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Acta de la sessió ordinària de Junta de Govern Local, de dia 5 de juliol de 2016.

Identificació de la sessió:
Número: 2016000014
Caràcter: ordinària
Data: 5 de juliol de 2016
Horari: De les 12:30 a les 12:53 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 cinc de juliol 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 21 de
juny de 2016
2. Expedient d'obra major núm. 67/2015
3. Expedient d'obra major núm. 94/2015
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4.
5.
6.
7.

Expedient d'obra major núm. 98/2015
Expedient d'obra major núm. 34/2016
Expedient subvenció 07-2016 Son Servera Basquet. Atorgament de subvenció nominativa.
Expedient de contractació núm. 08-2016. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació,
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, que regiran la
contractació dels serveis de transport escolar de Cala Millor a IES Puig de Sa Font, mitjançant
procediment obert, únic criteri d'adjudicació al preu més baix, i tramitació ordinària.
8. Conselleria d'Administracions Públiques, Direcció General d'Interior, Emergències i Justícia.
RE 4013.Tramesa resolució
9. Despatx d'ofici. RE 3590, 3926 i 3904
10. 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 21 de juny 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 21 de juny 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. 67/2015
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000067/2015-OBRAS
Interessat: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U.
Descripció: Ampliació d’una nova xarxa de baixa tensió, ampliació de xarxa C.T. 13529 “Son
Floriana”, polígon 2, parcel·la 34.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 01/07/2015, amb núm. 4677
presentada per ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U., consistent en projecte
d’ampliació d’una nova xarxa de baixa tensió, ampliació de xarxa C.T. 13529 “Son Floriana” al
POLIG 002, PARCEL·LA 34, d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
14/06/2016 i 29/06/2016, respectivament.
Vist que el dia 24 de maig de 2016 es va resoldre la concessió de la declaració d’IG de tal projecte
d’acord amb els articles 30 i 37 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic a les Illes Balears.
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 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic a les Illes Balears i un cop examinada la
documentació esmentada, que obra dins de l’expedient.
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Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU la llicència sol·licitada
d’ampliació d’una nova xarxa de baixa tensió, ampliació de xarxa C.T. 13529 “Son Floriana”,
polígon 2, parcel·la 34, amb les següents condicions:
-Pressupost de les obres: 2.077,14.-€
-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.
-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.
- 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 implica, per ministeri legal, l’extinció dels
efectes de la llicència, cas en què s’haurà de sol·licitar una de nova.

3. Expedient d'obra major núm. 94/2015
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000094/2015-OBRAS
Interessat: ADROVER LLODRA MARIA I VENY LLORENÇ BIEL
Descripció: legalització de piscina annexa a habitatge unifamiliar existent al carrer Violeta, 16 Urb.
Son Floriana.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 30 d'octubre de 2015, amb
núm. 7350 presentada per ADROVER LLODRA MARIA, consistent en legalització de piscina
annexa a habitatge unifamiliar existent , al CARRER VIOLETA, DE LA, 16, d’aquest terme
municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
15/06/2016 i 29/06/2016 respectivament.
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.
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Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Concedir a ADROVER LLODRA MARIA I VENY LLORENÇ BIEL la llicència
sol·licitada de legalització de piscina annexa a habitatge unifamiliar existent al carrer Violeta, 16
Urb. Son Floriana, amb les següents condicions:
-Clasificació del sòl:
-Zonificació. Qualificació
-Façana mínima:
-Parcel·la mínima:
-Ocupació:
-Profunditat edificable
-Volum:
-Edificabilitat:
-Ús:
-Situació de la parcel·la:
-Tipologia
-Separació de llinders
-Entre edificis:
-Façana:
-Fondo:
-Dreta:
-Esquerra:
-Altura Reguladora:
-Màxima total :
-Nº plantas:

Urbà
E-7 EXTENSIVA
21,00m > 20,00m
892,50> 500,00 m2.
201,80 m2>267,75 m2
1182m3 <1338 m3
372,63 m2 <446,25 m2
Piscina
Aïllada

---5,00m<4,00 m
14,62<4,00 m
4,00 m= 4,00m
4,00 m = 4,00 m
8,02m <9,00 m 8,02m<9,00 m
8,82 m<12,00m
S+pb+pp

CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
1-Execució:
Iniciació d’obers: 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 en la web municipal www.sonservera.es
3-La modificació de qualsevol dels paràmetres del projecte està subjecta a una nova llicència
municipal que podrà concedir-se o denegar-se d’acord amb el planejament vigent.
4-L’ocupació de la via pública haurà de ser autoritzada per l’organisme competent amb
independència de la present llicència d’obres
5-Subjecte a les condicions imposades pels organismes supramunicipals que poden afectar a
l’expedient en ses seves competències, el contingut de les quals seria comunicat.
6-D’acord amb els antecedents enunciats, la legislació aplicable, l’informe tècnic favorable i no
havent cap tipus d’impediment legal a l’efecte, es concedeix la llicència d’obra major sol·licitada.
Atorgada la llicència d’obres correspondrà l’arxiu de l’expedient 15/2015- INFRACCIÓN

5

4. Expedient d'obra major núm. 98/2015
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000098/2015-OBRAS
Interessat: STRUNK MANUELA SYLVIA
Descripció: Legalització i documents gràfics i escrits d'una pèrgola al carrer Geranis, núm. 4, planta
pis segona de Cala Millor
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 16 de novembre de 2015, amb
núm. 7933 presentada per STRUNK MANUELA SYLVIA, consistent en legalització i documents
gràfics i escrits d'una pèrgola, a CARRE GERANIS, DELS, 4 planta pis segona, d’aquest terme
municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
12/05/2016 i 16/05/2016
D’acord amb allò que estableix la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl a les Illes
Balears i un cop examinada la documentació esmentada, que obra dins de l’expedient.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat.
Primer.- Concedir a MANUELA SYLVIA STRUNK la llicència sol·licitada de Legalització i
documents gràfics i escrits d'una pèrgola al carrer Geranis, núm. 4, planta pis segona de Cala Millor
amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl:
Urbà. Semiintensiva J8
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Legalització i la realització d’una pèrgola
Alçada permesa:
Existent
Volum permès:
Existent
Ocupació permesa:
Existent
Pressupost de les obres:
982,15 euros.
Termini d’execució:
24 mesos.
Número d’habitatges:
Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:
Número de locals:

Existents
-------

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.
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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 reforma de l’edifici
5-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.
6-Una vegada atorgada la llicència correspondrà l’emissió d’informe per part de l’arquitecte tècnic
municipals als efectes de determinar si la concessió de la llicència pot suposar l’arxiu de
l’expedient per infracció urbanística 5/2015.

5. Expedient d'obra major núm. 34/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000034/2016-OBRAS
Interessat: LAUREL EXPLOTACIONES SL.
Descripció: projecte bàsic i execució d'ampliació i enderrocament al carrer Ametler, 53.
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 12 d'abril de 2016, amb núm.
2256 presentada per LAUREL EXPLOTACIONES SL., consistent en projecte bàsic i execució
d'ampliació i enderrocament, al CARRER AMETLER, DE L', 53, d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
13/06/2016 i 29/06/2016.
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Vist l’informe emès per part de la Conselleria de Turisme de 12 de novembre de 2015 fent constar
la validesa de l’informe emès per part de la pròpia conselleria en data 9 de febrer de 2015, quant a
l’execució d’obres emparant-se en la DA 4ta de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears.
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 LAUREL EXPLOTACIONES, SL la llicència sol·licitada de projecte bàsic i
execució d'ampliació i enderrocament al carrer Ametler, 53, amb les següents condicions:
Naturalesa urbanística del sòl:
Urbà. Zona Hotelera 5 i 6 (H5 i H6)
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Ampliació i demolició en complex turístic Ciutat Laurel
Alçada permesa:
Existent
Volum permès:
Edificabilitat – 4.287,35 m²
Ocupació permesa:
2.907,30 m²
Pressupost de les obres:
68.664,22 euros (Anterior - 1.282.517,12 euros)
Termini d’execució:
24 mesos
Número d’habitatges:
Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:
Número de locals:

--40 (cotxes) i 3 (motos)
1 (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 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-Es manté vigent tota la documentació administrativa de l’expedient original 126/2014-OBRAS,
mentre no es comuniqui en el sentit contrari, per part del promotor.
3-Es mantenen vigents, si és el cas, les condicions específiques de l’expedient 126/2014-OBRAS
per a l’execució de l’obra.
4-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.
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-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/.
5-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.
6-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.
7-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.
8-A l’edificació objecte de la llicència, s’hi preveuran preses subterrànies per a tots els serveis
existents o previstos davant la parcel·la.
9-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.
10-L’ús dels aparcaments i del complex hoteler està subjecte a llicència municipal d’instal·lació i
d’obertura 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
11-S’haurà de subjectar a les condicions imposades a l’informe emès per la Direcció General de
Turisme de la Conselleria de Turisme i Esports, en dates 09-02-2015 i 17-02-2015, que puguin
afectar a l’expedient en les seves competències, el contingut de les quals us serà comunicat.
12-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.
13-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 implica, per ministeri legal,
l’extinció dels efectes de la llicència, cas en què s’haurà de sol·licitar una de nova.
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6. Expedient subvenció 07-2016 Son Servera Basquet. Atorgament de subvenció
nominativa.
Identificació de l’expedient: Expedient subvenció. 07-2016.
Descripció: Atorgament subvenció nominativa, mitjançant concessió directa, al Son Servera
Basquet.
Vista la documentació aportada pel Son Servera Basquet en data 16 de juny de 2016 i amb RGE
3908.
Vista la provisió de batlia, de data 17 de juny de 2016, mitjançant la qual se sol·licita a Intervenció i
a Secretaria l’emissió d’informes per l’atorgament d’una subvenció nominativa al Son Servera
Basquet, prevista a les bases d’execució del Pressupost vigent.
Vist l’informe jurídic de Secretaria relatiu al procediment i legislació aplicable, emès en data 20 de
juny de 2016.
Vist l’informe de l’interventor emès en data 21 de juny 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 22 de juny 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 2016/3400.480.02 del pressupost vigent, una subvenció
al Son Servera Basquet, amb CIF G57849945, per import de 4.000,00 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.
Tercer.- Notificar al beneficiari de la subvenció, Son Servera Basquet, 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 Son Servera Basquet per a què presenti la documentació justificativa de la
subvenció abans del 31 de desembre de 2016.
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7. Expedient de contractació núm. 08-2016. Proposta d'aprovació de l'expedient de
contractació, plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques, que regiran la contractació dels serveis de transport escolar de Cala Millor
a IES Puig de Sa Font, mitjançant procediment obert, únic criteri d'adjudicació al
preu més baix, i tramitació ordinària.
Identificació de l’expedient: Expedient de contractació núm. 08-2016.
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 transport escolar
de Cala Millor a IES Puig de Sa Font, mitjançant procediment obert, únic criteri d’adjudicació al
preu més baix, i tramitació ordinària.
Vist l’informe jurídic emès per Secretaria sobre la legislació aplicable i procediment a seguir, en
data 02 de maig 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 20 d’abril de 2016
Atès que aquest Ajuntament té la necessitat de contractar els serveis de transport escolar de Cala
Millor a l’IES Puig de Sa Font, per aconseguir, entre d’altres els objectius que tot seguit es
transcriuen
•
•

Proporcionar als alumnes un transport públic fins a l’I.E.S. Puig de Sa Font, el qual està
ubicat a la carretera de Son Servera – Porto Cristo, fora dels nuclis de població.
Facilitar la mobilitat dels residents i evitar l’afluència de vehicles particulars a les hores
d’entrada i sortida de l’I.E.S. Puig de Sa Font.

Atès el resolt mitjançant decret de Batlia núm. 552/2016, de dia 11 de maig de 2016, en relació a
l’inici del procediment d’adjudicació del ressenyat expedient de contractació.
Atès que el dia 30 de juny 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 30 de juny 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 30 de juny 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,
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Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació núm. 08-2016, per a l’adjudicació del contracte dels
serveis de transport escolar de Cala Millor a l’IES Puig de Sa Font, atesa la necessitat fonamentada
que es té, per import màxim de 127.272,73 euros, IVA exclòs, per un termini d’execució de dos
anys, mitjançant procediment obert, únic criteri d’adjudicació al preu més baix 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 dels serveis de transport escolar de Cala Millor a l’IES
Puig de Sa Font, mitjançant procediment obert, únic criteri d’adjudicació al preu més baix, 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 de serveis,
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.

8. Conselleria d'administracions Públiques, Direcció General d'Interior, Emergències i
Justícia. RE 4013.Tramesa resolució
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES
Descripció: Conselleria d'administracions Públiques, Direcció General d'Interior, Emergències i
Justícia. RE 4013.Tramesa resolució
Tot seguit es dóna compte de la documentació tramesa per la Conselleria d’Administracions
Públiques, RE de 21 de juny de 2016, núm. 4013, pel qual es tramet resolució per la qual es
reconeix l’obligació i es proposa el pagament a l’Ajuntament de Son Servera, relativa al Fons de
Seguretat Pública de 2015.

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la resolució tramesa per la Conselleria d’Administracions
Públiques, Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia, registrada d’entrada en aquest
Ajuntament en data 21 de juny de 2016, amb el núm. 4013, per la qual es reconeix l’obligació i el
pagament a l’Ajuntament de Son Servera de la quantitat de 24.301,64 Euros, en concepte de segon
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pagament corresponent a les despeses derivades de l’execució del Fons de Seguretat Pública per a
l’any 2015.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’interventor municipal per al seu coneixement i efectes.

9. Despatx d'ofici. RE 3590, 3926 i 3904
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: Despatx d'ofici. RE 3590, 3926 i 3904
Tot seguit els assistents a la Junta de Govern Local acorden per unanimitat donar-se per
assabentada dels temes següents:
-Escrit tramès pel President del Consell de Mallorca RE 3590 de 2 de juny de 2016, pel qual
manifesta el seu agraïment per l’hospitalitat rebut a la visita oficial del passat 9 de febrer.
-Escrit tramès per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia, RE núm. 3926 de 16 de juny de 2016, pel qual es tramet resolució per la
qual s’autoritza un certamen ramader amb motiu de la XX Fira Ramadera, Agrícola i Artesana a
realitzar els dies 11 i 12 de juny a Son Servera.
-Escrit tramès per la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, Direcció General
d’Emergències i Interior Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears, RE de 15 de juny de
2016, núm. 3904, pel qual es notifica a aquest Ajuntament la creació del servei de gestió policial de
la diversitat.

10. Aprovació de factures de més de 3.000,00 €
Identificació d’expedient: 000086/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de factures de més de 3.000,00 €
Vist el decret de batlia núm. 767/2016 de data 29 de juny de 2016, pel qual la batlessa aixeca
l’objecció presentada per l’interventor municipal a la factura amb registre núm. 2016001874.
Vists els informes emesos per l’interventor municipal de cada una de les factures que a continuació
es relacionen:
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O
CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE

INFORME

IMPORT

2016001874
/ 3400 / 22103
SUMINISTRES ENERGETICS
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU
30-04-16 A 31-05-16 LLUM POLIESPORTIU

Aixeca
REPARO DA
767/16

4.587,18 €

2016002108
/ 4310 / 22609
ACTIVITATS COMERÇ
G07434681-ASSOCIACIO DE PETIT I MITJA COMERÇ DE
COL.LABORACIO CAMPANYA "UNA PINYA DE REGALS"

F

3.100,00 €

2016002130
/ 3380 / 22610
FESTES POPULARS
G57779050-ASSOCIACIO MANANGELMENT MUSICAL
ACTUACIO LAX'N'BUSTO-DESPLAÇAMENTS

F

11.004,85 €

2016002155
/ 9200 / 62314
MATERIAL TECNIC
B07702020-FRED CALA MILLOR SL.
MOBLE AMB CUBETES INOX PER LOCAL TERCERA EDAT SON SERVERA

F

3.342,02 €

TOTAL

O

22.034,05

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 12:53 hores del dia
abans assenyalat, de la qual s’estén la present acta, i jo com a secretari en don fe.

El secretari

Vist i plau
La batlessa

Antoni Gual Sureda

Natalia Troya Isern

DILIGÈNCIA: La posa la secretària accidental, per fer constar que la present Acta fou aprovada a
la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de dia 19 de juliol de 2016
Son Servera, 20 de juliol de 2016
La secretària accidental,

Catalina Magdalena Servera Gual

