ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT
DE POLLENÇA
Identificació de la sessió
Sessió núm.: 20/2014
Caràcter: ordinària
Data: 4 de novembre de 2014
Horari: de 09:15 a 11:05 h
Lloc: sala de sessions Casa Consistorial (Calvari, 2 – planta 1ª)
Assistents
BatlePresident Sr.
Regidor
Sr.
Regidor
Sr.
Regidor
Sr.
Regidor
Sr.

Bartomeu Cifre Ochogavía (PP)
Martí J. Roca Olivieri (IBLliga)
David Alonso García (PP)
Nadal Moragues Llompart (UMP)
Joan Ramon Mateu Torandell (CiUxP)

Interventor
Sr. Alberto Valicourt Genzor
Secretària
Francisca M. Adrover Cànaves
No assisteixen

Regidora

Sra. Maria P. Buades Cifre (PP)

Ordre del dia
1 Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 21 d’octubre de 2014
2 Urbanisme
3 Hisenda
4 Règim Interior i Personal
5 Contractació
6 Varis

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. BatlePresident obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària de dia 21 d’octubre de 2014
Pel Sr. BatlePresident es demana als reunits si qualque membre dels assistents ha de formular cap
observació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia 21 d’octubre de 2014.
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

333/09

Fartaritx Ramaderia Mallorquina

959

94/14

XXXXXXXX

961

127/11

XXXXXXXX

994

438/13

XXXXXXXX

995

440/13

XXXXXXXX

996

250/14

XXXXXXXX

997

389/13

XXXXXXXX

998

176/14

XXXXXXXX

999

287/11

XXXXXXXX

1001

30/13

XXXXXXXX

1003

415/07

XXXXXXXX

1006

392/09

XXXXXXXX

1007

218/11

XXXXXXXX

1008

67/13

XXXXXXXX

1009

392/13

XXXXXXXX

1018

146/14

Endesa Distribución Eléctrica SLU

1019

183/14

Soc. Coop. Agrària ramadera de Pollença

1052

177/14

XXXXXXXX

1054

187/14

Mic Comunitats, SL

1055

188/14

XXXXXXXX

1056

192/14

XXXXXXXX

1057

206/14

XXXXXXXX

1058

211/14

XXXXXXXX

1059

263/14

XXXXXXXX

1060

436/13

XXXXXXXX

1064

395/13

XXXXXXXX

1065

386/13

XXXXXXXX

1066

379/13

XXXXXXXX

1067

230/14

XXXXXXXX

1068

238/14

XXXXXXXX

1069

169/11

XXXXXXXX

1070

Els reunits es donen per assabentats, als efectes pertinents.
2.2.  Disciplina urbanística
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.
2.3. Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.

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

Nom tercer

Descripció

FV141578

LEVEL ELECTRONICS, S.L.

RENTING SERVEIS INFORMATICS, AGOST.

1.070,05

141953

ASAC COMUNICACIONES S.L.

SERVEI TÈCNIC INFORMARIC, SETEMBRE.

7.068,41

00314

TROPA DE CORNETES I TAMBORS DEL SOLDA

ACTUACIONS FESTES CALA SANT VICENÇ.

2.000,00

00214

TROPA DE CORNETES I TAMBORS DEL SOLDA

ACTUACIONS FESTES DE SANT PERE I LA PATRONA.

1.500,00

15

AGRUPACIO MUSICAL "CORDA AMARADA"

ACTUACIONS A FESTES 2014.

2014000895

POLLENÇA SHOPPING CENTER BON PREU, S.L.

VASA FOTOGRAFIA AGRAÏMENT AL SR. FERRIOL.

FVR1409456

PESCADOS OLIVER, S.A.

350 SARDINES FESTES DE SANT PERE PORT.

001/14

GEGANTS I CAPARRROTS FESTES I FORA DEL MUNICIPI.

1.500,00

FV141838

ASSOCIACIO COLLA GEGANTERA I L'ESBART DE SANT
JORDI
LEVEL ELECTRONICS, S.L.

RENTING SERVIDORS, SETEMBRE.

1.070,05

23.1.1.1.1992

LOGICS MALLORCA, S.L.

SUBSTITUIR BATERIA 12V 7A, CENTRE CULTURAL.

52,72

23.1.1.1.1993

LOGICS MALLORCA, S.L.

SUBSTITUIR BATERIA 12V 7A, SERVEIS SOCIALS.

52,72

23.1.1.1.1994

LOGICS MALLORCA, S.L.

MATERIAL INFORMATC.

1403848

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

5063 FOTOCOPIES NEGRE I 546 COLOR MPC4502SPDF INT.

1403849

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

3257 FOTOCOPIES NEGRE I 209 COLOR MPC3003SP OAC.

56,69

1403850

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

575 FOTOCOPIES NEGRE SP5200S SERV.SOCIALS PORT.

12,84

02/2014

COR DE POLLENÇA

COL.LABORACIO ALS CONCERTS 2ON TRIM.2014.

1403839

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

4521 FOTOCOPIES NEGRE I 704 COLOR MPC3003SP OAC PT

1403840

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

1048 FOTOCOPIES NEGRE I 121 COLOR MPC3003SP S.SOC.

397,30
457,02

XXXXXXXX

MEDICAMENTS FUNCIONARIS, 3ER TRIM.2014.

65/2014

XXXXXXXX

PALS BANDERES AJUNTAMENT.

A14/11576

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA, S.L.

MATERIAL OFICINA SECRETARIA/INTERVENCIO.

A14/11578

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA, S.L.

MATERIAL OFICINA URBANISME.

A0001129

XXXXXXXX

"MORRALLA" SOPAR D'ESTIU.

258

CANAVES ENSEÑAT S.L.

QUEVIURES VARIS REPRESENTACIO SETEMBRE.

14270473

INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

SERVEI EDUCADOR DE CARRER, SETEMBRE.

14270481

INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

SERVEI AJUDA A DOMICILI, SETEMBRE.

14270484

INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS

SAD ALTA INTENSITAT, SETEMBRE.

14032

XXXXXXXX

3,215 k. SOBRASSADA.

Imp. (Eur)

500,00
3,56
836,61

51,46
100,50

1.500,00
106,40
26,24

1.091,36
76,76
106,60
96,16
5.648,91
12.061,48
2.221,33
52,97

XXXXXXXX
XXXXXXXX

QUEVIURES AJUDA CRISI.

FULL
COMPROMIS
603087

FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT I COOPERAC

1.500,00

XXXXXXXX

APORTACIO ECONOMICA 2014 FONS MALLORQUI
SOLIDARIT.
FLORS PATRONA 2014.

C14/001

OBRERIA DEL PUIG DE MARIA DE POLLEN?A

CONSUM ELECTRIC EMISORES I REPETIDORS PUIG.

2.500,00

205

ASSOCIACIO MANANGELMENT MUSICAL

EQUIP SO I LLUM I TECNICS CONCERT CAP.PELA 25 JUL.

1.573,00

142086

FEIM ESPORT, SL

MATERIAL ESPORTIU AREA EDUCACIO.

145,68

1404246

PASTOR SOFTWARE Y HARDWARE, S.A.

FAX SP204SFN BATLIA.

215,38

49/2014

ASSOCIACIO ATENEU ALCARI

PROJECTE "ESCOLA VIVA", OCTUBRE.

F10063640

PREFOC COMERCIAL DEL EXTINTOR, S.A.

CANVIAR DETECTOR ECO1003 EXTINTOR C.P.COSTA I LL.

JUSTIFICANTS

XXXXXXXX

331,54

A/381

HUMA 06, S.L.

SUPLERT DESEPESES ASSISTENCIA SALO NAUTIC
BARCELON
REVELAT FOTOGRAFIES (CUINER "FERRIOL").

14 107

GELATS VALLS, S.L.

240 GELATS "SOPAR PATRONA".

184,80

14374

EL GALL EDITOR, S.L.

AUNCI A PIP 459: TRIBUTS MUNICIPALS.

226,88

A/1400285

SERRADORA DE CAN JUST, S.L.

SALDO FRA.PANNEL INFORMACIO 120X100.

154

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

3000 AGENDA OCTUBRE I 70 CARTELLS TALLERS TEATRE.

470,09

158

SERIGRAFIC 4COLORS, S.L.

150 CARTELLS "CONCERT  MIRANDO IL CIELO".

205,70

FV/1271

XXXXXXXX

REPARAR MODULS BANYS C.S.VICENÇ.

48,40

125889

RESTAURANT STAY I S.L.

DINAR 11 PERIODISTES AREA TURISME.

444,20

2014B7798

DOMINGO´S DE RESTAURACION, S.L

DINAR 8 PERIODISTES ANGLESOS AREA TURISME.

290,40

N1166

MC HOTELES, S.L.

180,00

1410/10664

TRANSPORTES BLINDADOS, S.A.

ESTADA 3 PERIODISTES A MAR CALMA HOTEL
A.TURISME.
RECANVI I REPARACIO ALARMA C.P.PORT POLLENÇA.

543/14

FUNDACIO NATURA PARC

SERVEI RECOLLIDA ANIMALS DOMESTICS, SETEMBRE.

960,75

01/2014

ASSOCIACIO CULTURAL CA DE BOU

ACTUACIO DIMONIS CA DE BAU FESTES.

1/140505

GRUPO ROYAL TELECOM, S.L.

ACRONIS BACKUP (LLICENCIA COPIA SEGURETAT).

115,86

B/140629

GRUPO ROYAL TELECOM, S.L.

2 CASCS AUDIFONS I 2 TERMINALS OFICINA PORT.

178,79

B/140630

GRUPO ROYAL TELECOM, S.L.

2 TERMINAS (DESPATX 2ª.PLANTA I RECANVI).

116,16

25

XXXXXXXX

SERVEI ORIENTACIO EDUCATIVA 10 DIES OCTUBRE.

591,33

24714

MARSAVE MALLORCA, S.L.

20.271,43

Sbc14/205

NT D'ART, S.L.

SERVEI VIGILANCIA, SALVAMENT SOCORISME 115
OCTUBR
OLI 70X70 R.HARGRAVE I OLI 45X60 DE LOPEZ NAGUIL.

10/2014

ANDRES AGUILO DIAZ Y ANA Mª AGUILO BENNASSAR,
U.T.E.
FEDERAL EXPRESS CORP.

COORDINACIO I ASSESSORAMENT MUSEU, OCTUBRE.

2.984,66

ASSOCIACIO DE PERSONES MAJORS DE POLLENÇA

SUBVENCIO NOMINTIVA ANY 2014

A14/5791

DISTRIBUCIONES UNIVERSAL MALLORCA, S.L.

DATADOR I SEGELL OFICINES CENTRALS.

11

LLEURE ACTIU

PROGRAMA CENTRE OBERT, OCTUBRE.

1.933,33

142274

ASAC COMUNICACIONES S.L.

SERVEI TÈCNIC INFORMARIC, OCTUBRE.

7.068,41

JUSTIFICANTS

XXXXXXXX

SUBV. TARGETES, BOSSES I ALTRES "FILS I PEDAÇOS".

14/10.995

CELORAMA, S.L.

A COMPTE BOSSES "TENIM DE TOT" (FIRA 2014).

14033
214463

2014/10158

493,85

DINAR DE TREBALL.

78,35

237,16

4.550,00
62,27

3,63

71,40

96,41
1.000,00

ARANZEL OBRA D'OSVALDO LEITE EXPOSICIO LA FIRA.

2.219,50

58,01
1.500,00
112,54

TOTAL

169,16
1.421,75
94.328,96

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

NOM INTERESSAT

9141462004

FABRICA NAL.MONEDA Y TIMBRE

0093100327

SIEMENS RENTING, S.A.

XXXXXXXX

DESCRIPCIO
5 TARGETES GENERIQUES +
MISSATGERIA.
QUOTA RENTING FOTOCCOPIADORES
26/1025/11/14,
QUILOMETRATGE (SUBSTITUCIO MOLL
09/09/14).

IMPORT €
75,78
536,34
3,36

XXXXXXXX

QUILOMETRATGE, OCTUBRE.

34,06

XXXXXXXX

DESPESES DINAR DE TREBALL.

20,30

XXXXXXXX

QUILOMETRATGE A PALMA 17/10/14.

24,00

XXXXXXXX

DIETA I QUILOMETRATGE A PALMA
02/10/14.

38,98

A/1400285

XXXXXXXX

QUILOMETRATGE, OCTUBRE.

72,00

XXXXXXXX

QUILOMETRATGE, SETEMBRE.

67,20

SERRADORA DE CAN JUST, S.L.

PANNELL 120X100 (ACCIDENT ROTONDA
GALL).

TOTAL

945,00
1.817,02

3r. Ordenar al dipositari de fons de l’Ajuntament el seu pagament, als efectes pertinents.
3.2. Certificacions facultatives
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.
3.3. Recursos i reclamacions
3.3.1. Aprovació, si procedeix, de devolució d’ingressos indeguts a conseqüència de la resolució del
recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXXXXX XXXXXXXX davant l’ATIB (REC/6443/C)
Vista la resolució de dia 26 de setembre de 2014 tramesa per l’ATIB (RGE núm. 6372 de data 08.10.14)
d’estimació del recurs de reposició interposat pel Sr. XXXXXXXX (NIF X8182834D) contra la diligència
d’embarg de saldo en compta bancària i examinades les actuacions reproduïdes a l’esmentada resolució que,
alhora, declara la nul∙litat de la diligència d’embarg impugnada per extinció del deute, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
1r. Procedir a la devolució al Sr. XXXXXXXX de les quantitats ingressades indegudament en concepte de
recàrrecs de constrenyiment i interessos (327,54 euros de principal), més els interessos de demora (15,42
euros d’interessos) que ascendeix a un total de 342,96 euros.
2n. Notificar el present acord a l’interessat, als efectes pertinents.
3.3.2. Aprovació, si procedeix de la devolució d’ingressos indeguts de l’IVTM
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXX (RGE núm. 6511 de 18/10/14) en la qual demana la
devolució parcial de l’import abonat en concepte d’IVTM de l’exercici 2013 corresponent al vehicle amb
matrícula 1449FBV per baixa de data 18/09/13 i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea
d’Hisenda, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Denegar la devolució d’ingressos sol∙licitada atès que la Sra. XXXXXXXX no és el subjecte passiu de
l’impost del qual demana la devolució.
2r. Notificar el present acord a l’interessada als efectes pertinents.
3.3.3. Aprovació, si procedeix de la devolució d’ingressos indeguts de l’IVTM
Vista la instància presentada pel Sr. XXXXXXXX (RGE núm. 6392 de 08/10/14) en la qual demana la
devolució parcial de l’import abonat en concepte d’IVTM de 2014 del vehicle matrícula IB8883CK per
baixa de data 09/04/14 i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, acorda:
1r.Procedir a la devolució al Sr. XXXXXXXX de 67,27 euros corresponents als trimestres tercer i quart,
respectivament, de l’exercici 2014 de conformitat amb l’article 10.3. de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost de vehicles de tracció mecànica tribut.
2r. Notificar el present acord a l’interessat als efectes pertinents.
3.3.4. Aprovació, si procedeix de la devolució d’ingressos indeguts de l’IVTM
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXX (RE ATIB 0425/13/285 de 15/05/13) en la qual sol∙licita
la devolució d’ingressos indeguts en concepte d’IVTM de 2011 del vehicle amb matrícula 2011GGF i vist
l’informe favorable emès per l’ATIB en data 25.09.14, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Procedir a la devolució a l’interessada de la quantitat de 81,33 euros en concepte de l’impost de vehicles
de tracció mecànica.

2n. Notificar el present acord a la interessada als efectes pertinents.
3.4. Varis
3.4.1. Resolució, si procedeix, de l’expedient sancionador per ocupació de la via pública (Expedient
núm. 2013/11)
Seguidament es dona compte de la proposta de l’instructor de l’expedient sancionador (Exp. Núm.
2013/11) dictada en el dia 29 d’octubre de 2014
“PROPOSTA DE L’INSTRUCTOR DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR. Vista la resolució
adoptada per la Batila núm. 2014/189 en data 06 de març de 2013 d’inici de procediment sancionador
contra el titular de la llicència d’ocupació, Rústic Rafal SL, amb NIF B07808579, de l’establiment
denominat restaurant Can Teresa, situat a la Plaça Major de Pollença, així com de procedir a liquidar
d’ofici l’ocupació no autoritzada de la via pública amb 39 cadires davant l’esmentat establiment.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 4 d’abril de 2013, va acordar
estimar les al∙legacions presentades contra la liquidació d’ofici, en concepte d’ocupació no autoritzada
de la via pública, per l’entitat Rústic Rafal SL, representada pel senyor XXXXXXXX (RGE núm. 2184 de
26/03/13) i, en conseqüència, anul∙lar la liquidació núm. 13530000006 de data 08/03/13.
Considerant l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada dia 6 d’agost
de 2013, de denegació de la sol∙licitud de suspensió del procediment recaptatori de l’expedient
sancionador iniciat al titular de l’establiment denominat Can Teresa situat al c/ Antonio Maura, 11.
Vistes les actes d’inspecció de la Policia Local que obren a l’expedient.
Vist que no s’han presentat al∙legacions en el termini concedit a l’efecte sobre la resolució d’inici del
procediment sancionador (RGS núm. 844 de 11/03/13)
Vist que el fet d’ocupar la via pública sense autorització és constitutiu d’una infracció de l’article 16.3 c)
de l'ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública i tenen la qualificació de molt greus.
Atès el que estableix l’article 17 c) de l’esmentada ordenança la sanció a imposar és de 301 fins a 600
euros/dia.
Vist que no concorren circumstàncies modificatives.
L’instructor que subscriu proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD:
1er. Imposar a Rustic Rafal S.L. NIF B07808579, titular de l’establiment restaurant Can Teresa NIF
B07808579, una sanció de 301 € com a responsable de la infracció corresponent a l’article 16.3 c) de
l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública de l’Ajuntament de Pollença.
No hi ha danys i perjudicis que s’hagin d’indemnitzar.
2n.Notificarho a l’interessat, als efectes oportuns.
No obstant això, la Junta de Govern Local, acordarà.
Pollença, 29 d’octubre de 2014
L’Instructor de l’expedient sancionador
Maria P. Buades Cifre”
Passats a votació els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta precedent i els
acords continguts en la mateixa
3.4.2. Resolució, si procedeix, de la concessió de la bonificació per família nombrosa IBI
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXX (RGE núm. 6875 de 28/10/14) en la qual sol∙licita la
bonificació per família nombrosa de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles per l’exercici 2014 de
l’immoble situat al carrer Torrent Ca’n Botana 4 B de Cala Sant Vicenç d’acord amb l’article 15.3. de
l’ordenança fiscal reguladora del tribut i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la
Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:

1r. Denegar la bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles (IBI) per a l’exercici 2014
atès que l’article 15.3 de l’ordenança fiscal reguladora de l’avantdit tribut estableix que la sol∙licitud de
bonificació per part de l’interessat s’ha d’efectuar abans del 30 de març de l’exercici pel qual es demana.
2n. Notificar el present acord a l’interessada,als efectes escaients.
3.4.3. Resolució, si procedeix, de la concessió de la bonificació per família nombrosa IBI
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXX (RGE núm. 6835 de 27/10/14) en la qual sol∙licita la
bonificació per família nombrosa de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles per l’exercici 2014 de
l’immoble situat al polígon 7 parcel∙la 46 de Pollença d’acord amb l’article 15.3. de l’ordenança fiscal
reguladora del tribut i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern
Local, per unanimitat acorda:
1r. Denegar la bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles (IBI) per a l’exercici 2014
atès que l’article 15.3 de l’ordenança fiscal reguladora de l’avantdit tribut estableix que la sol∙licitud de
bonificació per part de l’interessat s’ha d’efectuar abans del 30 de març de l’exercici pel qual es demana.
2n. Notificar el present acord a l’interessada, als efectes escaients.
3.4.4. Resolució, si procedeix, de la concessió de la bonificació per família nombrosa IBI
Vista la instància presentada per la Sra. XXXXXXXX (RGE núm. 6516 de 14/10/14) en la qual sol∙licita la
bonificació per família nombrosa de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles per l’exercici 2014 de
l’immoble situat al polígon 6 parcel∙la 481 de Pollença d’acord amb l’article 15.3. de l’ordenança fiscal
reguladora del tribut i realitzades les oportunes comprovacions per l’àrea d’Hisenda, la Junta de Govern
Local, per unanimitat acorda:
1r. Denegar la bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles (IBI) per a l’exercici 2014
atès que l’article 15.3 de l’ordenança fiscal reguladora de l’avantdit tribut estableix que la sol∙licitud de
bonificació per part de l’interessat s’ha d’efectuar abans del 30 de març de l’exercici pel qual es demana.
2n. Notificar el present acord a l’interessada als efectes escaients.
3.4.5. Aprovació, si procedeix, de les bases i de la convocatòria de la X Edició del Certamen
Literari Escolar/Àrea de Normalització Lingüística
Vista la Proposta del Regidor delegat de Normalització Lingüística Sr. Joan Ramon Mateu Torandell de
dia 23 de setembre de 2014 on s’exposa la necessitat de convocar el desè Certamen Literari Escolar per
tal d’animar als joves del municipi a la lectura i a l’escriptura en llegua catalana i acostarlos al plaer
literari amb l’estímul i la col∙laboració del professorat dels centres educatius.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar les bases i la convocatòria de la X Edició del Certamen Literari Escolar.
Segon. Els premis consistiran en la publicació de les obres guanyadores i el lliurament d’un tiquet regal
de 60 € a cadascun dels dotze alumnes guanyadors.
Tercer. Donar trasllat del present acord a l’àrea d’Intervenció i a l’àrea de Normalització Lingüística,
aquestes darrera com àrea gestora del present procediment, als efectes pertinents.
3.4.6. Aprovació, si procedeix de concessió d’ajuda econòmica EXP NÚM. 060047/Serveis Socials
Seguidament es dona compte de la Proposta del Regidor delegat de Serveis Socials Sr. Miquel Llobeta
Vives de data 20 d’octubre de 2014:
“PROPOSTA REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS. .../...S’ha rebut a l’Àrea de Serveis Socials la sol∙licitud per la tramitació
d’una ajuda econòmica en data de 21 d’octubre de 2014 per part del/la titular de l’expedient núm. 060047, per la quantia de
1.331’27 € en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.
Des de serveis socials s’han realitzat les entrevistes i visites a domicili pertinents i la revisió de la documentació aportada,
detectant la necessitat socioeconòmica de la unitat de convivència.
Que la tècnica responsable del cas ha elaborat l’informe proposta que s’adjunta, amb la valoració econòmica i social segons
el Reglament Regulador d’ajudes (prestacions econòmiques) publicat al BOIB núm. 107 de 9 d’agost de 2014.

Per tant, vist l’expedient, el Regidor de l’Àrea de Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
acords:
•
La concessió d’una ajuda econòmica de 1.331’27 € , en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o
periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge, com a resolució de l’informe proposta tècnic, així com
es contempla a l’art. 5 del reglament.
•
El pagament de l’ajuda es realitzarà directament al/la titular de l’expedient mitjançant transferència
bancària al número de compte XXXX, com s’indica a l’art. 14 del reglament.
•
Aquesta ajuda estarà emmarcada dins la partida pressupostària 231 48004 de l’Ajuntament de Pollença.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.
Pollença, 20 d’octubre 2014
Miquel Llobeta Vives
Regidor de l’Àrea de Serveis Socials”

Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden:
1r. Concedir l’ajuda econòmica a al/la beneficiari/ària que consta a l’expedient de referència núm.
060047 pel concepte de lloguer i despeses d’habitatge.
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a càrrec a l’aplicació pressupostària 231.48004 del
vigent Pressupost General 2014 per un import de 1331,27 euros
3r. Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal, efectes oportuns i a l’àrea de Serveis Socials,
com àrea gestora i responsable de la tramitació, concessió i seguiment de les ajudes econòmiques i de la
seva justificació davant l’IMAS en el marc del conveni de col∙laboració signat, als efectes pertinents.
3.4.7. Aprovació, si procedeix de concessió d’ajuda econòmica EXP NÚM.11/773/Serveis Socials
Seguidament es dona compte de la Proposta del Regidor delegat de Serveis Socials Sr. Miquel Llobeta
Vives de data 20 d’octubre de 2014:
“PROPOSTA REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS. .../...“S’ha rebut a l’Àrea de Serveis Socials la sol∙licitud per la tramitació
d’una ajuda econòmica en data de 21 d’octubre de 2014 per part del/la titular de l’expedient núm. 11/773, per la quantia de
1.331’27 € en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.
Des de serveis socials s’han realitzat les entrevistes i visites a domicili pertinents i la revisió de la documentació aportada,
detectant la necessitat socioeconòmica de la unitat de convivència.
Que la tècnica responsable del cas ha elaborat l’informe proposta que s’adjunta, amb la valoració econòmica i social segons
el Reglament Regulador d’ajudes (prestacions econòmiques) publicat al BOIB núm. 107 de 9 d’agost de 2014.
Per tant, vist l’expedient, el Regidor de l’Àrea de Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
acords:
•
La concessió d’una ajuda econòmica de 1.331’27 € , en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o
periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge, com a resolució de l’informe proposta tècnic, així com
es contempla a l’art. 5 del reglament.
•
El pagament de l’ajuda es realitzarà directament al/la titular de l’expedient mitjançant transferència
bancària al número de compte XXXX, com s’indica a l’art. 14 del reglament.
•
Aquesta ajuda estarà emmarcada dins la partida pressupostària 231 48004 de l’Ajuntament de Pollença.
No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.
Pollença, 20 d’octubre 2014
Miquel Llobeta Vives
Regidor de l’Àrea de Serveis Socials”

Passats a votació, els reunits, per unanimitat, acorden:

1r. Concedir l’ajuda econòmica a al/la beneficiari/ària que consta a l’expedient de referència núm. 11/773
pel concepte de lloguer i despeses d’habitatge.
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a càrrec a l’aplicació pressupostària 231.48004 del
vigent Pressupost General 2014 per import total de 1331,27 euros.
3r. Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal, als efectes oportuns i a l’àrea de Serveis
Socials, com àrea gestora i responsable de la tramitació, concessió i seguiment de les ajudes econòmiques
i de la seva justificació davant l’IMAS en el marc del conveni de col∙laboració signat, als efectes
pertinents.
3.4.8. Aprovació, si procedeix de concessió d’ajuda econòmica EXP NÚM. 11/671/Serveis Socials
A continuació es dona compte de la Proposta del Regidor delegat de Serveis Socials Sr. Miquel Llobeta
Vives de data 30 d’octubre de 2014:
“PROPOSTA REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS. .../...“S’ha rebut a l’Àrea de Serveis Socials la sol∙licitud per la tramitació
d’una ajuda econòmica en data de 21 d’octubre de 2014 per part del/la titular de l’expedient núm. 11/671, per la quantia de
1.500€ en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.
Des de serveis socials s’han realitzat les entrevistes i visites a domicili pertinents i la revisió de la documentació aportada,
detectant la necessitat socioeconòmica de la unitat de convivència.
Que la tècnica responsable del cas ha elaborat l’informe proposta que s’adjunta, amb la valoració econòmica i social segons
el Reglament Regulador d’ajudes (prestacions econòmiques) publicat al BOIB núm. 107 de 9 d’agost de 2014.
Per tant, vist l’expedient, el Regidor de l’Àrea de Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
acords:
•

La concessió d’una ajuda econòmica de 1.500€ , en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o
periòdiques, en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge, com a resolució de l’informe proposta tècnic, així com
es contempla a l’art. 5 del reglament.

•

El pagament de l’ajuda es realitzarà directament al/la titular de l’expedient mitjançant transferència
bancària al número de compte XXXX, com s’indica a l’art. 14 del reglament.

•

Aquesta ajuda estarà emmarcada dins la partida pressupostària 231 48004 de l’Ajuntament de Pollença.

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.
Pollença, 30 d’octubre 2014
Miquel Llobeta Vives
Regidor de l’Àrea de Serveis Socials”

Passats a votació els reunits, per unanimitat, acorden;
1r. Concedir l’ajuda econòmica a al/la beneficiari/ària que consta a l’expedient de referència núm. 11/171
pel concepte de lloguer i despeses d’habitatge.
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a càrrec a l’aplicació pressupostària 231.48004 del
vigent Pressupost General 2014 per import total de 1.500 euros.
3r. Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal, als efectes oportuns i a l’àrea de Serveis
Socials, com àrea gestora i responsable de la tramitació, concessió i seguiment de les ajudes econòmiques
i de la seva justificació davant l’IMAS en el marc del conveni de col∙laboració signat, als efectes
pertinents.
3.4.9. Aprovació, si procedeix de concessió d’ajuda econòmica EXP NÚM. 11/699/Serveis Socials
Es dona compte de la Proposta del Regidor delegat de Serveis Socials Sr. Miquel Llobeta Vives de data
30 d’octubre de 2014:

“PROPOSTA REGIDOR DE SERVEIS SOCIALS. .../... “S’ha rebut a l’Àrea de Serveis Socials la sol∙licitud per la tramitació
d’una ajuda econòmica en data de 21.10.2014 per part del/la titular de l’expedient núm.11/699 , per la quantia de 1.331’27 €
en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge.
Des de serveis socials s’han realitzat les entrevistes i visites a domicili pertinents i la revisió de la documentació aportada,
detectant la necessitat socioeconòmica de la unitat de convivència.
Que la tècnica responsable del cas ha elaborat l’informe proposta que s’adjunta, amb la valoració econòmica i social segons
el Reglament Regulador d’ajudes (prestacions econòmiques) publicat al BOIB núm. 107 de 9 d’agost de 2014.
Per tant, vist l’expedient, el Regidor de l’Àrea de Serveis Socials, proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
acords:

•

La concessió d’una ajuda econòmica de 1.331’27 € , en la modalitat Ajudes econòmiques puntuals o
periòdiques en concepte de lloguer i despeses de l’habitatge, com a resolució de l’informe proposta tècnic, així com
es contempla a l’art. 5 del reglament.

•

El pagament de l’ajuda es realitzarà directament al/la titular de l’expedient mitjançant transferència
bancària al número de compte XXXX, com s’indica a l’art. 14 del reglament.

•

Aquesta ajuda estarà emmarcada dins la partida pressupostària 231 48004 de l’Ajuntament de Pollença.

No obstant, la Junta de Govern acordarà el que cregui més convenient.
Pollença, 30 d’octubre 2014
Miquel Llobeta Vives
Regidor de l’Àrea de Serveis Socials”

Passats a votació els reunits, per unanimitat, acorden;
1r. Concedir l’ajuda econòmica a al/la beneficiari/ària que consta a l’expedient de referència núm. 11/699
pel concepte de lloguer i despeses d’habitatge.
2n. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a càrrec a l’aplicació pressupostària 231.48004 del
vigent Pressupost General 2014 per import total de 1.331,27 euros.
3r. Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria municipal, als efectes oportuns i a l’àrea de Serveis
Socials, com àrea gestora i responsable de la tramitació, concessió i seguiment de les ajudes econòmiques
i de la seva justificació davant l’IMAS en el marc del conveni de col∙laboració signat, als efectes
pertinents.
3.4.10. Aprovació, si procedeix, de la imposició de la sanció per ocupació de la via pública (Expedient
núm. 2013/96)
Seguidament es dóna compte de la Proposta de l’instructor de l’expedient sancionador núm. 2013/96
dictada en el dia 24 d’octubre de 2014:

“PROPOSTA DE L’INSTRUCTOR DE L’EXPEDIENT SANCIONADOR. Vista la resolució adoptada per aquesta
Batlia, núm. 2013/1149 en data 04/12/2013, d’inici de procediment sancionador a l’establiment denominat
CAPPUCCINO situat al ANGLADA CAMARASSA, NÚM. 79.
Vist que s’han presentat al∙legacions fora del termini establert a l’inici de l’expedient sancionador notificat a
l’interessat, en data 12/12/2013 i finalitzat el 03/01/2014.
Vist que el fet d’ocupar la via pública sense autorització és constitutiu d’una infracció de l’article 16.3 c) de
l'Ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública i tenen la qualificació de molt greus.
Atès el que estableix l’article 17 c) de l’esmentada Ordenança la sanció a imposar és de 301 fins a 600 euros/dia.
Vist que no concorren circumstàncies modificatives.
L’instructor que subscriu proposa: a la Junta de Govern l’adopció del següent
ACORD:
1r. No admetre les al∙legacions presentades mitjançant escrit RGE 115 de data 07/01/2014 per CAPPUCCINO
PUERTO PO LLENÇA SL, amb DNI / NIF B57686200, contra el decret de batlia núm. 2013/1149 de data
04/12/2013, en virtut del qual es va iniciar procediment sancionador.
2n. Declarar al/a la CAPPUCCINO PUERTO PO LLENÇA SL, responsable d’una infracció molt greu de
l’article 16.3 c) de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública per no deixar espai suficient per la
circulació de vianants.
3r. Imposar al/a la CAPPUCCINO PUERTO PO LLENÇA SL, una sanció de 301,00 euros, en aplicació de les
sancions previstes a l’article 17.c) de l’Ordenança municipal reguladora de l’ús de la via pública.
No obstant això, la Junta de Govern Local, acordarà.
Pollença, 24 d'octubre de 2014
L’Instructor de l’expedient sancionador
Maria P. Buades Cifre”

Passats a votació els reunits, per unanimitat, acorden aprovar íntegrament la proposta precedent i els
acords continguts en la mateixa
3.4.11. Aprovació si procedeix, de l’ampliació del termini de llicència per l’ocupació de la via
pública amb taules i cadires
Vista la sol∙licitud presentada pel Sr. XXXXXXXX, actuant en nom i representació de l’entitat
GENERACIÓ 1907 S.L., CIF B57746471, en la qual demana l’ampliació del termini concedit mitjançant
llicència per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per donar servei als establiments denominat
hotel JUMA i restaurant GR221, situat a la plaça Major, 9 de Pollença, fins dia 23 de novembre de 2014
(RGE 7097 de 31.10.2014)
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió celebrada dia 18 de març de
2014, es va concedir llicència per l’ocupació de la via pública amb taules (13) i cadires (52) a l’avantdit
establiment per al període comprés entre 01/03/2014 a 31/10/2014.
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local, per majoria (4 vots a favor i 1 abstenció corresponent al Sr.
Batle pel motiu assenyalat a l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú)), ACORDA:
1r. Autoritzar l’ampliació del termini per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per l’any 2014,
amb 13 taules i 52 cadires fins al dia 23 de novembre de 2014.
2n. Especificar que l’horari d’obertura dels Bars, Restaurants i Cafeteries, serà a partir de les 06:00 hores, i
no podran romandre oberts més enllà de les 04:00 hores, hora de tancament. L’horari general autoritzable a
les terrasses ocupades pels esmentats establiments serà de 07:00 hores del matí a 02:00 hores de la matinada
del dia següent.
3r. Especificar que els PARASOLS, tindran estructura i tela lleugera, lona natural o plastificada i fàcilment
plegable, d’un sola columna i tela, de planta circular o poligonal. No podran dur faldons a excepció dels
mesos considerats “temporada baixa” i entre la part més baixa del parasol i el paviment, haurà d’haver un
mínim de 2.20 m.
No es permetrà que les taules i cadires autoritzades per l’ocupació de la via pública autoritzats dins la
mateixa ocupació, continguin cap tipus de publicitat i a més representin un detriment per a l’estètica de les
façanes i de l’entorn.

Tots els elements de l’ocupació, taules, cadires, parasols i altres elements de decoració (jardineres o
cartells ) estaran dins l’espai autoritzat per a l’ocupació.
4t. Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat del mateix a la Policia Local, als efectes
pertinents.
3.4.12. Adjudicació, si procedeix, del contracte administratiu de serveis per la redacció del projecte
i direcció d’obra de la reforma dels vestuaris municipals existents a la zona del poliesportiu
Considerant la necessitat d'executar l'obra pública de “Reforma dels vestuaris existents a la zona del
poliesportiu” per a la prestació efectiva dels serveis de competència municipal d’equipaments esportius i
de lleure i promoció d’activitats, a finançar amb fons propis, per la qual cosa resulta precisa l'elaboració i
aprovació d'un projecte d'obra pública ordinària segons les disposicions urbanístiques, tècniques i de
contractació aplicables, així com la direcció facultativa de l’obra .
Vistes les tres proposicions/pressuposts presentats per part de:
 XXXXXXXX: 9.500 euros (IVA exclòs)
 XXXXXXXX: 9.500 euros (IVA exclòs)
 XXXXXXXX: 8.500 euros (IVA exclòs)
Vist el certificat emès per l’Interventor municipal de data 3 de novembre de 2014 en el que s’acredita
l’existència de crèdit adequat i suficient per a l’exercici 2014.
De conformitat amb els articles 10, 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 de serveis per la redacció del projecte bàsic i executiu d'obra
pública ordinària “Reforma dels vestuaris existents a la zona del poliesportiu”; estudi bàsic de seguretat
i salut i direcció d’obra de la reforma dels vestuaris municipals existents a la zona del poliesportiu per un
import de 8.500 € (més 1785 € en concepte IVA), tot el que fa un import total de 10.285 €, a la Sra
XXXXXXXX mitjançant contracte menor i de conformitat amb el pressupost presentat.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151 2279925 del vigent
Pressupost General 2014.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats, així com a la persona adjudicatària per tal que aquesta
aporti fotocòpia de DNI; alta en el impost sobre activitats econòmiques (IAE) així com certificat d’estar
al corrent del compliment de les obligacions tributàries (Administració Tributària) i de les obligacions
amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, als efectes oportuns.
Quart. Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.

4. RÈGIM INTERIOR I PERSONAL
4.1. Guals
4.1.1. Vista la sol∙licitud presentada per la Sra. XXXXXXXX (RGE núm. 6851 de 28.08.14) i constatada la
documentació adjunta aportada, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1r. Autoritzar el canvi de titularitat de la reserva permanent de via pública per entrada de vehicles (gual
núm. 101) davant el garatge ubicat al carrer Lleó, 94 a favor de la Sra. XXXXXXXX amb NIF
43019434G.
Segon. Notificar aquest acord a la interessada i donar trasllat del mateix a l’ATIB, als efectes oportuns.
4.2. Taxis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.

4.3. Varis
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.
4.4. Personal
4.4.1. Aprovació, si procedeix, de concessió d’ajuda econòmica per a matrícula de curs de formació
Vista la sol∙licitud del Sr. XXXXXXXX, policia local, funcionari interí de l’Ajuntament (RGE núm. 6769 de
24.10.14) mitjançant la qual demana l’abonament de l’ajuda per a la matrícula del curs d’alemany, nivell
bàsic 1, a l’Escola Oficial d’Idiomes, d’acord amb la documentació acreditativa de la matrícula, i
l’autorització i vist l’informe emès per la TAG del departament de Personal en data 28.10.14 la Junta de
Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Concedir una ajuda al senyor XXXXXXXX per a la matrícula del curs, per la quantia de 78’74 €, en
concepte d’ajut de matrícula, corresponent al 50% del cost de la matrícula, de conformitat amb el Text
Articulat de Condicions de Treball del Personal Funcionari de l’Ajuntament.
2n. Notificar aquest acord a l’interessat i traslladarho al departament de Personal, als efectes pertinents.
4.4.2. Aprovació, si procedeix, de concessió d’ajuda econòmica per a matrícula de curs de formació
i d’ajuda de beca per estudis
Vista la sol∙licitud del Sr. XXXXXXXX, policia local, funcionari de carrera de l’Ajuntament (RGE núm.
6818 de 27.10.14) mitjançant la qual demana l’abonament de l’ajuda per a la matrícula del curs d’anglès,
nivell intermedi 2, a l’Escola Oficial d’Idiomes, d’acord amb la documentació acreditativa de la
matrícula, tot i que no consta la corresponent autorització per a la realització del curs.
Vist que demana l’abonament de l’ajuda per a estudis de la seva filla, d’acord amb la documentació
acreditativa de la matrícula
Vist l’informe emès per la TAG del departament de Personal en data 30.10.14.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Concedir una ajuda al senyor XXXXXXXX per a la matrícula del seu curs, per la quantia de 78’74 €, en
concepte d’ajut de matrícula, corresponent al 50% del cost de la matrícula, de conformitat amb el Text
Articulat de Condicions de Treball del Personal Funcionari de l’Ajuntament.
2n. Concedir una ajuda al senyor XXXXXXXX per a la seva filla, XXXXXXXX, per la quantia de 78’74 €, en
concepte de beca per estudis de fills, corresponent al 50% del cost de la matrícula, de conformitat amb el
Text Articulat de Condicions de Treball del Personal Funcionari de l’Ajuntament.
3r. Notificar aquest acord a l’interessat i traslladarho al departament de Personal, als efectes pertinents.
4.4.3. Aprovació, si procedeix, de concessió d’ajuda de beca per estudis
Vista la sol∙licitud del Sr. XXXXXXXX, oficial de la Policia Local, funcionari de carrera de l’Ajuntament
(RGE núm. 6854 de 28.10.14) mitjançant la qual demana l’abonament de l’ajuda per estudis de la seva
filla, d’acord amb la documentació acreditativa de la matrícula i vist l’informe emès per la TAG del
departament de Personal en data 30.10.14 la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Concedir una ajuda al senyor XXXXXXXX per a la seva filla, Joana XXXXXXXX, per la quantia de 396 €
en concepte de beca per estudis de fills, de conformitat amb el Text Articulat de Condicions de Treball
del Personal Funcionari de l’Ajuntament, atès que el 50% de la matrícula supera el límit màxim previst.
2n. Notificar aquest acord a l’interessat, i traslladarho al departament de Personal als efectes pertinents.
4.5. Cementiri municipal
Aquest punt es retira de l’ordre del dia per no haverhi assumptes de què tractar.
5. CONTRACTACIÓ

5.1. Dació de compte de la resolució de Batlia núm. 1038/2014 de requeriment de documentació al
licitador FONAESPORT SL en relació a l’expedient de contractació administrativa del servei
d’activitats esportives aquàtiques i socorrisme a les piscines coberta i descoberta (Exp. Núm.
26/2014/Contractació)
Seguidament es dóna compte del decret de Batlia núm. 1038, de 29 d’octubre de 2014, del següent tenor
literal:

“DECRET ALCALDIA NÚM. 1038.: Per acord de Junta de Govern adoptat en sessió de 16 de setembre de 2014,
es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir
l’adjudicació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris
d’adjudicació, del servei d’activitats esportives aquàtiques i socorrisme a les piscines coberta i descoberta de
l’Ajuntament de Pollença.
Vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de Contractació en sessió celebrada dia 28 d’octubre de
2014, de la que es desprèn la valoració dels criteris d’adjudicació, proposant alhora, per unanimitat, a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte del “servei d’activitats esportives aquàtiques i socorrisme a les piscines
coberta i descoberta de l’Ajuntament de Pollença”, al licitador que ha obtingut la major puntuació,
FONAESPORT SL, amb CIF B57663106, per un import de 47.900 € més 10.059 € d’IVA, tot el qual fa un import
de 57.959€ en concepte de socorrisme a les dues piscines, i un import de 33.200€, més 6.972€ d’IVA, tot el qual
fa un import total de 40.172€, en concepte de monitoratge d’activitats, i un import de 16.600€, més 3.486€
d’IVA, tot el qual fa un total de 20.086€, en concepte de coordinació i cost d’assegurança, tot el qual fa un cost
total de 97.700 €, més 203517€ d’IVA i un total de 118.217€, corresponent a un any de contracte, de
conformitat amb la documentació presentada per l’empresa de diverses millores al servei, i 3 monitors amb 27’5
hores/setmana de feina per cada monitor a les piscines, i 3 monitors i 21’5 hores/setmana a les activitats,
estimantse com l’oferta econòmicament més avantatjosa als interessos municipals.
Vistes les clàusules 15na. i 16na. del plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el
procediment de contractació del contracte del “servei d’activitats esportives aquàtiques i socorrisme a les piscines
coberta i descoberta de l’Ajuntament de Pollença”en quan preveu la documentació que ha de presentar el
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, en el termini de 5 dies hàbils comptadors des
de l’endemà d’haver rebut el requeriment de l’òrgan de contractació formulat a l’efecte.
Pels motius abans exposats i de conformitat amb les facultats que legalment tinc conferides en base a la resolució
de Batlia de dia 30 de juny de 2011 (BOIB núm. 108 de 16.07.11) pel que la Batlia es reserva la potestat
d’advocació de les competències delegades a la Junta de Govern Local quan, per raons d’urgència i apreciades
les circumstàncies del cas, no es pugui demorar la resolució fins la propera sessió ordinària, RESOLC:
Primer. – Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat declarades excloses,
atenent al disposat als criteris d’adjudicació assenyalats a la clàusula 14na del plec de clàusules administratives
particulars, en relació a las lletres G i H del quadre de característiques del contracte, i a la proposta
d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació en sessió celebrada dia 28 d’octubre de 2014:

LICITADOR
FONAESPORT SL

Total
97,00 punts

LIREBA SL

87,50 punts

XXXXXXXX

84,878 punts

Segon. Requerir al licitador FONAESPORT SL, amb CIF B57663106, perquè en el termini de CINC (5) dies
hàbils comptadors des de l’endemà d’haver rebut la present resolució, presenti la documentació a que fa
referència la clàusula 15na. del plec de clàusules administratives particulars i acrediti la constitució de la
garantia definitiva per import del 5% de l’import d’adjudicació del contracte (IVA exclòs), en relació a la clàusula
16na. del plec de clàusules administratives particulars, tot això de conformitat amb l’article 151 del RDL 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic:

a)

Darrer rebut de l’IAE o el document d’alta en el mateix, quan aquesta sigui recent i no hagi sorgit encara
l’obligació de pagament, havent d’ajustarse l’epígraf a l’objecte del contracte i amb quota del municipi de
Pollença, provincial o nacional. En el supòsit de que el licitador estigui inclòs en algun dels supòsits de l’exempció
de l’impost, haurà de presentar el document d’alta i una declaració responsable en la que s’acrediti aquesta
circumstància.
b) Certificació administrativa expedida per l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat justificativa de trobarse al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autorització a l’òrgan de
contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò.
c) Certificació administrativa expedida per la Tresoreria Municipal justificativa de trobarse al corrent en el
compliment de les seves obligacions amb l’Ajuntament de Pollença o autorització a l’òrgan de contractació per
obtenir de forma directa l’acreditació d’allò.
d) Certificació administrativa acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
El licitador que no estigui obligat a presentar tots o algun dels documents o declaracions corresponents a les
obligacions tributàries que siguin exigibles, ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant una declaració
responsable.

Tercer. Notificar la present resolució a l’interessat, als efectes pertinents.
Quart. Donar compte de la present resolució a la propera sessió que celebri la Junta de Govern Local, als efectes
oportuns.”
Els reunits en resten assabentats, als efectes pertinents.

5.2. Inici, si procedeix, de la resolució del contracte administratiu de serveis de treball preventiu
socio educatiu amb infants i joves en situació de risc o d’exclusió social al Port de Pollença
(Expedient núm. 3/2013/Contractació)
Vista la sol∙licitud presentada per la Sra. XXXXXXXX, en nom i representació de l’Associació Ateneu
Alcari, RGE núm. 6162, de data 30.09.14, mitjançant la qual demana una rescissió de mutu acord del
contracte de serveis de Treball preventiu socio educatiu amb infants i joves en situació de risc o
d’exclusió social al Port de Pollença, signat amb l’Ajuntament.
Vist l’informe jurídic emès a l’efecte per la TAG del Servei de Contractació en data de 16 d’octubre de
2014 que assenyala a la seva conclusió: “Per tant: 1. De conformitat amb l’article 224.4 del TRLCSP no
correspon adoptar la resolució per mutu acord atès que hi concorre un altre supòsit, el d’incompliment de
l’adjudicatari, causa prevista a l’article 223.g) del TRLCSP del següent tenor: “La imposibilidad de ejecutar la
prestación en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al
interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el
contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I.”
Correspon, per tant, resoldre el contracte amb l’associació Ateneu Alcari per impossibilitat d’executar la
prestació, per causa imputable al contractista.
2. Pel que fa als efectes de la resolució no hi ha incompliment “culpable”, però en tot cas és incompliment de
l’adjudicatari.
D’acord amb el PCAP que regeix el contracte del servei de “treball preventiu socioeducatiu amb infants i joves en
situació de risc o d’exclusió social al Port de Pollença” no ha finalitzat el servei, i, en conseqüència, no hi pot
haver acte de recepció prèvia al retorn de la fiança, i, per tant, correspon incautar la fiança per no haver complit
el contracte.

S’hauria de requerir informe de l’Àrea de Serveis Socials i d’Intervenció respecte els danys dels quals s’hauria de
respondre amb la fiança i si aquesta cobreix les possibles responsabilitats de l’incompliment del contracte.
Correspon no retornar la fiança sol∙licitada atès que no s’ha complit amb el contracte, en aplicació de les
clàusules 28 i 29 del PCAP, i no s’ha esgotat el termini de garantia.
3. S’ha d’iniciar la tramitació per a la nova adjudicació del contracte del servei de “treball preventiu socio
educatiu amb infants i joves en situació de risc o d’exclusió social al Port de Pollença” per evitar una lesió de
l’interès públic.”

Vista la instància presentada per l’entitat Ateneu Alcari, RGE núm. 6777, de 24.10.14, en resposta al
requeriment efectuat de justificació de la causa de resolució (RGS de 23.10.14), en la qual assenyala que
no tenen cap documentació a aportar i reitera la sol∙licitud de rescissió del contracte per mutu acord.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Iniciar l’expedient de resolució del contracte administratiu de serveis de Treball preventiu
socioeducatiu amb infants i joves en situació de risc o d’exclusió social al Port de Pollença, signat amb
l’Ajuntament signat amb l’Associació Ateneu Alcari (CIF G07427123), en data de 4 d’octubre de 2013,
per impossibilitat d’executar la prestació, per causa imputable al contractista.
Segon. Donar audiència a l’entitat Ateneu Alcari per un termini de 10 dies naturals des de la recepció
d’aquest acord, per tal que al∙legui el que cregui oportú.
Tercer. Proposar el no retorn de la fiança definitiva presentada per l’entitat Ateneu Alcari atès que no
s’ha complit amb les clàusules 28 i 29 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el
contracte.
I en conseqüència donar audiència en el mateix termini de 10 dies naturals a l’avalista/assegurador del
contracte
Quart. Notificar aquest acord a l’entitat Ateneu Alcari als efectes corresponents.
Quint. Traslladar aquest acord a l’àrea de Serveis Socials als efectes pertinents.
6. VARIS
6.1. Aprovació, si procedeix, de sol∙licitud d’ajudes a la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle d’educació infantil
Vista la resolució de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 13 d’octubre de 2014, per la qual
es convoquen les ajudes de la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears, publicat al BOIB núm. 143,
de data 18 d’octubre de 2014.
Vist que l’objecte d’aquesta convocatòria són les ajudes per a la xarxa d’escoles públiques de primer
cicle d’educació infantil, destinades al sosteniment, al funcionament d’activitats, serveis i programes per a
l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies i al funcionament de serveis educatius d’atenció
primerenca durant el curs 20132014.
Vist el disposat a l’apartat g) del punt 5 de la resolució de referència que regeix l’esmentada convocatòria
i atenent a la proposta de la Regidora d’Educació Sra. Marilén Capllonch Humbert, de dia 30 d’octubre de
2014, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
1. Sol∙licitar una ajuda de 979,60 € de la xarxa d’escoletes públiques a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, per al centre d’educació infantil “La Gola” del Port de Pollença.

2. Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i
Recursos Humans del Govern de les Illes Balears, als efectes oportuns.
6.2. Aprovació, si procedeix, del conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i
l’Ajuntament de Pollença per al desenvolupament del “PLA DE SUPORT” d’ajudes a famílies amb
menors en situació de risc social o en situació d’especial vulnerabilitat, per a l’any 2014 (Expedient
núm. 72/Convenis)
Vist l’esborrany del conveni per al desenvolupament del “Pla Suport” d’ajudes a famílies amb menors en
situació de risc socials o en situació d’especial vulnerabilitat per a l’any 2014 tramés per l’IMAS (RGE
núm. 5681 de data 05.09.14) així com la resolució de la presidenta de l’IMAS, de 29 d’agost de 2014,
d’aprovació dels convenis de col∙laboració per a la concessió de les ajudes del Pla de suport per a l’any
2014 disposant, alhora, a favor de l’Ajuntament una despesa per un import total de 18.143,37 € en
concepte d’ajudes realitzades a 2014.
Atès l’informe tècnic emès per la treballadora social Maria Antònia Tugores en data 30.10.14 i vista la
proposta del Regidor delegat Sr. Miquel Llobeta Vives de dia 30 d’octubre de 2014, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, ACORDA:
1r. Aprovar el conveni de col∙laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament de
Pollença, per al desenvolupament del “PLA DE SUPORT” d’ajudes a famílies amb menors en situació de
risc social o en situació d’especial vulnerabilitat, per a l’any 2014
2n.Facultar el Sr. Batle per a la seva signatura, als efectes pertinents.
3r. Donar trasllat d’aquest acord a l’IMAS, als efectes oportuns.
4rt. Donar trasllat d’aquest acord l’àrea de Serveis Socials perquè, com àrea gestora i responsable de la
tramitació, concessió i seguiment de les ajudes econòmiques a menors i famílies en situació d’especial
vulnerabilitat que resideixin en aquest municipi i de les obligacions de l’Ajuntament de Pollença
contingudes en el present conveni, i a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.
6.3. Aprovació, si procedeix, del conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)
l’Ajuntament de Pollença per al finançament de les prestacions socials bàsiques per a l’any 2014
(Expedient núm. 154/Convenis)
Vist l’esborrany del conveni entre l’IMAS i aquest Ajuntament per al finançament de les prestacions
socials bàsiques per a l’any 2014, dins el marc del Pla Concertat de Prestacions Socials Bàsiques, en el
qual s’estableix l’atorgament a favor de l’Ajuntament de Pollença de la quantitat de 157.998’43 €.
Atès l’informe tècnic emès per la treballadora social Maria Antònia Tugores en data 30.10.14 i vista la
proposta del Regidor delegat Sr. Miquel Llobeta Vives de dia 30 d’octubre de 2014, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, ACORDA:
1r. Aprovar el conveni de col∙laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament de
Pollença, dins el Pla Concertat de Prestacions Socials Bàsiques, per a l’any 2014, mitjançant el qual
s’atorga a quest Ajuntament un import de 157.998’43 €.
2n.Facultar el Sr. Batle per a la seva signatura, als efectes pertinents.
3r. Donar trasllat d’aquest acord a l’IMAS, als efectes oportuns.
4rt. Donar trasllat d’aquest acord l’àrea de Serveis Socials, com àrea gestora i responsable del
desenvolupament dels projectes de PPB i de les obligacions de l’Ajuntament de Pollença contingudes en
el present conveni, i a l’àrea d’Intervenció, als efectes pertinents.
6.4. Aprovació, si procedeix, del conveni entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament
de Pollença per a la dotació d’eines informàtiques per a la gestió dels serveis comunitaris bàsics
(Expedient núm. 205/Convenis)
Vist l’esborrany del conveni de col∙laboració entre l’IMAS i aquest Ajuntament per a la dotació d’eines
informàtiques per a la gestió dels serveis comunitaris bàsics, en concret, per a l’ús del sistema
d’informació dels serveis socials mitjançant el programa informàtic denominat HSI (Història Social
Integrada).

Atès l’informe tècnic emès per la treballadora social Maria Antònia Tugores en data 30.10.14 i vista la
proposta del Regidor delegat Sr. Miquel Llobeta Vives de dia 30 d’octubre de 2014, la Junta de Govern
Local, per unanimitat, ACORDA:
1r. Aprovar el conveni de col∙laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament
de Pollença per a la dotació d’eines informàtiques per a la gestió dels serveis comunitaris bàsics, en
concret, per a l’ús del sistema d’informació dels serveis socials mitjançant el programa informàtic
denominat HSI (Història Social Integrada).
2n.Facultar el Sr. Batle per a la seva signatura, als efectes pertinents.
3r. Donar trasllat d’aquest acord a l’IMAS, als efectes oportuns.
4rt. Donar trasllat d’aquest acord l’àrea de Serveis Socials, com àrea gestora i responsable dels
compromisos/obligacions adquirits per l’Ajuntament de Pollença amb l’aprovació i signatura del present
conveni, als efectes pertinents.

I sense més assumptes per tractar, el Sr. Batle aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta
acta.
Vist i plau,
El Batle

Bartomeu Cifre Ochogavía

La Secretària

Francisca M. Adrover Cànaves

