
Junta de Govern 

Vet aquí l’extracte de la reunió de la Junta de Govern de 8 de gener  del 2019 

URBANISME 

Reforma La Taverna 

1.- S’acorda Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució de les obres 

“Reforma de local existent” La Taverna. ubicat al carrer sant Domingo, 2 

(Pollença), , amb un pressupost total de 46.646,96€ (total valor estimat del 

contracte (VEC): 38.551,21 € més IVA: 8.095,75 € (21% sobre VEC)), 

2n.- Sotmetre al tràmit d’exposició pública per un termini de quinze dies 

mitjançant anunci a publicar al tauler d'edictes i a la pàgina web d'aquest 

Ajuntament, així com al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el projecte d'obra pública 

redactat al respecte.. 

 

HISENDA 

 

- Concedir l’exempció del 50 % l’IVTM per a l’exercici 2018 i següents, 

fins, del vehicle Toyota Rava matrícula XXX 

 

- Procedir a la devolució de 214,22 € de la taxa d’IBI i 41,27 de la recollida 

de fems per minusvalidesa. 

 

- Procedir a la devolució de 78,22 € corresponent a L’IVTM de l’exercici 

2018 i  a la devolució de 244,23 € corresponent al 25% de la taxa de l’IBI 

de l’exercici 2018 Per minusvalidesa 

 

- Se dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 945 de dia 21 de 

desembre de 2018 pel qual s’aprova la certificació núm. 1 de l’obra 

relativa a la rehabilitació de l’edifici de la Pescateria 

 

SUBVENCIONS SOCIALS 

 

- Se dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2018/943 de de 

reconeixement de l’obligació de pagament de les subvenció 

d’associacions de caire social  



Se reconèixer l’obligació de subvenció en la convocatòria de 

subvencions a les associacions de caire social, pels imports i als 

beneficiaris que a continuació es relacionen a càrrec de l’aplicació 

pressupostària 231 48003 del vigent pressupost de l’Ajuntament de 

Pollença: 

-PRODIS CIF G07596281: 7.024,50 euros 

-FUNDACIÓ CORS OBERTS CIF G57602377: 2.287,69 euros  

-DENTISTAS SOBRE RUEDAS CIF 57409062G: 1.500 euros 

-CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA CIF R0700067:) 1.500 

euros 

 

Contractes menors 

- Se dóna compte de la resolcuió de batlia núm. 2018/955 de data 26 de 

desembre del 2018 pel qual es procedeix a l’aprovació  del contracte 

menor de serveis d’assessorament, coordinació, implementació i 

avaluació de les activitats de participació ciutadana de l’any 2019, a 

favor de Maria de les Neus Ramis Seguí de conformitat amb el 

pressupost i condicions que hi consten a l’expedient amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 924 2279940 del vigent pressupost de 

l’exercici 2018. (RC 18.463), havent credit adequat i suficient en le 

pressupost i seguint el procediment previst legalment, per un import de 

14.980 euros 

 

- Se dóna compte de la Resolució de Batlia  num. 2018/963 de data 27 de 

desembre 2018 pel qual s'aprova el contracte menor de fabricació, 

subministrament i col·locació dels ròtuls i elements indicatius a 

l’edifici sit al Carrer Calvari 2, seu de l’Ajuntament, a favor de 

Vilanova Perelló Francisca per un import total de 8.226,80 euros de 

conformitat amb el pressupost i condicions que hi consten a l’expedient 

amb càrrec a l’aplicació pressupostària 151 62528 del vigent pressupost 

de l’exercici 2018. (RC 18.477), excepte pel que fa a les condicions de 

pagament la qual s’estableix en un 100% a la finalització del contracte i 

no un 50% a la confirmació de l’encomana i l’altre 50% a la finalització. 

Se conoisdera que hi ha credit adequat i suficient en le pressupost i 

seguint el procediment previst legalment. 

 

FACTURES 



Se dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 2018/973 de data 28 de 

desembre de 2018 per la qual s'aproven factures. 

 

En virtut de les atribucions que m’atorga la normativa vigent d’acord a la 
resolució de Batlia de dia 1 de juliol de 2015 (BOIB núm. núm. 106 de 16.07.15) 
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 atenent que en 
aquest exercici ja no es durà a terme cap sessió de Junta de Govern local per 
aprovar factures, i d’acord amb les atribucions que m’atorga els articles 185 i 
186 del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
RESOLC: 

Primer.- Aprovar les despeses per import de 694.734,72 euros per 
correspondre a despeses necessàries per a l’exercici de les activitats d’aquest 
Ajuntament a càrrec de les aplicacions pressupostàries corresponents del 
pressupost de l’exercici 2018. 

 

Se dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 951 de dia 26 de desembre 

de 2018 de concessió de subvenció d’ajudes econòmiques per facilitar 

l’accés a l’esport de competició i realització d’activitats esportives de 

l’any 2018 

Primer.- Concedir a les entitats i clubs esportius(Categoria A) les següents subvencions 

per un import total de 15.988,75 €:  

-Concedir a CLUB ATLETISME POLLENÇA 4.400 euros. 

-Concedir a EU MOLL TENNIS CLUB 1.732,54 euros 

-Concedir a ESCOLA PIRAGÜISME RCNPP 3.627,52 euros 

-Concedir a CLUB CICLISTA POLLENÇA 2082,78 euros. 

-Concedir a CLUB VOLEIBOL POLLENÇA 1.500 euros. 

-Concedir a CLUB POLLENÇA FUTBOL 7 1.100,26 euros. 

-Concedir a CLUB TRIAL POLLENÇA 800 euros. 

-Concedir a CLUB ESCACS POLLENÇA 466,73 euros. 

-Concedir a CLUB NATACIÓ BOCCHORIS 278,91 euros. 

 



Segon.- Concedir a les persones físiques amb llicència federativa vigent(Categoria B) 

les següents subvencions per un import total de 7546,42 euros: 

-Concedir a la Sra. Àngels Llobera Vicens 1.389, 78 euros. 

-Concedir al Sr. Hamal Villar Lázaro 463,26 euros. 

-Concedir al Sr. Gustavo A. Torrens Pericàs en representació de la Sra. Maria Torrens 

Vives 397,08 euros.  

-Concedir a la Sra. Catalina Amer Amengual en representació de la Sra. Mª Mar Cerdà 

Amer 397,08 euros. 

-Concedir a la Sra. Anna Edward en representació del Sr. Nicolas Sprimont Edward 

733,42 euros.  

-Concedir a la Sra. Joana Mª Bennàssar Axartell en representació de la Sra. Mª Angels 

Moreno Bennàssar 304 euros. 

-Concedir a la Sra. Joana Mª Bennàssar Axartell en representació del Sr. Joan T. 

Moreno Bennàssar 443,19 euros. 

-Concedir a la Sra. Isabel Colom Villalonga en representació de la Sra. Cristina Sastre 

Colom 463,26 euros. 

-Concedir a la Sra. Marga Villalonga Vicens en representació del Sr. Pere Antoni Prats 

Villalonga 300 euros. 

-Concedir a la Sra. Marga Villalonga Vicens en representació de la Sra. Maria del Mar 

Prats Villalonga 370 euros. 

-Concedir a la Sra. Patricia Oliver Calvo en representació del Sr. Pau Terrasa Oliver 

132,36 euros. 

-Concedir al Sr. Niki Maccallum en representació del Sr. Benjamin Cooper-Maccallum 

397, 08 euros. 

-Concedir a la Sra. Francisca Pallicer Simó en representació de la Sra. Margalida Crespó 

Pallicer 397,08 euros. 

-Concedir a la Sra. Iulia Agu en representació del Sr. Cristian Agu 397,08 euros. 

-Concedir al Sr. Antoni Segura Jimeno 985, 72 euros. 

 

Subvencions Façanes 



Se concedeix una subvenció económica  per un import de 2.889,50 al Sr Antoni 

Alvarez campomnar per la rehabilitacio i la restautrcaio d ela façana i millora de 

l’eficie`ncia energética d’un immoble.   

 

REGIM INTERIOR I PERSONAL 

 

GUALS 

- Se concedeix  reserva permanent per entrada de vehicles 

particulars al Carrer Joan Vives Rotger de Pollença 

- Se concedeix  reserva permanent per entrada de vehicles 

particulars al Carrer Campos de Pollença 

- Se concedeix  reserva permanent per entrada de vehicles 

particulars al Carrer Cecili Metel  de Pollença 

- Se concedeix  canvi de titularitat de la reserva permanent per 

entrada de vehicles particulars al Roger de llúria  del Port de  

Pollença 

 

MEDI AMBIENT 

- S’IMPOSA SANCIÓ DE 180€ PER INCOMPLIEMNT Ordenança 

d’animals domèstics 

 

PERSONAL 

- S’acorda  concedir ajuda a una funcionaria per a la matricula d’un curs 

per un import de 219,15€ 

 

- Se procedeix a denegar una excedència voluntària  per interès particular 

per funcionaria  interina. 

 

 

CONTRATACIO 

Se dóna  compte de la Resolució de Batlia núm. 974 de data 28 de 

desembre de 2018 d’aprovació  de l’expedient de contractació, els plecs 

de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques 

que han de regir l’adjudicació del contracte de les obres del projecte de 

““Rehabilitació i millora del paviment de diversos carrers del municipi de 



Pollença – Fase III(Exp. ABS núm. 2018/4836- Exp. Contractació núm. 

2018/49) redactat per l’enginyer municipal Miquel Amengual Buades, el qual es 

troba pressupostat per import de 317.390,89 €, IVA exclòs, més 66.652,09 € 

d’IVA al tipus del 21%, resultant una despesa total de 384.042,98 €, IVA inclòs , 

que es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat, millor oferta qualitat – 

preu i únic criteri d’adjudicació, tramitació ordinària, Núm. Expedient 

2017/49/Contractació, d’acord amb el projecte d’obres aprovat per Resolució de 

Batlia núm. 966/2018, de 28 de desembre. 

Se designa als membres de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del 

contracte, d’acord amb la composició que figura a la lletra H del quadre de 

criteris d’adjudicació del contracte i en concordança amb les clàusules 16ª i 17ª 

del plec de clàusules administratives particulars, convocant-la per a la seva 

constitució en la data a indicar a l’anunci de licitació del contracte. La 

composició de la Mesa de contractació serà objecte de publicació en el perfil de 

contractant, juntament amb el plec de clàusules administratives  

Se Convoca la licitació i publicar al perfil de contractant de l’Ajuntament de 

Pollença i al perfil de contractant de l’òrgan de contractació Junta de Govern 

Local (Illes Balears) allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, 

facultant els serveis administratius de contractació a l’efecte, l’anunci de 

convocatòria de licitació, 

 

Se dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 976 de dia 28 de desembre 

de 2018 d’aprovació de l’expedient de contractació, els plecs de clàusules 

administratives particulars i el de prescripcions tècniques que han de 

regir l’adjudicació del contracte de les obres del projecte de “Reforma 

local existent”(Exp. ABS núm. 2018/5043-Exp. Contractació núm. 2018/50): 

Edifici Carotti del port de Pollença 

Aprovar l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives 

particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del 

contracte de les obres del projecte de “Reforma local existent” redactat per 

l’arquitecte Gabriel Cantarellas Reig (núm. col·legiat 726656), amb visat COAIB 

núm. 11/11583718 de data 27/12/2018 (RGE núm. 10426 de data 28/12/2018) 

el qual es troba pressupostat per import de 172.003,78 €, IVA exclòs, més 

36.120,79 € d’IVA al tipus del 21%, resultant una despesa total de 208.124,57€, 

IVA inclòs que es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat, millor 

oferta qualitat – preu i diversos criteris d’adjudicació, tramitació ordinària, Núm. 

Expedient 2017/50/Contractació, d’acord amb el projecte d’obres aprovat 

inicialment per Resolució de Batlia de dia 28 de desembre de 2018. 

Designar als membres de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del 

contracte, d’acord amb la composició que figura a la lletra H del quadre de 



criteris d’adjudicació del contracte i en concordança amb les clàusules 16ª i 17ª 

del plec de clàusules administratives particulars, convocant-la per a la seva 

constitució en la data a indicar a l’anunci de licitació del contracte. La 

composició de la Mesa de contractació serà objecte de publicació en el perfil de 

contractant, juntament amb el plec de clàusules administratives 

 

-Se dóna compte de la Resolució de Batlia núm. 922 de data 17 desembre 

de 2018 d’inici de l’expedient de contractació de les obres de “Renovació 

del paviment del pavelló municipal de Pollença”(Exp. ABS núm. 

2018/3703- Exp. Contractació núm. 2018/28). 

-Iniciar l’expedient de contractació de les obres de “Renovació del paviment 

del pavelló municipal de Pollença”, que es tramitarà mitjançant procediment 

obert simplificat, millor oferta qualitat – preu i diversos criteris d’adjudicació, 

tramitació ordinària, com a contracte d’obres, per un import de licitació del 

contracte de 116.957,49 € l’IVA exclòs, més 24.561,07 €, en concepte d’IVA, al 

tipus del 21%, resultant una despesa total, l’IVA inclòs, de 141.518,56 €. 

-Designar als membres de la Mesa de contractació per a l’adjudicació del 

contracte, d’acord amb la composició que figura a la lletra H del quadre de 

criteris d’adjudicació del contracte i en concordança amb les clàusules 16ª i 17ª 

del plec de clàusules administratives particulars, convocant-la per a la seva 

constitució en la data a indicar a l’anunci de licitació del contracte. La 

composició de la Mesa de contractació serà objecte de publicació en el perfil de 

contractant, juntament amb el plec de clàusules administratives 

 


