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Acta de la sessió ordinària de Junta de Govern Local, de dia 25 d'octubre de 2016.

Identificació de la sessió:
Número: 2016000022
Caràcter: ordinària
Data: 25 d'octubre de 2016
Horari: De les 12:30 a les 12:45 hores
Lloc: Despatx de batlia

Assistents:
Natalia Troya Isern
Antoni Servera Servera
Margarita Vives Andreu
Ramón Reus Brunet
Miguel Angel Espases Collantes

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

No assisteixen:
María Arenas Zarco

Interventor:
Norberto González Osorio

Secretari:
Antoni Gual Sureda

Hi ha quòrum legal.

A Son Servera, sent les 12:30 hores del dia 25 d’octubre 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 11
d'octubre de 2016
2. Expedient d'obra major núm. 24/2015
3. Expedient d'obra major núm. 21/2016
4. Expedient d'obra major núm. 76/2016
5. Proposta subvenció nominativa Asociación Personas Mayores de Son Servera
6. Conselleria Medi Ambient, Agricultura i Pesca, RE 6401, elaboració mapa de renous.
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7.
8.
9.
10.

Institut Mallorquí d'Afers Socials, RE 6404, tramesa resolució.
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports RE 6402. Notificació de resolució.
Escrit presentat per Aguas-Santas Ruiz Blanco, RE 6133. Substitució vehicle destinat a taxi.
Devolució garantia definitiva contracte "Actualització i elaboració inventari de béns mpals.
2013-2015".
11. Aprovació de la justificació del pagament a justificar del Sr. Antoni Servera Servera, regidor
d'urbanisme, agricultura i pesca d'aquest Ajuntament per import de 400,00 €.
12. 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 11 d'octubre 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 11 d’octubre 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. 24/2015
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000024/2015-OBRAS
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: Remodelació d'un tram a l’avinguda Joan Servera Camps
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 16 de febrer de 2016 i dia 19
d’octubre de 2016, amb núm. 974 i 6394, respectivament, presentada per l’enginyer Jeroni Saiz
Gomila, consistent en el projecte de remodelació d'un tram, a l’avinguda Joan Servera Camps,
d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
20/10/2016 i 20/10/2016
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 de remodelació d’un tram de l’Avinguda de Joan Servera Camps,
així com de l’annexe d’esmena de deficiències d’aquest projecte redactat per part de l’enginyer
Jeroni Saiz Gomila visat número 8433, d’11 de novembre de 2014 així com de 18 d’octubre de
2016, amb un PEM total de 204.080,04 euros.
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3. Expedient d'obra major núm. 21/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000021/2016-OBRAS
Interessat: Norberto González Osorio
Descripció: Projecte bàsic i executiu d’habitatge unifamiliar aïllat i demolició de construccions
existents al POLIG 011, PARCEL·LES 30 i 31
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 23 de febrer de 2016, amb
núm. 1147 presentada per Norberto González Osorio, consistent en projecte bàsic unifamiliar aïllat
i demolició de construccions existents al POLIG 011,
PARCEL·LES 30 i 31, d’aquest terme
municipal i projecte executiu de data 11 d’octubre de 2016
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
17/10/2016 i 18/10/2016
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 GONZALEZ OSORIO NORBERTO la llicència sol·licitada de projecte bàsic
i executiu d’habitatge unifamiliar aïllat i demolició de construccions existents al POLIG 011,
PARCEL·LES 30 i 31 amb les següents condicions:
“Naturalesa urbanística del sòl:
m², Àrea

Sòl Rústic General (SRG) amb la parcel·la mínima en 14.000

de Risc de Contaminació d’Aqüífers i zona de Perímetre de
Protecció de Pous, Unitat Paisatgística 6 (UP6) i Àmbit de
Planejament Coherent 4 (APC 4) d’acord amb les Normes
Subsidiàries vigents.
Finalitat de l’actuació i ús a que es destina: Habitatge unifamiliar aïllat i demolició de construccions
existents
Alçada permesa:
5,10 m.
Volum permès:
467,,30 m³
Ocupació permesa:
278,20 m²
Pressupost de les obres:
151.681,18 euros.
Termini d’execució:
24 mesos.
Número d’habitatges:
Número d’aparcaments:
Número d’ascensors:
Número de locals:
CONDICIONS ESPECÍFIQUES

1
2
-----
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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 executat les demolicions
previstes en el projecte.
4-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. El projecte ja constata l’existència d’amiant a uns
elements constructius, però cal que per a futures demolicions aquestes es realitzin únicament 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.
5-Es compliran totes les condicions incloses als informes dels organismes competents afectats
(Informe de la CIOUTPH damunt l’article 36 de la Llei 6/1997).”

4. Expedient d'obra major núm. 76/2016
Identificació de l’expedient: Expedient d’obra major núm. 000076/2016-OBRAS
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: Projecte de reurbanització i millora del carrer des Rafalet (fase II).
Seguidament es dóna compte de la documentació registrada en data 21.07.2016 i 14.10.2016, amb
núm. 4718 i 6319, presentada pel AJUNTAMENT DE SON SERVERA, consistent en Projecte de
reurbanització i millora al CARRE RAFALET, DES, Tram II, d’aquest terme municipal.
Vists els informes favorables, tècnic i jurídic, emesos en relació al projecte esmentat, en dates
18/10/2016 i 18/10/2016.
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.- Aprovar amb caràcter inicial el projecte de reurbanització i millora del carrer des Rafalet
(fase II)., redactat per part de l’enginyer Mateo Estrany Pieres, visat número 8704.
Segon.- Exposar el projecte per un termini de 15 dies d’acord amb l’article 149 de la Llei 20/2006,
de 20 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, tot fent constar que si no es
presenten al·legacions en el termini indicat, el projecte s’entendrà aprovat sense necessitat de cap
altre tràmit.

5. Proposta subvenció nominativa Asociación Personas Mayores de Son Servera
Identificació de l’expedient: Expedient subvenció 09-2016
Descripció: Atorgament subvenció nominativa, mitjançant concessió directa a l’Asociación de
Personas Mayores de Son Servera.
Vista la documentació aportada per l’Asociación de Personas Mayores de Son Servera en data 27
de setembre de 2016 amb RGE núm. 5936.
Vista la provisió de batlia de data 30 de setembre 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
l’Asociación de Personas Mayores de Son Servera, prevista a les bases d’execució del Pressupost
vigent.
Vist l’informe jurídic de Secretaria relatiu al procediment i legislació aplicable, emès en data 6
d’octubre de 2016.
Vist de l’interventor emès en data 6 d’octubre 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 per la Secretària accidental de la Corporació en data 6 d’octubre 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:
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Primer.- Atorgar, amb càrrec a la partida 2016/2311.480.01 del pressupost vigent, una subvenció a
l’Asociación de Personas Mayores de Son Servera, amb CIF G 07229735, consistent en una ajuda
econòmica per import de 2.700,00 euros, perquè puguin continuar duent a terme la representació,
defensa i promoció dels interessos dels seus associats per aconseguir una major i millor qualitat de
vida de les persones grans.
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, Asociación de Persona Mayores de Son
Servera, amb CIF G 07229735, el present acord i requerir-la perquè en el termini de quinze dies
hàbils, a comptar des del dia següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi conveni en
document administratiu.
Quart.- Comunicar a l’Asociación de Persona Mayores de Son Servera que haurà de presentar la
documentació justificativa de la subvenció abans de dia 31 de desembre de 2016.

6. Conselleria Medi Ambient, Agricultura i Pesca, RE 6401, elaboració mapa de renous.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES. RE 6401
Interessat: Conselleria Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Descripció: Elaboració mapa de renous.
Tot seguit es dóna compte de la documentació tramesa per la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca, registre d’entrada de 6401 de 19 d’octubre de 2016, per la qual recorden a
aquest Ajuntament l’obligació d’elaborar un pla acústic d’acció municipal que contempli tot el
terme.

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la documentació tramesa per la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, registrada d’entrada el dia 19 d’octubre de 2016, amb el núm. 6401,
relatiu a l’elaboració d’un pla acústic d’acció municipal.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea de Medi Ambient d’aquest Ajuntament per tal que
realitzi les actuacions que pertoquin.

7. Institut Mallorquí d'Afers Socials, RE 6404, tramesa resolució.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
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Descripció: Institut Mallorquí d'Afers Socials, RE 6404, tramesa resolució.
Tot seguit es dóna compte de la documentació tramesa per l’Institut d’Afers Socials, en data 19
d’octubre de 2016, RE núm. 6404, per la qual es tramet resolució sobre el compliment de la
Condició prevista al punt segon de la resolució d’acreditació del servei d’ajuda a domicili d’aquest
Ajuntament.

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la resolució dictada per la presidenta de l’Institut Mallorquí
d’Afers Socials en data 7 d’octubre de 2016, relativa al compliment de la condició prevista al punt
segon de la resolució d’acreditació del servei d’ajuda a domicili d’aquest Ajuntament..
Segon.- Traslladar còpia d’aquest acord a la regidora responsable de l’àrea municipal d’Educació i
Serveis Socials, Catalina Servera Elhauge, per al seu coneixement i efectes.

8. Departament de Cultura, Patrimoni i Esports RE 6402. Notificació de resolució.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports RE 6402. Notificació de resolució.
A continuació es dóna compte de la documentació tramesa pel Departament de Cultura, Patrimoni i
Esports en data 7 d’octubre de 2016.

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la resolució dictada pel vicepresident primer i conseller
executiu de Cultura, Patrimoni i Esports en data 7 d’octubre de 2016, per la qual s’accepta la
documentació justificativa presentada, entre altres, per aquest Ajuntament relativa a la convocatòria
de subvencions en espècie any 2014 per a la dotació dels equipaments de les biblioteques de les
entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen.
Segon.- traslladar còpia d’aquest acord a la regidora responsable de l’àrea municipal de Joventut,
Cultura i Normalització Lingüística, Maria Arenas Zarco, per al seu coneixement i efectes.

9. Escrit presentat per Aguas-Santas Ruiz Blanco, RE 6133. Substitució vehicle destinat
a taxi.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES RE 6133
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Interessat: Aguas-Santas Ruiz Blanco
Descripció: Substitució vehicle destinat a taxi.
Tot seguit es dóna compte de l’escrit presentat per Aguas-Santas Ruiz Blanco, en data 6 d’octubre
de 2016, pel qual notifica a aquest Ajuntament que ha substituït temporalment el vehicle
corresponent a la llicència de taxi núm. 14, per avaria mecànica del vehicle autoritzat.

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Donar-se per assabentada de la substitució temporal del vehicle corresponent a la llicència
municipal de taxi núm. 14, titularitat de Aguas-Santas Ruiz Blanco, per avaria mecànica del vehicle
autoritzat a l’esmentada llicència..

10. Devolució garantia definitiva contracte "Actualització i elaboració inventari de béns
mpals. 2013-2015".
Identificació d’expedient: 000119/2016-INTERV
Interessat: FORNELL CONSULTORS SL.
Descripció: Devolució garantia definitiva contracte "Actualització i elaboració inventari de béns
mpals. 2013-2015".
Vista la sol·licitud de Fornell Consultors, SLP, amb NIF B60487360, de data 27/09/16 per la qual
demana la devolució de la garantia definitiva del contracte “Serveis d’actualització i elaboració de
l’inventari de béns municipals 2013-2015” per import de 665,00 euros.
Vist l’expedient de contractació núm. 15-2014 i l’adjudicació de l’esmentat contracte a l’empresa
Fornell Consultors, SLP per 13.300,00 euros per decret de batlia núm. 914/2014 de 17/07/2014.
Vist l’acord del Ple de 21/07/16 segons el qual s’acorda aprovar l’Inventari de Béns de la
Corporació a 31 de desembre de 2015 presentat en data 02/06/16 (RGE 3578).
Vist l’apartat D del quadre de característiques del contracte segons el qual el termini de garantia són
6 mesos a comptar des de la finalització del contracte.
Vista la formalització del contracte signat en data 29/07/14, segons el qual la duració és de 3 anys, i
atès que no s’ha exhaurit el seu període de vigència.
Vistes les atribucions que em confereix la legislació vigent, i de conformitat amb el que es disposa
en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 2/2004 de 5 de març.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Denegar la devolució de la garantia de 665,00 euros corresponent al contracte “Serveis
d’actualització i elaboració de l’inventari de béns municipals 2013-2015” a l’empresa Fornell
Consultors, SLP amb NIF B60487360, ja que no s’ha exhaurit el període de vigència del contracte.
Segon.- Donar compte del present acord a l’interessat i al departament de tresoreria d’aquest
ajuntament pel seu coneixement i control.

11. Aprovació de la justificació del pagament a justificar del Sr. Antoni Servera Servera,
regidor d'urbanisme, agricultura i pesca d'aquest Ajuntament per import de 400,00 €.
Identificació d’expedient: 000120/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de la justificació del pagament a justificar del Sr. Antoni Servera Servera,
regidor d'urbanisme, agricultura i pesca d'aquest Ajuntament per import de 400,00 €.

Vista la despesa justificada de l’habilitat, Antoni Servera Servera, regidor d’urbanisme,
agricultura i pesca d’aquest Ajuntament i que a continuació es detalla:

DATA
23-07-2016
09-08-2016

PARTIDA
TERCER
CONCEPTE
2016/1721/226.01 Morey Esteva, SL
Peix dinar mariners
2016/1721/226.01 Hotel Playa del Moro, SA Gelat dinar mariners

IMPORT
144,90 €
60,00 €

TOTAL

204,90 €

Reintegrament a tresoreria

195,10 €

TOTAL PAJ

400,00 €

Vist l’informe de l’interventor municipal, al qual fiscalitza la justificació del pagament a
justificar del Sr. Servera, per fer front a les despeses d’agricultura i pesca
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 per import de 400,00 € concedit a
Antoni Servera Servera en data 19 de juliol de 2016(Decret de batlia núm. 878/2016).
Segon.- Notificar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria pel seu control i
execució material.
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12. Aprovació de factures de més de 3.000,00 euros
Identificació d’expedient: 000121/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de factures de més de 3.000,00 euros

Vist el decret de batlia núm. 1306/2016 de data 18/10/2016 pel qual, la batlessa, aixeca les
objeccions presentades per l’interventor municipal a les factures amb registre núm.
2016003283, 2016003388 i 2016003557.
Vists els informes emesos per l’interventor de cada una de les factures que a continuació es
relacionen:
13. ABONAMENT
CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE

INFORME

2016003387
/ 4500 / 22003
MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES
A07004864-DIELECTRO BALEAR S.A.
MATERIAL ELECTRIC

14.

TOTAL

F

ABONAMENT

IMPORT
227,41 €

227,41

€

O
CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE

INFORME

IMPORT

2016003283
/ 1320 / 22761
SERVEI GRUA
B07281223-AUTOSANGAR SL.
Servicios de grúa del 01/08/16 al 31/08/16 según relación---

Aixeca
REPARO DA
1306/1

3.222,23 €

2016003362
/ 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 €

2016003363
/ 9200 / 62613
INVERSIONS INFORMATIQUES
B07985674-SERV. INTEGRALES DE NETWORKING E INTERNET SL
Mts Fibra Optica exteriores-Bandeja fibra optica-Fusiones fibra-Conversor de medios

F

4.024,52 €

2016003365
/ 9200 / 62613
INVERSIONS INFORMATIQUES
B07985674-SERV. INTEGRALES DE NETWORKING E INTERNET SL
Mts Fibra optica exteriores-Bandeja fibra optica-Fusiones fibra-Conversor de medios

F

4.518,20 €

2016003366
/ 1640 / 22706
CONTRACTE CEMENTERI
B07683410-GRUP MUNTANER-RIBOT SL
SERVEIS ADMINISTRATIUS, FUNERARIS I GESTIÓ CEMENTERI---

F

9.117,86 €

2016003369
/ 1620 / 22760
CONTRACTE RECOLLIDA
A07045248-MELCHOR MASCARO S.A.U.
003762 - RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS,

F

42.615,85 €

2016003388
/ 4500 / 22003
MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES
A07004864-DIELECTRO BALEAR S.A.
ASTRO NOVA CITY 230 V.INTERRUPTOR HORARIO ASTRONÓM-INT AUT

Aixeca
REPARO DA
1306/1

2016003389
/ 1630 / 22751
CONTRACTE NETEJA I JARDINERIA
A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A.
C00081 - (SON SERVERA) NETEJAVIARIA I MANTENIMENT ZONAS

F

63.911,46 €

2016003391
/ 4500 / 22003
MATERIAL TECNIC I ESPECIAL VIES
B57703779-DIO 2 ASESORIA ENERGETICA SL
40 BOMBETES CORN 3000L E27 302 IP65

F

3.630,00 €

7.009,52 €
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2016003416
/ 1620 / 22740
CONTRACTE RECOLLIDA SELECTIVA
U57671596-MELCHOR MASCARO, SA Y NET Y FRESC, SL. UTE
003147 - RECOLLIDA SELECTIVA-Servei púlblic de recollida selectiva porta a porta

F

15.801,46 €

2016003422
/ 1720 / 22710
TRACTAMENT RESIDUS
B57208878-MAC INSULAR SL
700000101 - RESIDUS DE CONSTRUCCIï¿½ I DEMOLICIï¿½-700000204 -

F

9.110,05 €

2016003557
/ 3400 / 22103
SUMINISTRES ENERGETICS
A81948077-ENDESA ENERGIA SAU
PERIODE 31/08/2016 A 30/09/2016 POLIESPORTIU

Aixeca
REPARO DA
1306/1

4.284,23 €

TOTAL

O

179.937,68

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 12:45 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

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 8 de novembre de 2016
Son Servera, 8 de novembre de 2016
El secretari

Antoni Gual Sureda

