ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm: 05/2013
Caràcter: ordinària
Data: 7 de març de 2013
Horari: de 09:35 a 11:00 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)
Regidor
Sr. David Alonso García (PP)
Interventor
Sr. Alberto Valicourt Genzor
Secretària-acctal.
Margarita Lacalle Pons-Estel
No assisteixen els regidors Sra. Maria P. Buades Cifre (PP) i Sr. José Luis García Salvador (A)
Ordre del dia
1- Aprovació de l’acta de la sessió de 19 de febrer 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 19 de febrer 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 19 de febrer de 2013.
Vist que no n’hi ha cap 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

218/11

XXXXXX

140

75/08

Seguí Cifre SL

153

115/11

XXXXXX

154

85/12

XXXXXX

155

464/12

XXXXXX

156

102/08

Vius Balear de Construccions SL

157

762/00

XXXXXX

158

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.1.2.) Dació de compte d’altres resolucions de batlia
· Decret núm. 142 de denegació de la llicència d’obra sol·licitada pel XXXXXX al c/ Torres, núm. 16
( expt. 331/12)
· Decret núm. 143 de denegació de la llicència d’obra de reforma sol·licitada per la XXXXXX al c/ Cala
Clara, núm. 3 (expt. 453/12)
Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.2. Disciplina urbanística
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
2.3.- Varis.
2.3.1.) Aprovació, si procedeix, de la resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXXX
contra l’acord de JGL de data 20.12.11 d’imposició de sanció greu en matèria d’activitats en motiu
de realització d’activitat musical sense llicència (Exp.: 4.829/11):
Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXXX contra l’acord de JGL de data 20.12.11
d’imposició de sanció greu en matèria d’activitats en motiu de realització d’activitat musical sense
llicència (Exp.: 4.829/11), per import equivalent al mínim llavors legalment previst de 6.000´-€.
Vist l’l’informe jurídic emès en data 28.02.13 pel TAE de la Corporació, del tenor literal següent: “.../...
Des del punt de vista formal cal dir que el recurs de reposició ha estat presentat en temps, forma i per
persona legitimada, per la qual cosa procedeix la seva admissió a tràmit. Pel que fa al contingut
substantiu del mateix, el recurrent reitera les al·legacions formulades en el seu moment contra la
proposta de resolució de data 02.09.11, les quals foren degudament contrastades en l’informe jurídic de
data 19.12.11 al què ens remetem per evitar innecessàries repeticions, tot significant no obstant a ran del
manifestat pel recurrent que la única causa d’indefensió soferta és la causada per ell mateix al no fer ús
del tràmit d’audiència concedit a l’efecte amb la notificació del decret d’inici del procediment
sancionador de data 14.02.11, en front del qual, dita sigui de passada, no hi cap el recurs de reposició
que anuncia el recurrent en l’escrit objecte del present informe, atès que l’esmentat decret hauria
sobrevingut definitiu i ferm en via administrativa. Procedeix, per tant, inadmetre el recurs de reposició
presentat pel Sr. XXXXXX contra el decret d’inici del procediment sancionador de data 14.02.11, per
haver-se interposat de manera clarament extemporània, i a l’hora procedeix desestimar el recurs de
reposició interposat pel mateix Sr. XXXXXX. contra l’acord de JGL de data 27.01.12, el qual
tanmateix, sembla procedent modificar d’ofici en la part tocant a l’import de la sanció, atès la
sobrevinguda modificació dels imports de les sancions operada pel Decret Llei 7/2012, de 15 de juny,
convalidada per la vigent Llei autonòmica 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a
l’activació econòmica (BOIB núm.: 177, de 29.11.12); no obstant això, la JGL competent acordarà”.
Per unanimitat, la junta de govern local, ACORDA:

1r.- Inadmetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXXX, representat per
l’advocat Sr. XXXXXX, contra el decret d’inici del present procediment sancionador de data 14.02.11.
2n.- Desestimar, en base als arguments que consten en l’informe jurídic de data 28.02.13, el recurs de
reposició interposat pel Sr. XXXXXX, representat per l’advocat Sr. XXXXXX, contra l’acord de JGL de
data 20.12.11 d’imposició de sanció greu en matèria d’activitats en motiu de realització d’activitat
musical sense llicència (Exp.: 4.829/11), per import equivalent al mínim llavors legalment previst de
6.000´-€.
3r.- Modificar, d’ofici, la part dispositiva de l’acord de JGL de data 20.12.11, en la part tocant a l’import
de la sanció imposada, atès la sobrevinguda modificació dels imports de les sancions operada pel Decret
Llei 7/2012, de 15 de juny, convalidada per la vigent Llei autonòmica 13/2012, de 20 de novembre, de
mesures urgents per a l’activació econòmica (BOIB núm.: 177, de 29.11.12), i en conseqüència, imposar
al Sr. XXXXXX, titular del NIE nº XXXXXX, una multa de 1.001 €, en aplicació de la graduació de
sancions prevista al vigent article 119.1. b) de l’esmentada Llei 16/2006, en detriment de la multa de
6.000´-€ imposada per acord de JGL de data 20.12.11 d’acord amb la redacció inicial del precepte
esmentat, confirmant l’acord esmentat en la resta dels seus pronunciaments.
4rt.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes legals preceptius.
2.3.2.) Aprovació, si procedeix, de la resolució de l’expedient sancionador núm.: 5.201/12 (Fellini
Cafe, s.l.”) Activitats:
Vist que mitjançant decret de Batlia núm.: 415 de data 14.05.12 (notificat dia 07.06.12), es va iniciar
procediment sancionador per infraccions administratives en matèria d’activitats regulades en la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, a
l’entitat mercantil “Fellini Cafe, s.l.”, titular del NIF: B-57554161, i amb domicili al C/ Colon, 1, p.b., de
Pollença, representada pels seus administrador solidaris Sr. XXXXXX, amb domicili al C/ Verger, 42, de
Pollença, i titular del NIE: XXXXXX, Sr. XXXXXX, amb el mateix domicili que l’anterior i titular del
NIE: XXXXXX, i el Sr. XXXXXX, amb idèntic domicili i titular del NIE: XXXXXX, com a presumpte
responsable de la realització d’activitat musical en dates 24.04.11, 30.04.11, 03.07.11, 18.02.11, en el Bar
“Fellini”, situat al C/ Colon, 1, p.b., de Pollença, amb llicència d’obertura per a l’activitat de Bar, sense
música, atorgada en virtut de decret de batlia de data 12.11.09, traspassada a “Fellini Cafe, s.l.” en data
30.09.10, fets qualificats provisionalment com una infracció greu prevista a l’article 116.2 de la Llei
16/2006, susceptible de ser corregida amb la imposició d’una multa d’entre 6.001 a 60.000 €, i amb la
suspensió de l’activitat per un període màxim de 6 mesos, establint-se com a sanció indicativa inicial la
quantitat de 9.000 €, atès el caràcter reiterat de la conducta infractora així com les molèsties causades als
veïns, sense perjudici del que resultés de la instrucció del present procediment. La mateixa resolució va
atorgar el preceptiu termini de quinze (15) dies per a consultar l’expedient administratiu, formular
al·legacions i presentar documents i proposar prova que s’estimessin convenients, tot significant que els
dos (2) primers dies de l’esmentat termini farien les vegades del termini d’audiència previ que exigeix
l’art.124.4 de la Llei 16/2006, com a requisit per a poder adoptar, si fos escaient, la mesura provisional de
precinte dels aparells emissors de música durant la instrucció del procediment sancionador.
Vist que el decret d’inici del procediment sancionador va ser notificat a l’entitat titular en data 07.06.12,
havent presentat al·legacions en front del mateix mitjançant escrit RGE de data 10.07.12, demanant
l’arxiu del procediment i, de forma subsidiària, la qualificació de la infracció com a lleu.

Vista la proposta de l’instructor de l’expedient de data 13.07.12, en el sentit d’estimar parcialment les
al·legacions presentades, estimant-les pel que fa a la reducció de la sanció proposada minorant aquesta
fins al mínim legalment previst, i desestimant-les pel que fa a la petició d’arxiu de l’expedient
sancionador, i això en base al raonament que tot seguit es transcriu: “.../... Pel que fa al contingut
substantiu de les dues al·legacions presentades en base a les quals la titular de l’activitat sol·licita
l’arxiu de l’expedient i, subsidiàriament la qualificació com a lleu de la infracció comesa, procedeix
desestimar aquella que fa referència a la manca de molèsties als veïns com a conseqüència del volum de
la música, perquè la infracció deriva del fet de realitzar l’activitat musical en sí sense comptar amb la
preceptiva llicència, amb independència del volum de la mateixa, que dita sigui de passada i segons
consta en les actes de la policia local, s’expandia per la via pública i per la comunitat de veïns, amb les
molèsties pròpies inherents. Tanmateix, assisteix la raó a l’entitat recurrent al invocar l’aplicació del
nou règim de sancions derivat de la modificació de l’art. 119 de la Llei 16/2006, operada pel recent
Decret Llei autonòmic 7/2012, que en la part que ara importa, redueix significativament l’import de les
sancions conseqüència d’infraccions de la mateixa, concretament pel que fa al cas de les sancions greus,
la multa oscil·la entre 1.001´-€ i 10.000´-€ en detriment dels 6.001 a 60.000´-€ inicials, per la qual cosa,
en llaures al principi general d’aplicació retroactiva de la llei més favorable a l’infractor, procedeix
estimar aquesta darrera al·legació i reduir proporcionalment la sanció inicialment proposada de 9.000´€ a 1.500´-€”.
Vist l’escrit d’al·legacions presentat amb RGE de data 04.09.12. contra la proposta de resolució de
l’instructor de data 13.07.12, objecte de l’informe jc. emès en data 28.02.13 pel TAE (jc.) de la
Corporació, que en la seva part bastant és del següent tenor: “.../... dites al·legacions son reiteració de les
formulades amb escrit RGE de data 10.07.12 contra la resolució de data 14.05.12 d’inici de l’expedient
sancionador, les quals foren degudament contrastades en la proposta de resolució, als fonaments de la
qual ens remetem per evitar innecessàries repeticions, tot reiterant que la infracció ho és per
desenvolupar una activitat sense llicència, concretament la d’activitat musical, i que el grau d’intensitat
de l’exercici, es a dir, el volum o nivell de decibels de la música, és circumstància a considerar a l’hora
de atenuar o agreujar la sanció corresponent d’entre el marge legalment establert, que en el cas que ens
ocupa han derivat amb la proposta d’una sanció de 1.500´-€ d’entre la forquilla de 1.001´-€ i 10.000´-€
legalment establert per a les infraccions greus, classificació de greu que és la que correspon al fet de
desenvolupar una activitat sense llicència perquè així ve tipificada a l’art.116 de la Llei 16/2006
substantiva. Per l’exposat, en compliment de l’art.172 del ROF s’informa que procedeix desestimar les
al·legacions presentades i, en conseqüència, adoptar la resolució corresponent en els termes que consten
en la proposta de resolució; no obstant la JGL, òrgan municipal competent, acordarà”.
Per unanimitat, la junta de govern local, ACORDA:
1r. Desestimar les al·legacions presentades per l’entitat mercantil “Fellini Cafe, s.l.”, titular del NIF: B57554161, i amb domicili al C/ Colon, 1, p.b., de Pollença, mitjançant escrit RGE de data 04.09.12.
contra la proposta de resolució de l’instructor de data 13.07.12, en base als raonaments reproduïts en
l’informe jurídic emès a l’efecte en data 28.02.13.
2n. Declarar a l’entitat mercantil “Fellini Cafe, s.l.”, titular del NIF: B-57554161, i amb domicili al C/
Colon, 1, p.b., de Pollença, representada pel seu administrador solidari Sr. XXXXXX, amb domicili al C/
Verger, 42, de Pollença, i titular del NIE: XXXXXX, com a presumpte responsable de la realització
d’activitat musical en dates 24.04.11, 30.04.11, 03.07.11, 18.02.11, en el Bar “Fellini”, situat al C/ Colon,
1, p.b., de Pollença, amb llicència d’obertura per a l’activitat de Bar, sense música, atorgada en virtut de
decret de batlia de data 12.11.09, traspassada a “Fellini Cafe, s.l.” en data 30.09.10.
3r. Imposar a la societat “Fellini Cafe, s.l.”, titular del NIF: B-57554161, i amb domicili al C/ Colon, 1,
p.b., de Pollença, una multa de 1.500 €, en aplicació de la graduació de sancions prevista a l’article 119.1.
b) de la Llei 16/2006, en la redacció que ostenta desprès de la modificació operada pel Decret Llei
autonòmic 7/2012, i la vigent Llei 13/2012, de 20 de novembre, mesures urgents per a l’activació
econòmica.

4rt. Notificar el present acord al representant de la societat presumptament responsable, als efectes del
seu coneixement i als que legalment pertoquin.
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
01/0021527/13

Nom tercer
MAT.CONST.MARTORELL TORRANDEL S.L.

3

BOCCORITANA, S.L.

Imp.(Eur)
290,13
98,28

162/2013

XXXXXX

11/000094

CUXACH, S.A.

11/000095

CUXACH, S.A.

73,53

11/000099

CUXACH, S.A.

110,50

347

BISANYES, S.L.U.

372,08

348

BISANYES, S.L.U.

FVO13/00396

GASOILS SANBI, S.L.

13037

EL GALL EDITOR, S.L.

453,75

13038

EL GALL EDITOR, S.L.

453,75

4

DISJUANGEL, S.L.U.

236,60

170

DISJUANGEL, S.L.U.

29,50

321

DISJUANGEL, S.L.U.

427,59

A/13

PANIFICADORA NORD DE MALLORCA, S.L.

XXXXXX
F1-0056512
13400
13500
13600
13700
2
A/154

PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
HUMA 06, S.L.

5530

XXXXXX

A00005

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

F-V/875
F-V/876
1 00002

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

176,80
13,56

155,40
1.456,10

24,00
940,74
51,59
125,02
403,68
95,19
85,35
196,02
16,88
487,03
111,32
1.224,52
456,34
1.293,20

26

AGENCIA DE TTES.PARRUS UNION,S.L.

23/13

VIRTUAL THINK COMUNICACION, S.L.

07040-2013-01-17

CREU ROJA ESPANYOLA

248,84

07040-2013-01-18

CREU ROJA ESPANYOLA

1.613,44

617

CERDA CAMPOMAR, ANTONIO

A/2013/0000019437

SOLRED, S.A.

85,30

23.1.1.1.1286

LOGICS MALLORCA, S.L.

68,80

23.1.1.1.1285

LOGICS MALLORCA, S.L.

52,31

23.1.1.1.1287

LOGICS MALLORCA, S.L.

85,99

23.1.1.1.1288

LOGICS MALLORCA, S.L.

78,41

23.1.1.1.1289

LOGICS MALLORCA, S.L.

103,20

23.1.1.1.1291

LOGICS MALLORCA, S.L.

1.754,40

2

EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.

589,27

FMC1300054

POTENCIA, ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.

255,43

AN187378

ABM-REXEL, S.L.U.

113,56

13000044

COMERCIAL PEDRO, S.A.

1047392

ZABALETA EXCLUSIVAS SANITARIAS, S.L.

20130019

ELECTRICA PORT SL

6

CA'L BUSSO, S.L.

2013A2703

JARDINERIA BISANYES, S.L.

2.295,73

FV13-0113

LEVEL ELECTRONICS, S.L.

1.070,05

FV13-0118

LEVEL ELECTRONICS, S.L.

12,10

FV13-0122

LEVEL ELECTRONICS, S.L.

411,64

B1529

XXXXXX

741,20

P0000122

EDITORA BALEAR, S.A.

FMC1300055

POTENCIA, ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.

FMC1300056

POTENCIA, ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L.

2

XXXXXX

70,45
786,50

185,12

27,00
433,36
5,84
387,81

4.840,00
575,45
240,45
2.346,41

5361106916

REPSOL DIRECTO, S.A.

1.096,74

5361108152

REPSOL DIRECTO, S.A.

4.731,10

308000052

FERRO BUSO, S.L.

107,61

240.103

FEIM ESPORT, SL

94,63

13FV034/00049

EUROCONTROL, S.A.

FA00675

ZETCOM INFORMATIKDIENTSTLEISTUNGS AG

137,77
175,84

F-V/888

XXXXXX

5981

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

11,68

6034

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

351,15

6035

FERRETERIA PUERTO POLLENÇA, S.L.

225,58

01/000003

XXXXXX
XXXXXX

208,95

130050

EL GALL EDITOR, S.L.

208,91

13052

EL GALL EDITOR, S.L.

719,95

58

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

01/000004

132
51

4.791,60

33,15

274,63
2.274,80
24,00

11/000585

CUXACH, S.A.

96,74

11/000584

CUXACH, S.A.

175,40

11/000583

CUXACH, S.A.

50,97

11/000582

CUXACH, S.A.

607,29

11/000581

CUXACH, S.A.

65,34

11/000580

CUXACH, S.A.

38,57

11/000579

CUXACH, S.A.

27,52

11/000578

CUXACH, S.A.

268,77

11/000577

CUXACH, S.A.

449,54

11/000576

CUXACH, S.A.

77,13

11/000575

CUXACH, S.A.

236,53

11/000574

CUXACH, S.A.

86,26

11/00573

CUXACH, S.A.

26,80

11/000572

CUXACH, S.A.

44,41

11/000571

CUXACH, S.A.

33,26

11/000570

CUXACH, S.A.

7,07

11/000569

CUXACH, S.A.

332,80

11/000568

CUXACH, S.A.

29

U.T.E.NETEJA VIARIA POLLENÇA

8

FONAESPORT, S.L.

3

FERRERIA L'HORT NOU, S.L.

152,44

jul-13

XXXXXX
XXXXXX

202,30

947747

RECAMBIOS CENTRO, S.A.

297,25

1130111748

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L.

490,05

A/10184

INFORAIGUER, S.C.

86,39

FAR1300021

RENT MODUL, S.L.

423,50

A/130021

ELECTRICA BONA LLUM, S.L.

296,18

18

ARTS GRAFIQUES PINYA, S.L.

291,01

K 124

GRABADOS NAYBOR, S.A.

1463

DIELECTRO BALEAR, S.A.U.

70/2013

XXXXXX

306000298

ELECTROMAT BALEAR, S.L.

533,66

A13 10

GENERAL MUSIC, SL

816,75

A00010

FUSTERIA POLLENÇA, S.L.

8

EXCAVACIONS RAMALLET, S.L.

2013/03

EQUIPAMENTS PER A L'ESPECTACLE, S.L.

1.815,00

2013/04

EQUIPAMENTS PER A L'ESPECTACLE, S.L.

1.815,00

208331

DE SALABERT E HIJOS, S.A.

232,45

32022

DISTROMEL, S.A.

358,55

1302/10867

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

mar-13

53,71
65.107,96
4.157,86

715,11

538,91
1.053,86
14,52

98,62
49,61

64,74

13/000756

SDAD. PREV. DE MUTUA BALEAR PREVIS,
S.L.U.

13270031

INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

M/135230

HORA NOVA, S.A.

605,00

1707/2013

JJ ROY IMATGE S.L.U.

121,00

1468

CASTARNADO, S.L.

139,78

35CR

A5 ACADEMIA D'INFORMATICA I COMPTABILITAT

302,50

100/79

PAREJA PEREZ, JUAN

F1-0056545

PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.

287,92

RC/13-0881

FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS

911,55

FIA130193

INSIGNA UNIFORMES, S.L.

231,18

13.059

EL GALL EDITOR, S.L.

408,38

1712/2013

JJ ROY IMATGE S.L.U.

1.684,77

A/6648

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

10,23

A/6649

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

27,85

A/6650

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

115,07

A/6652

AUTOMATICS MIQUEL'S 2000, S.L.

028/13
029/13
43
13/01/2013

277,20

41

VIVES LLUIS GUILLEM - CAN FUSTERET

ago-13

TALLER DE PROJECTES I ENGINYERIA, S.L.

2013/13

XXXXXX

13.060

EL GALL EDITOR, S.L.

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

11/001108

CUXACH, S.A.

88/13

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

8
54/13
11

46,02

J.M.FUTURTRANS, S.L.

GASOILS SANBI, S.L.

2013/14

66,97

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

5548

10.693,33

130,83

FV013/00396

133

2.596,38

200,99
250,92

247,70
1.456,10
49,50
7.018,00
605,00
181,50
1.257,98
30,25
10.679,55
19,20
2.621,66
2.046,77
1.087,50
354,60

11/001110

CUXACH, S.A.

61,30

11/001112

CUXACH, S.A.

95,05

TOTAL

174.013,96

3.1.2.- Vista i examinada la relació de factures adjunta i vist l’informe emès dia 06 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 40.599,07€ 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
53

Doc. Acred.
B57679722

Nom tercer
AUXICARMALLORCA, S.L.

22/A

B07470537

COLIS, S.L.

1.449,25

abr-13

G07427123

ASSOCIACIO ATENEU ALCARI

4.500,00

ago-13

G07427123

ASSOCIACIO ATENEU ALCARI

4.500,00

111

78210021

112

78210021

XXXXXX
XXXXXX

13270007

G08973224

13270011

G08973224

B/1301

78198986

XXXXXX

1

E07249238

FORN CA'N BANYA, C. B.

56/A

B07470537

COLIS, S.L.

5.267,35

2

78209067

XXXXXX

1.898,49

23.1.1.2.4.

B57651648

LOGICS MALLORCA, S.L.

4.356,00

1330000001

G07666282

SEARSA-CAÑELLAS A.I.E.

3.706,03

A/1300004

39681424

A/13000005

39681424

A/1300006

39681424

002/13

42994578

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS
SOCIALS
INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS
SOCIALS

TOTAL

Imp. (Eur)
1.058,75

163,35
352,11
3.238,52
3.079,70
562,65
217,3

530,95
2.233,37
666,08
2.819,17
40.599,07

3.1.3.- Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 174 de dia 28 de febrer de 2013.
A continuació es dóna compte de la resolució de Batlia núm. 174 de dia 28 de febrer de 2013 i que
seguidament es transcriu:
“DECRET ALCALDIA NÚM. 174.: En virtut de les atribucions que m´atorguen els articles 185 i 186 del
RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
Vist que les factures es troben degudament conformades
RESOLC:
1)Aprovar la següent relació de despeses:

Prov.

Concepte

Partida

Import net € Import total €

Gabinet d'anàlisi Revisió PGOU Pollença i 2008/151/227999
Ambiental
i Adapt. Al Pla territorial de
territorial
Mallorca 2ª fase 60%

11.767,24

14.238,36

Gabinet d'anàlisi
Ambiental
i
territorial
ENDESA

34.331,90

41.541,60

52,55

63,48

33.092,67

40.042,13

Revisió i Adaptació al 2008/151/227999
PTM del PGOU Entrega
de l'Aprovació Inical
Consum elèctric fires
2012/338/226091

AMER e Hijos

Certif. 2 aparcament i 2012/151/61903
accessos
zona
poliesportiva Pollença
MOTORISA .S.A. Vehicle obres
2012/150/62405

38.016,53

46.000,00

PARTENON
SAGRES S.L.

impermeables policia

2012/132/221040

5.842,23

7.069,10

XXXXXX

Cartell Dissabte Màgic

2012/912/226010

45,00

54,45

Truyols 300 KG CARAMELS I 2012/338/226090
1200 PIRULETES

1.020,00

1.122,00

Associació Veïns Col·laboració i publicitat 2012/338/226091
Cala San Vicenç Jornada Micològica Cala
Sant Vicenç
Vestuari brigada obres
2012/150/221042

400,00

400,00

XXXXXX

2.237,29

2.640,00

Vidres i Aluminis Recanvis i reparacions 2012/320/21203
Tauler S.L.
vidrieras CEIP Port

1.019,12

1.233,14

Frutos
S.L.

TOTAL

154.404,26

2)Ordenar al depositari de fons de l´Ajuntament el seu pagament.
3)Ratificar la present resolució a la propera Junta de Govern que es celebri.”
Els reunits en resten assabentats als efectes corresponents.
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
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
3.4.- Recursos i reclamacions
3.4.1.- Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXXX en representació de CAN AXARTELL
S.L. NIF XXXXXX (RGE 599 de 23/01/2013) contra la liquidació practicada en concepte d’aprofitament
atípic de la bodega CAN AXARTELL, la Junta de Govern, vist l’informe emès a l’efecte, acorda:
1r.- Desestimar el recurs de reposició interposat contra la liquidació 1271000225000 de data 18 d’octubre
de 2012 per import de 119.606,67 €.
2n.- Notificar el present acord a l’interessat juntament amb l’informe d’Intervenció.
3.4.2.- Vist el recurs de reposició presentat pel Sr. XXXXXX en representació de Cárnicas Es Serral S.L.
NIF B57387904 (RGE 1319 de 20/02/13) contra la liquidació núm.1219000475 en concepte de taxa
d’ocupació de la via pública per import de 1456,35 euros, la Junta de Govern, vist l’informe de la Policia
Local, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions presentades.
2n.- Notificar el present acord a l’entitat interessada, als efectes pertinents.
3.5.- Varis
3.5.1.- Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient núm. 5474 de Responsabilitat Patrimonial

Vist l’expedient tramitat sobre la base de l’art.139. de la Llei 30/92, i concordants del RD 429/1993, de
26 de març, que aprova el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
Responsabilitat Patrimonial, a rel de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr.
XXXXXX, RGE núm. 628 de data 24.01.13 demanant se l’indemnitzi dels danys i perjudicis provocats al
vehicle Seat Ibiza, matrícula IB7243DB, a conseqüència dels cops que presumptament va provocar un
cavall amb carruatge, que es va desbocar, en el decurs de la colcada i beneïdes que es celebrà el dia 17 de
gener, festivitat de Sant Antoni;
Vist l’informe de la policia local, que consta a l’expedient, que indica entre d’altres que “ per
motius desconeguts es va espantar iniciant una carrera sense control en direcció al carrer de Cecili
Metelo,...”
“ Que en el seu recorregut ha causat mals a diferents vehicles..”, identificant els diversos
vehicles, aportant fotografies ( fotografia núm. 11 del vehicle objecte de l’expedient que ens ocupa)”
Vista la proposta de la instructora de l’expedient de data 5.03.13, que assenyala entre d’altres que
“ha quedat acreditat que el dany causat ha estat provocat per l’actuació d’un cavall desbocat, participant
en les beneïdes que amb motiu de sant Antoni es celebren al municipi; del conjunt de tot plegat es dedueix
l’existència del necessari nexe causal entre el dany sofert pel vehicle del Sr XXXXXX i el funcionament
normal o anormal dels serveis públics municipals,
QUE: finalment, la indemnització reclamada, ho és en base al pressupost presentat”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Estimar la reclamació presentada, atès que ha pogut quedar acreditat l’existència del nexe
causal entre el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics
municipals.
2.- Indemnitzar al Sr. XXXXXX amb la quantitat de 380’41 €, prèvia acreditació de no haver
rebut indemnització de l’asseguradora del vehicle, de l’animal i/o del carro causant dels danys.
3. Notificar el present acord a l’interessat i a la companyia d’assegurances Mapfre, aquesta darrera
en compliment del deure de col·laboració i als que legalment pertoquin, així com a l’àrea d’Intervenció
municipal als efectes preceptius.
3.5.2.- Aprovació, si escau, de la resolució de l’expedient núm. 5481 de Responsabilitat Patrimonial
Vist l’expedient tramitat sobre la base de l’art.139. de la Llei 30/92, i concordants del RD 429/1993, de
26 de març, que aprova el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
Responsabilitat Patrimonial, a rel de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr.
XXXXXX, RGE núm. 967 de data 6.02.13 demanant se l’indemnitzi dels danys i perjudicis provocats al
vehicle Opel Astra, matrícula IB0584CM, a conseqüència dels cops que presumptament va provocar un
cavall amb carruatge, que es va desbocar, en el decurs de la colcada i beneïdes que es celebrà el dia 17 de
gener, festivitat de Sant Antoni;
Vist l’informe de la policia local, que consta a l’expedient, que indica entre d’altres que “ per
motius desconeguts es va espantar iniciant una carrera sense control en direcció al carrer de Cecili
Metelo,...”
“ Que en el seu recorregut ha causat mals a diferents vehicles..”, identificant els diversos
vehicles, aportant fotografies ( fotografies núm. 1 i 2 del vehicle objecte de l’expedient que ens ocupa)”
Vista la proposta de la instructora de l’expedient de data 5.03.13, que assenyala entre d’altres que
“ha quedat acreditat que el dany causat ha estat provocat per l’actuació d’un cavall desbocat, participant
en les beneïdes que amb motiu de sant Antoni es celebren al municipi; del conjunt de tot plegat es dedueix
l’existència del necessari nexe causal entre el dany sofert pel vehicle del Sr. XXXXXX i el funcionament
normal o anormal dels serveis públics municipals,
QUE: finalment, la indemnització reclamada, ho és en base al pressupost presentat”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Estimar la reclamació presentada, atès que ha pogut quedar acreditat l’existència del nexe
causal entre el dany sofert per la reclamant i el funcionament normal o anormal dels serveis públics
municipals.
2.- Indemnitzar al Sr. XXXXXX amb la quantitat de 1070’60 €, prèvia acreditació de no haver
rebut indemnització de l’asseguradora del vehicle, de l’animal i/o del carro causant dels danys.

3. Notificar el present acord a l’interessat i a la companyia d’assegurances Mapfre, aquesta darrera
en compliment del deure de col·laboració i als que legalment pertoquin, així com a l’àrea d’Intervenció
municipal als efectes preceptius.
3.5.3.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXX (RGE 460 DE 16/01/13), en la qual demana la
devolució d’un pagament indegut en concepte de taxa d’entrada de vehicles al carrer Lleó 52,
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
1r.-Retornar al Sr. XXXXXX 52,50 euros corresponents al primer semestre de 2012, atès que
l’autorització es va acordar en data 11/11/12, d’acord amb l’article 7.8.de l’ordenança reguladora de la
taxa.
2n.-Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
3.5.4.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXX (RGE 1415 de 25/02/13), en la qual demana la
bonificació per família nombrosa de l´IBI de l´immoble situat al carrer Roser Vell 88 de Pollença amb
referència cadastral 1240939EE0113N0001UT.
La Junta de Govern, per unanimitat, 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.
XXXXXX.
2n.- Notificar el present acord a la interessada i donar trasllat a l’ATIB als efectes oportuns.
3.5.5.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXX (RGE 1262 de 18/02/13), en la qual demana la
bonificació per família nombrosa de l´IBI de l´immoble situat al carrer Sor Cifre de Colonya 11, 1r. de
Pollença amb referència cadastral 1238918EE0113N0003JU.
La Junta de Govern, per unanimitat, 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.
XXXXXX.
2n.- Notificar el present acord a l’interessada i donar trasllat a l’ATIB als efectes oportuns.
3.5.6.- La Junta de Govern, per unanimitat, acorda aprovar la relació de baixes de liquidacions per ingrés
directe sobre béns immobles amb ref. 0088/13 de data 04/02/2013 presentada per l’Agència Tributària de les
Illes Balears per import total de 5.196,72 €.
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. 0089/13 de data 04/02/2013 presentada per l’Agència Tributària de les
Illes Balears per import total de 187,41 €.
3.5.8.- Vista la instància presentada por el Sr. XXXXXX (RGE 1523 DE 27/02/13), en la qual demana la
bonificació de la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica per causa d’antiguitat, la devolució de
l’import pagat l’any 2011 i l’anul·lació del rebut de 2012,
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
1r.- Denegar la petició respecte als exercicis anteriors, atès que d’acord amb l’article 9 in fine de
l’ordenança reguladora del tribut, la concessió de beneficis fiscals no té caràcter retroactiu.
2n.- Concedir la bonificació del 100% de la quota de l’IVTM del vehicle matrícula PM2311BB, amb
efectes d’1 de gener de 2013, de conformitat amb el meritat article 9 de l’ordenança.
3r.-Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat a l’ATIB als efectes pertinents.
3.5.9.- A proposta del Batle la Junta de Govern acorda aprovar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Pollença i l’entitat MR 05 Sport Time S.L. NIF B63531719 per l’organització del
Campus Rudy Fernández.

3.5.10.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXX (RGE 1249 DE 18/02/13), en la qual sol·licita la
devolució d’un ingrés indegut, per duplicitat en el pagament d’una liquidació d’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
1r.- Retornar al Sr. XXXXXX 305,11 euros corresponents a la liquidació 1312000004 de 2/01/13.
2n.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
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
4.2.1.- Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXX (RGE núm. 199 de 9.01.13) en la qual demana
canviar el gual permanent que té situat al c/ Pare Vives, núm. 3 al c/ Horta, núm. 91 i vist l’informe emès
per la Policia Local en data 26.01.13.
Vist l’acord adoptat en sessió de 5 de febrer de 2013, que conté error material en l’adreça del gual.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Deixar sense efecte l’acord adoptat en sessió de 5 de febrer de 2013.
2r.- Concedir al Sr. XXXXXX la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual) davant
el garatge del carrer Horta, núm. 91 de Pollença, quedant anul·lat el gual existent al c/ Pare Vives, núm. 3
de Pollença.
3n. - Aprovar definitivament la pertinent liquidació de la taxa per reserva permanent de via pública i
l’import de la placa de gual.
4r. - Notificar el present acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.2.2.- Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXX (RGE núm. 746 de 29.01.13) i vist l’informe
emès per la Policia Local en data 22.02.13, 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 Xaloc, núm. 15 del Port de Pollença.
2n. - Aprovar definitivament la pertinent liquidació de la taxa per reserva permanent de via pública i
l’import de la placa de gual.
3r. - Notificar el present acord a l’interessat, als efectes oportuns.
4.3.- Taxis
4.3.1.- Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXX (RGE núm. 10.082 de 21.12.12), titular de la
llicència de taxi núm. 9, en la qual sol·licita el canvi de vehicle amb què presta el servei passant a
desenvolupar-lo amb el vehicle marca Mercedes, model Viano, matrícula 1696 HNH i vist l’informe
emès per la Policia Local en data 02.02.13, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar el canvi de vehicle que passarà a desenvolupar amb el de marca Mercedes, model Viano,
matrícula 1696 HNH corresponent a la llicència núm. 9 d’acord amb el disposat a l’article 25 del
Reglament municipal del Servei Públic de Transport de viatgers en automòbils de turisme.
De conformitat amb l’informe emès per la Policia Local s’haurà de procedir al disposat a l’article 28 b),
l’article 30.2 k) i 27.c) del Reglament Municipal del Servei Públic de Transport de viatgers en automòbil
de turisme, respectivament, pel que:
- Les dues partes de davant del vehicle en qüestió portin les bandes de color blau una vegada
s’hagi fixat el color pertinent mitjançant acord de la Junta de Govern Local.
- Haurà de disposar del pertinent talonari de rebuts autoritzat per l’Ajuntament de Pollença.
- Haurà de portar els vidres transparents i no tintats.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia local, als efectes oportuns.

4.3.2.- Vist l’escrit presentat per la Sra. XXXXXX, en representació de l’entitat CIMNAMOMUN
CASIA SL, amb RGE núm.1190, de 14 de febrer de 2013, mitjançant el qual exposa que el vehicle amb
llicència de taxi número 9 incorre presumptament en una sèrie d’irregularitats i incompliments de la
normativa vigent en matèria de taxis.
Vist l’informe emès per la Policia local en data de 24 de febrer de 2013 al respecte.
Atès l’acord adoptat en sessió d’avui per aquesta Junta de Govern Local d’autorització de canvi de
vehicle de la llicència núm. 9.
Els reunits, per unanimitat, acorden:
1r.- Desestimar la sol·licitud de paralització del taxi núm. 9 efectuada per la Sra XXXXXX
2n.- Traslladar l’informe de la policia local a l’interessat als efectes pertinents.
4.4.- Varis
4.4.1.- Vista la proposta de la regidora delegada del mercat del Port de Pollença, Sra. XXXXXX l, del
següent tenor literal:
“Aprovar les bases que segueixen i que regiran el Mercat Nocturn del Port de Pollença 2013 que des de
l’Àrea de Mercats s’organitza dins la temporada d’estiu”
Vistes les Bases adjuntes a la proposta.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Aprovar les Bases que regiran el Mercat Nocturn del Port de Pollença durant la temporada d’estiu
2013.
2n.- Publicar les bases a la pàgina web als efectes pertinents.
4.4.2.- Vista la proposta del regidor delegat de mercat, Sr. Miquel Llobeta Vives, del següent tenor literal:
“Aprovar les bases que segueixen i que regiran el Mercat Nocturn de la Cala Sant Vicens 2013 que des de
l’Àrea de Mercats s’organitza dins la temporada d’estiu.”
Vistes les Bases adjuntes a la proposta.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Aprovar les Bases que regiran el Mercat Nocturn de la Cala Sant Vicenç durant la temporada d’estiu
2013.
2n.- Publicar les bases a la pàgina web als efectes pertinents.
4.5.- Personal
4.5.1.- Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXX (RGE. Núm. 1.292, de 19 de febrer de 2013),
Policia Local, funcionari de carrera, mitjançant la qual demana l’abonament del cost de renovació del
BTP.
Vist l’informe de la TAG en el qual, entre d’altres, assenyala que:
· l’art. 22 del Text Articulat de Condicions de Treball de Personal Funcionaria de l’Ajuntament de
Pollença diu que “La Corporació es farà càrrec de les despeses originades per la renovació d’aquells
carnets que es necessitin de forma obligatòria per a la conducció de vehicles especials o d’urgència
(carnet B.T.P.).”
· i que, “la Sra. XXXXXX és policia local, funcionari de carrera de la Corporació”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Abonar a la Sra. XXXXXX, Policia Local, funcionari de carrera d’aquest ajuntament, la
quantitat de 81’00 € corresponent a la renovació del carnet de conduir.
Segon.- Notificar a l’interessat aquest acord.
4.5.2.- Resolució recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXXX
Vist el recurs de reposició interposat pel Sr XXXXXX davant la comunicació de cessament com a
funcionari interí, policia turístic, en el qual al·lega, entre d’altres, que el nomenament com a funcionari
interí va ser fraudulent en base a l’establert a l’EBEP i a la llei de coordinació de la policia local 6/2005, i
pel qual demana la consolidació de la plaça.

Atès l’establert a l’article 8 de la Llei 6/2005 de Coordinació de la Policia Local que fixa:
“Los municipios de las Illes Balears, en atención a su realidad socioeconómica peculiar, podrán crear,
en sus plantillas de personal funcionario, plazas de Policía Turístico.”,
“La relación de servicio de estos policías no podrá tener una duración superior a nueve meses y el
número de plazas no podrá exceder del 50% de la plantilla del cuerpo de policía local correspondiente o
de 2 efectivos en los municipios que no dispongan de cuerpo de policía local”.
Atès l’establert al Conveni de Col·laboració entre la CAIB i l’Ajuntament de Pollença que preveu la
possibilitat de nomenament de policies turístics, i que assigna 4 places.
Vist l’informe jurídic emès a l’efecte que indica entre d’altres que:
“De todo lo expuesto, se evidencia que la policía turística responde a unas funciones extraordinarias y
circunstanciales de incremento de la actividad, orientadas a prestar un servicio especial a los residentes
y visitantes del municipio, tal y como se pone de manifiesto en el Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Pollença y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, lo cual
hace posible su incardinación como funcionarios interinos.”
Atès que l’any 2012 es varen nomenar 4 policies turístics, sense superar les places assignades pel
Conveni, i complint el requisit de que el nombre de places no excedís del 50% de la plantilla de la Policia
Local.
Vist que el Sr XXXXXX només ha prestat els serveis a l’Ajuntament de Pollença entre dia 13 d’abril i 31
de desembre de 2012, sense superar ni tan sols els 9 mesos.
Atès que el nomenament va ser correcte i en cap cas s’ha produït la consolidació del lloc de treball.
La Junta de Govern, per unanimitat, ACORDA:
1r.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXXX atès que el seu nomenament com a
policia turístic, funcionari interí, va ser correcte, sense superar el màxim permès per la normativa i sense
que s’hagi produït la consolidació del lloc de treball que sol·licita.
2n.- Notificar aquest acord a l’interessat als efectes pertinents.
4.5.3.- Resolució al·legacions a les Bases Específiques de Subinspector, aprovades per acord de
Junta de Govern Local en sessió de 5 de febrer de 2013.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 5 de febrer de 2013, de retroacció de
l’expedient, en compliment de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu, aprovació de les Bases
Específiques de la plaça de subinspector i convocatòria.
Vistes les al·legacions presentades pel sindicat FSP-UGT en data de 21 de febrer de 2013 en les quals
indiquen que no s’ha precedit de la corresponent negociació en el si de la Mesa, “ tal como hace
referencia la sentencia a favor de esta organización sindical”.
Atès l’establert a la sentència esmentada al seu Fonament Jurídic quart in fine, que manifesta que s’hauria
d’haver negociat amb els sindicats “les normes que fixin els criteris generals en matèria d’accés, carrera,
provisió, sistemes de classificació de llocs de treball, i plans i instruments de planificació de recursos
humans, així com els criteris generals sobre ofertes d’ocupació pública.” Tot i així la sentència dóna per
complit el deure legal “a través de la entrega para su estudio y presentación de alegaciones del borrador
de las Bases Específicas y de los escritos presentadeos a esos efectos por el Sindicato recurrente..”
Per tant, en aquest cas s’ha de considerar que la remissió de l’esborrany, rebut en data de 23/01/13, tal
com consta a l’expedient, dóna per complimentat el deure legal de negociació.
La Junta de Govern per unanimitat, acorda:
1r.- Desestimar les al·legacions en el sentit que s’ha respectat el deure legal atès que es va donar als
sindicats l’audiència precisa per al·legar allò que estimen oportú, i atès que no al·lega cap altre
circumstància relativa a les Bases.
2n.- Notificar aquest acord als representants del sindicat FSP-UGT a l’Ajuntament.
4.5.4.- Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXX, Policia Local, funcionari de carrera d’aquest
Ajuntament (RGE. Núm. 1552, de 28.02.13), en la qual demana “un avançament a compte de nòmina per
un import de 2.000 €,” i que “ a descomptar en la nòmina de 200 €.”
Vist l’informe de la tècnica de relacions laborals en el qual, entre d’altres, s’assenyala que:

“El Reial Decret-llei 2608, de 16 de desembre de 1929,” en el seu article 1er, diu que els funcionaris
“tendran derecho a percibir, como anticipo, el importe de una o dos pagas o mensualidades de su haber
líquido, cuando lo necesiten para atender urgentes necesidades de su vida, i, en conseqüència,
“procedeix concedir al Sr. XXXXXX la quantitat de 2.000 € en concepte d’avançament de nòmina a
fraccionar el reembors en 10 mensualitats.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concedir al Sr. XXXXXX, Policia Local, funcionari de carrera d’aquest Ajuntament, la quantitat
de 2.000 € en concepte d’avançament de nòmina, que haurà de ser reintegrada en 10 mensualitats de 200
€.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i al Departament de Personal als efectes corresponents.
4.6.- Cementiri
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haver-hi assumptes de què tractar.
5.- CONTRACTACIÓ
5.1.- Dació de compte del decret núm. 147, de 20 de febrer de 2013, de requeriment de
documentació a l’adjudicatari proposat per al contracte del servei de coordinació del museu
municipal i assessorament en matèria de patrimoni artístic de l’Ajuntament de Pollença.
Vist el decret de batlia núm. 147, de 20 de febrer de 2013, del següent tenor literal:
“Per acord de la Junta de Govern 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.
Vista la proposta de la mesa de contractació de l’adjudicació del contracte referit al licitador
XXXXXX”, per un import de 29.600 € (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 “XXXXXX”, 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 20 de febrer de 2013.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, es dóna per assabentada.
5.2.- Aprovació, si procedeix, de l’adjudicació del contracte administratiu de prestació de serveis de
conservació, manteniment i renovació de les instal·lacions elèctriques de l’enllumenat públic del
Port de Pollença.

Vista la proposta del regidor delegat de l’Àrea de Serveis, Sr. Martí Roca Olivieri, de data 27 de febrer de
2013, del següent tenor literal:
“Per acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de 9 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 conservació, manteniment i renovació de les instal·lacions elèctriques de
l’enllumenat públic del Port de Pollença.
La Mesa de Contractació, en sessió pública de dia 29 de gener de 2013, va proposar l’adjudicació al
licitador “Elèctrica Bahía S.L.” per un import de 25.000 euros (IVA inclòs)
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 administratiu de prestació de serveis de conservació,
manteniment i renovació de les instal·lacions elèctriques de l’enllumenat públic del Port de Pollença.
2n.- Adjudicar el contracte al licitador “ELECTRICA BAHÍA S.L.” per un import de 25.000 euros (IVA
inclòs)
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 Serveis als efectes oportuns.”
Passats a votació, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar íntegrament la proposta
precedent i els acords que conté.
6.- VARIS
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

