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Acta de la sessió ordinària de Junta de Govern Local, de dia 22 de novembre de 2016.

Identificació de la sessió:
Número: 2016000025
Caràcter: ordinària
Data: 22 de novembre de 2016
Horari: De les 12:30 a les 12:45 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 22 de novembre 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 8 de
novembre de 2016
2. Expedient d'obra major núm. 14/2015
3. Expedient d'obra major núm. 91/2016
4. Devolució aval definitiu "Subministrament camió 12 tones amb ganxo elevador" per un
import de 4.025,94 euros.
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5. Aprovació devolució aval definitiu "Gestió servei públic de transport de viatgers per
carretera" per un import de 51.761,58 euros.
6. Aprovació devolució garantia per execució d'obres a l'edifici de vivendes c/Coma de
Bolengues, 44 del Port Verd per un import de 16.320,00 euros.
7. Aprovació de la justificació del pagament a justificar de data 7 de novembre de 2016 al Sr.
Sergio Valbuena, regidor de comunicació per import de 4.000,00 euros per despeses
informàtiques.
8. Aprovació de factures de més de 3.000,00 euros

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
de 8 de novembre 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 8 de novembre 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. 14/2015
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000014/2015-OBRAS
Interessat: SERRA PAYERAS ANTONIO
Descripció: Error gràfic de legalització de reforma i ampliació de plantes 1a. i 2a. d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres al CARRE COS, DES, 42.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 27 d’octubre de 2016, amb
núm. 6615 presentada per SERRA PAYERAS ANTONIO, consistent en Errror gràfic de
legalització de reforma i ampliació de plantes 1a. i 2a. d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al
CARRE COS, DES, 42, d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
31/10/2016 i 02/11/2015
D’acord amb allò que estableix la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl a les Illes
Balears i un cop examinada la documentació esmentada, que obra dins de l’expedient.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir a SERRA PAYERAS ANTONIO la llicència sol·licitada d’error gràfic de
legalització de reforma i ampliació de plantes 1a. i 2a. d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al
CARRE COS, DES, 42 amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl:

Urbà. Zona Intensiva B
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Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Legalització de reforma i ampliació de plantes 1a i 2a
d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres i projecte bàsic i d’execució de
modificació de façana.
Alçada permesa:
9,86 m
Volum permès:
Edificabilitat – 409,30 m²
Ocupació permesa:
PB – 100%; PP – 79,00 %; i PP2 – 11,29%
Pressupost de les obres:
Legalització – 17.117,00 €
P. Modif. Façana - 2.253,46 €.
Termini d’execució:
24 mesos.
Número d’habitatges:
Existent (1)
Número d’aparcaments:
Existents
Número d’ascensors:
--Número de locals:
--No es modifica cap paràmetre urbanístic, es tracte d’esmena d’errors gràfics.
CONDICIONS ESPECÍFIQUES
1.- Execució:
Inici d’obres: No procedeix
Finalització d’obres: No procedeix
2.-Obligacions durant l’execució de les obres:
-Compliment de les ordenances vigents en matèria d’obres o similar del municipi i que poden ser
consultades a la web municipal www.sonservera.es/.
3.-La modificació de qualsevol dels paràmetres del projecte està subjecta a una nova llicència
municipal prèvia que podrà concedir-ne o denegar-ne d’acord amb el planejament vigent.
4.-L’ocupació de la via pública haurà de ser autoritzada per l’organisme competent
independentment de la llicència d’obres de reforma de l’edificació.
5.-Subjecta a les condicions impostes pels organismes supramunicipals que poden afectar a
l’expedient en ses seves competències, el contingut de les quals seria comunicat.

3. Expedient d'obra major núm. 91/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000091/2016-OBRAS
Interessat: LOPEZ ARTIGUES AMADOR
Descripció: ampliació de piscina i paviments perimetrals annexes a habitatge unifamiliar aïllat i
modificacions de buits de façana i a la distribució interior al polig 011, parcel·la 119.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 27 d'octubre de 2016, amb
núm. 6641 presentada per LOPEZ ARTIGUES AMADOR, consistent en ampliació de piscina i
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paviments perimetrals annexes a habitatge unifamiliar aïllat i modificacions de buits de façana i a
la distribució interior, a polig 011, parcel·la 119, d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
11/11/2016 i 14/11/2016.
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 al Sr. LOPEZ ARTIGUES AMADOR la llicència sol·licitada d’ampliació de
piscina i paviments perimetrals annexes a habitatge unifamiliar aïllat i modificacions de buits de
façana i a la distribució interior al polig 011, parcel·la 119 amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl:

Sòl Rústic General (SRG), Àrea de Prevenció de Risc
(APR) d’Inundacions, Àrea amb el Risc de Contaminació
d’Aqüífers i Perímetre de protecció de pous. Unitat
Paisatgística UP6-Llevant, Àmbit de planejament
coherent APC 4 segons les NS.
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Ampliació de piscina i paviments perimetrals annexes a
habitatge unifamiliar aïllat aïllat i modificacions de buits de façana i a la distribució interior.
Alçada permesa:
7,40 m (Igual anterior)
Volum permès:
753,90 m³ ( Edificabilitat – 220,40 m²) (Igual
anterior)
Ocupació permesa:
348,85 m²
Pressupost de les obres:
8.318,30 euros.
Termini d’execució:
24 mesos.
Número d’habitatges:
Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:
Número de locals:

1 (Igual anterior)
2 (Igual anterior)
-----

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 8
de la Llei de disciplina urbanística de les Illes Balears).
Possibilitat de pròrrogues de la llicència: Prèvia la sol·licitud oportuna, sempre que les obres es
demoressin o es paralitzessin per causes de força major o altra circumstància imprevista i
inevitable es tindrà dret a l’obtenció automàtica d’una única pròrroga per un període no superior a
la meitat del termini inicial.
2-Es manté vigent tota la documentació administrativa de l’expedient original 59/2013-OBRES,
mentre no es comuniqui en el sentit contrari, per part del promotor.
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3-Es mantenen vigents, si és el cas, les condicions específiques de l’expedient 59/2013-OBRES
per a l’execució de l’obra.
4-La modificació de qualsevol dels paràmetres del projecte està subjecta a una nova llicència
municipal prèvia que podrà concedir-ne o denegar-ne d’acord amb el planejament vigent.

4. Devolució aval definitiu "Subministrament camió 12 tones amb ganxo elevador" per
un import de 4.025,94 euros.
Identificació d’expedient: 000125/2016-INTERV
Interessat: JIMECA SL
Descripció: Devolució aval definitiu "Subministrament camió 12 tones amb ganxo elevador" per
un import de 4.025,94 euros.

Vista la sol·licitud de JIMECA SL, amb CIF núm. ES-B4117069-7, de data 19/10/2016 per la
qual sol·licita la devolució de aval definitiu "Subministrament camió 12 tones amb ganxo
elevador" per un import de 4..025,94 euros.
Vist el punt E del quadre de característiques detallat al plec de clàusules administratives “El
termini de garantia serà d’un mìnim de dos anys a comptar des de la data de l’acta de recepció
del subministrament”.
Vista l’acta de recepció signada en data 29/07/2014.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic industrial en data 04/11/16 segons el qual “l’empresa ha
duit a terme el subministrament del camió correctament”.
Vist l’informe de Tresoreria de data 04/11/2016 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 l’aval definitiu "Subministrament camió 12 tones amb ganxo
elevador" a l’empres JIMECA, SL per un import de 4.025,94 euros.
Segon.- Donar compte del present acord a l’interessat i al departament de tresoreria d’aquest
ajuntament, pel seu coneixement i execució material.
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5. Aprovació devolució aval definitiu "Gestió servei públic de transport de viatgers per
carretera" per un import de 51.761,58 euros.
Identificació d’expedient: 000129/2016-INTERV
Interessat: AUTOCARES MANACOR S.A.
Descripció: Aprovació devolució aval definitiu "Gestió servei públic de transport de viatgers per
carretera" per un import de 51.761,58 euros.

Vista la sol·licitud de AUTOCARES MANACOR S.A., amb CIF núm. ES-A0701510-0, de data
10/10/2016 per la qual sol·licita la devolució de l’aval definitiu corresponent a "Gestió servei
públic de transport de viatgers per carretera" per un import de 51.761,58 euros.
Vist que en data 24/02/2015 va finalitzar el contracte, formalitzat en data 24/02/2009 per un
termini de 6 anys amb un màxim de 9 incloses les pròrrogues, d’acord amb la clàusula 5ena. del
plec de clàusules administratives aprovat mitjançant acord de Ple de dia 20/11/2008.
Vist que per part de l’empresa no es va sol·licitar per Registre General d’Entrada d’aquesta
corporació la pròrroga del contracte ressenyat.
Vist que en data 13/07/2015 se li va comunicar a Autocares Manacor, SA que, després d’un estudi
i un informe de l’interventor que posava de manifest que el servei era deficitari, el dia 31/07/2015
era el darrer de prestació d’aquest servei.
Vist l’informe de Tresoreria de data 04/11/2016 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 l’aval definitiu "Gestió servei públic de transport de viatgers
per carretera" per un import de 51.761,58 euros a l’empresa Autocares Manacor, SA.
Segon.- Donar compte del present acord a l’interessat i al departament de tresoreria pel seu
coneixement i execució material.

6. Aprovació devolució garantía per execució d'obres a l'edifici de vivendes c/Coma de
Bolengues, 44 del Port Verd per un import de 16.320,00 euros.
Identificació d’expedient: 000131/2016-INTERV
Interessat: MARTI VELL GESTIO, SL
Descripció: Aprovació devolució garantía per execució d'obres a l'edifici de vivendes c/ Coma de
Bolengues, 44 del Port Verd per un import de 16.320,00 euros.
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Vista la sol·licitud de MARTI VELL GESTIO, SL, amb CIF núm. ES-B5745108-0, de data
25/10/2016 per la qual sol·licita la devolució de l’aval per execució d'obres a l'edifici de vivendes
c/ Coma de Bolengues, 44 del Port Verd per un import de 16.320,00 euros.
Vist l’informe emès pel TAG d’urbanisme de data 19/11/2012 i l’acord de la Junta de Govern
Local de dia 27/11/2012 en el qual s’acorda iniciar l’expedient de caducitat de l’expedient d’obra
major 212/2006-OBRAS per a l’execució d’un edifici d’habitatges al c/ Coma de Bolengues, 44
del Port Verd ja que s’ha pogut comprovar que no s’han complit els terminis d’execució de les
obres.
Vist que tal acord fou publicat al BOIB de dia 07/02/2013 degut a la impossibilitat de poder
notificar l’acord a l’interessat i atès que durant el termini d’informació pública no s’ha presentat
cap tipus d’al·legació en contra de la resolució de la Junta de Govern abans esmentada.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de dia 05/03/2013 segons el qual s’acorda declarar
conclòs l’expedient incoat per a la declaració de caducitat de la llicència d’obra major amb núm.
d’expedient 212/2006.
Vist l’informe de Tresoreria de data 04/11/2016 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 l’aval depositat per a l’execució d'obres a l'edifici de vivendes,
c/ Coma de Bolengues, 44 del Port Verd, per un import de 16.320,00 euros a l’empresa MARTI
VELL GESTIÓ, SL.
Segon.- Donar compte del present acord a l’interessat i al departament de tresoreria d’aquest
Ajuntament pel seu coneixement i execució material.

7. Aprovació de la justificació del pagament a justificar de data 7 de novembre de 2016
al Sr. Sergio Valbuena, regidor de comunicació per import de 4.000,00 euros per
despeses informàtiques.
Identificació d’expedient: 000134/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de la justificació del pagament a justificar de data 7 de novembre de 2016
al Sr. Sergio Valbuena Pérez, regidor de comunicació, per import de 4.000,00 euros per despeses
informàtiques.
Vista la despesa justificada de l’habilitat, Sr. Sergio Valbuena Pérez, regidor de comunicació
d’aquest Ajuntament i que a continuació es detalla:
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DATA
08-11-2016
08-11-2016

PARTIDA
TERCER
2016/9200/626.13 PC Componentes
2016/9200/626.13 BBVA S.A.

CONCEPTE
Material informàtic
Comissió per transferència

IMPORT
3.948,00 €
5,00 €

TOTAL

3.953,00 €

Reintegrament a tresoreria

47,00 €

TOTAL PAJ

4.000,00 €

Es justifica un total de 3.953,00 €.
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
Vist que es fiscalitza de CONFORMITAT l’esmentada justificació
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la justificació del pagament a justificar concedit en data 7 de novembre de
2016, per import de 4.000,00 €, al Sr. Sergio Valbuena Pérez, regidor de comunicació d’aquest
Ajuntament.
Segon.- Notificar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria pel seu control i
execució material.

8. Aprovació de factures de més de 3.000,00 euros
Identificació d’expedient: 000123/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de factures de més de 3.000.-€
Vist el decret de batlia núm. 1391/2016 de 2 de novembre de 2016 pel qual, la batlessa aixeca
l’objecció presentada per l’interventor municipal a la factura amb registre núm. 2016003443.
Vist el decret de batlia núm. 1462/2016 de data 15 de novembre de 2016, pel qual, la batlessa
aixeca les objeccions presentades per l’interventor municipal a les factures amb registre núm.
2016003720 i 2016003910.
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
2016002872
/ 3380 / 22610
FESTES POPULARS
41539714N-LOMAS LUENGO JOSE TOMAS

INFORME
F

IMPORT
4.053,50 €
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FESTA DE L'AIGUA, SANT JOAN 2016
2016003215
/ 3380 / 22610
FESTES POPULARS
78204419A-VALLESPIR POMAR ANTONIO
3 SONORITZACIONS I IL.LUMINACIONS DIES 14 I 15 DE JULIOL A CALA

F

5.808,00 €

2016003443
/ 1610 / 21000
MANTENIMENT CLAVEGUERAM
B07124381-REBALIM, SL
PASSAR TOBERA-DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM

Aixeca
REPARO DA
1391/1

6.075,30 €

2016003577
/ 1610 / 21000
MANTENIMENT CLAVEGUERAM
A07458581-LIMPIEZAS MUNAR FULLANA SA
24 HORES INSPECCIÓ AMB CÀMARA COLECTOR FECAL JOANA ROCA

F

3.702,60 €

2016003732
/ 9200 / 62714
PROJECTES MODERNITZACIO
A81608077-T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.
SERVEIS DE CONSULTORIA PER A LPOSTA EN MARXA DEL NOU PORTAL

F

16.637,50 €

2016003763
/ 3320 / 22001
PREMSA, LLIBRES BIBLIOTEQUES...
18221707A-VIÑAS MOREY ELENA
150 LLIBRES 16x5x23,5, PORTADA4 TINTES ESTUCADA MATE 350 GR. I

F

3.842,80 €

TOTAL O

40.119,70

O
CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE

INFORME

IMPORT

2016003300
/ 4500 / 22006
SENYALITZACIO VIAL
A01049725-ZORELOR SA
PINTURA I PRODUCTES CARRIL BICI

F

4.092,22 €

2016003720
/ 3200 / 22799
TRANSPORT ESCOLAR
A07015100-AUTOCARES MANACOR S.A.
Transporte de alunnos al IES Puig de Sa Font (Son Servera) Septiembre---

Aixeca
REPARO DA
1462/1

6.024,30 €

2016003729
/ 3200 / 61015
MUR DE CONTENCIO ESCOLA
B07801228-CONSTRUCCIONS NADAL NEBOT SL.
CERTIF. LIQUIDACIO OBRA MUR DE CONTENCIO ESCOLA D'ADULTS

3.823,66 €

2016003730
/ 3200 / 61015
MUR DE CONTENCIO ESCOLA
B07801228-CONSTRUCCIONS NADAL NEBOT SL.
CERTIF. Nº 1 OBRA MUR DE CONTENCIO ESCOLA D'AULTS

42.998,09 €

2016003773
/ 2310 / 62316
ADAPTACIO AULA SERVEIS SOCIALS
B07588395-NCLIMA. NOVEDADES DEL CLIMA SL
INSTAL.LACIO CLIMATITZACIO C.CIVIC

F

14.875,29 €

2016003774
/ 9200 / 21601
MANTENIMENT D'APLICACIONS
A81608077-T-SYSTEMS ITC IBERIA S.A.U.
SERVEI DE MANTENIMENT PROGRAMARI, 3-T-2016

F

7.941,76 €

2016003808
/ 2311 / 22761
GESTIO CENTRE DIA
G08973224-INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Prestació del Servei de Centre d'Estades Diürnes de Son Servera, corresponent al

F

12.692,30 €

2016003809
/ 1640 / 22706
CONTRACTE CEMENTERI
B07683410-GRUP MUNTANER-RIBOT SL
SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---

F

9.117,86 €

2016003811
/ 4500 / 22003
MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES
A07004864-DIELECTRO BALEAR S.A.
CABLE ENERGY RV-K0,6/1KV FLEXIBLE 2x6 ROLLO NEGRO-SEÑAL

F

3.681,62 €

2016003813
/ 1620 / 22760
CONTRACTE RECOLLIDA
A07045248-MELCHOR MASCARO S.A.U.
003762 - RECOLLIDA I TRANSPORT R.S.U.-Servei de recollida itransport de

F

42.615,85 €

2016003840
/ 4320 / 22761
CONTRACTES PRESTACIO SERV
B57256026-MARSAVE MALLORCA S.L.
SERVEIS DE VIGILANCIA I SOCORRISME---

F

23.169,08 €

2016003848

F

63.911,46 €

/ 1630 / 22751

CONTRACTE NETEJA I JARDINERIA
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A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A.
NETEJA VIARIA I MANTENIMENT ZONES VERDES, AGOST
2016003850
/ 1630 / 22751
CONTRACTE NETEJA I JARDINERIA
A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A.
NETEJA VIARIA I MANTENIMENT ZONES VERDES, OCTUBRE

F

63.911,46 €

2016003876
/ 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

15.801,46 €

2016003878
/ 4320 / 22761
CONTRACTES PRESTACIO SERV
B57256026-MARSAVE MALLORCA S.L.
SERVEIS DE VIGILANCIA I SOCORRISME---

F

23.169,08 €

2016003909
/ 3200 / 22799
TRANSPORT ESCOLAR
A07015100-AUTOCARES MANACOR S.A.
Transporte de alunnos al IES Puig de Sa Font (Son Servera) Octubre---

F

7.630,78 €

2016003910
/ 3400 / 22103
SUMINISTRES ENERGETICS
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU
30-09-16 A 31-10-16 POLIESPORTAIU ELECTRICITAT

Aixeca
REPARO DA
1462/1

4.756,73 €

TOTAL

O

350.213,00

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.

Tema d’urgència
Sol·licitud d'Inés Fraile, amb RGE núm. 7209, de 14 de novembre de 2016, de pròrroga
d'excedència des de l' 1 de desembre de 2016 fins el 30 de novembre de 2017.
Tot seguit la batlessa dóna compte de la sol·licitud de la treballadora municipal Inés Fraile, amb
RGE núm. 7209, de 14 de novembre de 2016, de pròrroga d’excedència, per una any més, des de
l’1 de desembre de 2016 fins el 30 de novembre de 2017.
Per això, la batlessa demana les persones regidores assistents el reconeixement de la urgència de
dita sol·licitud, motivada per l’inici de la pròrroga a 1 de desembre de 2016.
Així, les persones regidores assistents reconeixen la urgència de la sol·licitud i passen a tractar-la.
La persona interessada gaudeix d’una excedència voluntària especial ( sol·licitud amb RGE 8128,
de 24 de novembre de 2015) des del dia 1 de desembre de 2015, resolta mitjançant el decret de la
Batlia núm. 1481/2015, de 26 de novembre, i d’acord amb l’article17.a).1. del Conveni col·lectiu
per al personal laboral de l’Ajuntament de Son Servera, publicat al Butlletí Oficial de les Illes
Balears (BOIB) núm. 167, de 12 de novembre de 2015.
Un cop tractada i atès que el decret de la Batlia núm. 843/2015, de 23 de juny (BOIB núm. 96, de
2 de juliol de 2015), la Batlia delega a la Junta de Govern Local la jubilació i excedència dels
funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament,
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Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar una pròrroga de la situació d’excedència voluntària especial per un any a la
treballadora Inés Fraile Valdivielso, a comptar des del dia 1 de desembre de 2016 fins el dia 30 de
novembre de 2017, ambdós inclosos. Així mateix, la persona treballadora interessada, durant dita
excedència, tendrà dret a la reserva del lloc de treball i al còmput del temps d’excedència a efectes
de triennis i grau professional, d’acord a allò establert a l’article 17.a).1. del Conveni col·lectiu per
al personal laboral de l’Ajuntament de Son Servera, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears
(BOIB) núm. 167, de 12 de novembre de 2015.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i al Departament de Personal pel seu
coneixement i efectes.

I sense més assumptes a tractar, la batlessa presidenta aixeca la sessió a les 12:45 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

