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Acta de la sessió ordinària de Junta de Govern Local, de dia 12 d'abril de 2016.

Identificació de la sessió:
Número: 2016000008
Caràcter: ordinària
Data: 12 d'abril 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
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 12 d’abril 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 29 de
març de 2016
2. Expedient d'obra major núm. 19/2015 (Desestimació recurs de reposició acord J.G.L.
02/03/2016)
3. Expedient d'obra major núm. 46/2015
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4. Expedient d'obra major núm. 66/2015
5. Expedient d'obra major núm. 93/2015 (Correcció errades, acord Junta de Govern Local de dia
16 de febrer de 2016).
6. Expedient subv. 02-2016. Atorgament subvenció nominativa, mitjançant concessió directa, a
Fundació Deixalles.
7. Expedient subv. 03-2016. Atorgament subvenció nominativa, mitjançant concessió directa, a
l'Associació Pro Salut Mental Estel de Llevant.
8. Expedient subv. 04-2016. Atorgament subvenció nominativa, mitjançant concessió directa, al
C.D. Serverense.
9. Expedient de contractació núm. 02-2016. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació,
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que regiran la
contractació dels serveis de centre d'estades diürnes de Son Servera ( oferta econòmica més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació ) i tramitació ordinària.
10. Entrega memòria anual Coexa 2014-2015
11. Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques. Direcció General d'Emergències i Interior.
RE 1915. Tramesa de resolució per la qual es determina la quantia del Fons de Seguretat
Pública.
12. Demarcació de Costes a les Illes Balears, RE 2074. Petició informe en relació a una sol·licitud
d'autorització per a l'ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal amb
instal·lacions de temporada 2016, 2017, 2018 i 2019 a Costa dels Pins.
13. Departament de Benestar i Drets Socials, Institut Mallorquí d'Afers Socials, RE 1755.
Comunicació de signatura d'un conveni per a mantenir i desenvolupar la xarxa de serveis
socials bàsics.
14. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Direcció General de Comerç i Empresa. RE 1854.
Notificació d'un tràmit d'audiència per a suggeriments del projecte de decret sobre el
procediment d'autorització de gran establiment comercial.
15. Consejo Superior de Deportes. Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. RE
1860. Oferiment d'assessorament en relació al salvament i socorrisme a les platges
16. Escrits presentats davant aquest Ajuntament com a mostres de condol per la mort de Victòria
Sard Massanet, víctima de violència de gènere.
17. Secretaria d'Estat de Medi Ambient. RE 2078. Remissió autorització per a l'ocupació de béns
de domini públic marítim terrestre estatal amb instal·lacions desmuntables de temporada a una
zona de costa anomenada Costa dels Pins.
18. Despatx d'ofici. edicte 3498, publicat en el BOIB núm. 43, de 5 d'abril de 2016.
19. Assabentar la Junta de Govern Local de l'escrit del Consell de Mallorca sobre el projecte de
cooperació entre governs amb l'illa grega de Quios.
20. 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 29 de març 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 29 de març 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
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2. Expedient d'obra major núm. 19/2015 (Desestimació recurs de reposició acord J.G.L.
02/03/2016)
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000019/2015-OBRAS
Interessat: Credit Balearic Funds, SL – Rep.- Antonio Romero Borrego
Objecte.- Recurs de reposició.
Acord impugnat.- Acord Junta de Govern Local de dia 2 de març de 2016 mitjançant el qual es té
per desistit de la llicència d’obres indicada.
Vist el recurs de reposició interposat per part de Antonio Romero Borrego en representació de
CREDIT BALEARIC FUNDS, SL, en data/ RGE 22.03.2016/1794 en contra de l’acord de la Junta
de Govern Local de dia 2 de març de 2016 mitjançant el qual es va resoldre tenir per desistit al
promotor de les obres derivades de l’expedient d’obra major número 19/2015- OBRAS, com a
conseqüència de no haver esmenat les deficiències assenyalades al projecte d’execució.
Vist que es va atorgar llicència del projecte bàsic per a la substitució de dues pistes de tennis per
tres pistes de pàdel el dia 26 de maig de 2015.
Vist que es presentà el projecte d’execució el dia 1 de juliol de 2015.
Vist que a la pròpia instància mitjançant la qual es va presentar el projecte d’execució es va fer
constar pel propi sol·licitant i ara recurrent, que les dades de notificació derivades del projecte
executiu, corresponen a:
“Ingeniatura Balear, SL
Camí dels Reis, 411 – 07120 – Palma de Mallorca”.
Vist que el dia 30 de juliol de 2015 es va presentar una modificació del projecte bàsic i un nou
projecte executiu de modificació en el transcurs de les obres, al qual posteriorment va renunciar en
un escrit posterior de dia 3 d’agost de 2015.
Vist que en aquestes modificacions en el transcurs de les obres indicades, es proposava la
modificació del projecte consistent en l’execució de 4 pistes de pàdel enlloc de les 3 pistes
autoritzades.
Cal fer constar que el resultat final de les obres, ha resultat l’execució de les 4 pistes de pàdel
sol·licitades al projecte al qual va renunciar, enlloc de l’execució de les 3 pistes de autoritzades.
Vist que el dia 29 d’octubre de 2015 els serveis tècnics municipals varen emetre informe fent
constar l’existència d’una sèrie de deficiències al projecte d’execució que foren notificades a
l’adreça assenyalada per part del propi promotor a aquests efectes en data en data 14 de novembre
de 2015.
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Vist que tal notificació assenyalava que el termini per tal de procedir a l’esmena de les deficiències
era de 15 dies, amb advertència de què si així no es fes, es procediria a l’arxiu de l’expedient una
vegada tingut el promotor per desistit.
Posteriorment, i una vegada ultrapassat el termini establert per a l’esmena de les deficiències
assenyalades sense que aquestes fossin esmenades, el dia 2 de març de 2016 la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de Son Servera va acordar tenir al promotor per desistit de l’expedient
d’obres, declarant aleshores l’extinció dels efectes de la llicència d’obres d’acord amb l’article
140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl de les Illes Balears (LOUS). Tot
això, a més a més, d’haver corroborat que havien estat executades unes obres que no estaven
emparades a les llicència d’obres atorgada.
Vist que tal acord fou notificat a la part interessada al domicili indicat a l’expositiu número 4,
havent-se produït efectivament la notificació el dia 8 de març de 2016.
Vist que el dia 22 de març de 2016, RGE número 1794, es presenta recurs de reposició en contra de
l’acord indicat fent constar la circumstància única de què fou defectuosa la notificació practicada
per tal d’indicar les deficiències assenyalades al projecte d’execució així com de l’advertiment dels
efectes de la manca d’esmena de tals deficiències.
Es sol·licita que s’acordi estimar el recurs de reposició, acordant deixar sense efectes l’acord de
desistiment així com que es requereixi de bell nou les deficiències assenyalades al mes d’octubre de
2015.
Vist allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú. (LRJAP-PAC) quant a la resolució dels recursos
de reposició.
Vist l’informe jurídic emès en data 23 de març de 2016, pel tècnic d’administració general, servei
d’urbanisme, que en la seva part bastant diu:
“Havent estat interposat tal recurs en el termini i la forma que la LRJAP-PAC estableix, correspon
entrar a valorar el fons del mateix.
Si bé es cert allò que indica el recurrent quant a l’obligatorietat de notificar les resolucions a
l’interessat d’acord amb l’article 58 LRJAP-PAC, oblida allò que estableix l’article 59.2 de la
mateixa norma quant a la pràctica de les notificacions, la qual fa constar que en els procediments
iniciats a sol·licitud de l’interessat la notificació es practicarà en el lloc on el propi sol·licitant hagi
assenyalat a tal efectes a la seva sol·licitud.
Per tant i a la vista de què tal i com s’ha pogut acreditar, la notificació de les deficiències
assenyalades al projecte d’execució presentat foren notificades en el domicili que el propi interessat
va fer constar com a domicili a efectes de notificacions, correspon la íntegra desestimació de les
seves pretensions indicades al seu recurs de reposició.
D’altra banda, cal fer menció a la manca de qualsevol tipus de voluntat del promotor de les obres a
executar-les d’acord amb allò que es va determinar en el projecte que fou llicenciat, ja que consta la
construcció de 4 pistes de pàdel enlloc de les 3 autoritzades i d’aquesta manera també ho acredita la
sol·licitud que va formular el dia 30 de juliol de 2015 (30 dies després de presentar el projecte
bàsic) quant a la construcció de les 4 pistes, a les quals va renunciar mitjançant escrit d’un parell de
dies després.”
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat per part de CRÉDIT BALEARIC FUNDS,
S.L. en data 22 de març de 2016 en contra de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de dia 2
de març de 2016 pels motius indicats a l’informe jurídic de data 23 de març de 2016, del qual se
n’adjunta còpia. (Article 54.1.b. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú).
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat.

3. Expedient d'obra major núm. 46/2015
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major número 000046/2015-OBRAS
Interessat: GIL TIENDA RAFAEL
Descripció: Projecte d’execució d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat existent a Avda. del
Pinar, 60 de Costa dels Pins
Seguidament es dona compte de la documentació amb registre d’entrada núm. 1646 de data
16/03/2016, presentat per GIL TIENDA RAFAEL consistent en projecte d’execució d’ampliació
d’habitatge unifamiliar aïllat existent a Avda. del Pinar, 60 de Costa dels Pins
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
29/03/2016 i 06/04/2016.
Un cop examinada la documentació esmentada, que obra dins l’expedient.
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’execució presentat amb subjecció a la documentació aportada i
concedir l’autorització per a l’inici de les obres.
D’acord amb allò que disposa l’article 142 LOUS la data en la qual es notifiqui l’aprovació del
projecte d’execució i inici de les obres fixarà els terminis d’execució de la llicència.

4. Expedient d'obra major núm. 66/2015
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000066/2015-OBRAS
Interessat: INVERSIONES MEDITERRANEAS DE LLEVANT SL.
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Descripció: Projecte bàsic de reforma i ampliació d'Agroturisme existent al polígon 17, parcel·la
280
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 05/04/2016, amb núm. 2071
presentada per INVERSIONES MEDITERRANEAS DE LLEVANT SL., consistent en projecte
bàsic de reforma i ampliació d'Agroturisme existent, a POLIG 017,
PARCEL·LA 280, d’aquest
terme municipal.
Consta a l’expedient la següent documentació la qual esdevé necessària als efectes d’atorgar la
llicència sol·licitada:
-Autorització de la CIOTUPH celebrada en sessió de dia 13 d’octubre de 2015 quant a la
intervenció subsidiària del projecte de reforma i ampliació d’agroturisme existent.
-Pagament de les taxes derivades de la concessió de llicència urbanístiques.
-Informe preceptiu i vinculant emès per part de la Direcció General de Turisme quant a la DA 4ta
de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears.
-Certificació de resultar admès l’ús turístic a tal parcel·la d’acord amb normativa sectorial a l’efecte
amb l’objecte de poder-se acollir a la DA 20ena quant a l’excepció de l’obligatorietat d’haver
d’obtenir el permís d’instal·lació amb caràcter previ o simultani al permís d’obres.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en data
06/04/2016.
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 8/2012, de 19 de juliol, del turisme 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 INVERSIONES MEDITERRANEAS DE LLEVANT SL. la llicència
sol·licitada de projecte bàsic de reforma i ampliació d'Agroturisme existent al polígon 17, parcel·la
280, amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl:
d’Incendis,

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

Àrea de Risc de Contaminació d’Aqüífers, Àrea de
Protecció Territorial (APT) de Carreteres, i zona de
Perímetre de protecció de pous (radi de 1000 m) d’acord
Normes Subsidiàries. Unitat Paisatgística 6 (UP6) i Àmbit
de Planejament Coherent 4 (APC 4).
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Reforma i ampliació d’agroturisme existent
Alçada permesa:
Existent
Volum permès:
Edificabilitat – 3.734,14 m²
Ocupació permesa:
12.512,68 m²
Pressupost de les obres:
956.547,08 euros.
Termini d’execució:
24 mesos.
Número d’habitatges:
Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:

--119 + 4 adaptades
---
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Número de locals:

Existent

CONDICIONS ESPECÍFIQUES
1-Terminis:
Termini per a presentar el projecte d’execució: 6 MESOS.
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-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 la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.

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-No es podrà atorgar el certificat final d’obra de l’edificació si no s’han executat les demolicions
previstes en el projecte. Juntament amb el projecte executiu s’aportarà projecte de demolició de les
construccions existents, a no ser que aquest s’hagi sol·licitat a un altre expedient.
5-Abans d’iniciar les obres, haureu de presentar el nomenament de l’empresa constructora de
l’associació de Constructors de les Balears, o bé un compromís, signat per vós i el constructor, i
una còpia de la declaració censal de l’inici de l’activitat.
6-Abans d’atorgar inici de les obres haureu de presentar el nomenament de l’arquitecte tècnic o
aparellador.
7-Abans d’atorgar inici de les obres les obres haureu de presentar el nomenament de l’arquitecte.
8-Abans d’atorgar inici de les obres les obres haureu de presentar l’estudi de seguretat i salut.
9-Juntament amb el projecte d’execució es presentarà la següent documentació:
-Resguard de dipòsit de la fiança al Consell de Mallorca.
-Contracte amb MAC Insular per gestionar els residus generats.
-Avaluació del volum i les característiques dels residus que s’originen.
-Avaluació, si escau, dels residus (terres i desmunts no contaminants) que no necessiten cap tipus
de tractament i que es puguin destinar directament a restauració de pedreres.
-Mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ durant la fase d’execució de l’obra.
-Valoració econòmica del cost de la gestió adequada dels residus generats.
10-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
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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.
11-L’ús dels aparcaments està subjecte a llicència municipal d’instal·lació que ha de tramitar-se
d’acord amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats en les Illes Balears.
12-Tant les escales especialment protegides com els vestíbuls d’independència s’han de ventilar
conforme al que indica el CTE DB SI. Al projecte d’execució. es justificarà aquest apartat. Així
mateix, i d’acord amb la mateixa norma, es justificarà la existència d’elements que comuniquen
directament amb escales protegides i vestíbuls d’independència.
13-S’haurà de subjectar a les condicions imposades pels organismes competents supramunicipals
que puguin afectar a l’expedient en les seves competències, el contingut de les quals us serà
comunicat. (Informes de la Direcció General de Turisme de la Conselleria de Turisme i Esports, del
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del CIM i de la Direcció Insular d’Infraestructures i
Mobilitat del Departament de Territori i Infraestructures).
14-Les bugaderies disposaran de les instal·lacions de fontaneria y electricitat per poder fer ús de
rentadores, eixugadores i rentadors a mà, tal i com es disposa la normativa d’habitabilitat vigent.
15-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
16-D’acord amb allò que disposa l’article 140.5 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús
del sòl a les Illes Balears, esdevé obligatòria la presentació del projecte executiu en el termini
màxim de 6 mesos comptadors des de la notificació del present acord, amb advertència de què la
manca de presentació del projecte d’execució dins aquest termini n’implica, per ministeri legal,
l’extinció dels efectes de la llicència, cas en què s’haurà de sol·licitar una de nova.
17-Respecte a la instal·lació d’una fosa sèptica a la parcel·la, segons estableix l’article 81.3 del Pla
Hidrològic de les Illes Balears, els titulars de fosses sèptiques han de presentar davant de
l’Administració hidràulica una declaració responsable, per tant s’haurà de realitzar aquesta
tramitació a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, la
qual haurà de ser lliurada davant aquest Ajuntament per a la tramitació del final d’obra del projecte.
18-La resta de condicions establertes als diferents informes sectorials indicats.

5. Expedient d'obra major núm. 93/2015 (Correcció errades, acord Junta de Govern
Local de dia 16 de febrer de 2016).
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000093/2015-OBRAS
Interessat: ROMERO ALZAMORA ENRIQUE DAVID
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Descripció: Correcció errades. Acord Junta Govern Local de dia 16 de febrer de 2016.
En data 16 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local va adoptar d’acord de concedir llicència
d’obres consistents en l’execució d’una piscina annexa a habitatge al Carrer Ermita, 14 de Son
Servera.
La sol·licitud formulada per part del promotor era per executar obres consistents en la substitució de
teules i aïllament de la primera i segona crugies de la coberta d’un antic habitatge unifamiliar entre
mitgeres al carrer Antoni Servera, 25.
Revisat l’acord, se’n desprèn que l’errada és únicament existent al primer paràgraf de l’acord
primer de la resolució. La resta de condicions i autoritzacions són correctes d’acord amb la
sol·licitud formulada pel Sr. Romero.
Vist el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Vist l’informe jurídic, emès pel tècnic d’administració general, servei d’urbanisme, en data 30 de
març de 2016, que en la seva part bastant diu:
“La legislació invocada estableix que les Administracions públiques poden rectificar en qualsevol
moment les errades materials o de fet existents en els seus actes.”
Per tant i a la vista de tot allò que s’ha informat i havent quedat palesa l’existència de l’errada
indicada,
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Rectificar l’errada material existent al primer paràgraf de l’acord de la Junta de Govern
Local celebrada el dia 16 de febrer de 2016 relativa a l’expedient d’obra major número 93/2015,
establint que a on diu:
“Primer.- Concedir la llicència sol·licitada al Sr. BAUZA ANDREU PEDRO, de projecte bàsic i
execució d’una piscina annexa a habitatge unifamiliar aïllat al carrer Ermita, 14 de Son Servera,
amb les següents condicions:”.
Ha de dir:
“Primer.- Concedir la llicència sol·licitada al Sr. Romero Alzamora, Enrique David, per a la
substitució de teules i aïllament de la primera i segona crugia de la coberta d’un antic habitatge
unifamiliar entre mitgeres al Carrer Pere Antoni Servera, 25 (documents gràfics i escrits).

Segon.- Notificar a l’interessat el present acord.
Tercer.- Emetre nova acta de la Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2016 amb la
rectificació abans esmentada.
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6. Expedient subv. 02-2016. Atorgament subvenció nominativa, mitjançant concessió
directa, a Fundació Deixalles.
Identificació de l ‘expedient: Expedient subv. 02-2016.
Descripció: Atorgament subvenció nominativa, mitjançant concessió directa, a Fundació Deixalles.
Vista la documentació aportada pel Fundació Deixalles en data 26 de febrer de 2016 i amb RGE
1.199.
Vista la provisió de Batlia de data 8 de març de 2016, mitjançant la qual se sol·licita a Intervenció i a
Secretaria l’emissió d’informes per a l’atorgament d’una subvenció nominativa a la Fundació
Deixalles, prevista a les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe jurídic de Secretaria relatiu al procediment i legislació aplicable, emès en data 10 de
març de 2016.
Vist l’informe de l’interventor emès en el dia 9 de març de 2016, pel qual s’acredita l’existència
de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’atorgament de la subvenció
nominativa de què es tracta.
Vist l’informe-proposta emès pel secretari de la Corporació en data 6 d’abril de 2016.
Vist que en data 1 de gener de 2016 es va signar “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Son Servera i la Fundació Deixalles. En matèria d’ajudes econòmiques per al foment de la
formació”.
Vists els articles 30 i 31 de les bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Son
Servera 2016, aprovat mitjançant acord de Ple, adoptat en sessió ordinària de dia 19 de novembre de
2015, a les quals es regula el procediment de concessió de subvencions de forma directa i sense
concurrència i publicitat, així com s’enumeren les subvencions nominatives.
D’acord amb el previst a l’ordenança municipal general de subvencions de l’Ajuntament de Son
Servera, publicada al BOIB núm. 161/2004, de 6 de novembre, en relació a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar, amb càrrec a la partida 2016/2310.4.8007 del pressupost vigent, una subvenció a
la Fundació Deixalles, amb CIF G07255953, per un import de 13.500,00 euros, d’acord amb les
condicions establertes en el conveni que es formalitzi.
Segon.- Formalitzar la subvenció ressenyada en el corresponent conveni, el qual ha de assenyalar
les obligacions i compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
Tercer.- Notificar al beneficiari de la subvenció, Fundació Deixalles, el present acord i requerir-la
perquè en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la notificació de
l’adjudicació, formalitzi conveni en document administratiu.
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Quart.- Comunicar a la Fundació Deixalles per a què presenti la documentació justificativa de la
subvenció d’acord amb el conveni que es formalitzi.

7. Expedient subv. 03-2016. Atorgament subvenció nominativa, mitjançant concessió
directa, a l'Associació Pro Salut Mental Estel de Llevant.
Identificació de l’expedient: Expedient subv. 03-2016.
Descripció: Atorgament subvenció nominativa, mitjançant concessió directa, a l’Associació Pro
Salut Mental Estel de Llevant.
Vista la documentació aportada per l’Associació Pro Salut Mental Estel de Llevant en data 1 d’abril
de 2016 i amb RGE 1988.
Vista la provisió de Batlia de data 4 d’abril de 2016, mitjançant la qual es sol·licita a Intervenció i a
Secretaria l’emissió d’informes per a l’atorgament d’una subvenció nominativa a l’ Associació Pro
Salut Mental Estel de Llevant, prevista a les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe jurídic de Secretaria relatiu al procediment i legislació aplicable, emès en data 9 de
març de 2016.
Vist l’informe de l’interventor emès en el dia 5 d’abril de 2016, pel qual s’acredita l’existència
de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’atorgament de la subvenció
nominativa de què es tracta.
Vist l’informe-proposta emès pel secretari de la Corporació en data 6 d’abril de 2016.
Vists els articles 30 i 31 de les bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Son
Servera 2016, aprovat mitjançant acord de Ple, adoptat en sessió ordinària de dia 19 de novembre de
2015, a les quals es regula el procediment de concessió de subvencions de forma directa i sense
concurrència i publicitat, així com s’enumeren les subvencions nominatives.
D’acord amb el previst a l’ordenança municipal general de subvencions de l’Ajuntament de Son
Servera, publicada al BOIB núm. 161/2004, de 6 de novembre, en relació a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar, amb càrrec a la partida 2016/3400.480.04 del pressupost vigent, una subvenció a
l’Associació Pro Salut Mental Estel de Llevant, amb CIF G07487135, per import de 7.423,20
euros.
Segon.- Formalitzar la subvenció ressenyada en el corresponent conveni, el qual ha de assenyalar
les obligacions i compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
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Tercer.- Notificar al beneficiari de la subvenció, Associació Pro Salut Mental Estel de Llevant, el
present acord i requerir-la perquè en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent
al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi conveni en document administratiu.
Quart.- Comunicar a l’ Associació Pro Salut Mental Estel de Llevant per a què presenti la
documentació justificativa de la subvenció abans del 31 de desembre de 2016.

8. Expedient subv. 04-2016. Atorgament subvenció nominativa, mitjançant concessió
directa, al C.D. Serverense.
Identificació expedient: Expedient subv. 04-2016.
Descripció Atorgament subvenció nominativa, mitjançant concessió directa, al C.D. Serverense.
Vista la documentació aportada pel C.D. Serverense en data 30 de març de 2016 i amb RGE
1.910.
Vista la provisió de Batlia de data 4 d’abril de 2016, mitjançant la qual es sol·licita a Intervenció i a
Secretaria l’emissió d’informes per a l’atorgament d’una subvenció nominativa al C.D. Serverense,
prevista a les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe jurídic de Secretaria relatiu al procediment i legislació aplicable, emès en data 5
d’abril de 2016.
Vist l’informe de l’interventor emès en el dia 5 d’abril de 2016, pel qual s’acredita l’existència
de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta l’atorgament de la subvenció
nominativa de què es tracta.
Vist l’informe-proposta emès pel secretari de la Corporació en data 6 d’abril de 2016.
Vists els articles 30 i 31 de les bases d’execució del Pressupost general de l’Ajuntament de Son
Servera 2016, aprovat mitjançant acord de Ple, adoptat en sessió ordinària de dia 19 de novembre de
2015, a les quals es regula el procediment de concessió de subvencions de forma directa i sense
concurrència i publicitat, així com s’enumeren les subvencions nominatives.
D’acord amb el previst a l’ordenança municipal general de subvencions de l’Ajuntament de Son
Servera, publicada al BOIB núm. 161/2004, de 6 de novembre, en relació a la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar, amb càrrec a la partida 2016/3400.480.00 del pressupost vigent, una subvenció
al C.D. Serverense, amb CIF G07487135, per import de 22.000,00 euros.
Segon.- Formalitzar la subvenció ressenyada en el corresponent conveni, el qual ha de assenyalar
les obligacions i compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la.
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Tercer.- Notificar al beneficiari de la subvenció, C.D. Serverense, el present acord i requerir-la
perquè en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la notificació de
l’adjudicació, formalitzi conveni en document administratiu.
Quart.- Comunicar al C.D. Serverense per a què presenti la documentació justificativa de la
subvenció abans del 31 de desembre de 2016.

9. Expedient de contractació núm. 02-2016. Proposta d'aprovació de l'expedient de
contractació, plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques, que regiran la contractació dels serveis de centre d'estades diürnes de Son
Servera ( oferta econòmica més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació ) i
tramitació ordinària.
Identificació expedient: Expedient de contractació núm. 02-2016.

Interessat: Ajuntament de Son Servera.
Descripció: Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació, plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques, que regiran la contractació dels serveis
de centre d’estades diürnes de Son Servera ( oferta econòmica més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació ) i tramitació ordinària.
Vist l’informe jurídic emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i procediment a seguir, en
data 08 de febrer de 2016.
Vist l’informe emès per l’interventor, envers el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, emès en data 08 de febrer de 2016.
Atès que aquest Ajuntament té la necessitat de contractar els serveis del centre d’estades diürnes de
Son Servera per garantir, entre d’altres, l’assoliment dels següents objectius:
•

L’atenció a les persones majors de 55 anys afectades per un problema de salut física o
deteriorament cognitiu o demència.

•

Potenciar les capacitats de les persones usuàries i promoure el seu benestar, conservant el
grau d’autonomia personal el màxim de temps possible i facilitar la permanència en el seu
entorn familiar.

•

Oferir a les persones usuàries l’acolliment i el suport amb una finalitat terapèutica,
rehabilitadora i assistencial per a les activitats de la vida diària.

Atès el resolt mitjançant decret de Batlia núm. 146/2016, de dia 08 de febrer de 2016, en relació a
l’inici del procediment d’adjudicació del ressenyat expedient de contractació i havent-se completat
l’esmentat expedient.
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Atès que el dia 07 d’abril 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 emès en data 07 d’abril de 2016, per Secretaria sobre el plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir l’adjudicació de l’esmentat contracte.
Vists els informes d’intervenció emesos en data 07 d’abril de 2016, envers la fiscalització prèvia
de l’expedient i els plecs que regeixen l’esmentat expedient de contractació, respectivament.
Atès el disposat a l’article 110.1, 157 a 161 de 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, al procediment obert, respectivament, i d’acord amb la
Disposició addicional segona del mateix Text Refós.
Vists i examinats els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació, els informes jurídics, així com el d’intervenció,
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació núm. 02-2016, per a l’adjudicació del contracte de
serveis del centre d’estades diürnes de Son Servera atesa la necessitat fonamentada que es té, per un
import màxim de 634.615,40 euros i per un termini d’execució de dos anys, prorrogables per dos
anys més, sense que el termini màxim pugui excedir dels quatre anys, mitjançant procediment
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i amb tramitació
ordinària.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
que han de regir l’adjudicació del contracte de serveis del centre d’estades diürnes de Son Servera,
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació, i amb tramitació ordinària
Tercer.- Sotmetre a informació pública els plecs de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de Son
Servera i al BOIB, per termini de deu dies naturals a efectes de reclamacions i convocar,
simultàniament, el procediment obert, amb tramitació ordinària de l’esmentat contracte d’obres, tal
com disposa l’art. 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears.
Quart.- Disposar l’obertura del procediment obert d’adjudicació de la contractació ressenyada, i
publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOIB, al perfil del contractant de la
pàgina web municipal, concedint un termini de quinze dies, comptats des de la publicació de
l’anunci de licitació del contracte, per a presentar proposicions.
Cinquè.- Que es continuïn i compleixin els tràmits preceptius fins a l’adjudicació del servei
ressenyat.
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10. Entrega memòria anual Coexa 2014-2015
Identificació expedient: 1/2016 GENERIC_MA
Interessat: COEXA, S.A.
Descripció: Registre d’entrada de data 12 d’agost de 2015, núm. 5568. Memòria anual 2014-2015
A continuació es dóna compte de la memòria 2014-2015 del Servei de neteja viària i manteniment
de zones verdes de Son Servera, registrat d’entrada a l’Ajuntament de Son Servera en data 12
d’agost de 2015 pel Sr. Antonio Pozo Martín, en representació de COEXA, SA.
La presentació de la memòria anual és una obligació establerta a la clàusula 64 del plec de
prescripcions tècniques que regeix el contracte del servei públic de neteja viària i manteniment de
zones verdes i arbrat viari del municipi de Son Servera.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la memòria anual del Servei de neteja viària i manteniment
de zones verdes presentada per COEXA, SA en data 12 d’agost de 2015 i RGE 5568.

11. Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques. Direcció General d'Emergències i
Interior. RE 1915. Tramesa de resolució per la qual es determina la quantia del Fons
de Seguretat Pública.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES. RE 1915.
Interessat: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques. Direcció General d'Emergències i
Interior.
Descripció: Tramesa de resolució per la qual es determina la quantia del Fons de Seguretat Pública.
Tot seguit es dóna compte de la documentació tramesa per la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques, Direcció General d’Emergències i Interior, registrada d’entrada en
data 30 de març de 2016, núm. 1915, per la qual es tramet la resolució de la consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques per la qual es determina la quantia del Fons de Seguretat Pública.

Aquesta Junta de Govern acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la Resolució de data 3 de març de 2016, de la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques, per la qual es determina la quantia del Fons de Seguretat
Pública que correspon a l’Ajuntament de Son Servera, pels exercicis 2016 i 2017, per la quantitat
màxima de 44.425,52 € , que es farà efectiva en dos pagaments.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord, així com d’una còpia de l’esmentada resolució a l’interventor
municipal i a la policia local per al seu coneixement i efectes.
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12. Demarcació de Costes a les Illes Balears, RE 2074. Petició informe en relació a una
sol·licitud d'autorització per a l'ocupació de béns de domini públic marítim terrestre
estatal amb instal·lacions de temporada 2016, 2017, 2018 i 2019 a Costa dels Pins.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES
Interessat: Demarcació de Costes a les Illes Balears, Carrer Felicià Fuster núm. 7
Edifici Administració perifèrica de l’estat. 07071 Palma
Descripció: RE 2074. Petició informe en relació a una sol·licitud d'autorització per a l'ocupació de
béns de domini públic marítim terrestre estatal amb instal·lacions de temporada 2016, 2017, 2018 i
2019 a Costa dels Pins.
A continuació es dóna compte de la documentació tramesa per la Demarcació de Costes a les Illes
Balears, per la qual es demana informe en relació a la sol·licitud d’autorització per a l’ocupació de
béns de domini públic marítim terrestre estatal amb instal·lacions de temporada 2016 2017 2018 i
2019, a una zona anomenada Costa dels Pins.

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Informar favorablement la sol·licitud d’autorització, formulada per “Asociación usuarios
embarcadero Punta Rotja, representada per Joan Nicolau Roig, per a l’ocupació de béns de domini
públic marítim terrestre estatal amb instal·lacions de temporada 2016, 2017 2018 i 2019, consistent
en 6 punts de fondeig, a una zona de Costa dels Pins d’aquest terme municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a la Demarcació de Costes a les Illes Balears als efectes pertinents.

13. Departament de Benestar i Drets Socials, Institut Mallorquí d'Afers Socials, RE 1755.
Comunicació de signatura d'un conveni per a mantenir i desenvolupar la xarxa de
serveis socials bàsics.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES. RE 1755.
Interessat: Departament de Benestar i Drets Socials, Institut Mallorquí d'Afers Socials
Descripció: Comunicació de signatura d'un conveni per a mantenir i desenvolupar la xarxa de
serveis socials bàsics.
Tot seguit es dóna compte de l’escrit tramès pel departament de Benestar i Drets Socials, Institut
Mallorquí d’Afers Socials, registre d’entrada núm. 1755, pel qual es notifica a aquest Ajuntament
que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’IMAS han signat un conveni que té per
objectiu mantenir i desenvolupar la xarxa de serveis socials bàsics que gestionen els ajuntaments de
Mallorca durant l’any 2016.
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Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de l’escrit tramès pel departament de Benestar i Drets Socials,
Institut Mallorquí d’Afers Socials, registre d’entrada núm. 1755, pel qual es notifica a aquest
Ajuntament que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l’IMAS han signat un conveni que
té per objectiu mantenir i desenvolupar la xarxa de serveis socials bàsics que gestionen els
ajuntaments de Mallorca durant l’any 2016. Així mateix es notifica que està previst que l’IMAS
faci una aportació a l’Ajuntament de Son Servera de 122.544,26€ en concepte de subvenció per a la
gestió dels programes dels serveis socials comunitaris bàsics per a l'any 2016.
Segon.- Traslladar aquest acord a l’àrea de serveis socials, així com a la regidora responsable de
l’esmentada àrea, Catalina Servera Elhauge, per al seu coneixement i efectes.

14. Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Direcció General de Comerç i Empresa.
RE 1854. Notificació d'un tràmit d'audiència per a suggeriments del projecte de decret
sobre el procediment d'autorització de gran establiment comercial.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES. RE 1854.
Interessat: Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, Direcció General de Comerç i Empresa.
Descripció: Notificació d'un tràmit d'audiència per a suggeriments del projecte de decret sobre el
procediment d'autorització de gran establiment comercial.
Tot seguit es dóna compte del nou esborrany de decret pel qual s’aprova el procediment integrat
per a l’atorgament de l’autorització autonòmica d’instal·lació de gran establiment comercial, per tal
que en el termini de quinze dies es puguin formular suggeriments al·legacions en relació a
l’esmentat projecte.

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada del termini de quinze dies per presentar suggeriments o
al·legacions al nou esborrany del decret pel qual s’aprova el procediment integrat per a
l’atorgament de l’autorització autonòmica d’instal·lació de gran establiment comercial.
Segon.- Trametre còpia d’aquest acord al regidor responsable de l’àrea municipal de Fires, Festes,
Comerç i Mercats, Francesc Riera Caldentey, per al seu coneixement i efectes.

15. Consejo Superior de Deportes. Real Federación Española de Salvamento y
Socorrismo. RE 1860. Oferiment d'assessorament en relació al salvament i socorrisme
a les platges
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES. RE 1860.
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Interessat: Consejo Superior de Deportes. Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Descripció: Oferiment d'assessorament en relació al salvament i socorrisme a les platges
A continuació es dóna compte de la documentació tramesa pel “Consejo Superior de Deportes,
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo” registre d’entrada de 23 de març de 2016,
núm. 1860, per la qual es demana a aquest Ajuntament que es potenciï la vigilància i control de la
seguretat dels espais aquàtics, així com que s’adoptin mesures per tal que la població prengui
consciència dels perills inherents a les platges i que es pugi gaudir de les zones de bany i activitats
aquàtiques d’una forma segura.

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de l’escrit trames pel “Consejo Superior de Deportes, Real
Federación Española de Salvamento y Socorrismo”, RE núm. 1860 en relació a la vigilància,
control i salvament a les platges per tal que els usuaris puguin gaudir d’aquests espais d’una manera
segura i conscient.
Segon.- Traslladar aquest acord a la regidora responsable de l’àrea municipal de Comptes i
Hisenda, Turisme i Gent Major, Margalida Vives Andreu, per al seu coneixement i efectes
pertinents.

16. Escrits presentats davant aquest Ajuntament com a mostres de condol per la mort de
Victòria Sard Massanet, víctima de violència de gènere.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: Escrits presentats davant aquest Ajuntament com a mostres de condol per la mort de
Victòria Sard Massanet, víctima de violència de gènere.
Tot seguit es dóna compte del escrits presentats davant aquest Ajuntament, com a mostres de
condol, per la mort de Victòria Sard Massanet, víctima de violència de gènere, i que són els
següents:
-Escrite tramès per l’Ajuntament de Villena, RGE núm. 1932 de 30 de març de 2016.
-Escrit tramès per l’Ajuntament de Calviá, RGE núm. 2029, de 4 d’abril de 2016.
-Escrit tramès per l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, RGE núm. 1849 de 23 de març de 2016.
-Escrit tramès per l’Ajuntament d’Alcarràs, RGE núm. 1848, de 23 de març de 2016.
-Escrit tramès pel Concello de Mugardos, RGE 1783 de 21 de març de 2016.
-Escirt tramès per l’Ajuntament de Santander, RGE núm. 1756 de 18 de març de 2016.
Així mateix es dóna compte de l’emotiu i sentit escrit tramès via correu electrònic pels pares de
Victòria, donant les gràcies i agraïment per les mostres de condol i suport manifestat per diversos
sectors, institucions, etc.
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17. Secretaria d'Estat de Medi Ambient. RE 2078. Remissió autorització per a l'ocupació
de béns de domini públic marítim terrestre estatal amb instal·lacions desmuntables de
temporada a una zona de costa anomenada Costa dels Pins.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES. RE 2078.
Interessat: Secretaria d'Estat de Medi Ambient.
Descripció: Remissió autorització per a l'ocupació de béns de domini públic marítim terrestre
estatal amb instal·lacions desmuntables de temporada a una zona de costa anomenada Costa dels
Pins.
Tot seguit es dóna compte de la documentació tramesa per la secretaria d’Estat de Medi Ambient,
registre d’entrada de 5 d’abril de 2016, núm. 2078, relativa a l’autorització per a l’ocupació de béns
de domini públic marítim terrestre estatal amb instal·lacions desmuntables de temporada a una zona
de costa anomenada Costa del Pins.

Aquesta Junta de govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de l’autorització atorgada a Adrià Fons Mascaró per a
l’ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal, amb instal·lacions desmuntables de
temporada, consistent en accés a la mar per al lloguer de taules de stand up paddle surf, a una zona
de costa anomenada Costa dels Pins, per als anys 2016, 2017,i 2018.

18. Despatx d'ofici. edicte 3498, publicat en el BOIB núm. 43, de 5 d'abril de 2016.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: Despatx d'ofici. edicte 3498, publicat en el BOIB núm. 43, de 5 d'abril de 2016.
Tot seguit els assistents a aquesta Junta de Govern local acorden per unanimitat donar-se per
assabentada del tema següent:
-Edicte núm. 3498, publicat en el BOIB núm.43 de 5 d’abril de 2016, relatiu al text consolidat del
pla estratègic de subvencions del Consell de Mallorca i dels organismes autònoms “Institut
Mallorquí d’Afers Socials i Institut de l’esport Hípic de Mallorca i del Consorci Serra de
Tramuntana per a l’any 2016.
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19. Assabertar la Junta de Govern Local de l'escrit del Consell de Mallorca sobre el
projecte de cooperació entre governs amb l'illa grega de Quios.
Identificació d’expedient: 000059/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Assabentar la Junta de Govern Local de l'escrit del Consell de Mallorca sobre el
projecte de cooperació entre governs amb l'illa grega de Quios.
Vist l’escrit amb registre d’entrada núm. 1584 de data 14 de març de 2016 del president del Consell
de Mallorca, segons el qual s’informa del projecte de cooperació entre governs amb l’illa grega de
Quios, amb motiu de la crisi dels refugiats que viu aquella zona.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de l’escrit tramès pel Consell de Mallorca RE 1584, relatiu al
projecte de cooperació entre governs amb l’illa grega de Quios, amb motiu de la crisi dels refugiats
que viu aquella zona.

20. Aprovació de factures de més de 3.000,00 euros
Identificació d’expedient: 000062/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de factures de més de 3.000,00 euros

Vist el decret de batlia núm. 379/2016 de data 05-04-2016 pel qual, la batlessa, aixeca les
objeccions presentades per l’interventor municipal a les factures amb registre núm.
2016000870, 2016000930, 2016001020 i 2016001033.
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

2016000480
/ 4500 / 21000
CONSERV.I REPAR.INFRAESTR.I BENS
A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A.
P00400 - PUNTO VERDE SON SERVERA-PAVIMENTACIÓ AMB SOLERA

F

39.374,60 €

2016000827
/ 3340 / 22609
ACTIVITATS ESCOLA MUSICA
18223392D-TUR ESTRANY JUANJO
ENREGISTRAMENT, MESCLA, MASTERING I EDICIO (1000 COPIES) CD

F

3.630,00 €

2016000849
/ 4500 / 61084
PROJECTE PAVIMENTACIO CARRER
18224376G-PASCUAL FUSTER CATALINA
HONORARIS DIRECCIO I FINAL D'OBRA REMOD C/ SON JORDI

F

5.092,02 €
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2016000870
/ 1720 / 22709
RETIRADA CONTENEDORES PUNT
B07047525-ADALMO S.L.
ENTREGA DE RECIPIENTES Y/O RETIRADA DE RESIDUOS-RESTOS DE

Aixeca
REPARO DA
379/16

3.290,41 €

2016000930
/ 3400 / 22103
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU
POLIESPORTIU, 31-01-16/29-02-16

Aixeca
REPARO DA
379/16

5.190,74 €

2016001013
/ 1610 / 21000
MANTENIMENT CLAVEGUERAM
B07270259-MONTAJES ELECTRICOS B. CAMPINS SL
TREBALLS I MATERIAL REPARACIO BOMBEIG SA CALETA

F

4.101,26 €

2016001018
/ 4500 / 62314
MATERIAL TECNIC
07537108P-JIMENEZ CIFUENTES FRANCISCO
TALADRE "COLUNNA CON BOMBA REFRIGERACION"

F

3.501,74 €

2016001020
/ 4500 / 61080
INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES
B57228835-EQUIPAMENT BALEAR, S.L.
MATERIAL DESPATX URBANISME

Aixeca
REPARO DA
379/16

3.905,88 €

2016001032
/ 1320 / 21300
REP.MAQUINARIA INSTAL.L I UTIL
78205846G-XAMENA MUÑOZ SEBASTIAN
CANVI D'UBICACIO DEL REPETIDOR DE LA POLICIA LOCAL, DEL PUIG DE

F

3.041,06 €

2016001033
/ 3400 / 22103
B57747222-QUERCUS ENERGY SL
9,45 tn PELLET A 298 €

Aixeca
REPARO DA
379/16

3.407,48 €

SUMINISTRES ENERGETICS
P1-Consumo P2

P1-ConsumoP3

SUMINISTRES ENERGETICS

2016001050
/ 1620 / 22760
CONTRACTE RECOLLIDA
A07045248-MELCHOR MASCARO S.A.U.
003762 - SERVEI: RECOLLIDA I TRANSPORT R.S.U.-Servei de recollida i transport

F

42.615,85 €

2016001053
/ 1620 / 22740
CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA
U57671596-MELCHOR MASCARO, SA Y NET Y FRESC, SL. UTE
003147 - SERVEI: RECOLLIDA SELECTIVA-Servei públic de recollida selectiva

F

12.170,58 €

TOTAL

O

129.321,62

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.

Temes d’urgència

Primer tema d’urgència.
A continuació la batlessa proposa als assistents el reconeixement d’urgència i posteriorment, si n’és
el cas, l’adopció del pertinent acord, del tema següent:
Descripció: Pròrroga de l’autorització de la Demarcació de Costes a les Illes Balears, per a realitzar
la segona fase del projecte de regeneració de la platja de Cala Bona. Regeneració de materials
exògens a realitzar per Marportsunbeach.
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Un cop exposada la urgència d’aquest tema per part de la batlessa, que la justifica en el fet d’haver
de realitzar la regeneració de la platja de Cala Bona abans de 30 d’abril de 2016; els assistents per
unanimitat acorden reconèixer la urgència del tema exposat.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 11 d’abril de 2016, RE núm.
2233, Tramesa per la Demarcació de Costes a les Illes Balears, per la qual es concedeix pròrroga de
l’autorització per a la regeneració de la platja de Cala Bona amb materials exògens, havent de
realitzar-se abans del dia 30 d’abril de 2016.

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la pròrroga de l’autorització atorgada per la Demarcació de
Costes a les Illes Balears, per a l’execució del projecte de regeneració de la platja de Cala Bona
amb materials exògens, segona fase, abans del 30 d’abril de 2016.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Marportsunbeach Mallorca S.L. ( Miguel Adrover
Rigo) per al seu coneixement i efectes.

Segon tema d’urgència.
Adjudicació del contracte d’obres relatives al “Projecte de reforma mirador a Costa dels Pins. Son
Servera.
A continuació la batlessa proposa als assistents el reconeixement d’urgència i posteriorment, si n’és
el cas, l’adopció del pertinent acord, del tema següent:
Identificació de l’expedient: Expedient de contractació 25-2015
Interessat: Ajuntament de Son Servera.
Descripció: Adjudicació del contracte d’obres relatives al “Projecte de reforma mirador a Costa
dels Pins. Son Servera”.
Un cop exposada la urgència d’aquest tema per part de la batlessa, que la justifica en el fet de donar
compliment al termini previst a l’article 151.3 del TRLCSP per a l’adjudicació del contracte; els
assistents per unanimitat acorden reconèixer la urgència del tema exposat.
Atès què mitjançant acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària de dia 2 de
febrer de 2016, es varen aprovar l’expedient i els plecs de clàusules administratives i de
prescripcions tècniques que regeixen l’adjudicació del contracte d’obres relatives al “Projecte de
reforma mirador a Costa dels Pins. Son Servera” i se sotmeteren a informació pública mitjançant
anunci publicat al BOIB núm. 19, de 9 de febrer de 2016.
Atès que durant la licitació es varen presentar les proposicions que consten en l’expedient, d’acord
amb el certificat emès pel secretari de la Corporació.
Vista l’acta de constitució de la Mesa de contractació de dia 14 de març de 2016, per a l’obertura
dels sobres núm. 1 de les ofertes presentades en temps i forma, en relació a l’expedient de
contractació 25-2015.
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Vista l’acta de la Mesa de contractació de dia 14 de març de 2016, per a l’obertura dels sobres núm.
2, en la qual eleva la proposta d’adjudicació del contracte d’obres relatives al “Projecte de reforma
mirador a Costa dels Pins. Son Servera”, expedient de contractació núm. 25-2015 a favor SORT
D’ENFORA S.L. amb CIF B-57275653, per un import de 79.383,16 euros (IVA exclòs),
Vista la resolució de batlia núm. 313/2016, de 16 de març de 2016, relatiu a l’expedient de
contractació núm. 25-2015, de classificació de les propostes i requeriment de documentació per
part de l’òrgan de contractació en relació a l’adjudicació d’aquest contracte d’obres.
Vista les actes de les Meses de Contractació del dies 6 i 11 d’abril de 2016, per a l’examen de la
documentació acreditativa, d’acord amb l’exigit al plec de clàusules administratives particulars,
aportada en termini, per SORT D’ENFORA S.L. amb CIF B-57275653 (RGE números 2.017, de
dia 4 d’abril de 2016 i 2.172 de dia 8 d’abril de 2016 ), així com la garantia definitiva per import de
3.969,16 euros, constituïda davant de la Tresoreria d’aquesta Corporació, d’acord amb la carta de
pagament de dia 8 d’abril de 2016, amb núm. d’operació 201600008705.
Per tot això, de conformitat amb el previst al plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques que regeixen l’ esmentat expedient de contractació, en relació al
previst a l’article 151, en relació a la classificació de les ofertes, l’adjudicació del contracte i la
notificació de l’adjudicació i a 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, relatiu a la
delegació d’atribucions a favor de la Junta de Govern Local.
Atesos els antecedents esmentats i examinada la documentació que conforma l’expedient de
contractació 25-2015.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Adjudicar a l’empresa SORT D’ENFORA S.L. amb CIF B-57275653, el contracte
d’obres relatives al “Projecte de reforma mirador a Costa dels Pins. Son Servera”, per import de
79.383,16 euros, IVA exclòs, per un termini d’execució de cinc mesos, a comptar a partir del dia
següent al de la formalització del contracte, d’acord amb el projecte de referència aprovat en sessió
ordinària de Junta de Govern Local de 27 d’octubre de 2015.
Segon.- Notificar a SORT D’ENFORA S.L. amb CIF B-57275653, adjudicatària del contracte, el
present acord i requerir-la perquè en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent
al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi contracte en document administratiu
Tercer.- Publicar la formalització del contracte d’obres relatives al “Projecte de reforma mirador a
Costa dels Pins. Son Servera”en el Perfil del Contractant de la pàgina web de l’ Ajuntament de Son
Servera.

Quart.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector
públic.
Cinquè.- Notificar l’ acord a la resta de licitadors del procediment objecte del present
acord, pel seu coneixement i efectes, i autoritzar la devolució de la garantia provisional
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per aquests prestada.
Sisè.- Nomenar director d’obra de les obres relatives al “Projecte de reforma mirador a
Costa dels Pins. Son Servera”, a Manuel García Ramis, amb DNI número 45586469P,
arquitecte col·legiat: 507288, del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.
Setè.- Nomenar directora d’execució material i coordinadora de seguretat i salut d’obra
de les obres relatives al “Projecte de reforma mirador a Costa dels Pins. Son Servera”, a
Carme Maria Aguiló Mora, amb DNI número 43088273G, arquitecta tècnica col·legiada
número Pm00944.
Vuitè.- Aprovar i disposar la despesa de 2.918,52 euros, IVA inclòs, per a la prestació
dels serveis corresponents al nomenament per a la direcció de l’obra ressenyada, amb
càrrec a la partida 2016/4500.610.86 del vigent pressupost, d’acord amb la retenció de
crèdit efectuada per l’interventor en data 12 d’abril de 2016.
Novè.- Aprovar i disposar la despesa de 4.948,90 euros, IVA inclòs, per a la prestació
dels serveis corresponents al nomenament per a la direcció d’execució material i
coordinació de seguretat i salut l’obra ressenyada, amb càrrec a la partida
2016/4500.610.86 del vigent pressupost, d’acord amb la retenció de crèdit efectuada per
l’interventor en data 12 d’abril de 2016
Desè.- Que una vegada prestats els serveis, es presenti 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.
Onzè.- Notificar el present acord als interessats als efectes oportuns.
Dotzè.- Donar trasllat el present acord al departament d’Intervenció

I sense més assumptes a tractar, la batlessa presidenta aixeca la sessió a les 13:00 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
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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 26 d’abril de 2016
Son Servera, 26 d'abril de 2016
El secretari

Antoni Gual Sureda

