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Acta de la sessió ordinària de Junta de Govern Local, de dia 19 de juliol de 2016.

Identificació de la sessió:
Número: 2016000015
Caràcter: ordinària
Data: 19 de juliol de 2016
Horari: De les 12:40 a les 13:15 hores
Lloc: Despatx de batlia

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

No assisteixen:
Ramón Reus Brunet

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

Tinent de Batlessa

Interventor accidental.
Guillem Balaguer Mayol

Secretària accidental:
Catalina Magdalena Servera Gual

Hi ha quòrum legal.

A Son Servera, sent les 12:40 hores del dia denou de juliol 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 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:
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1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 5 de
juliol de 2016
2. Expedient d'obra major núm. 22/2016
3. Expedient d'obra major núm. 37/2016
4. Expedient d'obra major núm. 47/2016
5. Expedient d'obra major núm. 66/2015
6. Expedient d'obra major núm. 73/2015
7. Expedient d'obra major núm. 80/2015
8. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Demarcació de Costes a les Illes Balears,
RE 4458. Pròrroga concessió.
9. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció General de Dependència. RE 4397.
10. Donar compte del decret 114/16 de 4 de juliol de 2016, PA 349/2015.
11. Aprovació de la justificació del pagament a justificar per import de 9.700,00 € del Sr. Francesc
Riera Caldentey, regidor de festes d'aquest Ajuntament.
12. Aprovació de la justificació de la subvenció per 2016 a la parròquia de Sant Joan Baptista.
13. Dev. garantia definitiva contracte "Subministrament i muntatge paviment esportiu al
poliesportiu Es Pinaró" per un import de 1.060,01 euros.
14. Assabentar junta de govern local del decret de batlia núm. 780/2016 de data 1 de juliol de 2016
15. Aprovació de factures de més de 3.000,00 €

1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
dia 5 de juliol 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 5 de juliol 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. 22/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000022/2016-OBRAS
Interessat: CARDOSO TREJO ANGEL ANTONIO
Descripció: projecte bàsic i execució de canvi de coberta en habitatge unifamiliar entre mitgeres al
carrer Major, 12.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 25 de febrer de 2016, amb
núm. 1195 presentada per CARDOSO TREJO ANGEL ANTONIO, consistent en projecte bàsic i
execució de canvi de coberta en habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer major, 12. d’aquest
terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
05/07/2016 i 12/07/2016
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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 la llicència sol·licitada de projecte bàsic i execució de canvi de coberta en
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Major, 12, amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl: Urbà. Zona
Intensiva I-A.

Finalitat de l’actuació i ús a que es destina:
Alçada permesa:
Volum permès:
Ocupació permesa:
Pressupost de les obres:
Termini d’execució:
Número d’habitatges:
Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:
Número de locals:

Canvi de coberta unifamiliar entre mitgeres.

7,95 ml / 9,40ml. Existent.
Existent.
Existent.
15.052,23 €.
24 mesos.
1 existent.
-------

CONDICIONS ESPECÍFIQUES
1-Terminis:
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-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/.
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 l’edificació, en cas de ser necessària.
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5-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.

3. Expedient d'obra major núm. 37/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000037/2016-OBRAS
Interessat: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U.
Descripció: Projecte de nova línea subt. de MT a 15 kv "Puigmir" per a connexió del C.M.M.
51181 "Alicia", al carrer Na Llambies, 26 de Cala Bona.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 14 d'abril de 2016, amb núm.
2319 presentada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U., consistent en projecte de
nova línea subt. de MT a 15 kv "Puigmir" per a conexió del C.M.M. 51181 "Alicia", al carrer Na
Llambies, 26, d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
04/07/2016 i 12/07/2016.
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 la llicència sol·licitada de projecte de nova línea subt. de MT a 15 kv "Puigmir"
per a conexió del C.M.M. 51181 "Alicia", al carrer Na Llambies, 26, d’aquest terme municipal,
amb les següents condicions:
-Pressupost de les obres: 2.809,37.-€
--Terminis:
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.
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4. Expedient d'obra major núm. 47/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000047/2016-OBRAS
Interessat: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U.
Descripció: Xarxa nova línia subterrània de B.T. al carrer Brucs, 12 de Costa dels Pins, C.T.
11452.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 26 de maig de 2016, amb núm.
3397 presentada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U., consistent en Xarxa nova
línia subterrània de B.T. , al CARRE BRUCS, DELS, 12 COSTA DELS PINS, C.T. 11452,
d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
04/07/2016 i 12/07/2016.
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 la llicència sol·licitada de projecte de xarxa nova línea subterrània de B.T. al
carrer Brucs, 12 de Costa dels Pins, C.T. 11452, amb les següents condicions:
-Pressupost de les obres: 3.681,28.-€
-Terminis:
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.

5. 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 d’execució de reforma i ampliació d'Agroturisme existent al polígon 17,
parcel·la 280.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 20 de juny de 2016, amb núm.
4443 presentada per INVERSIONES MEDITERRANEAS DE LLEVANT SL., consistent en
projecte d’execució de reforma i ampliació d'Agroturisme existent al polígon 017,
parcel·la 280,
d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
13/07/2016 i 14/07/2016
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.- Aprovar el projecte d’execució de reforma i ampliació d’Agroturisme existent al polígon
17, parcel·la 280 i autoritzar l’inici de les obres.
Tractant-se de l’autorització de l’inici de les obres, la data en la qual es notifiqui el present acord
determinarà els terminis per a l’execució de l’obra.

6. Expedient d'obra major núm. 73/2015
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000073/2015-OBRAS
Interessat: BERNDT-WOLFGANG BLAUM – ULRIKE BLAUM
Descripció: legalització d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina i incorporació a
l'ordenació segons la disposició transitòria desena de la llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús
del sòl, de magatzems exempts i paviments al polígon 17, parcel·la 260-218-222.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 27 d'agost de 2015, amb núm.
5891 presentada per BERNDT-WOLFGANG BLAUM – ULRIKE BLAUM, consistent en
legalització d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina i incorporació a l'ordenació segons la
disposició transitòria desena de la llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, de
magatzems exempts i paviments al polígon 017,
parcel·la 260-218-222, d’aquest terme
municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
12/07/2016 i 04/07/2016
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 la llicència sol·licitada de legalització d'ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat i
piscina i incorporació a l'ordenació segons la disposició transitòria desena de la llei 2/2014, de 25
de març, d'ordenació i ús del sòl, de magatzems exempts i paviments al polígon 17, parcel·la 260218-222, amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl:
Sòl rústic comú, Àrea d’Interès Agrari Extensiu (AIA-E)
Oliverar, Àrea de Prevenció de Risc (APR) d’Incendis, d’Erosió, i d’Esllavissaments i Àrea amb
el Risc de Contaminació d’Aqüífers. Unitat Paisatgística UP5 i Àmbit de Planejament Coherent
APC 3.
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Legalització d’ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat
i piscina, incorporació a l’ordenació segons la DT Desena de Llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, de magatzems exempts i paviments, i adequació de baranes i evacuació
d’aigües residuals
Alçada permesa:
Volum permès:
Ocupació permesa:
Pressupost de les obres:

Existent
Edificabilitat – 676,59 m²
1.597,20 m²
Legalització – 255.407,39 euros
Incorp. Orden. – 4.693,05 euros
Adequació – 12.578,85 euros
TOTAL
– 272.679,29 euros

Termini d’execució:

24 mesos.

Número d’habitatges:
Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:
Número de locals:

1
2
-----

CONDICIONS ESPECÍFIQUES
1-Terminis:
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-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.
3-No es podrà atorgar el certificat final d’obra de l’edificació si no s’han realitzats tots els tràmits
establerts al Pla Hidrològic Balear, com és la presentació d’una còpia de la declaració responsable
entrada a l’Administració Hidràulica.
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4-Es compliran totes les condicions i mesures incloses als informes dels organismes
supramunicipals competents afectats, el contingut de les quals us serà comunicat (Informe de la
Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca respecte a la zona de risc d’incendi forestal, emès el 21-03-2016 per l’expedient AP033-16).

7. Expedient d'obra major núm. 80/2015
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000080/2015-OBRAS
Interessat: UND SO WEITER S.L.
Descripció: projecte d’execució d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a l’Avda. del Pinar, 75-b de
Costa dels Pins.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 27 de juny de 2016, amb núm.
4098 presentada pel Sr./Sra. UND SO WEITER S.L., consistent en projecte d’execució d'habitatge
unifamiliar aïllat i piscina a l’Avda. del Pinar, 75-b de Costa dels Pins, d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
05/07/2016 i 12/07/2016
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.- Aprovar el projecte d’execució d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina a l’Avda. del Pinar,
75-B de Costa dels Pins i autoritzar l’inici de les obres.
La data en la qual es notifiqui l’aprovació del projecte d’execució, determinarà els terminis per a
l’execució de l’obra.

8. Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Demarcació de Costes a les Illes
Balears, RE 4458. Pròrroga concessió.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES, RE 4458.
Interessat: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Demarcació de Costes a les Illes
Balears.
Descripció: Pròrroga concessió d’ocupació de 6.298.- metres quadrats de domini públic marítim
terrestre estatal.
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Tot seguit es dóna compte de la documentació tramesa pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient, Demarcació de Costes a les Illes Balears, la qual s’ha registrat d’entrada en aquest
Ajuntament en data 11 de juliol de 2016, núm. 4458.

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la documentació tramesa pel Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, Demarcació de Costes a les Illes Balears, per la qual s’atorga a la
“Asociación de usuarios del embarcadero de Punta Rotja”, una pròrroga de la concessió
d’ocupació de 6.298 metres quadrats atorgada per a embarcador, amarrador, solàriums i mur de
contenció a una zona de la costa anomenat Punta Roja d’aquest terme municipal, per un termini de
24 anys a computar des del 10 de setembre de 2015.

9. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció General de Dependència. RE
4397.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES. RE 4397.
Interessat: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció General de Dependència
Descripció: Notificació en relació a la clàusula 7.1 c) del conveni de col·laboració per a la reserva i
l’ocupació de places d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència.

Tot seguit es dóna compte de l’escrit tramès per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,
Direcció General de Dependència, RE 4397, relativa la clàusula 7.1 c) del conveni de col·laboració
signat entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i aquest Ajuntament per a la reserva i
l’ocupació de places d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència, la qual obliga a
la utilització del programa informàtic Central de Reserves (PRECODE).

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de l’escrit tramès per la Conselleria de Serveis Socials i
Cooperació, Direcció General de Dependència, RE 4397, relativa la clàusula 7.1 c) del conveni de
col·laboració signat entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i aquest Ajuntament per a
la reserva i l’ocupació de places d’estades diürnes per a gent gran en situació de dependència, la
qual obliga a la utilització del programa informàtic Central de Reserves (PRECODE).
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la regidora responsable de l’àrea municipal d’Eduació i
Serveis Socials, Catalina Servera Elhauge; així com a l’àrea municipal de Comunicació,
Modernització, Mobilitat, Sanitat i Cementeri, Sergio Valbuena Pérez, per al seu coneixement i
efectes.
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10. Donar compte del decret 114/16 de 4 de juliol de 2016, PA 349/2015.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: Donar compte del decret 114/16 de 4 de juliol de 2016, PA 349/2015.
Tot seguit es dóna compte del decret núm. 114 de 2016, de 4 de juliol de 2016, dictat dins la
tramitació del Procediment Abreujat 349/2015, Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada del decret núm. 114/16 de 4 de juliol de 2016, pel qual es dóna
per desistida la reclamació de Allianz Compañía de Seguros y reaseguros SA, formulada contra
aquest Ajuntament, i es declara acabat el procediment Abreujat 349/2015.

11. Aprovació de la justificació del pagament a justificar per import de 9.700,00 € del Sr.
Francesc Riera Caldentey, regidor de festes d'aquest Ajuntament.

Identificació d’expedient: 000088/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de la justificació del pagament a justificar per import de 9.700,00 € del Sr.
Francesc Riera Caldentey, regidor de festes d'aquest Ajuntament.

Vista la despesa justificada de l’habilitat, Sr. Francesc Riera Caldentey, regidor de festes
d’aquest Ajuntament i que a continuació es detalla:

DATA
27-06-2016

PARTIDA
TERCER
2016/3380/226.10 Centaño Producciones, SL

CONCEPTE
Actuació Los Diablos 24-06-16
TOTAL
Reintegrament a tresoreria
TOTAL PAJ

IMPORT
9.680,00 €
9.680,00 €
20,00 €
9.700,00 €

Es justifica un total de 9.680,00 €.
Vist l’informe de l’interventor municipal, al qual fiscalitza la justificació del pagament a
justificar del Sr. Riera, per fer front a despeses de festes Sant Joan 2016.
Vist que es fiscalitza de CONFORMITAT l’esmentada justificació
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Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la justificació del pagament a justificar de 9.700,00 € de data 27 de juny de
2016, a nom de Francesc Riera Caldentey, regidor de festes d’aquest Ajuntament.
Segon.- Notificar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria pel seu control i
execució material.

12. Aprovació de la justificació de la subvenció per 2016 a la parròquia de Sant Joan
Baptista.

Identificació d’expedient: 000090/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de la justificació de la subvenció per 2016 a la parròquia de Sant Joan
Baptista.

Vist el conveni elevat a ple, i signat en data 14 de març de 2007, en virtut del qual l'Ajuntament de
Son Servera es comprometia a aportar en diferents anualitats les despeses de reforma de l'església
nova.
Vista la justificació de les despeses incorregudes i l'informe favorable de l'arquitecta municipal de
data 22 de setembre de 2008.
Vist l'informe de l'interventor de data 6 de juliol de 2016.
Vista la clàusula setena del conveni:
"SETENA. - L'Ajuntament es compromet a canvi de la cessió d'ús a abonar, un cop justificada la realització
de les obres amb les corresponents certificacions degudament expedides, les despeses en què incorri la
PARRÒQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA per a la realització de les obres.
La present cessió queda subjecta a la condició resolutòria consistent en què l'Ajuntament de Son Servera
aprovi plenàriament la despesa plurianual que aquest conveni suposa, havent dotar cada any en el seu
pressupost les partides necessàries per atendre (en concepte d'operació de capital i d'interessos) , els
compromisos que es deriven de la justificació de les obres ja acabades i de l'execució i certificació de les
obres iniciades que són objecte d'aquest conveni, que en cap cas podran superar els imports següents per a
cadascuna de les anualitats que s'indiquen en el quadre següent:
a) la quantitat de 212.661,20 €, equivalent a la part que l'Ajuntament de Son Servera es compromet a aportar
com a conseqüència de la cessió d'ús, amb càrrec a la partida 2008/4530.780.00, o la que es designi en els
pressupostos dels exercicis següents, desglossant anualment de la següent manera:
2008
-16.828,78 €
2009
-17.687,05 €
2010
-18.589,09 €
2011
-19.537,13 €
2012
-20.533,53 €
2013
-21.580,74 €
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2014
2015
2016
2017

-22.681,35 €
-23.838,10 €
-25.053,84 €
-26.331,59 €

b) La quantitat de 64.083,82 €, corresponent als interessos derivats de la càrrega financera, amb càrrec a la
partida 2008/4530.480.00, o la que es designi en els pressupostos dels exercicis següents, desglossant
anualment de la següent manera:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-10.845,72 €
-9.987,45 €
-9.085,41 €
-8.137,37 €
-7.140,98 €
-6.093,77 €
-4.993,15 €
-3.836,40 €
-2.620,66 €
-1.342,91 €

Vist l’anterior,

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- L'aprovació, disposició i reconeixement de l'obligació de pagament de l'anualitat
corresponent a l'exercici 2015, a favor de la PARRÒQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA, de les
següents quantitats:
• 2.620,66 €, encàrrec l’aplicació 2016/3360.480.00.
• 25.053,84 €, encàrrec l’aplicació 2016/3360.780.00.
Segon.- Abonar l'import de la subvenció al compte corrent de la Parròquia a la Banca March.

13. Dev. garantia definitiva contracte "Subministrament i muntatge paviment esportiu al
poliesportiu Es Pinaró" per un import de 1.060,01 euros.
Identificació d’expedient: 000093/2016-INTERV
Interessat: FITFLOOR IBERICA DE PAVIMENTOS SL
Descripció: Devolució garantia definitiva contracte "Subministrament i muntatge paviment esportiu
al poliesportiu Es Pinaró" per un import de 1.060,01 euros.
Vista la sol·licitud de FITFLOOR IBERICA DE PAVIMENTOS SL, amb CIF núm. EXB9933773-5, de data 09/06/2016 per la qual sol·licita la devolució de la garantia definitiva
corresponent a “Subministrament i muntatge paviment esportiu al poliesportiu Es Pinaró” per un
import de 1.060,01 €.

13

Vist el decret 1198/2013 de 20/09/2013 en el qual es resol adjudicar l’execució de l’esmentat
contracte a l’empresa Fitfloor Ibérica de Pavimentos, SL.
Vista la formalització del contracte signat en data 15/10/2013.
Vist l’apartat E (termini de garantia) del plec de clàusules administratives que regeixen aquest
contracte: “El termini de garantia serà de dos anys a comptar des de l’acta de recepció del
subministrament”.
Atesa la inexistència d’acta de recepció i vista la factura núm. 43 presentada per l’empresa en data
25/11/2013 per un import de 65.252,15 euros i que correspon al subministrament, muntatge i pintat
de pistes al pavelló poliesportiu.
Vist l’informe de l’enginyer tècnic industrial de l’Ajuntament, Joan Albert Bauzá Mayol, de data
30/06/2016 segons el qual “l’empresa ha dut a terme les obres correctament”.
Vist l’informe de Tresoreria de data 07/07/2016 al qual es fa constar l’existència de la garantia
sol·licitada.
Per tot això,

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la devolució de les garantia definitiva per un import de 1.060,01 euros a
l’empresa Fitfloor Ibérica de Pavimentos, SL. Corresponent al contracte "Subministrament i
muntatge paviment esportiu al poliesportiu Es Pinaró"
Segon.- Donar compte del present acord a l’interessat i al departament de tresoreria d’aquest
ajuntament, pel seu coneixement i execució material.

14. Assabentar junta de govern local del decret de batlia núm. 780/2016 de data 1 de juliol
de 2016
Identificació d’expedient: 000095/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Assabentar junta de govern local del decret de batlia núm. 780/2016 de data 1 de juliol
de 2016
Vist el decret de batlia núm. 780/2016 de data 1 de juliol de 2016, pel qual la batlessa aprova
les factures de telèfons amb registre 2016002180 i 2016002181 per import de 3.287,98 € i 50,90
€ respectivament.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada del decret de batlia núm. 780/2016 de data 1 de juliol de
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2016, pel qual s’aproven les factures amb registre 2016002180 i 2016002181 per import de
3.287,98 € i 50,90 € respectivament.
Segon.- Notificar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria pel seu control i
execució material.

15. Aprovació de factures de més de 3.000,00 €
Identificació d’expedient: 000094/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de factures de més de 3.000,00 €
Vist el decret de batlia núm. 832/2016 de data 13 de juliol de 2016 pel qual, la batlessa aixeca les
objeccions presentades per l’interventor municipal a les factures amb registre núm. 2016002250,
2016002257 i 2016002331.
Vists els informes emesos per l’interventor municipal de cada una de les factures que a continuació
es relacionen:

O
CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE

INFORME

IMPORT

2016001260
/ 3120 / 63216
INVERSIONS PAC
41498904G-MORLA VILLALONGA ANTONIO
HONORARIS PROJECTE INTEGRAT D'OBRES I INSTAL.LACIONS (BASIC I

F

7.139,00 €

2016001810
/ 4500 / 21000
B57792079-SERVERA SUÑER SL
ARREGLO ACERAS Y BORDILLOS

F

4.549,60 €

2016002097
/ 4320 / 22706
ESTUDIS I TREBALLS TECNICS TURISME
B57386476-YV DE TRANSPORTE Y TURISMO SL
SERVEIS DE LES OFICINES D'INFORMACIO TURISTICA, MAIG

F

3.907,30 €

2016002159
/ 3200 / 21200
CONSERV. I REPAR.EDIFICIS
B57643348-OBRES I PAVIMENTS MESTRAL
OBRES ESCOLES VELLES SEGONS DECRET DE BATLIA 724/2016

F

4.107,71 €

2016002163
/ 3380 / 22610
FESTES POPULARS
G57779050-ASSOCIACIO MANANGELMENT MUSICAL
ORQ. GRAN CASINO A LA PLAÇA DEL MERCAT DIA 23-06-2016

F

3.025,00 €

2016002222
/ 4910 / 20200
LLOGUER PUIG DE SON CORB
41219979T-CANO OLEO MARIA SERAFINA
LLOGUER PENYES VERMELLES, PUIG DE SON CORB ANY 2016

F

7.260,00 €

2016002245
/ 1640 / 22706
CONTRACTE CEMENTERI
B07683410-GRUP MUNTANER-RIBOT SL
SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---

F

9.117,86 €

2016002249
/ 4320 / 22761
CONTRACTES PRESTACIO SERV
B57256026-MARSAVE MALLORCA S.L.
SERVEIS DE VIGILANCIA I SOCORRISME

F

23.169,08 €

2016002250

Aixeca

/ 3200 / 22799

CONSERV.I REPAR.INFRAESTR.I BENS

TRANSPORT ESCOLAR

5.841,79 €
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A07015100-AUTOCARES MANACOR S.A.
TRANSPORT ALUMNES IES, JUNY (16d x 331,92€)unio---

REPARO DA
832/16

2016002255
/ 9200 / 21601
MANTENIMENT D'APLICACIONS
A81608077-T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.
MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS PERIODE

F

2016002257
/ 2311 / 22761
GESTIO CENTRE DIA
B07411598-LIREBA SERVEIS INTEGRATS SL
SERVEI DE ESTADES DIURNES DE SON SERVERA. MES DE JUNIO

Aixeca
REPARO DA
832/16

2016002258
/ 1720 / 22710
TRACTAMENT RESIDUS
B57208878-MAC INSULAR SL
SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS, JUNY

F

8.292,41 €

2016002270
/ 1620 / 22740
CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA
U57671596-MELCHOR MASCARO, SA Y NET Y FRESC, SL. UTE
003147 - RECOLLIDA SELECTIVA-Servei públic de recollida selectiva porta a porta i

F

12.170,58 €

2016002273
/ 1630 / 22751
CONTRACTE NETEJA I JARDINERIA
A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A.
C00081 - (SON SERVERA) NETEJAVIARIA I MANTENIMENT ZONAS

F

63.911,46 €

2016002290
/ 1620 / 22761
INCINERACIO I TRACTAMENT RESIDUS
A07326473-TIRME S.A.
Tratamiento R.S.U./ETM00237300/6668-GNF-Tratamiento

F

102.426,25 €

2016002292
/ 3380 / 22610
FESTES POPULARS
B57132383-ON LINE SONORITZACIONS SL
SWING, FESTA D´ESCUMA I REVIVAL---

F

8.954,00 €

2016002331
/ 1610 / 21000
MANTENIMENT CLAVEGUERAM
B07124381-REBALIM, SL
DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM-DESEMBOSSAR TUBERIA

Aixeca
REPARO DA
832/16

3.293,40 €

2016002332
/ 1610 / 22101
CONSUM AIGUA EDIFICIS
A07014053-AGUAS DE SON SARD SA
EXCEDENT CONSUM 2015-CONSERVACIO PARC COMTADORS-FACTOR

F

7.245,31 €

TOTAL

7.941,76 €

O

11.275,00 €

293.627,51

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

I sense més assumptes a tractar, la batlessa presidenta aixeca la sessió a les 13:15 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

16

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 2 d’agost de 2016
Son Servera, 3 d'agost de 2016
La secretària accidental.

Catalina Magdalena Servera Gual
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