1

Acta de la sessió ordinària de Junta de Govern Local, de dia 11 d'octubre de 2016.

Identificació de la sessió:
Número: 2016000021
Caràcter: ordinària
Data: 11 d'octubre de 2016
Horari: De les 12:30 a les 13:00 hores
Lloc: Despatx de batlia

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

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

No assisteixen:
Miguel Angel Espases Collantes

Interventor accidental
Guillem Balaguer Mayol

Secretària accidental:
Catalina Magdalena Servera Gual

Hi ha quòrum legal.

A Son Servera, sent les 12:30 hores del dia onze d’octubre de l’any dos mil setze, amb la
Presidència de la batlessa, assistida de la secretària accidental, hi van concórrer, després de citació
prèvia, els tinents de batlessa 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 de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 27 de
setembre de 2016.
2. Expedient d'obra major núm. 10/2016
3. Expedient d'obra major núm. 30/2016
4. Expedient d'obra major núm. 62/2016
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5.
6.
7.
8.
9.

Expedient d'obra major núm. 63/2016
Expedient d'obra major núm. 75/2016
Expedient d'obra major núm. 131/2014
Despatx d'ofici. RGE 6128 i Acte judicial 00167/2016.
Sol·licitud devolució garantia definitiva del servei de recollida i transport de les fraccions de
paper-cartró, vidre i envasos lleugers dels contenidors iglú del municipi de Son Servera per
import de 1.759,22 €
10. Aprovació de factures de més de 3.000,00 euros
11. Assabentar la Junta de govern local del decret de batlia núm. 1254/2016
Gual

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
de 27 de setembre 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 27 de setembre 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. 10/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000010/2016-OBRAS
Interessat: MASSANET SERVERA ANTONIO
Descripció: ampliació subt. xarxa b.t. des del ct “nicasio” (núm. 13863) al polig 001,
36

parcel·la

Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 19 de gener de 2016, amb núm.
322 presentada per MASSANET SERVERA ANTONIO, consistent en ampliació subt. xarxa b.t.
des del ct “nicasio” (núm. 13863), a polígon 001, parcel·la 36, d’aquest terme municipal.
Vista la declaració d’IG per part del CIM en data 02/09/2016.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
14/09/2016 i 20/09/2016
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 Llei 8/1997 de 08 de juliol, del sòl rústic 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:
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Primer.- Concedir a MASSANET SERVERA ANTONIO la llicència sol·licitada d’ampliació
subt. xarxa b.t. des del ct “nicasio” (núm. 13863) al polig 001,
parcel·la 36 amb un pressupost
de 2.230,00.-€

3. Expedient d'obra major núm. 30/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000030/2016-OBRAS
Interessat: REICHMUTH ANITA
Descripció: Projecte bàsic i execució de modificació en el transcurs de les obres per a la reforma i
ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat existent i piscina a Avda. del Pinar, núm. 81, Urb. Costa
dels Pins.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 30/08/2016, amb núm. 5426
presentada per REICHMUTH ANITA, consistent en projecte bàsic i execució de modificació en el
transcurs de les obres per a la reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat existent i piscina a
Av. del Pinar, núm. 81 Urb. Costa dels Pins, d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
13/09/2016 i 04/10/2016
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 REICHMUTH ANITA la llicència sol·licitada de projecte bàsic i execució de
modificacions en el transcurs de les obres per a la reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat
existent i piscina a Av. del Pinar, núm. 81 de Costa dels Pins , 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: 6,20 ml.
Reguladora:5,90 ml.
Volum permès:
Edificabilitat – 364,25 m²
Ocupació permesa:
Pressupost de les obres:

261,65 m²
Modificat: 43.500 euros.

Termini d’execució:
Número d’habitatges:

24 mesos.
1 (existent)

Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:

2
0

Número de locals:

0

CONDICIONS ESPECÍFIQUES
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1-Terminis, segons la renovació de llicència.
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.
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/.
2-

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.
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4. Expedient d'obra major núm. 62/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000062/2016-OBRAS
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: Projecte de repavimentació i millora de serveis al carrer Son Gener i un tram del carrer
Son Corb
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 27/09/2016, amb núm. 5929
presentada per l’ AJUNTAMENT DE SON SERVERA, consistent en Projecte de repavimentació i
millora de serveis al carrer Son Gener i un tram del carrer Son Corb, d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
29/09/2016 i 30/09/2016.
D’acord amb allò que estableix la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 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:
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Primer.- Aprovar amb caràcter inicial el projecte de repavimentació i millora de serveis del carrer
Son Gener i un tram del carrer Son Corb redactat per part de l’enginyer Jeroni Saiz Gomila, visat
número 8521 i per import de 454.471,18.-euros, amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl:
Urbà. Vials Urbans
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Repavimentació i millora de serveis del carrer Son Gener
i un tram del carrer Son Corb
Alçada permesa:
--Volum permès:
--Ocupació permesa:
--Pressupost de les obres:
454.471,18 euros.
Termini d’execució:
24 mesos.
Número d’habitatges:
Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:

-------

Segon.- Sotmetre el projecte a la fase d’informació pública per un termini de 15 comptadors des de
la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, tot això fent constar que si
en tal termini no es presenta cap al·legació o suggeriment, es considerarà aprovat el projecte amb
caràcter definitiu, sense necessitat de dur a terme cap tràmit.

5. Expedient d'obra major núm. 63/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000063/2016-OBRAS
Interessat: ROTGER FEMENIA FRANCISCA
Descripció: projecte de reforma d'habitage unifamiliar entre mitgeres al CARRE RAFEL
BLANES, DEN, 4
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 10 d'agost de 2016, amb núm.
5096 presentada per ROTGER FEMENIA FRANCISCA, consistent en projecte de reforma
d'habitage unifamiliar entre mitgeres, a CARRER RAFEL BLANES, DEN, 4, d’aquest terme
municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
22/09/2016 i 27/09/2016.
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:
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Primer.- Concedir a ROTGER FEMENIA FRANCISCA la llicència sol·licitada de projecte de
reforma d'habitage unifamiliar entre mitgeres al CARRER RAFEL BLANES, DEN, 4 amb les
següents condicions:
-Clasificació del sòl: urbà-Intensiva B
-Façana mínima: 9,30 m
-Parcel·la mínima: 196 m2.
-Ocupació: existent-sense modificació
-Edificabilitat: 240,98 m2 existent- no se modifica
-Üs: Habitatge
-Situació d’edifici en parcel·la: entre migeres
-Reculada:
Entre edificis: Façana: Fondo: existent – no se modifica
Dreta: Esquerra: -Altura reguladora: existent (6,20 m)
-Total: existent (7,57 m)
-Nº de Plantes: PB+1
-Index d’intensitat d’ús: existent (1 habitatge)

CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
1.-Terminis:
Termini per iniciar les obres: abans de 1 MES
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, LOUS).
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:
-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 autoritzat per l’organisme competent amb
independència de la present llicència d’obres.
5.-Subjecta a les condicions impostes pels organismes supramunicipals que poden afectar
l’expedient en ses seves competències, el contingut del qual seria comunicat
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6. Expedient d'obra major núm. 75/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000075/2016-OBRAS
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: projecte de reurbanització del passeig Pintor Miguel Vives, fase I de Cala Bona.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 28 de setembre de 2016, amb
núm. 5956 presentada per l’AJUNTAMENT DE SON SERVERA, consistent en projecte de
reurbanització del passeig Pintor Miguel Vives, fase I de Cala Bona, d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
30/09/2016 i 03/10/2016.
D’acord amb allò que estableix la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local 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 amb caràcter inicial el projecte de la Fase I de reurbanització del Passeig del
Pintor Miguel Vives, redactat per part de l’enginyer Mateu Estrany Pieres, visat número 8727 i per
import PEM de 306.603,19.-euros, amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl:
Urbà. Vials Urbans
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Reurbanització del Passeig del Pintor Miquel Vives, Fase
I
Alçada permesa:
--Volum permès:
--Ocupació permesa:
--Pressupost de les obres:
306.603,19 euros.
Termini d’execució:
24 mesos.
Número d’habitatges:
Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:
Número de locals:

---------

Segon.- Sotmetre el projecte a la fase d’informació pública per un termini de 15 dies comptadors
des de la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, tot això fent constar
que si en tal termini no es presenta cap al·legació o suggeriment, es considerà aprovat el projecte
amb caràcter definitiu, sense necessitat de dur a terme cap tràmit.
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7. Expedient d'obra major núm. 131/2014
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000131/2014-OBRAS
Interessat: HILDEBRANT BERNHARD
Descripció: Legalització d’ampliació de porxo i habitatge annexos a un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina existent al polígon 018, parcel·la 291 acollint-se a la Disposició Transitòria Desena,
que estableix el procediment extraordinari d’incorporació a l’ordenació d’edificacions existents en
sòl rústic de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 23 de desembre de 2014, amb
núm. 9370 presentada pel HILDEBRANT BERNHARD, consistent en Legalització d’ampliació
de porxo i habitatge annexos a un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina existent al polígon 018,
parcel·la 291 acollint-se a la Disposició Transitòria Desena, que estableix el procediment
extraordinari d’incorporació a l’ordenació d’edificacions existents en sòl rústic de la Llei 2/2014, de
25 de març, d’ordenació i ús del sòl.
Vists l’informe emès per part del departament de patrimoni del Consell Insular de Mallorca.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
20/09/2016i 03/10/2016
D’acord amb allò que estableix la Disposició Transitòria 10ena LOUS i un cop examinada la
documentació esmentada, que obra dins de l’expedient.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir a HILDEBRANT BERNHARD la llicència sol·licitada de legalització
d’ampliació de porxo i habitatge annexos a un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina existent al
polígon 018,
parcel·la 291 acollint-se a la Disposició Transitòria Desena, que estableix el
procediment extraordinari d’incorporació a l’ordenació d’edificacions existents en sòl rústic de la
Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl:
d’Aqüífers i

Sòl Rústic General (SRG), Àrea de Risc de Contaminació

Perímetre de Protecció de Pous d’acord amb NS
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Procediment extraordinari d’incorporació a l’ordenació
d’edificacions
existents en sòl rústic segons la Disposició Transitòria
Desena de la
Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl,
d’ampliació de
porxo i habitatge annexos a habitatge unifamiliar aïllat i
piscina
existents
Alçada permesa:
5,65 m
Volum permès:
Edificabilitat – 361,76 m² (Anterior – 239,46 m²)
Ocupació permesa:
728,85 m² (Anterior – 372,37 m²)
Pressupost de les obres:
104.705,00 euros.
Termini d’execució:
--- mesos.
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Número d’habitatges:
Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:
Número de locals:

1 + 1 Existent
-------

CONDICIONS ESPECÍFIQUES
1-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.

8. Despatx d'ofici. RGE 6128 i Acte judicial 00167/2016.
Interessat: Ajuntament de Son Servera.
Descripció: Despatx d’ofici. RGE 6128 i Acta judicial 00167/2016

Tot seguit els assistents a aquesta Junta de Govern Local acorden per unanimitat donar-se per
assabentats dels següents temes:
-RGE 6128, de data 5 d’octubre de 2016, tramès per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat,
Secretaria General, en relació a l’esborrany modificat del Projecte de decret pel qual es regulen els
habitatges de preu taxat.
-Acte judicial 000167/2016, de data 7 de setembre de 2016, tramès per l’Audiència Provincial
Secció núm. 5 de Palma, en relació a l’Expedient de domini. Immatriculació 0000397/2014, de
Magdalena Vives Sard, pel qual el tribunal desestima el recurs d’apel·lació interposat.

9. Sol·licitud devolució garantia definitiva del servei de recollida i transport de les
fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers dels contenidors iglú del municipi
de Son Servera per import de 1.759,22 €
Identificació d’expedient: 000112/2016-INTERV
Interessat: NET I FRESC SL UNIPERSONAL
Descripció: Sol·licitud devolució garantia definitiva del servei de recollida i transport de les
fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers dels contenidors iglú del municipi de Son
Servera per import de 1.759,22 €
Vista la sol·licitud de NET I FRESC SL UNIPERSONAL, amb CIF núm. ES-B0755101-3, de data
4 de agosto de 2016 per la qual sol·licita la devolució de la garantia definitiva corresponent a
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“Servei de recollida i transport de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers dels
contenidors iglú del municipi de Son Servera” per import de 1.759,22 €.
Vist l’expedient de contractació núm. 17/2012 aprovat per la Junta de Govern Local de dia 18 de
setembre de 2012.
Vist l’informe de la tresorera municipal de data 30 d’agost de 2016, segons el qual l’esmentat aval
va ésser dipositat a l’Ajuntament en data 06/09/2012 i encara es troba en vigor.
Vist l’informe de la tècnica de medi ambient de data 9 de setembre de 2016, segons el qual
l’empresa sol·licitant ha realitzat correctament els serveis objecte del contracte.
Per tot això,
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva corresponent a “Servei de recollida i
transport de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers dels contenidors iglú del municipi
de Son Servera”, per import de 1.759,22 € a l’empresa NET I FRESC SL UNIPERSONAL.
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada i el departament de tresoreria pel seu
coneixement i efectes oportuns.

10. Aprovació de factures de més de 3.000,00 euros
Identificació d’expedient: 000113/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de factures de més de 3.000,00 euros
Vist el decret de batlia núm. 1250/2016 de data 4 d’octubre de 2016, pel qual, la batlessa aixeca les
objeccions presentades per l’interventor municipal a les factures amb registre núm. 2016003052 i
2016003216.
Vists els informes emesos per l’interventor de cada una de les factures que a continuació es
relacionen:

O
CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE

INFORME

IMPORT

2016003052
/ 1620 / 22740
CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA
U57671596-MELCHOR MASCARO, SA Y NET Y FRESC, SL. UTE
003147 - RECOLLIDA SELECTIVA ( DEL 24 AL 31 D' AGOST)-Servei públic de

F

3.976,20 €

2016003053
/ 1620 / 22740
CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA
U57671596-MELCHOR MASCARO, SA Y NET Y FRESC, SL. UTE
003147 - RECOLLIDA SELECTIVA ( FINS DIA 23 D' AGOST)-Servei públic de

F

9.330,77 €
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2016003216
/ 1720 / 22609
RECOLLIDA ANIMALS ABANDONATS
G57068603-FUNDACIO NATURA PARC SANTA EUGENIA
GESTIO DELS ANIMALS DOMESTICS ABANDONATS A LA CANERA

Aixeca
REPARO DA
1250/1

2016003252
/ 2311 / 22761
GESTIO CENTRE DIA
G08973224-INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Prestació del Servei de Centre d'Estades Diürnes de Son Servera, corresponent al

F

12.692,30 €

2016003253
/ 4320 / 22706
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS TURISME
B57386476-YV DE TRANSPORTE Y TURISMO SL
SERVEI D'OFICINA D'INFORMACIO TURISTICA C.MILLOR I C.BONA,

F

3.907,30 €

2016003290
/ 4320 / 22706
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS TURISME
B57934416-GEST MEDI AMBIENT I TURISME SL
Estudi Previ al projecte de regeneració de Cala Bona---

F

3.327,50 €

TOTAL

O

8.646,00 €

41.880,07

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.

11. Assabentar la Junta de Govern Local del decret de batlia núm. 1254/2016
Identificació d’expedient: 000115/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Assabentar la Junta de govern local del decret de batlia núm. 1254/2016
Vist el decret de batlia núm. 1254/2016 de data 4 d’octubre de 2016, pel qual s’aproven les factures
corresponents a la telefonia mòbil i fixa de l’Ajuntament del mes de setembre 2016 per un import
total de 4.754,95 €.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer-. Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada del decret de batlia núm.
1254/2016 de data 4 d’octubre de 2016, pel qual s’aproven les factures corresponents a la telefonia
mòbil i fixa de l’Ajuntament de Son Servera del mes de setembre 2016, per un import total de
4.754,95 €.
Segon.- Notificar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria pel seu control i
execució material.
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I sense més assumptes a tractar, el batle president aixeca la sessió a les 13:00 hores del dia abans
assenyalat, de la qual s’estén la present acta, i jo com a secretària accidental en don fe.

La Secretària accidental

Vist i plau
La batlessa

Catalina Magdalena Servera Gual

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 25 d’octubre de 2016
Son Servera, 25 d'octubre de 2016
El secretari

Antoni Gual Sureda

