Acta de la sessió ordinària de Junta de Govern Local, de dia 30 d'agost de 2016.

Identificació de la sessió:
Número: 2016000018
Caràcter: ordinària
Data: 30 d'agost de 2016
Horari: De les 12:30 a les 12:52 hores
Lloc: Despatx de batlia
Assistents:
Natalia Troya Isern
Antoni Servera Servera
María Arenas Zarco
Margarita Vives Andreu
Miguel Angel Espases
Collantes

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

No assisteixen:
Ramón Reus Brunet

Interventor:
Sr. Norberto González Osorio
Secretari:
Sr. Antoni Gual Sureda
Hi ha quòrum legal.
A Son Servera, sent les 12.30 hores del dia trenta d’agost 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 de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
dia 16 d'agost 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 16 d’agost 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 subvenció 08-2016. Atorgament subvenció nominativa, mitjançant concessió
directa a Aproscom Fundació.
Vista la documentació aportada per Aproscom Fundació en data 19 d’agost de 2016 amb RGE
núm. 5259.
Vista la provisió de batlia de data 22 d’agost 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 Aproscom
Fundació, prevista a les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe jurídic de Secretaria relatiu al procediment i legislació aplicable, emès en data 23
d’agost de 2016.
Vist de l’interventor emès en data 24 d’agost 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 24 d’agost 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 2016/2310.480.05 del pressupost vigent, una subvenció
a Aproscom Fundació, amb CIF G07065386, consistent en una ajuda econòmica per import de
6.500,00 euros, perquè puguin continuar duent a terme programes d’atenció a usuaris dels centres
i serveis d’atenció especialitzada per a persones amb discapacitat i concretament per a l’execució
del programa Activitats de lleure Estiu 2016.
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 a la beneficiària de la subvenció, Aproscom Fundació, amb CIF G07065386, 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 Aproscom Fundació que haurà de presentar la documentació justificativa de
la subvenció abans de dia 31 de desembre de 2016.
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3. Delegació del Govern Illes Balears. RGE 5327 de data 24 d'agost de 2016. Autorització
per a la instal·lació de diverses càmeres de vídeo vigilància fixes.

A continuació es dóna compte de l’autorització administrativa per a la instal·lació d’una sèrie de
vídeo càmeres fixes a la Plaça Mallorca i al carrer Llorenç Cabrera per a la gravació i captació
d’imatges a sol·licitud de l’Ajuntament de Son Servera (expedient 160525014-VV).
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Donar-se per assabentada de la ressenyada resolució.

4. Demarcació de Costes a les Illes Balears. RGE 5270 de data 19 d'agost de 2016. Remissió
de denegació per a l'ocupació de domini públic marítim terrestre estatal amb
instal·lacions desmuntables de temporada a Cala Millor.
A continuació es dóna compte de la documentació tramesa per la Demarcació de Costes a les Illes
Balears, registre d’entrada núm. 5270 de 19 d’agost de 2016, relatiu a la denegació per a
l’ocupació de béns de domini públic marítim i terrestre estatal amb instal·lacions desmuntables de
temporada a Cala Millor referent a la sol·licitud de permís d’accés a la platja per a les excursions
nàutiques amb taules de surf.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la ressenyada resolució.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la regidora responsable de Comptes i Hisenda, Turisme i
Gent Major, Margarita Vives Andreu.

5. Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques. RGE 5107 de
10.08.2016.
Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques. RGE 5107 de 10.08.2016.
Tot seguit es dóna compte de la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
de 28 de juliol de 2016 per la qual es concedeix la quantitat de 114.706,91 euros del fons de
cooperació local de l’any 2016 amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears a favor de l’Ajuntament de Son Servera
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la ressenyada resolució.
Segon.- Donar trasllat de la documentació tramesa i del present acord a la regidora responsable
de l’àrea municipal de Comptes i Hisenda, Turisme i Gent Major, Margarita Vives Andreu així
com a l’àrea d’Intervenció, per al seu coneixement i efectes
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6. Aprovació de la subvenció de capital per la construcció del camp de futbol de Son
Servera.

Identificació d’expedient: 000103/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de la subvenció de capital per la construcció del camp de futbol de Son
Servera.
VIST el Conveni signat amb l’Excm. Ajuntament de Son Servera i l’Empresa Municipal Son
Servera Segle XXI, i aprovat en Ple de 3 de novembre de 2004.
VIST que en el mateix l’Ajuntament es compromet a pagar les despeses d’amortizació i
interessos del préstec concertat per la construcció del Camp de Futbol.
VIST l’informe emès en data 24 d’agost de 2016, per l’interventor.
VISTS les quantitats que s’han de reconèixer.

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la despesa i reconèixer les següents obligacions:
Exercici 2016
23ª quota amortizació i interessos:
40,74 € interessos.
88.549,86 € amortizació.
TOTAL

88.590,60 €

Segon.- Donar compte als serveis d’intervenció i tresoreria, per la seva execució material.

7. Aprovació de la justificació del pagament a justificar de 1.200,00 euros del Sr. Sergio
Valbuena, regidor de comunicació d'aquest Ajuntament.

Identificació d’expedient: 000104/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de la justificació del pagament a justificar de 1.200,00 euros del Sr. Sergio
Valbuena, regidor de comunicació d'aquest Ajuntament.

1.- Vista la despesa justificada de l’habilitat, Sr. Sergio Valbuena Pérez, regidor de
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comunicació d’aquest Ajuntament i que a continuació es detalla:

DATA
01/08/2016
20-07-2016

PARTIDA
TERCER
2016/9200/626.13 PC Componentes
2016/9200/626.13
BBVA

CONCEPTE
Material infomàtic
Comissió per transferència

IMPORT
620,95 €
5,00 €

TOTAL

625,95 €

Reintegrament a tresoreria

574,05 €

TOTAL PAJ

1.200,00 €

2.- Vist l’informe de l’interventor municipal, al qual fiscalitza la justificació del pagament a
justificar del Sr. Valbuena, per fer front a les despeses de material informàtic.
3.- Vist que es fiscalitza de CONFORMITAT l’esmentada justificació
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la justificació de pagament a justificar de 1.200,00 € del Sr. Sergio
Valbuena Pérez, regidor de comunicació concedida en data 18 de juliol de 2016 (Decret
871/2016).
Segon.- Notificar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria pel seu control i
execució material.

8. Aprovació factures més de 3.000,00 €

Identificació d’expedient: 000102/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació factures més de 3.000,00 €

Vist el decret de batlia núm. 1020/2016 de data 23/08/2016 pel qual, la batlessa, aixeca les
objeccions presentades per l’interventor municipal a les factures amb registre núm. 2016002697 i
2016002774.
Vists els informes emesos per l’interventor de cada una de les factures que a continuació se
relacionen:
O
CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE

INFORME

IMPORT

2016002674
/ 4500 / 21000
CONSERV.I REPAR.INFRAESTR.I BENS
B57167249-A PLOM CONSTRUCCIONS I REPARACIONS, S.L.
TREBALLS VARIS JULIOL 2016

F

5.591,71 €

2016002679
/ 4500 / 21901
REPARACIO ALTRE INMOBILITZAT (
A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A.
A00243 - LIMPIEZA CAMINOS SONSERVERA-LIMPIEZA Y DESBROCE DE

F

9.075,00 €
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2016002697
/ 3400 / 22103
SUMINISTRES ENERGETICS
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU
POLIESPORTIU 30-06-16/31-07-16
P1-Consumo P2
P1-ConsumoP3

Aixeca
REPARO DA
1020/1

3.684,22 €

2016002774
/ 1610 / 21000
MANTENIMENT CLAVEGUERAM
B07124381-REBALIM, SL
DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM-DESEMBOSSAR TUBERIA

Aixeca
REPARO DA
1020/1

3.948,45 €

2016002776
/ 2310 / 22693
PROGRAMA INMIGRACIO
G64147184-FUNDACIO INSTITUT REINSERCIO SOCIAL
CURS DE FORMACIO EN AUXILIAR DE CUINA, DE L'1 DE MAIG AL 15 DE

F

5.599,89 €

2016002777
/ 3380 / 22610
FESTES POPULARS
B57132383-ON LINE SONORITZACIONS SL
EQUIP DE SO I LLUM- FESTES CALA MILLOR- TORRAROCK- GRUP

F

9.559,00 €

2016002844
/ 1720 / 62316
B57578221-AVENC VERD SL
POVAL TANCAT 20 L. VERD

CONTENIDORS PUNT VERD

F

6.171,00 €

2016002845
/ 4310 / 64116
44135477600029-SARL ILTR
GEODP-Mercado

ADQUISICIÓ PROGRAMA MERCAT

F

8.280,00 €

TOTAL

O

51.909,27

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 pel seu control i
execució material.

I sense més assumptes a tractar, la batlessa presidenta aixeca la sessió a les 12.52 hores del dia
abans assenyalat, de la qual s’estén la present acta, i jo com a secretari en don fe.
Vist i plau
El secretari

La batlessa

Antoni Gual Sureda

Natalia Troya Isern
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