolució de la quantitat de 132,77 euros a la Sra. XXXXXX DNI 41.389572 Z per
l’ ingrés indegut obtingut per aquest Ajuntament de Pollença en concepte de sanció per infracció de
l’ordenança municipal d’animals domèstics (expedient núm. 5097/Medi Ambient) i en compliment de la
Sentència núm. 205/14 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 en data 06.06.14 en el sí de les
actuacions judicials corresponents al procediment abreujat núm. 454/2012, pel que s’estima parcialment
el recurs contenciós administratiu interposat en relació a l’expedient administratiu sancionador núm.
5097/OM Animals Domèstics tramitat per l’àrea de Medi Ambient i es fixa l’import de la sanció en 60
euros.
Segon.- Notificar el present acord als interessats, als efectes pertinents.
4.3.3.- Aprovació, si procedeix, de la rectificació/substitució de l’import de la sanció imposada al Sr.
XXXXXX (EXP NÚM. 4996/OM Animals Domèstics /Medi Ambient) en execució de la Sentència
núm. 100/14 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 2 de novembre de 2011, va adoptar l’acord
que literalment es transcriu a continuació:
“3.5.15.- Expedient d’infracció de l’ordenança municipal d’animals domèstics núm. 4996
Vista la proposta de resolució de l’Instructor de l’expedient d’infracció de l’ordenança municipal d’animals domèstics núm.
4996 de 21 d’octubre de 2011.
Vist l’acord d’inici de l’expedient d’infracció de l’ordenança adoptat per decret de Batlia de 15 de setembre de 2011 i atès
que no s’han formulat al·legacions.
Vista la resta de normativa de legal de pertinent aplicació i atès que no concorren circumstàncies modificatives, els reunits,
per unanimitat, ACORDEN:
1r.- Imposar al Sr. XXXXXX una sanció de 300 € com a responsable d’una infracció tipificada a l’article 7 de l’Ordenança
municipal d’animals domèstics.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.”

Vista la Sentència núm. 100/14 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 en data 15.05.14 en
el sí de les actuacions judicials corresponents al procediment abreujat núm. 319/2012, instat pel Sr.
XXXXXX contra la desestimació presumpta del recurs de reposició presentat contra l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local, en sessió de dia 2 de novembre de 2011, abans transcrit, per la que es resol
ESTIMAR PARCIALMENT el recurs contenciós administratiu interposat relatiu a l’expedient
administratiu sancionador núm. 4996/OM Animals Domèstics tramitat per l’àrea de Medi Ambient i
declara la nul·litat de la sanció inicialment imposada, ordenant la seva substitució pel pagament d’una
multa per import total de 60 euros.
Resultant que per part de l’àrea d’Hisenda es va emetre la liquidació 1171000297 per import de 300 euros
en concepte de la sanció imposada inicialment en via administrativa per infracció de l’ordenança
municipal d’animals domèstics a l’expedient núm. 4996.
Per tot l’anterior i ateses les actuacions practicades, la Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:

Primer.- DONAR DE BAIXA la liquidació 1171000297 per import de 300 euros en concepte de la
sanció imposada inicialment en via administrativa per infracció de l’ordenança municipal d’animals
domèstics i, en conseqüència, EFECTUAR UNA NOVA LIQUIDACIÓ per import de 60 euros en
concepte de sanció al Sr. XXXXXX per infracció de l’ordenança Municipal d’animals domèstics en relació
a l’expedient núm. 4996, en compliment de la Sentència núm. 100/14 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 en data 15.05.14 en el sí de les actuacions judicials corresponents al procediment
abreujat núm. 319/2012, pel que s’estima parcialment el recurs contenciós administratiu interposat en
relació a l’expedient administratiu sancionador núm. 4996/OM Animals Domèstics tramitat per l’àrea de
Medi Ambient i es fixa l’import de la sanció en 60 euros.
Segon.- Notificar el present acord als interessats, als efectes pertinents.
4.4.4.- Aprovació si procedeix, de la devolució d’ingressos indeguts en concepte de IVTM al Sr.
XXXXXX Vist que en sessió de la Junta de Govern Local celebrada dia 3 de desembre de 2013
es va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
“Vista la instància presentada pel Sr. Luís Pinto Silva NIF 20779551V (RGE 7084 de 13/11/13) en les quals demana
l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica per causa de discapacitat, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1.-CONCEDIR l’exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica del turisme matrícula 9447BTC amb efectes des de l’1
de gener de 2013 i fins dia 29/11/2014, en aplicació de l’article 3.e) de l’ordenança reguladora de l’impost.
2.-DENEGAR l’exempció de l’impost pels exercicis 2009 a 2012 atès que l’article 9 de l’ordenança municipal reguladora del
tribut estableix que la concessió de beneficis fiscals no pot tenir caràcter retroactiu.
3.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinent”
Vist que per part de l’ATIB s’ha procedit a l’embargament d’un import total de 46,63 € al Sr. XXXXXX

en concepte d’IVTM corresponent a l’exercici 2013
Per tot l’anterior i ateses les comprovacions realitzades per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local,
per unanimitat acorda:
Primer.- Procedir a la devolució de l’import de 46,63 euros al Sr. XXXXXX 46,63 euros en concepte
d’ingrés indegut d’IVTM corresponent a l’exercici 2013.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents.
4.4.- Varis
4.4.1.- Vista la instància presentada pels senyors XXXXXX, en representació de l’entitat mercantil
SALAS TV S.L. CIF B07806680 (RGE núm. 4829 de 15/07/14), en la qual informa de la transmissió dels
drets de titularitat de la concessió de les plaça d’aparcament núm. 64, situada a la segona planta de
l’aparcament municipal Ca les Munnares, i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda,
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la plaça d’aparcament amb número 64, situada a la segona
planta de l’aparcament municipal Ca les Munnares a favor de la persona que seguidament es relaciona:
- Aparcament 64/segona planta: Sr. XXXXXX Segon.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat
del mateix a l’ATIB, als efectes oportuns.
4.4.2.- Vista la instància presentada pels senyors XXXXXX, en representació de l’entitat mercantil
SALAS TV S.L. CIF B07806680 (RGE núm. 4829 de 15/07/14), en la qual informa de la transmissió dels
drets de titularitat de la concessió de les plaça d’aparcament núm. 65, situada a la segona planta de
l’aparcament municipal Ca les Munnares, i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda,
la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Autoritzar el canvi de titularitat de la plaça d’aparcament amb número 65, situada a la segona
planta de l’aparcament municipal Ca les Munnares a favor de la persona que seguidament es relaciona:
- Aparcament 65/segona planta: Sr. XXXXXX
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i donar trasllat del mateix a l’ATIB, als efectes oportuns.
4.4.3.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXX (RGE núm. 4660 de 07/07/14) en la qual
sol·licita bonificacions sobre les quotes a pagar en concepte d’ICIO i taxa de llicències urbanístiques per
les obres de reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Gruat, 3 (Centre Històric) de
Pollença (Expedient d’Obres núm. 311/2012), la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.-Aplicar una bonificació del 25% sobre la quota de l’ICIO, d’acord amb l’article 4.2. de l’ordenança
fiscal reguladora de l’impost de referència i una bonificació del 25% sobre la quota de la taxa de
llicències urbanístiques, d’acord amb l’article 7.2. de l’ordenança fiscal reguladora de l’avantdita taxa
(liquidacions 1312000023 de 15/01/13 i 1212000254 de 10/08/12, respectivament) i en conseqüència:
2n.-Procedir a la devolució de la quantitat de 772,09 euros a l’interessada.
3r.- Notificar el present acorda a la interessada, als efectes pertinents.
4.4.4.- Dació de compte de diverses resolucions de Batlia
Seguidament es dona compte de la resolució de Batlia núm. 785 de dia 22 de juliol de 2014 i de la
resolució de Batlia núm. 788 de dia 22 de juliol de 2014 que es transcriuen literalment a continuació:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 785.- Vist que en data 28 d’abril de 2005, es va aprovar en el Ple de la Corporació
l’adquisició directa de l’edifici situat a la plaça vella núm. 7 de Pollença (CAN LLOBERA) per import de
1.502.530,02 €.
Atès que la quantitat de 1.502.530,02 € s’ha de fer efectiva en el termini de 10 anys.
Atès que l’interès anual fixat és IPC per a les Illes Balears determinat per l’INE, situat en el període juny 2013juny 2014 en el 0,5 %
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord amb la resolució de Batlia de dia 30 de juny
de 2011 per la qual la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de
Govern Local per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies, i d’acord amb les atribucions que m’atorga
els articles 185 i 186 del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
RESOLC
1r.- Autoritzar i aprovar la despesa així com reconèixer l’obligació corresponent a la quota de l’exercici 2014 en
concepte d’adquisició del Casal Can Llobera per import de 150.253,02 € a càrrec de l’aplicació pressupostària
151 62217 del vigent pressupost per a l’exercici 2014.
2n- Autoritzar i aprovar la despesa així com reconèixer l’obligació corresponent als interessos d’aplaçament per a
l’exercici 2014 per import de 751,27 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 011 35900 del vigent pressupost per
a l’exercici 2014.
3r.- Ordenar al dipositari de fons de l’Ajuntament el seu pagament a favor del Sr. XXXXXX 4t.- Donar compte de
la present resolució a la propera Junta de Govern que es celebri.”

___________________________________________________________________
“DECRET ALCALDIA NÚM. 788.- Vist que en sessió de junta de Govern local de data 17 de juny es va resoldre
aprovar l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la
contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat per a l’actuació de GORAN BREGOVIC AND THE
WEDDING AND FUNERAL BAND.
Vist que per acord de Junta de Govern de data 15 de juliol de 2014, es va adjudicar el referit concert pel preu de
50.820 € IVA inclòs a l’entitat LLURIANET S.L.
Vist el contracte signat en data 21 de juliol de 2014 per a la realització del concert dia 23 d’agost de 2014.
Vista la factura presentada per LLURIANET S.L núm. 25/2014 de data 21 de juliol de 2014 per import de 25.410
euros en concepte del 50% de les despeses relatives al concert de conformitat amb la clàusula setena del plec de
clàusules administratives particulars.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord amb la resolució de Batlia de dia 30 de juny
de 2011 per la qual la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències delegades a la Junta de
Govern Local per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies, i d’acord amb les atribucions que m’atorga
els articles 185 i 186 del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
RESOLC
1r.- Autoritzar i aprovar la despesa així com reconèixer l’obligació corresponent a la factura 25/14 de data 21 de
juliol de 2014 en concepte del 50% de les despeses relatives al concert de GORAN BREGOVIC AND THE
WEDDING AND FUNERAL BAND presentada per l’entitat LLURIANET S.L.. CIF B66022955 per import de
25.410 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 335 226995 del vigent pressupost per a l’exercici 2014.
2n.- Ordenar al dipositari de fons de l’Ajuntament el seu pagament.
3r.- Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern que es celebri.”

Els reunits resten assabentats, als efectes oportuns.

4.4.5.- Aprovació, si procedeix, de la despesa relativa al subministrament elèctric corresponent a
l’exercici 2013 de l’IES Clara Hammerl Port de Pollença
Vista la relació de factures adjuntes en concepte de subministrament elèctric per import total de 9.808,06
€ i les factures relatives al manteniment de la línea ADSL de les càmeres de seguretat dedicades a la
Policia Local pel control del centre per import de 1.056,03 €.
Vist el Conveni entre la Conselleria d’ducació i Cultura - CAIB i l’Ajuntament de Pollença en el què la
clàusula tercera estableix que el pagament de les despeses corrents per subministraments d’aigua i
d’energia elèctrica a l’IES Clara Hammerl Port de Pollença es farà per parts iguals entre ambdues
administracions.
Per tot l’anterior, vistes les factures adjuntes i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea
d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Aprovar una despesa per import de 5.527,22 € en concepte de subministrament elèctric a càrrec de
l’aplicació pressupostària 320 221001 a favor de l’IES Clara Hammerl Port de Pollença
2n.- Aprovar una despesa per import de 1.056,03 € en concepte de linea ADSL càmeres de seguretat a
càrrec de l’aplicació pressupostària 320 22200 a favor de l’IES Clara Hammerl Port de Pollença.
3r.- Procedir al pagament de 6.583,25 a l’IES Clara Hammerl Port de Pollença.
4t.- Notificar el present acord a l’IES Clara Hammerl Port de Pollença, als efectes pertinents.
4.4.6.- Aprovació, si procedeix, de la resolució de pagament de subvenció/ajuda econòmica per
actuacions de rehabilitació i restauració de façanes d’edificis inclosos dins l’àmbit del PECH
(Expedient núm. 05/2013/5660)
Seguidament es dóna compte de la proposta de resolució de pagament de l’ajuda econòmica concedida
per a la realització d’actuacions de rehabilitació i restauració de façanes d’edificis inclosos en l’àmbit del
PECH per a la concessió d’una ajuda econòmica per actuacions de rehabilitació i restauració de façanes:
“Expedient núm. 05/2013/5660
Sol·licitant: AINA M. ALBERTI DIAZ
Emplaçament: C/Gruat, 3
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE PAGAMENT DE L’AJUDA ECONÒMICA CONCEDIDA PER A LA REALITZACIÓ
D’ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ I RESTAURACIÓ DE FAÇANES D’EDIFICIS INCLOSOS EN L’ÀMBIT DEL
PECH
Vista la convocatòria del procediment per a la concessió d’ajudes econòmiques per actuacions de rehabilitació i restauració
de façanes per a l’any 2013-2014 així com les bases reguladores que la regeixen, aprovades simultàniament per acord de la
Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 7 de novembre de 2013, i publicades en el BOIB núm. 159 de data
19.11.13 i a la pàgina web municipal.
Vista la sol·licitud d’ajuda econòmica presentada per la Sra. XXXXXX (RGE núm. 7428 de data 29.11.13) per la
rehabilitació i la restauració de la façana de l’immoble ubicat en el carrer Gruat, 3 de Pollença, sol·licitud emparada en la
disposició transitòria de les bases reguladores de la convocatòria (Expedient núm. 312/12 Àrea de Llicències d’Obra).
Vist l’Informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, de data 13 de desembre de 2013, sobre el compliment pel sol·licitant
dels requisits necessaris per accedir a les subvencions conforme a les condicions establertes en les bases reguladores.
Resultant que, a la vista de l’expedient i de l’informe previ emès pels STM, l’òrgan instructor va formular proposta de
resolució provisional dia 16 de desembre de 2013, proposta que fou notificada a l’interessat en data 16.12.13 (RGS núm.
4873 de data 19.12.13) i vist que la interessada va manifestar expressament la seva conformitat amb dita proposta, tal com
resulta acreditat a l’expedient (RGE núm. 7910 de data 27.12.13)
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de desembre de 2013, d’aprovació de la concessió de subvenció adoptat
en l’expedient, el qual fou notificat a la interessada en data 04.02.2014.
Vista la sol·licitud del pagament de la subvenció presentada per la interessada (RGE núm. 2095 de data 12.03.2014),
juntament amb la documentació requerida en la Base 13ª de la convocatòria.
Atesa la visita d’inspecció realitzada pels Serveis Tècnics Municipals, i vist el posterior informe favorable dels Serveis
Tècnics Municipals, de data 11 de juliol de 2014.
Vist l’informe de l’Interventor Municipal, de data 21 de juliol de 2014, de fiscalització de conformitat envers el reconeixement
de l’obligació i l’ordenació del pagament
Atès l’establert a les bases reguladores que regeixen la present convocatòria i en ús de les atribucions legalment conferides,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Reconèixer l’obligació de subvenció/ajuda econòmica en l’expedient de referència per import de dos mil cinc-cents euros
(2.500 €) (corresponent al máxim del pressupost subvencionable) en favor de la beneficiària XXXXXX per les actuacions que ha

dut a terme de rehabilitació restauració de la façana de l’immoble ubicat en el carrer Gruat, 3 de Pollença a càrrec de l’aplicació
pressupostària 2013/151 48911
Segon.- Ordenar el pagament en favor de la beneficiària, de l’import de dos mil cinc-cents euros (2.500 €) que l’Ajuntament
ha d’abonar a la beneficiària.
Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Intervenció i a la Tresoreria de la Corporació, per tal que procedeixin a la
realització de les actuacions pertinents per a l’abonament de l’ajuda a la interessada, i als efectes procedents.
Quart.- Notificar el present acord al beneficiari i a la resta d’interessats en el procediment si n’hi hagués, tot informant-los que
contra el mateix, que exhaureix la via administrativa, poden interposar alternativament els recursos següents: o bé directament el
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de
l’endemà de la notificació del present acord; o bé de forma potestativa, recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte que
s’impugna, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, tot això sense perjudici de que els
interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.
No obstant això, la Junta de Govern Local, ACORDARÀ.
Pollença,22 de juliol de 2014
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.
4.4.7.- Vist els llistat de factures justificatives presentat pel Sr. XXXXXX, en representació de l’Agrupació
de Protecció Civil de Pollença NIF G57257487 (RGE núm. 4960 de 22/07/14), conformement amb el
conveni de col·laboració signat entre aquesta entitat i l’Ajuntament de Pollença i realitzades les oportunes
comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.-Aprovar la corresponent despesa per import total de 14.908,29 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 134 48921.
2n.- Procedir a l’abonament de la quantitat de 14.908,29 € a l’Agrupació de Protecció Civil de Pollença.
3r.- Notificar el present acord a l’Agrupació de Protecció Civil de Pollença, als efectes pertinents.
5.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
5.1.- Guals
5.1.1.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXX (RGE núm. 4383 de 23.06.14) i vist l’informe
emès per la Policia Local en data 16.07.14, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir a la Sra. XXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual) davant
el garatge del carrer Juan de al Cosa, núm. 31 del Port de Pollença.
2n.- Aprovar definitivament la pertinent liquidació de la taxa per reserva permanent de via pública i
l’import de la placa de gual.
3r.- Notificar el present acord a la interessada, als efectes oportuns.
5.1.2.- Vista la sol·licitud presentada per l’entitat UTE Neteja Viària Pollença, representada pel Sr.
XXXXXX (RGE núm. 4158 de 11.06.14) i vist l’informe emès per la Policia Local en data 16.07.14, la
Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Concedir a l’entitat UTE Neteja Viària Pollença la reserva permanent de via pública per entrada de
vehicles (gual) davant el garatge del carrer Vicenç Buades s/n del Port de Pollença.
2n.- Aprovar definitivament la pertinent liquidació de la taxa per reserva permanent de via pública i
l’import de la placa de gual.
3r.- Notificar el present acord a l’interessat, als efectes oportuns.
5.2.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
5.3.- Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

5.4.- Personal
5.4.1.- Nomenament d’instructor i secretari de l’expedient disciplinari incoat al Sr. XXXXXX per
dues presumptes faltes greu i un falta molt greu ( Expedient Núm. 5747)
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 6 de maig de 2014, que a
continuació es transcriu literalment:
“Vista la proposta de la Regidora delegada de Medi Ambient, Turisme i Policia Local Sra. Maria P. Buades Cifre de data 2
de maig de 2014 del següent tenor literal:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE POLICIA
Vista la comunicació de l’agent de la policia local, A 370029, respecte els fets del passat dia 22 de maig de 2013, en que
denuncia l’actitud de l’oficial de policia, Sr. XXXXXX i assenyala que ho considera constitutiu de falta disciplinària greu,
desconsideració als superiors, companys o subordinats, i per excedir-se arbitràriament en les seves facultats en l’exercici del
seu càrrec, i falta molt greu per abandonament del servei.
Atesa la informació reservada iniciada per provisió de batlia, de dia 18 de juny de 2013, amb base a l’establert a la
normativa vigent en aquell moment, Llei 6/2005 de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, per tal d’esbrinar
si els fets denunciats pel Sr. XXXXXX són constitutius de possible falta disciplinària.
Atès el resultat de l’esmentada informació reservada de la qual resulta que és difícil determinar a priori si els fets denunciats
són constitutius de falta disciplinària.
Vist l’establert als articles 58 i ss. de la Llei 6/2005, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears
respecte les infraccions disciplinàries, i concretament l’article 58.6) que fixa com a falta molt greu l’abandonament del servei,
i l’article 59.7) preveu com a falta greu la desconsideració greu amb superiors, companys, subordinats o ciutadans.
Atès que la denúncia relativa a l’ús del vehicle oficial per a usos particulars no està previst com a tal a l’anterior normativa,
que és d’aplicació atesa la data de la denúncia, s’hauria d’investigar si es pot incloure dins el supòsit d’excedir-se
arbitràriament en les seves facultats en l’exercici del seu càrrec, que es considera falta greu d’acord amb l’article 59.11)
Vist que resulta imprescindible realitzar una investigació exhaustiva dels fets en el marc d’un expedient disciplinari,
considerant el disposat al Títol VII- Règim Disciplinari- de la Llei 6/2005 de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears
Vist l’establert a l’article 80.2 de la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears que fixa que el
nomenament de l’instructor en els procediments disciplinaris per faltes molt greus o greus ha de recaure en una persona
inscrita en la borsa que, a aquests efectes, gestiona la direcció general competent en matèria de coordinació de policies
locals.
Maria P. Buades Cifre, com a regidora delegada de Policia, Proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Incoar el corresponent expedient disciplinari al Sr. XXXXXX, funcionari municipal, per la presumpte comissió
d’una falta molt greu prevista a l’article 58.6) de la Llei 6/2005 de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, per
abandonament del servei, i dues faltes greus per excedir-se arbitràriament en les seves facultats en l’exercici del seu càrrec o
la funció, article 59.11) i per desconsideració greu greu amb superiors, companys, subordinats o ciutadans, d’acord amb
l’article 59.7 de l’esmentada llei.
La sanció prevista per a les faltes molt greus és la separació del servei o la suspenció de funcions i retribucions de tres a sis
anys, i la sanció prevista per a les faltes greus és la suspensió de funcions i retribucions de cinc dies fins a tres mesos, de
conformitat amb el previst a l’article 62 de la Llei 6/2005 de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, tot això
sense perjudici del que resulti de la instrucció del present expedient i sense perjudici de responsabilitat penal i/o patrimonial.
SEGON.- Sol·licitar de la Conselleria d’Interior, EBAP, la designació d’Instructor als efectes de tramitació de l’expedient.
No obstant, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui oportú.”
Passats a votació, a Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar íntegrament la proposta precedent i els acords
continguts en la mateixa.”

Resultant que per part de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears s’ha tramés resolució de la
consellera d’Administracions Públiques per la qual es proposa a un funcionari de l’Ajuntament d’Alcúdia
com a instructor de l’esmentat expedient disciplinari (RGE núm. 5078 de data 28.07.14).
Per això, en virtut del que s’ha exposat més amunt, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Nomenar al Sr. X X X X X X , funcionari de l’Ajuntament d’Alcúdia, subinspector de la policia local,
com a instructor de l’expedient disciplinari incoat al Sr. XXXXXX , conformement l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local en sessió celebrada dia 6 de maig de 2014.
Segon.- Nomenar al Sr. X X X X X X , funcionari de l’Ajuntament de Pollença, administratiu, com a secretari
de l’expedient disciplinari incoat al Sr. XXXXXX , conformement l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada dia 6 de maig de 2014.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.
5.4.2.- Nomenament d’instructor i secretari de l’expedient disciplinari incoat al Sr. XXXXXX per
presumpte falta greu (Expedient Núm. 5769)
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada dia 6 de maig de 2014, que a
continuació es transcriu literalment:
“Vista la proposta de la Regidora delegada de Turisme, Medi Ambient i Policia Local Sra. Maria P. Buades Cifre de dia 25
d’abril de 2014 que es transcriu a continuació:
“PROPOSTA DE LA REGIDORA DELEGADA DE POLICIA
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXX, RGE núm. 2482, de 27 de març de 2014, mitjançant la qual demana que des
de l’Ajuntament s’aclareixin una sèrie de fets, trucades i visites realitzades per uns policies locals
Atès que denuncia diverses actuacions realitzades presumptament pel policia local, Sr. XXXXXX, funcionari d’aquest
Ajuntament
Atesa la informació reservada iniciada per provisió de batlia, de dia 2 d’abril de 2014, amb base a l’establert a la normativa
vigent, Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, per tal d’esbrinar si els fets denunciats pel Sr.
XXXXXXsón constitutius de possible falta disciplinària.
Atès el resultat de l’esmentada informació reservada de la qual resulta que, de tots els fets denunciats, no s’aprecia falta
disciplinària en relació a presentar una instància a l’Ajuntament en hores de feina, acumulació de denúncies de trànsit
injustificades i la sensació d’intimidació i assetjament pel fet de portar arma; respecte la sentència condemnatòria al Sr.
XXXXXX per falta de vexacions ja va ésser objecte d’un expedient disciplinari;
I d’acord amb la informació reservada correspon obrir expedient disciplinari per falta greu respecte el fet denunciat d’ésser
expulsat del quarter pel Sr. XXXXXX de males maneres
Vist l’establert als articles 67 i ss. de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears
respecte les infraccions disciplinàries, i concretament l’article 69.a) que fixa com a falta greu la desconsideració greu amb
superiors, companys, subordinats o ciutadans en l’exercici de les seves funcions o quan causin descrèdit notori a la institució
policial.
Vist que resulta imprescindible realitzar una investigació exhaustiva dels fets en el marc d’un expedient disciplinari,
considerant el disposat al Títol VII- Règim Disciplinari- de la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears
Vist l’establert a l’article 80.2 de la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears que fixa que el
nomenament de l’instructor en els procediments disciplinaris per faltes molt greus o greus ha de recaure en una persona
inscrita en la borsa que, a aquests efectes, gestiona la direcció general competent en matèria de coordinació de policies
locals.
Maria P. Buades Cifre, com a regidora delegada de Policia, Proposa a la Junta de Govern Local:
PRIMER.- Incoar el corresponent expedient disciplinari al Sr. XXXXXX, funcionari municipal, per la presumpte comissió
d’una falta greu prevista a l’article 69.a) de la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, per
desconsideració greu amb superiors, companys, subordinats o ciutadans en l’exercici de les seves funcions o quan causin
descrèdit notori a la institució policial.
La sanció prevista per a aquesta infracció és la suspensió de funcions i retribucions de cinc dies fins a tres mesos,de
conformitat amb el previst a l’article 71 de la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, tot això
sense perjudici del que resulti de la instrucció del present expedient i sense perjudici de responsabilitat penal i/o patrimonial.
SEGON.- Sol·licitar de la Conselleria d’Interior, EBAP, la designació d’Instructor als efectes de tramitació de l’expedient.
No obstant, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui oportú.”
Passats a votació, a Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar íntegrament la proposta precedent i els acords
continguts en la mateixa.”

Resultant que per part de l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears s’ha tramés resolució de la
consellera d’Administracions Públiques per la qual es proposa a un funcionari de l’Ajuntament d’Alcúdia
com a instructor de l’esmentat expedient disciplinari (RGE núm. 5079 de data 28.07.14).
Per això, en virtut del que s’ha exposat més amunt, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Nomenar al Sr. X X X X X X , funcionari de l’Ajuntament d’Alcúdia, subinspector de la policia local,
com a instructor de l’expedient disciplinari incoat al Sr. XXXXXX , conformement l’acord adoptat per la
Junta de Govern Local en sessió celebrada dia 6 de maig de 2014.
Segon.- Nomenar al Sr. X X X X X X , funcionari de l’Ajuntament de Pollença, administratiu, com a secretari
de l’expedient disciplinari incoat al Sr. XXXXXX , conformement l’acord adoptat per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada dia 6 de maig de 2014.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, als efectes oportuns.

5.4.3.- Aprovació, si procedeix, del conveni per al desenvolupament de pràctiques extracurriculars
d’estudiants de la UIB amb un programa de cooperació educativa entre la Universitat de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Pollença
Vista la Proposta de la Regidora delegada d’Educació i Biblioteques Municipals Sra. Marilen Capllonch
Humbert de data d’1 d’agost de 2014 que a continuació es transcriu:
“PROPOSTA DE LA
MUNICIPALS

REGIDORA DELEGADA

D’EDUCACIÓ

I DE BIBLIOTEQUES

Vist l’adjunt conveni per al desenvolupament de pràctiques extracurriculars d’estudiants de la UIB amb
un programa de cooperació educativa entre la Universitat de les Illes Balears i l’Ajuntament de Pollença
mitjançant el qual els estudiants de la UIB accedeixen al coneixement de les tècniques i metodologia,
concretament de la Biblioteca Municipal, com a complement de la seva formació acadèmica amb les
condicions particulars detallades que l’estudiant XXXXXX, matriculat dels estudis de Grau d’Història de
la UIB, ha de dur a terme.
La Sra. Marilen Capllonch Humbert, Regidora delegada d’Educació, comprensiva dels serveis de
Biblioteques Municipals, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
1r.- Aprovar el conveni per al desenvolupament de pràctiques extracurriculars d’estudiants de la UIB
amb un programa de cooperació educativa entre la Universitat de les Illes Balears i l’Ajuntament de
Pollença que l’estudiant de Grau d’Història de la UIB XXXXXX, ha de dur a terme.
2n.- El nombre total d’hores de dedicació de l’estudiant a aquest programa serà de 530 hores,
realitzades en el període 01-10-2014 a 10-03-2015.
3r.- L’Ajuntament de Pollença abonarà a l’estudiant la quantitat mensual de 397’95 euros, subjectes a
un 2% de retenció d’IRPF i procedirà a sol·licitar l’alta pertinent a la Seguretat Social de l’estudiant
que realitza les pràctiques al qual resulti d’aplicació el Reial decret 1493/2011, als efectes oportuns.
4rt.- Facultar el Sr. Batle per a la signatura del conveni esmentat, als efectes pertinents i donar trasllat
d’aquest acord al Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la UIB, juntament amb
els tres exemplars i els seus annexos degudament signats sol·licitant, alhora, el retorn d’un exemplar, un
cop signat/s per la vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la UIB, per l’arxiu municipal.
5è.- Comunicar aquest acord al Sr. Pere Salas Vives, bibliotecari-arxiver,personal laboral d’aquest
Ajuntament, com a tutor de l’estudiant, el qual vetllarà per la seva formació i pel compliment del pla de
pràctiques, i al departament de Personal, gestor del present expedient, 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.
5.5.- Cementiri municipal
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.

6.- CONTRACTACIÓ
6.1.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 758 de 16 de juliol de 2014 d’adjudicació del
contracte privat de producció del Festival de Música de Pollença (Expedient
núm.12/Contractació/2014)
Vist el decret de Batlia núm. 758/2014 del següent tenor literal:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 758.:Per acord de Junta de Govern en sessió de 3 de juny de 2014 es va aprovar l’expedient de
contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del contracte privat de producció del Festival
de Música de Pollença, mitjançant procediment sense publicitat.
Vista la tramitació de la licitació i vista l’acta de la unitat de contractació i la proposta d’adjudicació a favor de l’entitat
LLURIANET SL, per un import de 14.000 € (IVA inclòs), d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.
Vista la clàusula 15na. i 16na. del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el procediment de
contractació, respecte de la documentació que ha de presentar el licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa en el
termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut el requeriment de l’òrgan de contractació formulat a
l’efecte, atès que el licitador ha presentat la documentació corresponent (RGE núm. 4867 de data 16-07-14)
Atesa la urgència degut a les dates.
Vista la proposta del regidor delegat del Festival, de 16 de juliol de 2014.
En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la resolució de Batlia de dia 30 de juny de
2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències
delegades a la Junta de Govern Local per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies, RESOLC:
Primer.- Declarar vàlida la licitació del contracte privat de producció del Festival de Música de Pollença mitjançant
un procediment negociat sense publicitat, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
Segon.- Adjudicar el contracte privat de producció a l’empresa LLURIANET SL, amb CIF B66022955, únic
licitador presentat per un import de 11.570’50 €, més 2.429’75 € d’IVA tot el qual fa un import total de 14.000 € (IVA inclòs),
de conformitat amb la proposició presentada, per un termini d’un any, prorrogable per un any més, per l’empresa tot això
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
Tercer.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, en un termini no superior a 10 dies hàbils, comptadors des de la
data de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.
Quart.-Publicar aquest acord al perfil del contractant, notificar-lo als licitadors i traslladar-lo a l’àrea d’Intervenció
als efectes oportuns.
Quint.- Donar compte d’aquesta resolució a la propera sessió de la Junta de Govern Local als efectes de la seva
ratificació.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns.
6.2.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 757 de 16 de juliol de 2014 d’adjudicació del
contracte privat d’actuació de SVEN HELBIG & THE FAURÉ QUARTET (Expt. núm.
18/Contractació/2014)
Vist el decret de Batlia núm. 757/2014 del següent tenor literal:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 757.:Per acord de Junta de Govern adoptat en sessió de 17 de juny de 2014, es va aprovar
l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir del contracte privat de
l’actuació de SVEN HELBIG & THE FAURÉ QUARTET, mitjançant procediment sense publicitat.
Vista la tramitació de la licitació i vista l’acta de la unitat de contractació i la proposta d’adjudicació, atesa
l’exclusivitat, a favor de l’entitat LLURIANET SL, amb NIF B66022955 per un import de 22.000 €, més 4.620 € d’IVA tot el
qual fa un import total de 26.620 € (IVA inclòs), d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, i amb la proposta presentada en la fase de negociació que formarà part adjunta del contracte.
Vista la clàusula 13na. del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeixen el procediment de
contractació privada de l’actuació de SVEN HELBIG & THE FAURÉ QUARTET, en quan preveu la documentació que ha de
presentar el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, en el termini de 5 dies hàbils comptadors
des de l’endemà d’haver rebut el requeriment de l’òrgan de contractació formulat a l’efecte, atès que el licitador ha presentat
la documentació corresponent (RGE núm. 4848 de data 15-07-14)
Atesa la urgència degut a les dates.
Vista la proposta del regidor delegat del Festival, de 16 de juliol de 2014.

En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la resolució de Batlia de dia 30 de juny de
2011 (BOIB núm. núm. 108 de 16.07.11) per la qual la Batlia es reserva la potestat d’advocació de les competències
delegades a la Junta de Govern Local per raons d’urgència i apreciades les circumstàncies, RESOLC:
Primer.– Declarar vàlida la licitació del contracte privat de l’actuació de SVEN HELBIG & THE FAURÉ
QUARTET, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la
contractació.
Segon.- Adjudicar el contracte privat de l’actuació de SVEN HELBIG & THE FAURÉ QUARTET, a l’empresa
LLURIANET SL, amb CIF B66022955, per un import de 22.000 €, més 4.620 € d’IVA tot el qual fa un import total de 26.620 €
(IVA inclòs), atesa l’exclusivitat acreditada a l’expedient, per a l’actuació de dia 16 d’agost de 2014 al Claustre, en la 53na.
edició del Festival de conformitat amb la documentació presentada per l’empresa tot això d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la contractació.
Tercer.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, en un termini no superior a 10 dies hàbils, comptadors des de la
data de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte.
Quart.-Publicar aquest acord al perfil del contractant, notificar-lo al licitador i traslladar-lo a l’àrea d’Intervenció
als efectes oportuns.
Quint.- Donar compte a la propera sessió de la Junta de Govern Local als efectes corresponents.”

Els reunits en resten assabentats, als efectes oportuns
6.3.- Aprovació, si procedeix, de la pròrroga del contracte administratiu del servei municipal
d’orientació educativa - SMOE (Expedient núm. 03/2012 /Contractació)
Vist que mitjançant resolució de Batlia de dia 2 de juliol de 2012 es va adjudicar el contracte
administratiu del servei d’orientació educativa de l’Ajuntament de Pollença SMOE a la Sra. XXXXXX per
un import de 20.300 € (IVA exclòs), d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, essent la vigència de l’esmentat contracte administratiu, signat en data 17.07.12,
de dos anys, amb possibilitat de pròrroga expressament acordada per un any més (1 + 1), fins un període
màxim de quatre anys, de conformitat amb el previst a la clàusula segona del plec de clàusules
administratives particulars que regeix la contractació, en relació a l’article 303 del RDL 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que de conformitat amb la proposta de la Regidora delegada d’Educació Sra. Marilen Capllonch
Humbert de dia 30 de juliol de 2014 l’execució del mateix s’ha ajustat, amb eficiència i efectivitat, a les
prescripcions tècniques que regeixen la contractació administrativa del servei municipal d’orientació
educativa, complint-se l’objecte contractual, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:.
Primer.- Prorrogar el contracte administratiu del servei municipal d’orientació educativa - SMOE,
per un any més (fins dia 17 de juliol de 2015), de conformitat amb el previst a la clàusula segona del plec
de clàusules administratives particulars que regeix la contractació, en relació a l’article 303 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
essent aquesta la primera pròrroga prevista en el plec de clàusules administratives particulars en
concordança amb el termini màxim de duració del contracte administratiu de referència (4 anys).
Segon.- Notificar aquest acord a la contractista Sra. XXXXXX amb NIF 43126545G, als efectes pertinents.
Tercer.- Traslladar-ho a l’àrea d’Intervenció i a l’àrea d’Educació, als efectes oportuns.
7.- VARIS
7.1.- Aprovació, si procedeix, de la resolució de l’expedient núm. 5706 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. XXXXXX, RGE núm. 90 de data 7.01.14 demanant se l’indemnitzi dels danys pels danys soferts

en ensopegar i caure presumptament pel mal estat de la voravia situada enfront del local comercial
anomenat Bar 1550 ubicat a la cantonada de la Via Argentina amb la plaça de Ca les Munnares, el passat
dia 3 de gener de 2014.
Vista la documentació que consta a l’expedient.
Vista la proposta de la instructora de l’expedient de data 22.07.14, que assenyala entre d’altres :
“QUE: a la vista de les actuacions practicades en el procediment ha quedat acreditat que el dany causat ha
estat provocat per la caiguda degut al mal estat del paviment de la voravia situada enfront del local comercial
anomenat Bar 1550 ubicat a la cantonada de la Via Argentina amb la plaça de Ca les Munnares,; del conjunt de tot
plegat es dedueix l’existència del necessari nexe causal entre el dany sofert per la Sra. XXXXXX i el funcionament
normal o anormal dels serveis públics municipals,
QUE: finalment, la indemnització reclamada, ho és en base a la factura presentada de les ulleres, mentre que
els 320 € sol·licitats per danys físics no s’han justificat documentalment, per la qual cosa s’han de denegar.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Estimar la reclamació instada i indemnitzar a la reclamant, Sra XXXXXX en la quantitat de
774 € corresponent al cost de les ulleres graduades 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.
7.2.- Aprovació, si procedeix, de la resolució de l’expedient núm. 5751 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 l’entitat MENANI SA, RGE núm. 387 de data 20.01.14 demanant se l’indemnitzi dels danys
materials soferts en els motors que fan funcionar la barrera de la finca de Ternelles en el decurs de la
celebració del davallament del Pi de Ternelles, el passat dia 17 de gener de 2014.
Vista la documentació que consta a l’expedient.
Vista la proposta de la instructora de l’expedient de data 22.07.14, que assenyala entre d’altres :
“QUE: a la vista de les actuacions practicades en el procediment ha pogut quedat acreditat que els
desperfectes són conseqüència de la festa de Davallament del Pi de Ternelles, es dedueix l’existència del necessari
nexe causal entre el dany sofert a l’immoble indicat i el funcionament normal o anormal dels serveis públics
municipals, idò és sabut que el davallament del Pi de Ternelles es constitueix en l’acte central dels que conformen les
festes de Sant Antoni del municipi, promoguda per l’Ajuntament, sense que concorri causa alguna que pugui ser
imputat al reclamant, ja que no se li pot atribuir una conducta imprudent o negligent, tot el qual cal posar en relació
amb copiosa doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem que te dit que els fets ocorreguts corren a càrrec de la
responsabilitat objectiva de l’Administració Local, per haver programat, organitzat i autoritzat l’acte les festes de Sant
Antoni, d’entre les quals, el davallament del Pi de Ternelles, amb el conseqüent deure de procurar el seu
desenvolupament sense riscos pels assistents (per totes, sentències de dates 27.12.99 –rj 10072-; 19.06.98 –rj 5254-;
15.12.97 –rj 9357-; 25.10.96 –rj 7124-); QUE: finalment, la indemnització reclamada, ha estat determinada pel
pressupost presentat, i l’informe pericial de l’asseguradora de l’Ajuntament.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Estimar la reclamació presentada, atès que ha pogut quedar acreditat l’existència del nexe
causal entre el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics
municipals.
2n.- Requerir a l’entitat MENANI SA que acrediti que no ha percebut cap indemnització pels
mateixos fets per part de l’asseguradora.
3r.- Una vegada acreditat l’anterior punt, indemnitzar a l’entitat MENANI SA en la quantitat de de
890’72 €, d’acord amb la pericial de l’asseguradora MAPFRE SA, atesa la depreciació per l’antiguitat del
sistema hidràulic de la barrera,
4rt.- 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

