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Acta de la sessió ordinària de Junta de Govern Local, de dia 24 de maig de 2016.

Identificació de la sessió:
Número: 2016000011
Caràcter: ordinària
Data: 24 de maig de 2016
Horari: De les 12:30 a les 12:52 hores
Lloc: Despatx de batlia

Assistents:
Natalia Troya Isern
Antoni Servera Servera
María Arenas Zarco
Margarita Vives Andreu
Ramón Reus Brunet
Miguel Angel Espases Collantes

Batlessa presidenta
Tinent de Batlessa
Tinent de Batlessa
Tinent de Batlessa
Tinent de Batlessa
Regidor

No assisteixen:
--------------------------

Interventor:
Norberto González Osorio

Secretari:
Antoni Gual Sureda

Hi ha quòrum legal.

A Son Servera, sent les 12:30 hores del dia 24 de maig de l’any dos mil setze, amb la Presidència
de la batlessa, assistida de l’infrascrit secretari, hi van concórrer, després de citació prèvia, els
tinents de batlessa i regidor esmentats, els quals es reuneixen al despatx de batlia, amb l’objecte de
reunir sessió ordinària de la Junta de Govern Local d’acord amb el pertinent ordre del dia.

Ordre del dia de la sessió:
1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 10 de
maig de 2016
2. Expedient d'obra major núm. 6/2015
3. Expedient d'obra major núm. 37/2015
4. Expedient d'obra major núm. 101/2015
5. Expedient d'obra major núm. 2/2016
6. Expedient d'obra major núm. 29/2016
7. Expedient d'obra major núm. 33/2016
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8. Expedient de contractació núm. 07-2016. Aprovació expedient de contractació i plecs que han
de regir l'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació dels equips de climatització
a l'edifici de l'Ajuntament de Son Servera, Plaça Sant Ignasi 1. Son Servera.
9. Aprovació del pla de seguretat i salut en el treball de l'obra de relativa al projecte de l'obra
"Actuació sobre mur de contenció a l' Escola d'Adults de Son Servera".
10. Expedient de contractació 25-2015. Aprovació del pla de seguretat i salut en el treball de l'obra
relativa al "Projecte de reforma mirador a Costa dels Pins. Son Servera".
11. Expedient de contractació 06-2016. Contracte menor de serveis de redacció de projecte
d'activitats i redacció del pla d'autoprotecció del complex poliesportiu Es Pinaró de Son
Servera. Adjudicació directa.
12. Institut Mallorquí d'Afers Socials, RE 2862, Tramesa de resolució
13. Departament de Benestar Social, Institut Mallorquí d'Afers Socials, RE 2882. Escrit relatiu a la
importància d'adaptar la normativa d'ordenació urbanística municipal a les lleis d'àmbit estatal.
14. Consell de Mallorca, Departament de Medi Ambient, RE 3184 Acta per a l'autorització d'ús
d'un castell inflable de 8x8 m
15. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. RE 3124. Col·laboració del servei de policia tutor.
16. Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, Direcció General de Funció Pública i
Administracions públiques. RE 2800. Tràmit audiència sobre esborrany de decret.
17. Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Son Servera per a
l'autorització temporal d'ús d’un castell inflable de 8x8 m. RE3184
18. Conselleria de Salut, Direcció General de Salut Pública i Participació. RE 2936. Tramesa de
l'Esborrany del Decret pel qual es regula l'exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears.
19. Despatx d'ofici. proposta de notificació de recursos dret d'accés a la informació pública,
publicació 4797 del BOIB 54, projecte de decret regulador de l'exigència de coneixements de
llengua catalana als habilitats de caràcter nacional,
20. Assabentar la Junta de Govern Local del decret de batlia núm. 579/2016 de data 17 de maig de
2016
21. Aprovació de factures de més de 3.000,00 euros

1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
dia 10 de maig de 2016
La batlessa demana als reunits si tenen qualque observació a formular a l’esborrany de l’acta de la
sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 10 de maig de 2016. No fent-se cap observació
per part dels presents, aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat aprovar l’acta de la
sessió anteriorment assenyalada

2. Expedient d'obra major núm. 6/2015
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000006/2015-OBRAS
Interessat: MASSANET WIPF MARCOS ANTONIO
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Descripció: Modificació en el transcurs de les obres de reforma i ampliació d’habitatge existent al
carrer Pula, 13.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 10/03/2016, amb núm. 1530
presentada per MASSANET WIPF MARCOS ANTONIO, consistent en projecte de modificació
en el transcurs de les obres de reforma i ampliació d’habitatge existent al carrer Pula, 13., d’aquest
terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
03/05/2016 i 13/05/2016.
D’acord amb allò que estableix la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl a les Illes
Balears i un cop examinada la documentació esmentada, que obra dins de l’expedient.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir a MASSANET WIPF MARCOS ANTONIO la llicència sol·licitada de projecte
de modificació en el transcurs de les obres de reforma i ampliació d’habitatge existent al carrer
Pula, 13, amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl:
Urbà. Semintensiva J8
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Ampliació i reforma d’habitatge unifamiliar existent
Alçada permesa:
Existent
Volum permès:
360,22 m²-Edificabilitat
Ocupació permesa:
280,92 m²
Pressupost de les obres:
42154,81 euros.
Termini d’execució:
24 mesos.
Número d’habitatges:
Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:
Número de locals:

Existents (2)
2
-----

CONDICIONS ESPECÍFIQUES
1-Terminis:
Termini d’execució d’obra no passarà de 12 MESOS.
Transcorregut qualsevol dels terminis, s’iniciarà l’expedient de caducitat de la llicència (article 142
de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears).
Possibilitat de pròrrogues de la llicència: Prèvia la sol·licitud oportuna de forma justificada, sempre
que les obres es demoressin o es paralitzessin per causes de força major o altra circumstància
imprevista i inevitable, i, en tot cas, abans d’acabar-se els terminis establerts, es tindrà dret a
l’obtenció automàtica d’una única pròrroga per un període no superior a la meitat del termini
inicial.
2-Obligacions durant l’execució de les obres:
-S’haurà d’instal·lar, prèvia llicència, el corresponent gual, quan l’obra exigeixi el pas de vehicles
per la voravia.
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-Conservar, sempre que sigui possible, la voravia corresponent a la finca i el gual o guals que hi
hagués.
-Observar les normes establertes sobre l’horari de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i replè de
rases, retirada de runes i materials de la via pública i altres disposicions de policia aplicable.
-Compliment de les ordenances vigents en matèria d’obres o similar del municipi i que poden ser
consultades a la web municipal www.sonservera.es/.
3-La modificació de qualsevol dels paràmetres del projecte està subjecta a una nova llicència
municipal prèvia que podrà concedir-ne o denegar-ne d’acord amb el planejament vigent.
4-L’ocupació de la via pública haurà de ser autoritzada per l’organisme competent
independentment de la llicència d’obres de reforma de l’edificació.

3. Expedient d'obra major núm. 37/2015
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000037/2015-OBRAS
Interessat: SON LLUC, S.A.
Descripció: projecte d’executiu de reforma i ampliació de l’hotel Levante 4* al Passeig Marítim de
Cala Bona núm. 6.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 25/02/2016, amb núm. 1196
presentada per SON LLUC, S.A., consistent en projecte d’executiu de reforma i ampliació de
l'hotel Levante 4* al Passeig Marítim de Cala Bona 6, d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
03/05/2016 i 13/05/2015
D’acord amb allò que estableix la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl a les Illes
Balears i un cop examinada la documentació esmentada, que obra dins de l’expedient.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar pel projecte d’executiu de reforma i ampliació de l’Hotel Levante 4* al Passeig
Marítim de Cala Bona núm. 6, amb subjecció a la documentació aportada.
D’acord amb l’article 140 i 142 LOUS el projecte executiu ha estat presentat en el termini i la
forma legalment establert a l’efecte i conseqüentment la data en la qual es notifiqui l’autorització de
l’inici de les obres determinarà els terminis d’execució de la llicència.

4. Expedient d'obra major núm. 101/2015
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Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000101/2015-OBRAS
Interessat: SON GENER SL.
Descripció: Renovació de llicència d'obra del projecte d'Ampliació d'agroturisme existent i
legalització de Spa annexa al polígon 16, parcel·les 42, 44, 45, 46, 49, 90 i 124.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 29/10/2015, amb núm. 7314
presentada per SON GENER SL., consistent en renovació de llicència d'obra del projecte
d'Ampliació d'agroturisme existent i legalització de Spa annexa, a polígon 016,
parcel·les
42,44,45,46,49,90,124, d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
03/05/2016i 16/05/2016
D’acord amb allò que estableix la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl a les Illes
Balears i un cop examinada la documentació esmentada, que obra dins de l’expedient.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir a SON GENER, SL la llicència sol·licitada de renovació de llicència d'obra del
projecte d'Ampliació d'agroturisme existent i legalització de Spa annexa al polígon 16, parcel·les
42, 44, 45, 46, 49, 90 i 124.amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl:
d’Inundacions i

Sòl Rústic General, Àrea de Prevenció de Risc (APR)

d’Erosió, Perímetre de Protecció de Pous dins el radi dels
1.000 m, Unitat Paisatgística 5 (UP5) i Àmbit de
Planejament Coherent 3 (APC3)
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Renovació de llicència d’obra del projecte d’ampliació
d’agroturisme
existent i legalització de Spa annexa. (Porxo G)
Alçada permesa:
Edif. Principal – Existent
Resta d’edificacions < 8,00 m
Volum permès:
5.614,81 m³ (Edificabilitat – 1.949,89 m²)
Ocupació permesa:
2.413,57 m²
Pressupost de les obres:
13.189,20 euros - Porxo G
Termini d’execució:
24 mesos.
Número d’habitatges:
Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:
Número de locals:
CONDICIONS ESPECÍFIQUES
1-Terminis:

--Existents
-----
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Termini per iniciar les obres: 1 MES a contar de la presentació del projecte d’execució.
Termini d’execució d’obra no passarà de 24 MESOS.
Transcorregut qualsevol dels terminis, s’iniciarà l’expedient de caducitat de la llicència (article 142
de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears).
Possibilitat de pròrrogues de la llicència: Prèvia la sol·licitud oportuna de forma justificada, sempre
que les obres es demoressin o es paralitzessin per causes de força major o altra circumstància
imprevista i inevitable, i, en tot cas, abans d’acabar-se els terminis establerts, es tindrà dret a
l’obtenció automàtica d’una única pròrroga per un període no superior a la meitat del termini
inicial.
2-Es manté vigent tota la documentació administrativa de l’expedient inicial 1/2013-OBRAS,
mentre no es comuniqui en el sentit contrari, per part del promotor.
3-Es mantenen vigents, si és el cas, les condicions específiques de l’expedient inicial 1/2013OBRAS per a l’execució de l’obra.
4-Per la tramitació del procediment d’inici i exercici de les activitats que han requerit permís
d’instal·lació i obres, cal que es presenti la documentació establerta a l’article 47 de la Llei 7/2013,
de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
5-La modificació de qualsevol dels paràmetres del projecte està subjecta a una nova llicència
municipal prèvia que podrà concedir-ne o denegar-ne d’acord amb el planejament vigent.
6-S’haurà de subjectar a les condicions imposades pels organismes supramunicipals que puguin
afectar a l’expedient en les seves competències, el contingut de les quals us serà comunicat.
7-L’atorgament i l’eficàcia de la present llicència es condiciona al pagament de l’impost de
construccions i obres (ICIO) que haurà de fer-se efectiu per part del promotor de manera prèvia a la
recollida de la llicència a les dependències municipals.
8- Tractant-se de la concessió d’una llicència amb projecte bàsic i executiu, els terminis d’execució
de l’obra es determinaran d’acord amb la data en la qual es notifiqui el present acord.

5. Expedient d'obra major núm. 2/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000002/2016-OBRAS
Interessat: FORSTER JOHANES STEFAN
Descripció: projecte bàsic i executiu de reforma d'habitatge i construcció de piscina al carrer Dàlia,
5.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 30 de desembre de 2015, amb
núm. 8899 presentada per FORSTER JOHANES STEFAN, consistent en projecte bàsic i executiu
de reforma d'habitatge i construcció de piscina, al carrer Dàlia, 5, d’aquest terme municipal.
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Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
16/05/2016 i 16/05/2016
D’acord amb allò que estableix la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl a les Illes
Balears i un cop examinada la documentació esmentada, que obra dins de l’expedient.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir a FORSTER JOHANES STEFAN la llicència sol·licitada de projecte bàsic i
executiu de reforma d'habitatge i construcció de piscina, al carrer Dàlia, 5, amb les següents
condicions:
Naturalesa urbanística del sòl: Urbà. Zona
SemiIntensiva J8.
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Reforma d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina.
Alçada permesa:
6,90 ml / 8,20ml.
Volum permès:
Edificabilitat - 259,35 m².
Ocupació permesa:
162,83 m².
Pressupost de les obres:
46.850,48 €.
Termini d’execució:
24 mesos.
Número d’habitatges:
1 existent.
Número d’aparcaments:
2 places.
Número d’ascensors:
--Número de locals:
---

CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
1-Terminis:
Termini d’execució d’obra no passarà de 24 MESOS.
Transcorregut qualsevol dels terminis, s’iniciarà l’expedient de caducitat de la llicència (article 142
de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears).
Possibilitat de pròrrogues de la llicència: Prèvia la sol·licitud oportuna de forma justificada, sempre
que les obres es demoressin o es paralitzessin per causes de força major o altra circumstància
imprevista i inevitable, i, en tot cas, abans d’acabar-se els terminis establerts, es tindrà dret a
l’obtenció automàtica d’una única pròrroga per un període no superior a la meitat del termini
inicial.
2-Obligacions durant l’execució de les obres:
-S’haurà d’instal·lar, prèvia llicència, el corresponent gual, quan l’obra exigeixi el pas de vehicles
per la voravia.
-Conservar, sempre que sigui possible, la voravia corresponent a la finca i el gual o guals que hi
hagués.
-Observar les normes establertes sobre l’horari de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i replè de
rases, retirada de runes i materials de la via pública i altres disposicions de policia aplicable.
-Compliment de les ordenances vigents en matèria d’obres o similar del municipi i que poden ser
consultades a la web municipal www.sonservera.es/
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3.-La modificació de qualsevol dels paràmetres del projecte està subjecta a una nova llicència
municipal prèvia que podrà concedir-ne o denegar-ne d’acord amb el planejament vigent
4.-L’ocupació de la via pública haurà de ser autoritzada per l’organisme competent
independentment de la llicència d’obres de reforma de l’edificació.
5.-L’atorgament i l’eficàcia de la present llicència es condiciona al pagament de l’impost de
construccions i obres (ICIO) que haurà de fer-se efectiu per part del promotor de manera prèvia a la
recollida de la llicència a les dependències municipals.
6.-Tractant-se de la concessió d’una llicència d’acord amb el projecte bàsic i projecte executiu, la
data en la qual es notifiqui l’atorgament de la llicència determinarà els terminis d’execució de
l’obra.

6. Expedient d'obra major núm. 29/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000029/2016-OBRAS
Interessat: REICHMUTH ANITA
Descripció: Transmissió i renovació llicència d’obres exp. 161/2008, Avda. del Pinar, 81, solar 181 de Costa dels Pins.
El dia 9 de juny de 2009 la Junta de Govern Local va adoptar l’acord de concedir llicència
municipal d’obres a favor de Sara Louise Lorenzo Napper, per tal d’executar obres consistents en la
reforma i ampliació d’habitatge existent a l’emplaçament indicat.
Ultrapassats els terminis d’execució de l’obra, el dia 12 de febrer de 2016 es va sol·licitar la
transmissió de la llicència d’obres a favor de la Sra. Anita Reichtmuth i la renovació de la mateixa
als efectes de procedir a finalitzar les obres.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
04/05/2016 i 16/05/2016
D’acord amb allò que estableix la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl a les Illes
Balears. LOUS i Reglament de la Llei 2/2014 de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl a les Illes
Balears per a l’illa de Mallorca. BOIB número 66, de 30 d’abril de 2015. RLOUSM i un cop
examinada la documentació esmentada, que obra dins de l’expedient.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer- Concedir el canvi de titularitat de la llicència d’obres a favor de REICHMUTH ANITA,
expedient d’obra major 161/2008
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Segon.- Concedir a la REICHMUTH ANITA la renovació de llicència per la reforma i ampliació
d’habitatge unifamiliar aïllat existent i piscina al solar 1-81 ,Av. del Pinar, núm. 81 de Costa dels
Pins (exp. 161/2008), amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl:
Urbà. Extensiva E2 (segons NS vigents)
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Habitatge unifamiliar i piscina.
Alçada permesa:
Total: 6,91 m
Reguladora:5,90 m
Volum permès:
Edificabilitat – 345,98 m²
Ocupació permesa:
294,39 m²
Pressupost de les obres:
167.640,00 euros.
Termini d’execució:
24 mesos.
Número d’habitatges:
1 (existent)
Número d’aparcaments:
2
Número d’ascensors:
0
Número de locals:
0
CONDICIONS ESPECÍFIQUES
1-Terminis:
Termini d’execució d’obra no passarà de 24 MESOS.
Transcorregut qualsevol dels terminis, s’iniciarà l’expedient de caducitat de la llicència (article 8 de
la Llei de disciplina urbanística de les Illes Balears).
Possibilitat de pròrrogues de la llicència: Prèvia la sol·licitud oportuna, sempre que les obres es
demoressin o es paralitzessin per causes de força major o altra circumstància imprevista i inevitable
es tindrà dret a l’obtenció automàtica d’una única pròrroga per un període no superior a la meitat
del termini inicial.
2-S’entén que es manté vigent tota la documentació administrativa de l’expedient original
161/2008-OBRAS, que no s’ha vist modificada respecte de la documentació presentada
inicialment, mentre no es comuniqui en el sentit contrari, per part del promotor.
3-Es mantenen vigents, si és el cas, les condicions específiques de l’expedient 161/2008-OBRAS
per a l’execució de l’obra.
4-La modificació de qualsevol dels paràmetres del projecte està subjecta a una nova llicència
municipal prèvia que podrà concedir-ne o denegar-ne d’acord amb el planejament vigent.
5-Obligacions durant l’execució de les obres:
-S’haurà d’instal·lar, prèvia llicència, el corresponent gual, quan l’obra exigeixi el pas de vehicles
per la voravia.
-Conservar, sempre que sigui possible, la voravia corresponent a la finca i el gual o guals que hi
hagués.
-Observar les normes establertes sobre l’horari de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i replè de
rases, retirada de runes i materials de la via pública i altres disposicions de policia aplicable.
-Compliment de les ordenances vigents en matèria d’obres o similar del municipi i que poden ser
consultades a la web municipal www.sonservera.es/.
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6-L’ocupació de la via pública haurà de ser autoritzada per l’organisme competent
independentment de la llicència d’obres de reforma de l’edificació.
7-S’ha de procedir, abans de qualsevol demolició parcial o total, a la verificació prèvia de la
inexistència d’amiant en els materials a demolir. En cas que es constati l’existència d’amiant, la
demolició únicament es podrà realitzar per empreses especialitzades i degudament registrades en la
Conselleria de Treball, les quals hauran de presentar un Pla de Feina, que haurà de ser aprovat per
l’autoritat Laboral de la Comunitat Autònoma. D’acord amb la normativa vigent, seran
responsables de la greu contaminació el Promotor de la demolició i el Director de l’obra.
8-Per a la construcció de la voravia, serà preceptiu que, en cas de dubte, la rasant hagi estat
prèviament assenyalada pels serveis tècnics municipals. L’expedició del certificat municipal de
finalització de les obres es condicionarà a la correcta execució de les voravies de tots els vials amb
què confronti la parcel·la, sense perjudici que, si escau, es pugui exigir l’execució d’altres obres
d’urbanització.
9-L’atorgament i l’eficàcia de la present llicència es condiciona al pagament de l’impost de
construccions i obres (ICIO) que haurà de fer-se efectiu per part del promotor de manera prèvia a la
recollida de la llicència a les dependències municipals.

7. Expedient d'obra major núm. 33/2016
Identificació de l’expedient: 000033/2016-OBRAS
Interessat: CONSTRUCCIONES EMBAT, SA
Descripció: pròrroga llicència d’obres exp. 8/2011 (edifici aïllat d’aparcaments i habitatges al carrer
Rafalet, 16 de Cala Millor).
Vista la sol·licitud de pròrroga el dia 15 de març de 2016, presentada per CONSTRUCCIONES
EMBAT, SA, en la qual sol·licita pròrroga de la llicència d’obres exp. 8/2011, edifici aïllat
d’aparcaments i habitatges al carrer Rafalet, 16 de Cala Millor.
Vists els informes favorables per parts dels serveis tècnics municipals el dia 17 de maig de 2016 i
pels serveis jurídics el dia 18 de maig de 2016.
Atès a l’article 142 Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl a les Illes Balears.
I un cop examinada la documentació esmentada, que obra dins l’expedient i vist que la sol·licitud
de pròrroga compleix amb els requisits legalment establerts
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer. -Atorgar a CONSTRUCCIONES EMBAT, SA la pròrroga sol·licitada de la llicència
d’obres exp. 8/2011, per a l’execució de projecte edifici aïllat d’aparcaments i habitatges al carrer
Rafalet, 16 de Cala Millor d’aquest Terme Municipal, per un termini màxim de 12 mesos.
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Segon.- Notificar el present acord a l’interessat.

8. Expedient de contractació núm. 07-2016. Aprovació expedient de contractació i plecs
que han de regir l'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació dels
equips de climatització a l'edifici de l'Ajuntament de Son Servera, Plaça Sant Ignasi 1.
Son Servera.
Interessat: Ajuntament de Son Servera.
Vist l’informe jurídic de Secretaria sobre la legislació aplicable i procediment a seguir, emès en
data de 21 de març de 2016.
Atès el resolt mitjançant decret de Batlia número 344/2016, de dia 22 de març de 2016, en relació a
l’inici del ressenyat expedient de contractació i havent-se completat l’esmentat expedient.
Atès que el dia 19 de maig de 2016 s’han acabat de redactar i incorporar a l’expedient el plec
de clàusules administratives particulars, juntament amb el plec de prescripcions tècniques que
han de regir l’adjudicació del contracte.
Vist l’informe jurídic de Secretaria emès en data 19 de maig de 2016, sobre el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir l’adjudicació de l’esmentat contracte.
Vists els informes de l’interventor, emesos en dates 16 de març de 2016 i 19 de maig de 2016,
envers l’existència de crèdit i la fiscalització prèvia de l’expedient i dels plecs que regeixen
l’esmentat expedient de contractació, respectivament.

Atès el disposat a l’article 110, 169, 170, 174, 176, 177, 178 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en
relació a l’aprovació de l’expedient de contractació i al procediment negociat, respectivament,
d’acord amb la Disposició Addicional segona del mateix TRLCSP, i vist el resolt, mitjançant el
decret de Batlia número 843/2015, de 23 de juny de 2015, relatiu a la delegació d’atribucions a
favor de la Junta de Govern Local.
Vists i examinats els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació, els informes tècnics, els informes jurídics, així com el
d’intervenció,
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació 07-2016, per a l’adjudicació del contracte de
subministrament i instal·lació dels equips de climatització a l’edifici de l’Ajuntament de Son
Servera, Plaça Sant Ignasi 1, Son Servera, per import de 28.975,85 euros, IVA exclòs, per un
termini d’execució d’un mes, i mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació
ordinària, atès que aquest Ajuntament té la necessitat de substituir els antics sistemes de
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climatització existents els quals resulten insuficients a l’hora de dotar d’una climatització adequada
les oficines municipals

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
del contracte de subministrament i instal·lació dels equips de climatització a l’edifici de
l’Ajuntament de Son Servera, Plaça Sant Ignasi 1. Son Servera.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a la contractació del subministrament ressenyat,
amb càrrec a la partida 2016/4500.610.80 del vigent pressupost, d’acord amb l’informat
per Intervenció.
Quart.- Sol·licitar ofertes a les cinc empreses capacitades per a la realització de l’objecte del
contracte que a continuació es detallen i perquè presentin les proposicions que considerin
convenients:
ELECTRO HIDRÁULICA, S.A.
CIF A07078462
Passeig de S’Estació, 16
07500 Manacor. Illes Balears
HUMICLIMA EST S.A.
CIF A07050586
Camí vell de Bunyola, 37
07009 Palma. Illes Balears
NCLIMA. NOVEDADES DEL CLIMA S.L.
CIF B07588395
Carrer Sureda, 55,
07007 Palma. Illes Balears.
CAÑADA MILLOR S.L.
CIF B07989924
Carrer Els Ametllers, 18
07560 Cala Millor. Son Servera. Illes Balears
TOT HOTEL, S.L.
CIF B07122443
Carretera Palma a Artà km 47
07500-Manacor
Cinquè.- Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació del contracte
de subministrament ressenyat.
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9. Aprovació del pla de seguretat i salut en el treball de l'obra de relativa al projecte de
l'obra "Actuació sobre mur de contenció a l' Escola d'Adults de Son Servera".
Vist el Pla de Seguretat i Salut en el treball de l’obra relativa al projecte de l’obra “Actuació sobre
mur de contenció a l’Escola d’Adults de Son Servera”, redactat per Construcciones Nadal Nebot
S.L. d’acord amb l’establert en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, i disposicions concordants
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i del Reglament aprovat
mitjançant Reial Decret 39/1997 de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció, presentat pel contractista de les obres, Construcciones Nadal Nebot S.L. al coordinador
de seguretat i salut al llarg de l’execució de la ressenyada obra, Antonio Bolsa Enfedaque.
Vist l’informe favorable relatiu al projecte “Actuació sobre mur de contenció a l’Escola d’Adults
de Son Servera” de 17 de maig de 2016, remès per Antonio Bolsa Enfedaque, arquitecte tècnic
coordinador de seguretat i salut al llarg de l’execució de l’obra, en data 18 de maig de 2016 i amb
RGE núm. 3189, en el qual es fa constar que el Pla ressenyat reuneix les condicions tècniques
requerides pel Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, per a la seva aprovació.
En compliment del previst a l’article 7.2, 7.4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, en relació a
l’aprovació del pla de seguretat i salut, per part de l’Administració Pública que hagi adjudicat
l’obra.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat :
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el treball de l’obra relativa al projecte d’obra “
Actuació sobre mur de contenció a l’Escola d’Adults de Son Servera”, redactat i presentat
CONSTRUCCIONES NADAL NEBOT S.L. i informat favorablement pel coordinador de l’obra
ressenyada en matèria de seguretat i salut (RGE núm. 3189 de dia 18 de maig de 2016).
Segon.- Notificar aquest acord a CONSTRUCCIONES NADAL NEBOT S.L. perquè en doni
trasllat a l’autoritat laboral competent, al servei de prevenció constituït en l’empresa o concertat
amb entitat especialitzada aliena a aquesta, en compliment de l’establert a la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, a les persones o òrgans amb responsabilitats en
matèria de prevenció a les empreses intervinents o concurrents a l’obra, i als representants dels
treballadors a efectes de què puguin presentar, per escrit i de forma raonada, aquells suggeriments i
alternatives que trobin oportunes.
Tercer.- Notificar aquest acord a Antonio Bolsa Enfedaque, arquitecte tècnic, coordinador de
seguretat i salut al llarg de l’execució de l’obra ressenyada.

10. Expedient de contractació 25-2015. Aprovació del pla de seguretat i salut en el treball
de l'obra relativa al "Projecte de reforma mirador a Costa dels Pins. Son Servera".
Vist el Pla de Seguretat i Salut en el treball de l’obra relativa al “Projecte de reforma mirador a
Costa dels Pins. Son Servera”, redactat per Miquel Barceló Mayol d’acord amb l’establert en el
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i
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salut a les obres de construcció i disposicions concordants de la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de Prevenció de Riscos Laborals i del Reglament aprovat mitjançant Reial Decret 39/1997 de 17 de
gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, presentat pel representant legal de
l’empresa adjudicatària del contracte de les esmentades obres, SORT D’ENFORA S.L. al
coordinador de seguretat i salut al llarg de l’execució de l’esmentada obra, Carmen Maria Aguiló
Mora.
Vista l’acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball relativa al “Projecte de reforma
mirador a Costa dels Pins. Son Servera” de dia 18 de maig de 2016, remesa per Carme Maria
Aguiló Mora, arquitecte tècnic coordinador de seguretat i salut al llarg de l’execució de l’obra, en
data 18 de maig de 2016 i amb RGE núm. 3217, en la qual es fa constar que el Pla reuneix les
condicions tècniques requerides pel 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, per a la seva aprovació.
En compliment del previst a l’article 7.2, 7.4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, en relació a
l’aprovació del pla de seguretat i salut, per part de l’Administració Pública que hagi adjudicat
l’obra.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el treball de l’obra relativa al Aprovar el Pla de
Seguretat i Salut en el treball de l’obra relativa al “Projecte de reforma mirador a Costa dels Pins.
Son Servera”, redactat per Miquel Barceló Mayol i presentat per l’empresa adjudicatària del
contracte de les obres esmentades, SORT D’ENFORA S.L. i informat favorablement pel
coordinador de l’obra ressenyada en matèria de seguretat i salut ( RGE núm. 3216 de dia 18 de
maig de 2016).
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa contractista SORT D’ENFORA S.L. perquè en doni
trasllat a l’autoritat laboral competent, al servei de prevenció constituït en l’empresa o concertat
amb entitat especialitzada aliena a aquesta, en compliment de l’establert a la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals a les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria
de prevenció a les empreses intervinents o concurrents a l’obra, i als representants dels treballadors
a efectes de què puguin presentar, per escrit i de forma raonada, aquells suggeriments i alternatives
que trobin oportunes.
Tercer.- Notificar aquest acord a Carme Maria Aguiló Mora, arquitecte tècnic, coordinador de
seguretat i salut al llarg de l’execució de l’obra ressenyada.

11. Expedient de contractació 06-2016. Contracte menor de serveis de redacció de projecte
d'activitats i redacció del pla d'autoprotecció del complex poliesportiu Es Pinaró de
Son Servera. Adjudicació directa.
Interessat: Ajuntament de Son Servera.
A proposta del regidor responsable de l’àrea municipal d’Esports i Participació Ciutadana, Ramón
Reus Brunet.
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Vista la provisió de Batlia de data 03 de març de 2016.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic industrial al servei de l’Ajuntament de Son Servera en
data 22 de març de 2016.
D’acord amb el disposat mitjançant provisió de Batlia de data 29 d’abril de 2016.
Vist l’informe de l’interventor sobre no existència de crèdit pressupostari, però sí a nivell de borsa
de vinculació, emès en data 03 de maig de 2016.
Vist l’informe sobre legislació aplicable i procediment emès per Secretaria, en data 16 de maig de
2016.
Atès el disposat als articles 22, 23, 111, 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, en relació a la
necessitat i idoneïtat del contracte i als contractes menors, a la tramitació de l’expedient de
contractació en contractes menors, així com en compliment de la Disposició Addicional Segona del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic i vist el resolt, mitjançant el Decret de Batlia número 843/2015, de 23
de juny de 2015, relatiu a la delegació d’atribucions a favor de la Junta de Govern Local.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Dur a terme la contractació del serveis de redacció de projecte d’activitats i redacció del
pla d’autoprotecció del complex poliesportiu Es Pinaró de Son Servera, amb el contractista amb
capacitat d’obrar i habilitació professional, l’enginyer tècnic industrial, Eduard Muntaner Roca,
col·legiat número 1.084, amb DNI núm. 43099510V, mitjançant adjudicació directa, per import de
11.900,00 euros, més 2.499,00 euros d’IVA, per un termini d’execució de sis mesos , a comptar a
partir de l’endemà de la recepció de la notificació del present acord, ambdós inclosos, i amb les
prestacions i documentació que tot seguit es transcriuen:
•

•

Projecte d’activitats del complex poliesportiu Es Pinaró: fitxa resum i projecte tècnic
d’activitat del complex poliesportiu segons marca la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de
règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats en les Illes Balears ( 8 còpies de
l’exemplar del projecte i còpia en format digital ).
Pla d’autoprotecció del complex poliesportiu Es Pinaró: implantació i realització del pla
d’autoprotecció d’un complex poliesportiu segons el RD 393/2007, de 23 de març, pel qual
s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències
dedicats a activitats que poden donar origen a situacions d’emergència.

Segon.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a la realització del servei esmentat amb càrrec a
la partida 2016/3400.227.06 del vigent pressupost, d’acord amb l’informat per l’interventor.
Tercer.- Que una vegada realitzat el servei, es presenti la factura d’acord amb el previst a l’article 4
de la Llei 25/2013 de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures en el Sector Públic, i es tramiti el pagament, si s’escau.
Quart.- Notificar el present acord a la part adjudicatària als efectes oportuns.
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12. Institut Mallorquí d'Afers Socials, RE 2862, Tramesa de resolució
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES RE 2862,
Interessat: Institut Mallorquí d'Afers Socials
Descripció: Tramesa de resolució
Tot seguit es dóna compte de la documentació tramesa per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials,
registrada d’entrada en data 5 de maig de 2016, amb el núm. 28626, relativa a la resolució de data 1
d’abril de 2016 dictada per la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la resolució emesa per la presidenta de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials, en data 1 d’abril de 2016, per la qual es reconeix l’obligació en concepte de
bestreta del 75% dels convenis subscrits d’ajudes a famílies amb menors en situació de risc social i
a persones en situació de greu i urgent necessitat per a l’any 2016, per un import de 14.201,
54Euros.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’intervenció per al seu coneixement i efectes.

13. Departament de Benestar Social, Institut Mallorquí d'Afers Socials, RE 2882. Escrit
relatiu a la importància d'adaptar la normativa d'ordenació urbanística municipal a
les lleis d'àmbit estatal.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES, RE 2882.
Interessat: Departament de Benestar Social, Institut Mallorquí d'Afers Socials
Descripció: Escrit relatiu a la importància d'adaptar la normativa d'ordenació urbanística municipal
a les lleis d'àmbit estatal.
Seguidament es dóna compte la l’escrit tramès pel Departament de Benestar Social, Institut
Mallorquí d’Afers Socials, pel qual recorden a aquest Ajuntament la importància d’adaptar la
normativa d’ordenació urbanística municipal a les lleis d’àmbit estatal per tal d’assegurar la
igualtat d’oportunitats i drets de totes les persones.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de l’escrit tramès pel Departament de Benestar Social, Institut
Mallorquí d’Afers Socials, pel qual recorden a aquest Ajuntament la importància d’adaptar la
normativa d’ordenació urbanística municipal a les lleis d’àmbit estatal per tal d’assegurar la
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igualtat d’oportunitats i drets de totes les persones, així com que resta a la nostra disposició el
servei d’assessoria en matèria d’accessibilitat que ens ofereix la Secció d’Accessibilitat de l’Institut
Mallorquí d’Afers Socials, al carrer General Riera 67, 07011 Palma, i al correu electrònic
accessibilitat@imas.conselldemallorca.net
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació tramesa a l’àrea d’urbanisme per al
seu coneixement i efectes.

14. Consell de Mallorca, Departament de Medi Ambient, RE 3184 Acta per a
l'autorització d'ús d'un castell inflable de 8x8 m
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES, RE 3184
Interessat: Consell de Mallorca, Departament de Medi Ambient
Descripció: Acta per a l'autorització d'ús d'un castell inflable de 8x8 m
A continuació es dóna compte de l’acta per a l’autorització temporal d’ús d’un castell inflable de
8x8 m., tramesa pel Consell de Mallorca, departament de Medi Ambient, amb registre d’entrada
núm. 3184 de 17 de maig de 2016.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de l’acta tramesa pel Consell de Mallorca, Departament de
Medi Ambient, per la qual s’autoritza temporalment l’ús d’un castell inflable de 8x8 metres per al
període de 3 a 5 de juny de 2016, d’acord amb les condicions que s’estableixen en el conveni de
data 26 d’abril de 2016 signat entre el Consell de Mallorca i aquest Ajuntament.

15. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. RE 3124. Col·laboració del servei de
policia tutor.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES, RE 3124.
Interessat: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.
Descripció: Col·laboració del servei de policia tutor.
Tot seguit es dóna compte de la documentació tramesa pel Govern de les Illes Balears, Conselleria
de Serveis socials i cooperació, registre d’entrada de data 13 de maig de 2016, núm. 3124, per la
qual la Direcció General de Menors i Famílies i la Direcció General d’Emergències i Interior,
sol·liciten la col·laboració del Servei de Policia Tutor als efectes de dur a terme la vigilància del
compliment de l’execució de la mesura judicial de permanència de cap de setmana en domicili
imposades a menors o joves infractors que resideixin dins aquest terme municipal.
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Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la documentació tramesa per la Conselleria de Serveis
Socials i Cooperació, RE núm. 3124 de 13 de maig de 2016, per la qual la Direcció General
d’Emergències i Interior, i la Direcció General de Menors i Famílies, sol·liciten la col·laboració del
Servei Policia Tutor d’aquest Ajuntament per tal de dur a terme la vigilància de3l compliment de
l’execució de la mesura judicial de permanència de cap de setmana en domicili, en els casos que la
tenguin imposada menors o joves infractors que resideixin dins el terme municipal de Son Servera.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al cap de la policia Local de Son Servera per al seu
coneixement i als efectes pertinents.

16. Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, Direcció General de Funció
Pública i Administracions públiques. RE 2800. Tràmit audiència sobre esborrany de
decret.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES, RE 2800.
Interessat: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, Direcció General de Funció Pública
i Administracions públiques
Descripció: Tràmit audiència sobre esborrany de decret.
Tot seguit es dóna compte de la documentació tramesa per la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques, Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques. RE
2800. Per la qual es notifica el tràmit d’audiència de 15 dies per formular suggeriments o
al·legacions.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada del tràmit d’audiència de 15 dies hàbils per formular
al·legacions o suggeriments a l’esborrany de decret d’exigència de coneixements de llengua
catalana en els procediments selectius d’accés a la funció pública i per a l’ocupació de llocs de
treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la regidora responsable de l’àrea municipal de Joventut,
Cultura i Normalització Lingüística, Maria Arenas Zarco, per al seu coneixement i efectes.

17. Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Son Servera
per a l'autorització temporal d'ús d’un castell inflable de 8x8 m. RE3184
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES, RE2860
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
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Descripció: Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Son Servera
per a l'autorització temporal d'ús d’un castell inflable de 8x8 m.
Tot seguit es dóna compte del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament
de Son Servera per a l’autorització temporal d’ús d’un castell inflable de 8x8 metres.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la signatura, el dia 26 d’abril de 2016, del conveni de
col·laboració entre el Consell de Mallorca (Departament Medi Ambient) i l’Ajuntament de Son
Servera per a l’autorització temporal d’ús d’un castell inflable de 8x8 m.

18. Conselleria de Salut, Direcció General de Salut Pública i Participació. RE 2936.
Tramesa de l'Esborrany del Decret pel qual es regula l'exercici de la sanitat mortuòria
de les Illes Balears.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES, RE 2936.
Interessat: Conselleria de Salut, Direcció General de Salut Pública i Participació.
Descripció: Tramesa de l'Esborrany del Decret pel qual es regula l'exercici de la sanitat mortuòria
de les Illes Balears.
Seguidament es dóna compte de la documentació tramesa per la Conselleria de Salut, Direcció
General de Salut Pública i Participació, registre d’entrada de 9 de maig de 2016, núm. 2936, per la
qual es tramet l’esborrany del Decret pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes
Balears.
Aquesta Junta de Govern local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada del tràmit d’audiència de 15 dies per a formulat suggeriments o
al·legacions a l’esborrany del Decret pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes
Balears.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al regidor responsable de l’àrea municipal de Comunicació,
modernització, mobilitat, Sanitat i Cementeri, Sergio Valbuena Pérez, per al seu coneixement i
efectes.

19. Despatx d'ofici. proposta de notificació de recursos dret d'accés a la informació
pública, publicació 4797 del BOIB 54, projecte de decret regulador de l'exigència de
coneixements de llengua catalana als habilitats de caràcter nacional,
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES
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Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: Despatx d'ofici. proposta de notificació de recursos dret d'accés a la informació pública,
publicació 4797 del BOIB 54, projecte de decret regulador de l'exigència de coneixements de
llengua catalana als habilitats de caràcter nacional,

Tot seguit els assistents acorden per unanimitat donar-se per assabentada dels temes
següents:
-Documentació tramesa per correu electrònic per la FELIB relativa a un exemple de peu de recurs
en els resolucions que es dictin en matèria de dret d’accés a la informació pública per cada
administració.
-Decret 24/2016 de 29 d’abril, de creació i d’atribució de competències a la Comissió per a la
resolució de les reclamacions en matèria d’accés a la informació pública. Publicat en el BOIB núm.
54 de 30 d’abril de 2016.
-Projecte de decret regulador de l’exigència de coneixements de llengua catalana en els
procediments de provisió de llocs de feina de les entitats locals de les Illes Balears reservats a
personal funcionari de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional. Tramès via correu
electrònic per la FELIB i també pel Servei de Corporacions Locals de la Direcció General de
Funció Pública i Administracions Públiques.

20. Assabentar la Junta de Govern Local del decret de batlia núm. 579/2016 de data 17 de
maig de 2016
Identificació d’expedient: 000075/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Assabentar la Junta de Govern Local del decret de batlia núm. 579/2016 de data 17 de
maig de 2016

Vist el decret de batlia núm. 579/2016 de 17 de maig de 2016 pel qual, la batlessa aprova
les factures 2016001503 i 2016001504 de l’empresa Telefónica de España, SAU
corresponent als telèfons fixos de l’Ajuntament del mes d’abril, per import de 3.327.34 € i
13,96 €, respectivament.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Donar-se per assabentada del decret de batlia núm. 579/2016 de 17 de maig de
2016 que aprova les factures 2016001503 i 2016001504 de l’empresa Telefónica de
España, SAU corresponent als telèfons fixos de l’Ajuntament del mes d’abril, per import
de 3.327.34 € i 13,96 €, respectivament.
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Segon.- Notificar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria pel seu coneixement i
efectes oportuns.

21. Aprovació de factures de més de 3.000,00 euros
Identificació d’expedient: 000076/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de factures de més de 3.000,00 euros
Vist el decret de batlia núm. 581/2016 de data 18-05-2016 pel qual, la batlessa, aixeca l’objecció
presentada per l’interventor municipal a la factura amb registre núm. 2016001421.
Atesos els informes emesos per l’interventor municipal de cada una de les factures que a
continuació es relacionen:

ABONAMENT
CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE
2016001515
/ 4500 / 22003
MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES
A07004864-DIELECTRO BALEAR S.A.
ABONAMENT

INFORME
F

IMPORT
104,13 €

O
CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE

INFORME

IMPORT

2016001318
/ 4500 / 21000
CONSERV.I REPAR.INFRAESTR.I BENS
43002555F-LLITERAS ESPINOSA LLUIS
MATERIAL CANERA MUNICIPAL

F

7.723,44 €

2016001339
/ 3341 / 22600
ACTIVITATS JOVENTUT
G07197411-CENTRE D'ESTUDIS DE L'ESPLAI
GESTIO I EXECUCIO DEL CURS DE MONITORS DE TEMPS LLIURE AL

F

4.189,48 €

2016001372
/ 4500 / 21000
CONSERV.I REPAR.INFRAESTR.I BENS
B57792079-SERVERA SUÑER SL
ARREGLO ACERAS PUIG DE SA BASSA---

F

16.375,05 €

2016001377
/ 9200 / 21601
MANTENIMENT D'APLICACIONS
A81608077-T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.
. 1000617303 Ref.: 1000617303Servei de manteniment del programari de l'Ajuntament

F

7.941,76 €

2016001381
/ 1640 / 22706
CONTRACTE CEMENTERI
B07683410-GRUP MUNTANER-RIBOT SL
SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---MARÇ

F

9.117,86 €

2016001421
/ 3400 / 22103
SUMINISTRES ENERGETICS
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU
POLIESPORTIU, 31-03-2016/30-04-2016
P1-Consumo P2

Aixeca
REPARO DA
581/16

4.897,58 €

2016001483
/ 4500 / 21000
CONSERV.I REPAR.INFRAESTR.I BENS
B57167249-A PLOM CONSTRUCCIONS I REPARACIONS, S.L.
Formación de 3 pasos peatonales en C/ Magnolia y 1 en C/ deSes Joanetes Son

F

13.841,27 €

2016001510

F

9.117,86 €

/ 1640 / 22706

CONTRACTE CEMENTERI
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B07683410-GRUP MUNTANER-RIBOT SL
SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---ABRIL
2016001511
/ 1630 / 22751
CONTRACTE NETEJA I JARDINERIA
A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A.
C00081 - (SON SERVERA) NETEJAVIARIA I MANTENIMENT ZONAS

F

63.911,46 €

2016001514
/ 4500 / 22003
MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES
A07004864-DIELECTRO BALEAR S.A.
ZOCALO SUP PLEXO 2 ELEM.GR-INT/CONM SUP PLEXO IP55

F

3.304,20 €

2016001518
/ 1620 / 22740
CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA
U57671596-MELCHOR MASCARO, SA Y NET Y FRESC, SL. UTE
003147 - RECOLLLIDA SELECTIVA-Servei públic de recollida selectiva porta a porta

F

12.170,58 €
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2016001522
/ 1720 / 22710
TRACTAMENT RESIDUS
B57208878-MAC INSULAR SL
700000101 - RESIDUS DE CONSTRUCCIï¿½ I DEMOLICIï¿½-700000201 - RESTA

F

12.073,58 €

2016001526
/ 4500 / 21000
CONSERV.I REPAR.INFRAESTR.I BENS
B57167249-A PLOM CONSTRUCCIONS I REPARACIONS, S.L.
ARREGLAR HUECOS ACERAS Y VARIOS---

F

5.607,49 €

2016001529
/ 1620 / 22761
INCINERACIO I TRACTAMENT RESIDUS
A07326473-TIRME S.A.
Tratamiento R.S.U./ETM00234613/6668-GNF-Tratamiento

F

68.893,88 €

TOTAL

O

239.165,49

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la despesa i el pagament de cada una de les factures abans relacionades.
Segon.- Notificar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria pel seu control i
execució material.

I sense més assumptes a tractar, la batlessa presidenta aixeca la sessió a les 12:52 hores del dia
abans assenyalat, de la qual s’estén la present acta, i jo com a secretari en don fe.
Vist i plau
El secretari

La batlessa

Antoni Gual Sureda

Natalia Troya Isern

DILIGÈNCIA: La posa el Secretari, per fer constar que la present Acta fou aprovada a la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local de dia 7 de juny de 2016
Son Servera, 7 de juny de 2016
El secretari

Antoni Gual Sureda

