ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm: 06/2013
Caràcter: ordinària
Data: 19 de març de 2013
Horari: de 09:15 a 10:45 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. José Luis García Salvador (A)
Interventor
Sr. Alberto Valicourt Genzor
Secretària-acctal.
Margarita Lacalle Pons-Estel
Ordre del dia
1- Aprovació de l’acta de la sessió de 7 de març de 2013
2- Urbanisme
3- Hisenda
4- Règim Interior i Personal
5- Contractació
6- Varis
Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle-President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió de 7 de març de 2013
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 de dia 7 de març de 2013.
Per secretaria s’indica que, per error material, es va incloure en aquesta acta l’acord d’Hisenda, varis
núm. 3.5.3, que s’ha d’eliminar, atès que ja havia estat inclòs a una acta anterior.
Vist que no n’hi ha cap altra modificació, s’aprova per UNANIMITAT dels assistents.
2. URBANISME
2.1. – Llicències urbanístiques
2.1.1.) Dació de compte de resolucions de Batlia de concessió de llicència urbanística a particulars:

Expedient

Promotor

Decret

1206/00

XXXX

176

220/11

Endesa Distribución Eléctrica SLU

177

366/11

Endesa Distribución Eléctrica SLU

178

52/12

XXXX

179

362/12

XXXX

180

39/12

XXXX

181

268/12

XXXX

182

383/12

XXXX

183

168/11

XXXX

184

308/11

Marquet-Cerdà SL

185

305/11

XXXX

196

502/12

XXXX

199

357/07

Trust Corner White SL

208

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.2. – Disciplina urbanística
2.2.1.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la resolució d’inici de procediment disciplinari i
sancionador per infracció urbanística:
- Decret núm.161, al Sr. XXXX, per la construcció d’una piscina a la parcel·la 357 del polígon 10( expt. IU
12/12)
- Decret núm. 192, al Sr. XXXX, per una reforma i ampliació de magatzems a la parcel·la 431 del polígon 6 (
expt. IU 17/05)
- Decret núm. 206, al Sr. XXXX per l’ampliació ( dos habitatges) de l’edifici del c/ Murta núm. 63 (expt. IU
29/10)
Els reunits en resten informats als efectes pertinents.
2.2.2.- Dació de compte de resolucions de Batlia relatives a la resolució d’expedients sancionadors per
infracció urbanística:
- Decret núm. 163.Al Sr. XXXX, una sanció de 2.681’54 €, per obres de canvi de coberta d’una caseta a
la parcel·la 193 del polígon 2 ( expt. IU 12/04)
- Decret núm.164. Al Sr. XXXX, una sanció de 11.078’17 €, per la construcció d’una caseta amb
distribució interior i porxada a la parcel·la 493 del polígon 6 ( expt IU 17/04)
- Decret núm. 170. Al Sr. XXXX, una sanció de 3.192’50 €, per la construcció d’una porxada a la
parcel·la 148 del polígon 10 (expt. IU 21/04)
- Decret núm. 173. Al Sr. XXXX, una sanció de 1.973’01 €, per l’ampliació de l’habitatge de la parcel·la
687 del polígon 2, amb llicència de legalització concedida dia 21-09-12 (expt. IU 16/10)
- Decret núm. 187. Al Sr. XXXX, una sanció de 2.572’30 €, per la construcció d’una caseta d’eines amb
una solera annexa i una zona d’accés a la parcel·la 718 del polígon4 (expt. IU 31/06)
Els reunits en resten informats als efectes pertinents.
2.3.- Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
3. HISENDA
3.1.- Relació de despeses
3.1.1.- Vista i examinada la relació de factures tramitada pel servei d’Intervenció Municipal, els reunits,
desprès 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:

Núm. Document
130.044

Nom tercer
AVALGO, S.A.

Imp. (Eur)
11,45

130.045

AVALGO, S.A.

109,73

115

XXXX

378,75

5

CANAVES ENSEÑAT S.L.

AN187811

ABM-REXEL, S.L.U.

306000625

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

11/0001101

CUXACH, S.A.

8,78

11/001102

CUXACH, S.A.

238,27

11/001103

CUXACH, S.A.

280,08

11/001104

CUXACH, S.A.

8,54

11/001105

CUXACH, S.A.

238,29

11/001106

CUXACH, S.A.

269,91

11/001107

CUXACH, S.A.

323,54

11/001111

CUXACH, S.A.

38,44

11/001113

CUXACH, S.A.

20,65

11/001114

CUXACH, S.A.

407,79

11/001115

CUXACH, S.A.

14,30

11/001117

CUXACH, S.A.

60,33

11/001118

CUXACH, S.A.

116,78

11/001119

CUXACH, S.A.

238,15

23.1.1.1.1317

LOGICS MALLORCA, S.L.

26,15

23.1.1.1.1319

LOGICS MALLORCA, S.L.

86,31

23.1.1.1.1320

LOGICS MALLORCA, S.L.

86,31

23.1.1.1.1322

LOGICS MALLORCA, S.L.

1.444,80

36

PRIMERIA CONSULTING, S.L.

4.353,28

K 150

GRABADOS NAYBOR, S.A.

252,65

K 151

GRABADOS NAYBOR, S.A.

470,01

A00012

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

445,28

F-V/899

XXXX
XXXX
XXXX

612,73

648
649

2.747,13
410,59
54,45

78,65
78,65

5361109930

REPSOL DIRECTO, S.A.

1.723,38

43000029

H202 SPORT GLOBAL, S.L.

1.353,28

P0000530

EDITORA BALEAR, S.A.

feb-13

PARAULA. CENTRE DE SERVEIS LINGÜISTICS

5361112134

REPSOL DIRECTO, S.A.

837,59

21.781

XXXX - GESTOR

358,02

FMC1300143

POTENCIA, ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.

182,17

1 005878

RED DIGITAL DE TELE.DE LAS ISLAS BALEARES, S.L.

236,92

A00014

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

A00013

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

FV013/00774

GASOILS SANBI, S.L.

FV013/00775

GASOILS SANBI, S.L.

83,70

FV013/00776

GASOILS SANBI, S.L.

1.823,85

413/2013

XXXX
XXXX

49,25

1302/11536

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

92,21

13/001/2/000007

FERRETERIA PLOMER, S.L.

181,70

13/001/2/000037

FERRETERIA PLOMER, S.L.

269,15

13/001/2/000038

FERRETERIA PLOMER, S.L.

724,60

13/001/2/000041

FERRETERIA PLOMER, S.L.

180,34

13/001/2/000042

FERRETERIA PLOMER, S.L.

6,32

13/001/2/000043

FERRETERIA PLOMER, S.L.

77,04

13/001/2/000155

FERRETERIA PLOMER, S.L.

68,15

13/001/2/000178

FERRETERIA PLOMER, S.L.

793,60

13/001/2/000181

FERRETERIA PLOMER, S.L.

200,26

13/001/2/000182

FERRETERIA PLOMER, S.L.

94,37

50

261,36
2.400,00

36,34
957,47
1.470,15

21,30

PO1/013s/press04/12

XXXX

1745

ELECTRONICA CUADRADO, S.L.

60,00

80

ELECTRONICA CUADRADO, S.L.

39,00

84

ELECTRONICA CUADRADO, S.L.

3009

PTO POLLENÇA, S.L.

001/13

INICIATIVES DE CIUTAT SL

1.234,44

004/13

INICIATIVES DE CIUTAT SL

925,65

A 13/3450

ASTURSERVICIOS LA PRODUCTORA, S.A.L.

13073

EL GALL EDITOR, S.L.

272,25

13072

EL GALL EDITOR, S.L.

226,88

2013/371

COOPERATIVA PAGESA POLLENÇA, S.C.L.

389,98

45

CA'L BUSSO, S.L.

229,08

88

CA'L BUSSO, S.L.

AN188213

ABM-REXEL, S.L.U.

5361112624

REPSOL DIRECTO, S.A.

VX01015660

TONFER, S.L.

13107534
950646

ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES,
S.A.
RECAMBIOS CENTRO, S.A.

65

GARCIA SANCHEZ, ANGEL (VIDRES GARMA)

20

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

535,55

21

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

144,62

41/2013

XXXX
XXXX

242,69

ene-13

1.035,00

78,00
495,00

8.456,25

52,54
290,28
4.700,85
454,86
1.229,36
92,29
70,70

350,37

FCL-041.040

FERRETERIA VILANOVA, S.L.

2013/211

XXXX

A/6707

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

69,05

A/6708

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

15,35

A/6709

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

23,01

A/6710

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

45,62

A/6711

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

104,84

A/6713

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

5554
3
4001070475

XXXX
XXXX

20,78
1.414,73

30,69
216,59
2.222,58
1.319,82

28

SDAD. ESTATAL CORREOS Y
TELEGRAFOS,SA
ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

9

FONAESPORT, S.L.

3.603,48

jul-13

XXXX

nov-13

- FERRERIA

A/2013/0000166930

SOLRED, S.A.

E-00030

SERV.ADM.E INF.BALEAR, S.L.

12.322

LANGFELDT, S.L.

343,06

S13\12

H20MICROLAB, S.L.

115,10

20132317

DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS, S.L.

121,11

ene-13

NEXILOS SL

363,00

feb-13

NEXILOS SL

363,00

mar-13

NEXILOS SL

234,86

788,22
1.013,53
89,73
91,60

363,00

5524

XXXX

1402

ELECTRONICA CUADRADO, S.L.

4,25

1436

ELECTRONICA CUADRADO, S.L.

18,00

1703

ELECTRONICA CUADRADO, S.L.

14389
14401

XXXX
XXXX

2.635,89

36,00
191,30
133,90

1453

ELECTRONICA CUADRADO, S.L.

68,99

1456

ELECTRONICA CUADRADO, S.L.

8,00

TOTAL

66.285,36

2n.- Aprovar la següent relació de despeses no registrades:

NÚM.DOC

A/6591
A/6651

NOM INTERESSAT

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

IMPORT €
12
67,2
38,52
15,35
27,85
114,24
94,88
414,96
120,96

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

23,12

XXXX

97,92

ELECTRICA BAHIA, S.L.

XXXX
PRODIS

3.648,68
45,17
2.747,04

XXXX

490,02

ENDESA

810,56

ENDESA

675,61

ENDESA

1.417,01

ENDESA

274,84

ENDESA

516,96

POLICIA LOCAL

11.438,63

SINAPSE ENERGIA, S.L.

10.550,99

TOTAL

33.642,51

3r.- Aprovar la següent relació de despeses per subministrament elèctric de Endesa Energia XXI, S.L.:

Núm. Document
H3301N00000292

Nom tercer
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

Imp. (Eur)
18,86

H3301N00000743

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

443,86

H3301N00000749

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

293,30

H3301N00000344

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

22,81

H3301N00000740

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

20,39

SH301NA0011151

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

649,26

S9301NB0025637

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

749,34

SA301NB0029717

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

807,54

SK301NC0011254

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

479,89

SA301NB0024387

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

239,40

SA301NB0020123

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

38,76

SA301NB0025668

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

236,01

SH301NA0035850

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

232,48

SA301NB0013751

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

195,37

SH301NA0032799

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

1.155,42

SH301NA0028930

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

569,58

SF301NB0006956

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

372,63

S9301NB0024212

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

278,32

S9301NB0015232

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

505,03

SA301NB0027175

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

285,34

SH301NA0019503

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

439,40

S9301NB0024015

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

828,06

SA301NB0050178

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

519,05

S8301NA0008523

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

209,28

SA301NB0027205

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

664,29

SA301NB0027220

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

338,40

SH301NA0037218

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

264,57

S9301NB0015928

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

214,23

SA301NB0027258

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

327,74

SH301NA0025816

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

405,29

SA301NB0036220

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

331,82

SH301NA0024006

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

459,68

SH301NA0024007

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

364,27

SA301NB0027275

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

223,54

S8301NC0011127

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

60,42

S9301NB0024016

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

1,60

SA301NB0019093

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

3,47

SA301NB0036292

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

789,10

S9301NB0022334

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

320,11

SH301NC0026001

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

242,79

SA301NB0015306

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

829,29

SH301NA0023206

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

620,25

SH301NA0024057

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

83,41

SA301NB0033304

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

779,71

SA301NB0019179

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

28,76

S3301NA0004580

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

455,76

S3301NA0004581

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

605,15

S3301NA0003482

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

99,93

S8301NC0018451

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

317,84

SH301NA0019495

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

20,15

SI301NA0009388

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

494,97

SH301NA0014581

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

52,38

ES301NB0024437

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

55,47

SA301NB0027104

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

37,68

SH301NA0025785

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

187,15

S9301NB0028118

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

655,99

SA301NB0028284

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

76,45

SH301NA0028915

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

104,97

SH301NA0073775

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

3,35

SA301NB0033201

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

1.657,00

S1301NA0012832

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

440,85

S9301NB0048185

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

54,29

P3301N00000463

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

20,44

P3301N00000109

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

4,09

P3301N00000029

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

17,40

P3301N00000887

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

497,30

P3301N00000465

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

313,35

S9201NB0987842

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

46,54

H3202N00002078

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

128,43

H3202N00002080

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

53,46

H3202N00002085

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

18,94

TOTAL

23.361,45

4rt.- Aprovar la següent relació de despeses per subministrament elèctric de Endesa Energia, S.A.:

Doc. Acred.
PK301NC0005440 A81948077

Nom tercer
ENDESA ENERGIA, S.A.

Imp. (Eur)
133,48

P4301NA0019854

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.376,00

P4301NA0019876

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

684,46

P4301NA0019855

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

208,88

P4301NA0019877

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.217,16

P4301NA0019878

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

83,61

P4301NA0019881

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

318,00

P4301NA0019850

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

566,97

P4301NA0019856

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

231,58

P4301NA0019882

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

960,79

P4301NA0019883

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.038,74

P4301NA0019884

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

836,24

P1301NA0010204

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

3.558,10

P4301NA0010545

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

2.350,46

P4301NA0019880

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

249,48

P4301NA0034959

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

755,52

P4301NA0010551

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.665,94

P4301NA0019875

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

142,65

P4301NA0010550

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.698,91

P4301NA0016280

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

566,44

P4301NA0010552

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

921,60

P4301NA0019848

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

699,07

PH301NC0001959 A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

607,09

P4301NA0034958

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

336,20

P4301NA0019849

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

642,85

P4301NA0010546

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

1.747,28

P4301NA0019879

A81948077

ENDESA ENERGIA, S.A.

998,49

Núm. Document

TOTAL

24.595,99

3.1.2.- Vista i examinada la relació de factures adjunta i vist l’informe emès dia 19 de març de 2013 per
part de l’Interventor i la Secretària de la Corporació.
Vist el disposat a la base 18 de les Bases d’Execució del Pressupost General 2012 pel que s’estableix:
“Reconeixement extrajudicial de crèdits: L’òrgan competent per a l’aprovació de les obligacions derivades
del reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la Corporació en els casos de falta de crèdit en el
pressupost de despeses. En altres supòsits, l’òrgan competent és la Junta de Govern Local”
Atès que a les pertinents partides del pressupost de l’exercici 2012, hi ha crèdit disponible suficient per
atendre l’import de 13.616,60€ per aquestes obligacions pendents de reconeixement, desprès d’àmplia
deliberació i vist l’informe referenciat respecte els procediments contractuals administratius establerts a la
LCSP els reunits, per unanimitat, acorden aprovar extrajudicialment la següent relació de despeses, amb els
seus corresponents imports, i amb subjecció als crèdits i aplicació pressupostària corresponent:

Núm. Document
12/000127

Doc. Acred.
A07987381

Nom tercer
LOGISTICA URBANA MEDIOAMBIENTAL, S.A.

13

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

3.022,58

14

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

237,16

16

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

3.597,69

17

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

778,86

18

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

3.365,71

2013A10

78211850

B/1302

78198986

XXXX
XXXX

23

B07124266

ELECTRICA BAHIA, S.L.

54

B57679722

AUXICARMALLORCA, S.L.

252,89

2013A225

E57726747

VILANOVA PERELLO, C.B.

98,01

TOTAL

Imp. (Eur)
88,00

181,50
284,35
1.709,85

13.616,60

3.2.- Certificacions facultatives
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
3.3.- Propostes de pressupost
3.3.1.- Adjudicació, si procedeix, del contracte menor d’obra de Rehabilitació del Conjunt dels arcs del
claustre del convent de Santo Domingo de Pollença. (expt. núm. 5 Llibre de Contractació 2013)
Vist l’expedient tramitat a dit efecte atès els tres pressuposts sol·licitats i rebudes les següents ofertes
econòmiques:
Construcciones Llabrès Feliu S.L.U. : 35.720,78 €
Refoart S.L.: 35.991,27 €
Contratas Bartolomé Ramon S.A.: 41.128,18 €.
Vist l’informe de l’arquitecte on especifica que Llabrès Feliu és l’oferta econòmica més baixa, no obstant
això, l’entitat REFOART S.L. es una empresa altament qualificada en obres de rehabilitació de edificis
històrics que es compromet a més a assignar un responsable d’obra Arquitecte Tècnic i llicenciat en
història de l’art i un Conservador, tècnic diplomat en restauració de bens culturals i llicenciat en Belles
Arts.
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 15.03.13 en el que s’acredita l’existència de
crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de conformitat amb els articles 6, 111 i 138.3 del
RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP) i la base 27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte administratiu d’obra de Rehabilitació del Conjunt dels arcs del claustre
del convent de Santo Domingo de Pollença per un import de 35.991,27 € a l’entitat Refoart S.L..
mitjançant contracte menor i de conformitat amb els pressuposts que consten a l’expedient
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 151 62207 del vigent
Pressupost General 2012, prorrogat.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demès interessats, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.
3.3.2.- Adjudicació, si procedeix, del contracte menor per a l’elaboració de les guies de Pollença
Turística i Cultural. (expt. núm. 6 Llibre de Contractació 2013)
Vist l’expedient tramitat a dit efecte i atès els tres pressuposts sol·licitats i rebudes les següents ofertes
econòmiques:
Undergraph : 4425 €
Magenta Impremta digital.: 3197,73 € no inclou maquetació ni disseny
Gebece 2002 S.L..: presenta pressupost per 10.000 exemplars, més cars que undergraph.
Vista la Memòria on es proposa a Undergraph com a entitat per a realitzar la feina, atès que és l’oferta més
avantatjosa .

Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 15.03.13 en el que s’acredita l’existència de
crèdit adequat i suficient, pels motius abans exposats, de conformitat amb els articles 9, 111 i 138.3 del
RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refús de la Llei de Contractes del
Sector Públic (TRLCSP) i la base 27ª de les Bases d’Execució del Pressupost General, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Adjudicar l’elaboració de les guies turístiques i culturals a per un import de 5.354,25 €. (IVA
inclòs) mitjançant contracte menor i de conformitat amb els pressuposts que consten a l’expedient a
l’entitat UNDERGRAPH.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 430 226026 del vigent
Pressupost General 2012, prorrogat.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’entitat adjudicatària i demès interessats, als efectes oportuns.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.
3.4.- Recursos i reclamacions
3.4.1.- Vistos el recursos de reposició interposats per la Sra. XXXX (RGE 8646 i 8648 de 31/10/12), contra
la liquidació de recàrrecs i interessos de demora de les liquidacions núms.042-201208-60-000348 i 042201208-60-000347, en concepte d’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb
motiu de la transmissió mortis causa dels immobles amb referències cadastrals 7073220EE0177S0008PB i
7073220EE0177S0006IK, la Junta de Govern, vist l’informe emès per l’ATIB, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades.
2n.- Notificar el present acord a l’interessada i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinents.
3.4.2.- Vistos el recursos de reposició interposats pel Sr. XXXX (RGE 8650 i 8652 de 31/10/12), contra la
liquidació de recàrrecs i interessos de demora de les liquidacions núms.042-201208-60-000346 i 042201208-60-000345, en concepte d’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb
motiu de la transmissió mortis causa dels immobles amb referències cadastrals 7073220EE0177S0007OL i
7073220EE0177S0005UJ, la Junta de Govern, vist l’informe emès per l’ATIB, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades.
2n.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinents.
3.5.- Varis
3.5.1.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXX (RGE 1318 de 20/02/13), en la qual demana la
bonificació per família nombrosa de l´IBI de l´immoble situat al carrer Garriga 7 de Pollença, amb referència
cadastral 1243801EE0114S0001PU, la Junta de Govern per majoria, amb l’abstenció del Sr. Martí J. Roca
Olivieri, per concórrer causa d’abstenció de l’article 28 de la llei 30/92, acorda:
1r.- Aplicar una bonificació del 50% de la quota íntegra per a l´exercici 2013, d´acord amb l´article 15.3. de l
´ordenança reguladora del tribut, atès que el referit immoble constitueix el domicili familiar del Sr. XXXX.
2n.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes oportuns.
3.5.2.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXX (RGE 576 de 22/01/13), en la qual demana la
bonificació per família nombrosa de l´IBI de l´immoble situat al Polígon 7 Parc.46 de Pollença, amb
referència cadastral 07042A007000460000SB, la Junta de Govern acorda:
1r.- Aplicar una bonificació del 50% de la quota íntegra per a l´exercici 2013, d´acord amb l´article 15.3. de l
´ordenança reguladora del tribut, atès que el referit immoble constitueix el domicili familiar de la Sra.XXXX
2n.- Notificar el present acord a l’interessada i donar trasllat a l’ATIB als efectes oportuns.
3.5.3.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXX (RGE 1490 de 27/02/13), en la qual demana la
bonificació per família nombrosa de l´IBI de l´immoble situat a Av. Argentina 24 pl.1 pta.20 de Pollença,
amb referència cadastral 1741628EE0114S0020HB, la Junta de Govern acorda:

1r.- Aplicar una bonificació del 50% de la quota íntegra per a l´exercici 2013 d´acord amb l´article 15.3. de l
´ordenança reguladora del tribut, atès que el referit immoble constitueix el domicili familiar de la Sra.
XXXX
2n.- Notificar el present acord a l’interessada i donar trasllat a l’ATIB als efectes oportuns.
3.5.4.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXX en representació de l’Associació Persones Majors de
Pollença (RGE 689 de 28/01/13) en la qual demana permís per ocupació de la via pública al carrer Sor Flor
Ricomana, 1 de Pollença així com la bonificació en el pagament de les taxes per tractar-se d’una associació
sense ànim de lucre i caire social, la Junta de Govern, vist l’informe de la Policia Local, acorda
1.- Autoritzar l’ocupació de la via pública amb 4 taules i 12 cadires situades a la vorera de la façana.
2.- Considerar l’associació peticionària com a no subjecta a la taxa d’ocupació de la via pública, atesa la seva
condició d’entitat sense ànim de lucre, de conformitat amb l’article 1 de l’ordenança reguladora del tribut.
3.5.5.-Vist que en Junta de Govern de data 4 de desembre de 2012 es varen aprovar les dietes per
desplaçament de la treballadora XXXX per import de 154,56 €.
Vist que en Junta de Govern de data 27 de desembre de 2012 es varen aprovar dietes ja aprovades en la
primera Junta abans esmentada per import de 134,40 €.
Vist que dites dietes han estat abonades a la interessada, els reunits, per unanimitat acorden:
1.- Deixar sense efecte l’acord adoptat en junta de govern de data 27 de desembre de 2012.
2.- Descomptar l’import de 134,40 € de la propera nòmina del mes de març.
3.- Notificar el present acord a la interessada i a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.
3.5.6.- Vista la instància presenta per XXXX, en data 14 de març de 2013 amb registre d’entrada 1858,
titular de l’aparcament núm. 100 2ª planta de Ca les Monnares, on demana el canvi de titularitat del
mencionat aparcament a la seva filla XXXX, DNI XXXX, amb domicili Camí de Ternelles Can Mas 4, els
reunits per unanimitat acorden:
1.- Canviar la titularitat de l’aparcament núm. 100 2ª planta de Ca les Monnares a favor de XXX.
2.- Notificar el present acord a l’interessada.
3.- Donar trasllat del mencionat acord a l’ATIB , als efectes pertinents.
3.5.7.- La Junta de Govern, per unanimitat, acorda aprovar la relació de baixes de liquidacions per ingrés
directe sobre béns immobles amb ref. 0159/13 de data 27/02/2013 presentada per l’Agència Tributària de les
Illes Balears per import total de 2.281,22 €.
4.- RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1.- Ocupació via pública
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
4.2.- Guals
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
4.3.- Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
4.4.- Varis
4.4.1.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5447/Llei 50/1999
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXX per la comissió d’una infracció administrativa tipificada
a l’art. 8.2 del R.D. 287/02 que desenvolupa la Llei 50/99 sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.

Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part del Sr. XXXX (RGE núm. 416 de 15.01.13) es
presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de dia 20 de
desembre de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es formulà
proposta de resolució en data 14.03.13 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin presentat
al·legacions a la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 20 de desembre de
2012 del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar al Sr. XXXX responsable
d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 8.2 del R.D. 287/02 que desenvolupa la Llei 50/99 sobre
el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
2n.- Imposar al Sr. XXXX una multa de 300 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 13.5 de la Llei
50/99.
3r.- Notificar aquest acord a la interessada, als efectes oportuns.
4.4.2.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5468/ OM Animals domèstics
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXX per la comissió d’una infracció administrativa tipificada
a l’art. 12 de l’Ordenança Municipal d’animals domèstics.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part del Sr. XXXX (RGE núm. 557 de 21.01.13) es
presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de dia 28 de
desembre de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es formulà
proposta de resolució en data 14.03.13 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin presentat
al·legacions a la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 28 de desembre de
2012 del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar al Sr. XXXX responsable
d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 12 de l’Ordenança Municipal d’animals domèstics.
2n.- Imposar al Sr. XXXX una multa de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de
l’esmentada ordenança
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.4.3.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5324/ Llei 1/1992
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXX per la comissió d’una infracció administrativa tipificada
a l’art. 23.c de la Llei 1/92 de protecció d’animals que viuen a l’entorn humà.
Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part del Sr. XXXX (RGE núm. 9.900 de 17.12.12) es
presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de dia 17 d’agost
de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es formulà proposta de
resolució en data 13.03.13 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin presentat al·legacions a
la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 17 d’agost de
2012 del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar al Sr XXXX responsable
d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 23.c de la Llei 1/92 de protecció d’animals que viuen a
l’entorn humà.
2n.- Imposar al Sr. XXXX una multa de 90 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 48 de la Llei
1/92.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.4.4.- Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador núm. 5467/ Llei 1/1992
Vist l’expedient sancionador incoat al Sr. XXXX per la comissió d’una infracció administrativa tipificada
a l’art. 12 de la Llei 1/92 de protecció d’animals que viuen a l’entorn humà.

Atès que durant el termini concedit a l’efecte per part del Sr. XXXX (RGE núm. 558 de 21.01.13) es
presentaren al·legacions a la resolució d’inici del procediment sancionador de referència de dia 28 de
desembre de 2012 i vist que, conformement l’article 13 i ss Decret 14/1994, de 10 de febrer, es formulà
proposta de resolució en data 14.03.13 sense que, transcorregut el termini d’audiència, s’hagin presentat
al·legacions a la mateixa, pels motius abans exposats, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat a la resolució d’inici de dia 28 de desembre de
2012 del procediment sancionador de referència i, en conseqüència, declarar al Sr. XXXX responsable
d’una infracció administrativa tipificada a l’art. 12 de la Llei 1/92 de protecció d’animals que viuen a
l’entorn humà.
2n.- Imposar al Sr. XXXX una multa de 60 € en aplicació de les sancions previstes a l’art. 34 de la Llei
1/92.
3r.- Notificar aquest acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.5.- Personal
4.5.1.- Aprovació, si procedeix, de concessió d’ajuda de beca per estudis
Vista la sol·licitud del Sr. XXXX, policia local, funcionari de carrera de l’Ajuntament (RGE núm. 1600 de
5.03.13) 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 11.03.13 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir una ajuda al senyor XXXX per a la seva filla, XXXX, per la quantia de 51’45 € en concepte
de beca per estudis de fills, de conformitat amb el Text Articulat de Condicions de Treball del Personal
Funcionari de l’Ajuntament.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat, i traslladar-ho al departament de personal als efectes pertinents.
4.5.2.- Aprovació, si escau, de concessió d’ajuda per cursos
Vista la instància presentada per la Sra. XXXX (RGE núm. 1.831, de 12.03.13) mitjançant la qual
demana l’abonament i la matrícula atès que s’ha “matriculat al Curs d’Expert Universitari en Gestió,
Eficiència i Certificació energètica d’edificis”, el qual es desenvoluparà els dilluns i divendres de 16 a 20
hores amb una data d’inici de la primera edició dia 8 de març de 2013, i 9 de setembre de 2013 per a la
segona edició.
Vist l’informe emès per la TAG de personal en el qual s’indica, entre d’altres, que segons l’art
11.6 del text Articulat de condicions de treball del personal funcionari l’ajuntament “rebrà un ajut
econòmic consistent en l’abonament per part de l’Ajuntament del 50 % del cost de la matrícula sempre i
quan els estudis es realitzin en centres d’ensenyament oficial.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.- Abonar a la Sra. XXXX, per a la realització del curs referit, l’import de 375 €, corresponent al
50% del cost de la matrícula i el desplaçament fins al màxim de les 40 hores de formació previst al Text
Articulat.
2.- Notificar aquest acord a la interessada i al departament de Personal als efectes corresponents.
4.6.- Cementiri
4.6.1.- Vista la sol·licitud presentada pel senyor XXXX (RGE núm. 1.624 de 5.03.13) mitjançant la qual
sol·licita una pròrroga per tal que les restes mortals del difunt senyor XXXX restin enterrats al nínxol
comú núm. 234-Ampliació, quedant aquestes dipositades a l’esment nínxol, durant un nou període de
cinc anys.

Vist l’informe emès per l’encarregat del cementiri municipal en data 7-03-13 en el que s’indica, entre
d’altres, que al nínxol esmentat aquests propers dies es desenvoluparan les tasques de neteja de les restes
dels difunts enterrats en el decurs de l’any 2006 i anteriors i que s’ha exhaurit la disponibilitat d’espai a
altres nínxols comuns per efectuar-hi nous enterraments, per la qual cosa únicament caldria la possibilitat
d’autoritzar una neteja de restes i deixar les restes dipositades al mateix nínxol, la Junta de Govern Local,
per unanimitat, ACORDA:
1r. – Autoritzar el senyor XXXX per a la neteja corresponent a les restes dipositades al nínxol comú núm.
234-Ampliació del difunt senyor XXXX de conformitat amb l’establert en el reglament de policia
sanitària mortuòria de la CAIB (Decret 105/97, de dia 24 de juliol, modificat pel Decret 87/2004, de dia
15 d’octubre), previ pagament de la taxa administrativa corresponent, deixant les esmentades restes
dipositades al nínxol comú núm. 234-Ampliació pels motius abans exposats.
2n.- Concedir al senyor XXXX una pròrroga de cinc anys per tal que les restes del difunt senyor Ernest
Alan Scofield quedin dipositades al nínxol comú núm. 234-Ampliació durant l’esmentat termini, de
conformitat amb el punt anterior.
3r - Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents, i donar trasllat del mateix a l’encarregat
del cementiri municipal i a l’àrea d’Intervenció, als efectes corresponents.
5.- CONTRACTACIÓ
5.1.- Dació de compte del decret núm. 205, de 13 de març de 2013, de requeriment de documentació
a l’adjudicatari proposat per al contracte del servei de manteniment integral de les alineacions
arbòries del municipi de Pollença.
Vist el decret de batlia núm. 205, de 13 de març de 2013, del següent tenor literal:
“Per resolució de la batlia de 19 de novembre de 2012 es va resoldre aprovar l’expedient de
contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del contracte del servei
de manteniment integral de les alineacions arbòries del municipi de Pollença.
Vista la proposta de la mesa de contractació de l’adjudicació del contracte al licitador “Coexa S.A.”,
per un import de 40.000 € (IVA exclòs), d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.
Vistes las clàusules 17 i 18 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.
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.- Requerir el licitador “Coexa S.A.”, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des
de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la documentació a què fan referència les
clàusules 17 i 18 del PCAP, com a tràmit previ a la formalització del contracte.
Segon.- Notificar el licitador als efectes corresponents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local,
als efectes oportuns.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant de mi, la Secretària acctal.,
dia 13 de març de 2013.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, es dóna per assabentada.
5.2.- Dació de compte del decret núm. 193, de 8 de març de 2013, de requeriment de documentació
a l’adjudicatari proposat per al contracte del servei de recollida i acollida d’animals domèstics al
municipi de Pollença
Vist el decret de batlia núm. 2193, de 8 de març de 2013, del següent tenor literal:

“Per acord de la Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2012 es va resoldre aprovar l’expedient de
contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del contracte del servei
de recollida i acollida d’animals domèstics al municipi de Pollença.
Vista la proposta de la mesa de contractació de l’adjudicació del contracte al licitador “Fundació
Natura Parc”, per un import de 27.450 € (IVA exclòs), d’acord amb el plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
Vistes las clàusules 17 i 18 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.
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.- Requerir el licitador “Fundació Natura Parc”, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils
comptadors des de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la documentació a què fan
referència les clàusules 17 i 18 del PCAP, com a tràmit previ a la formalització del contracte.
Segon.- Notificar el licitador als efectes corresponents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local,
als efectes oportuns.
Ho mana i signa el Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía, a Pollença, davant de mi, la Secretària acctal.,
dia 8 de març de 2013.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, es dóna per assabentada.
5.3.- Adjudicació del contracte del servei de coordinació del museu municipal i assessorament en
matèria de patrimoni artístic municipal de l’Ajuntament de Pollença (expt. Núm. 51/Llibre de
Contractació 2012)
Vista la proposta de batlia de data 18 de març de 2013, del següent tenor literal:
“Proposta d’adjudicació del batle Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia
Per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de 23 d’octubre de 2012 es va resoldre aprovar
l’expedient de contractació i els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del
contracte del servei de coordinació del museu municipal i assessorament en matèria de patrimoni artístic
municipal de l’Ajuntament de Pollença.
La Mesa de Contractació, en sessió pública de dia 19 de febrer de 2013, va proposar l’adjudicació al
licitador “XXXX” per un import de 29.600 euros (IVA exclòs)
Atès que el licitador ha presentat la documentació corresponent.
PROPOSO a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
1r- Declarar vàlida la licitació del contracte del servei de coordinació del museu municipal i
assessorament en matèria de patrimoni artístic municipal de l’Ajuntament de Pollença.
2n.- Adjudicar el contracte al licitador “XXXX UTE- (ART/DOS UTE)” NIF núm. U57799330 a la vista
la UTE que han constituït, per un import de 29.600 euros (IVA exclòs)
3er.- Requerir 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.
4rt.- Publicar aquest acord al perfil del contractant, notificar-lo a tots els licitadors i traslladar-lo a
l’àrea d’Intervenció i a la de Cultura als efectes oportuns.
No obstant això, la Junta de Govern Local adoptarà l’acord que cregui oportú.
Pollença, 18 de març de 2013
El batle
Bartomeu Cifre Ochogavia”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acordada aprovar-la amb tots els seus continguts.

5.4.- Adjudicació del contracte del servei de manteniment integral de les alineacions arbòries del
municipi de Pollença( Expt. Núm. 53/Llibre de Contractació 2012)
Vista la proposta del regidor delegat de Serveis, Sr. Martí Roca Olivieri, de data 18 de març de 2013, del
següent tenor literal:
“Proposta d’adjudicació del regidor delegat de Serveis, Sr. Martí Roca Olivieri.
Per resolució de batlia de 19 de novembre de 2012 es va resoldre aprovar l’expedient de contractació i
els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques del contracte del servei de
manteniment integral de les alineacions arbòries del municipi de Pollença.
La Mesa de Contractació, en sessió pública de dia 7 de febrer de 2013, va proposar l’adjudicació al
licitador “Coexa S.A.” per un import de 40.000 euros (IVA exclòs)
Atès que el licitador ha presentat la documentació corresponent.
PROPOSO a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
1r- Declarar vàlida la licitació del contracte del servei de manteniment integral de les alineacions
arbòries del municipi de Pollença.
2n.- Adjudicar el contracte al licitador “Coexa S.A.” per un import de 40.000 euros (IVA exclòs)
3er.- Requerir 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.
4rt.- Publicar aquest acord al perfil del contractant, notificar-lo a tots els licitadors i traslladar-lo a
l’àrea d’Intervenció i a la de Medi Ambient als efectes oportuns.
No obstant això, la Junta de Govern Local adoptarà l’acord que cregui oportú.
Pollença, 18 de març de 2013
El regidor-delegat de Serveis
Martí Roca Olivieri”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acordada aprovar-la amb tots els seus continguts.
5.5.- Aprovació, si escau, de l’expedient de contractació del lloguer de l’immoble situat al c/ Cecilio
Metelo, núm. 4, per a de dependències del jutjat de pau (expt. núm. 4/Llibre de Contractació 2013)
Vista la proposta de batlia del següent tenor literal:

“Vist que l’Ajuntament de Pollença, des de fa uns anys, ve arrendant, en precari l’immoble situat al c/
Cecilio Metelo, núm. 4 de Pollença, per destinar-ho a dependències del jutjat de pau del
municipi.
Atès que en data de 28 de desembre de 2012 el Sr. Gabriel Bauzà Manresa, en representació de l’entitat
COLONYA CAIXA D’ESTALVIS DE POLLENÇA va comunicar que donava per extingit el contracte en
precari amb efectes de dia 31 de desembre de 2012, donant la possibilitat de continuar en el local amb un
contracte de lloguer, i adjuntant una proposta de nou contracte
Atès que l’immoble reuneix les característiques i les condicions adequades de proximitat, superfície, zones
independents i annexes, etc ... per a la realització de les activitats municipals exposades atesa l’especial
idoneïtat del bé i les necessitats i peculiaritats a satisfer.
Vist el plec de clàusules administratives particulars que haurà de regir el contracte d’arrendament de
l’esmentat bé immoble, atès l’informe emès pels SS.TT.MM. i vist l’informe de Secretaria i d’Intervenció.
Aquesta Batlia, de conformitat amb l’establert a l’article 124 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
Patrimoni de les Administracions Públiques, proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte i procedir
a l’arrendament del local situat al c/ Cecilio Metelo núm. 4, per un import de quatre cents euros mensuals
(400,00€/mensuals), més IVA i un termini de quatre anys (a partir del dia de la signatura del contracte) per
a destinar-ho a dependències del jutjat de pau.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 151 2010 del Pressupost Municipal prorrogat de
2012.
Tercer.- Requerir a la propietat per tal que formalitzi el corresponent contracte privat d’arrendament.
Quart.-Facultar al Sr. Batle per a la signatura de l’esmentat contracte privat d’arrendament, als efectes
pertinents.”

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda aprovar la proposta precedent i els acords que conté.
6.- VARIS
6.1.- Aprovació, si procedeix, de la donació de Piano a l’Ajuntament de Pollença per part de la Sra.
XXXX.
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 18 de març de 2013, del següent tenor literal:
“Proposta del Batle, Sr. Bartomeu Cifre Ochogavia, relativa a donació de piano.
Vista la comunicació del Sr. XXXX, que diu actuar en nom de la Sra. XXXX, en la qual s’indica que és
desig de la Sra XXXX, de 94 anys, i resident a Pollença durant més de 30, propietària d’un piano marca
Kawai, model Gran Piano, Rx-2, de 3 pedals, color negre brillant poliester, posar-lo a disposició de
l’Escola de Música de l’Ajuntament de Pollença i que sigui dedicat a la formació dels joves. Afegeix que,
en l’actualitat, el piano es troba a Selva, on ha estat reparat i afinat pel Sr. XXXX, de l’Escola de
Música de Selva, i que totes les despeses originades han estat satisfetes per la Sra. XXXX. Finalment,
sol·licita que l’Ajuntament de Pollença accepti la donació i adopti les mesures oportunes per al trasllat
de l’instrument de la població de Selva a la de Pollença, adoptant totes les mesures oportunes per tal que
es faci en les degudes condicions.
PROPOSO a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
1er.- Acceptar la donació de la Sra. XXXX d’un piano marca Kawai, model Gran Piano, Rx-2, de 3
pedals, color negre brillant poliester, per posar-lo a disposició de l’Escola de Música de l’Ajuntament de
Pollença i que sigui dedicat a la formació dels joves.
2on.- Encarregar les gestions oportunes per tal que el referit instrument sigui traslladat de la població
de Selva, on es troba actualment, a Pollença, amb l’adopció de les mesures corresponents per tal que el
trasllat es faci en les degudes condicions.
3er. Comunicar a la interessada l’acceptació de la donació, amb l’agraïment municipal pel seu gest.
No obstant això, la Junta de Govern Local adoptarà l’acord que cregui oportú.
Pollença, 18 de març de 2013
El Batle
Bartomeu Cifre Ochogavia”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar-la amb tots els acords continguts, i procedir a
la seva inscripció a l’Inventari de Béns Municipals.
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-acctal.

Margarita Lacalle Pons-Estel

