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Acta de la sessió ordinària de Junta de Govern Local, de dia 20 de desembre de 2016.
Identificació de la sessió:
Número: 2016000028
Caràcter: ordinària
Data: 20 de desembre de 2016
Horari: De les 12:40 a les 12:59 hores
Lloc: Despatx de batlia

Assistents:
Natalia Troya Isern
María Arenas Zarco
Ramón Reus Brunet
Miguel Angel Espases Collantes

Batlessa presidenta
Tinent de Batlessa
Tinent de Batlessa
Regidor

No assisteixen:
Antoni Servera Servera
Margarita Vives Andreu

No assisteix l’Interventor accidental
Guillem Balaguer Mayol

Secretari:
Antoni Gual Sureda

Hi ha quòrum legal.

A Son Servera, sent les 12:40 hores del dia vint de desembre 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 extraordinària de la Junta de Govern Local de
dia 15 de desembre de 2016
2. Expedient de contractació 06-2016. Pròrroga termini d'execució del contracte menor de serveis
de redacció de projecte d'activitats i redacció del pla d'autoprotecció del complex poliesportiu
Es Pinaró de Son Servera.
3. Jubilació forçosa per edat
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4. Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, RGE 7822. Resolució per la qual es
reconeix l'obligació i es proposa el pagament a l'Ajuntament de Son Servera, d'acord amb el
que disposa l'article 10 del Decret 13/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Fons de Seguretat
Pública.
5. Despatx d'ofici. RE 7936 i text previ a l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 8/2012,
de 19 de juliol.
6. Aprovació de la justificació de la subvenció concedida al Club de futbol Cala Millor
7. Aprovació de factures de més de 3.000,00 €

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària de la Junta de Govern
Local de dia 15 de desembre de 2016
La batlessa demana als reunits si tenen qualque observació a formular a l’esborrany de l’acta de la
sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de dia 15 de desembre 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 de contractació 06-2016. Pròrroga termini d'execució del contracte menor
de serveis de redacció de projecte d'activitats i redacció del pla d'autoprotecció del
complex poliesportiu Es Pinaró de Son Servera.
Interessat: Ajuntament de Son Servera.
A proposta del regidor responsable de l’àrea municipal d’Esports i Participació Ciutadana, Ramón
Reus Brunet.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió ordinària de dia 24 de maig de 2016, pel
qual es va dur a terme la contractació del serveis de redacció de projecte d’activitats i redacció del
pla d’autoprotecció del complex poliesportiu Es Pinaró de Son Servera, amb el contractista amb
capacitat d’obrar i habilitació professional, l’enginyer tècnic industrial, Eduard Muntaner Roca,
col·legiat número 1.084, amb DNI núm. 43099510V, mitjançant adjudicació directa, per import de
11.900,00 euros, més 2.499,00 euros d’IVA, per un termini d’execució de sis mesos, a comptar a
partir de dia 02 de juny de 2016 (dia de recepció de la notificació de l’acord) i finalitzant aquest
termini d’execució dia 02 de desembre de 2016.
Vist l’escrit presentat per Eduard Muntaner Roca, amb RGE núm. 7754, de 02 de desembre de
2016, mitjançant el qual sol·licita una pròrroga de sis mesos del contracte menor ressenyat, a causa
de la complexitat de la presa de dades per poder completar els plànols proporcionats per
Ajuntament i realitzar l’estat real d’aquests.
D’acord amb el disposat mitjançant provisió de Batlia de data 12 de desembre de 2016.
Vist l’informe emès en sentit favorable per l’interventor accidental en data 14 de desembre de
2016.
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Vist l’informe jurídic emès per Secretaria en data 14 de desembre de 2016.
Atès el disposat als articles 22, 23, 111, 138.3 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 la
necessitat i idoneïtat del contracte i als contractes menors, a la tramitació de l’expedient de
contractació en contractes menors, així com en compliment de la Disposició Addicional Segona 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 i vist el resolt, mitjançant el Decret de Batlia número 843/2015, de 23
de juny de 2015, relatiu a la delegació d’atribucions a favor de la Junta de Govern Local.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Atorgar a Eduard Muntaner Roca, col·legiat número 1.084, amb DNI núm. 43099510V
una pròrroga de sis mesos addicionals del termini d’execució de la prestació del contracte menor de
serveis de redacció de projecte d’activitats i redacció del pla d’autoprotecció del complex
poliesportiu Es Pinaró de Son Servera, havent de finalitzar el termini d’execució del contracte
menor de servei ressenyats, en tot cas, el dia 02 de juny de 2017.
Segon.- Procedir a l’obligatòria incorporació de la despesa que suposa aquest contracte als
romanents dels crèdits amb compromís de despesa afectada, d’acord amb l’informat per
Intervenció.
Tercer.- Que una vegada realitzat el servei, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament, si
s’escau.
La factura s’haurà de presentar d’acord amb el previst a l’article 4 de la Llei 25/2013 de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
Sector Públic.
Quart.- Notificar el present acord a l’adjudicatari/ària als efectes oportuns.

3. Jubilació forçosa per edat
Identificació d’expedient: 000068/2016-PROPOSTES
Interessat: COLOM FERRER JUAN
Descripció: Jubilació forçosa per edat
Seguidament es dóna compte de la sol·licitud, de data 13 de desembre de 2016, presentada per Juan
Colom Ferrer, DNI. núm. 41401383A, treballador d’aquest Ajuntament, que ocupa el lloc de treball
d’oficial electricista, en situació de jubilació parcial des del dia 07/02/2012, per la qual comunica el
compliment de 65 anys d’edat el proper dia 12 de gener de 2017, fet que li permet accedir a la
jubilació ordinari per edat i, en conseqüència, la baixa com a treballador d’aquest ajuntament.
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Vist que per acord de Junta de Govern Local ordinària de dia 15 de novembre de 2011 s’adoptà per
unanimitat autoritzar la jubilació parcial del sol·licitant, Juan Colom Ferrer, amb una reducció de
jornada d’un 75%.
Vist que aquesta situació de jubilació parcial finalitza el dia 12 de gener de 2017, data en que el
sol·licitant complirà l’edat de 65, fet que li permet accedir a la jubilació ordinari, de conformitat
amb l’art. 49.1 del R.D.L. 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors i amb el Conveni Col·lectiu aplicable al personal laboral d’aquest
Ajuntament, en relació a l’article 205.1 i D.T.7ª del R.D.L. 8/2015, de 30 d’octubre que aprova el
Text Refós de la LG.S.S.
D’acord amb les atribucions o competències delegades pel Decret 843/2015, de 23 de juny, pel que
fa la jubilació i excedència dels funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament.
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Declarar la jubilació forçosa per edat de Juan Colom Ferrer, amb DNI. nùm. 41401383A,
treballador d’aquest Ajuntament que ocupa el lloc de treball d’oficial electricista, amb efectes de
data 12 de gener de 2017, en que compleix els 65 anys d’edat.
Segon.- Notificar el present acord a la persona interessada.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Personal pel seu coneixement i efectes.
Quart.- Agrair a Juan Colom Ferrer els serveis prestats en aquest Ajuntament.

4. Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, RGE 7822. Resolució per la qual
es reconeix l'obligació i es proposa el pagament a l'Ajuntament de Son Servera,
d'acord amb el que disposa l'article 10 del Decret 13/2013, de 5 d'abril, pel qual es
regula el Fons de Seguretat Pública.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, RGE 7822. Resolució per la qual
es reconeix l'obligació i es proposa el pagament a l'Ajuntament de Son Servera, d'acord amb el que
disposa l'article 10 del Decret 13/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Fons de Seguretat Pública.
Tot seguit es dóna compte de la documentació tramesa per la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques, relativa a la 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 2016
Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
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Primer.- Donar-se per assabentada de la resolució per la qual es reconeix l’obligació i es proposa el
pagament a aquest Ajuntament relativa al Fons de Seguretat Pública de 2016, per un import de
22.212,76 Euros
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’àrea d’intervenció per al seu coneixement i efectes.

5. Despatx d'ofici. RE 7936 i text previ a l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol.
Identificació d’expedient: 000010/2016-PROPOSTES
Interessat: AJUNTAMENT DE SON SERVERA
Descripció: Despatx d'ofici. RE 7936 i text previ a l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei
8/2012, de 19 de juliol.

Tot seguit els assistents es donen per assabentats dels temes següents:
-RGE 7936, documentació tramesa per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, per la qual
es dona compte a aquest Ajuntament de l’Avantprojecte de Llei d’Habitatge de les Illes Balears, el
qual es sotmet a informació pública per un termini d’un mes.
-Text elaborat en l’àmbit de les tasques d’estudi previ a l‘inici de la tramitació de l’Avantprojecte
de llei de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, relativa a la
comercialització d’estades turístiques.

6. Aprovació de la justificació de la subvenció concedida al Club de futbol Cala Millor
Identificació d’expedient: 000137/2016-INTERV
Interessat: CLUB DE FUTBOL DE CALA MILLOR
Descripció: Aprovació de la justificació de la subvenció concedida al Club de futbol Cala Millor
Vista la legislació aplicable que consta a l’informe de fiscalització de l’interventor municipal de
fons de data 21 de novembre de 2016.
Vista la justificació de despeses presentades pel Club de Futbol Cala Millor en data 17 de
novembre de 2016 per import de 2.124,00 €
Atès l’informe favorable de l’interventor de dia 21 de novembre de 2016.
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Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció nominativa 2016 al Club de futbol Cala
Millor.
Segon.- Donar compte als serveis d’intervenció i tresoreria pel seu control i execució material.

7. Aprovació de factures de més de 3.000,00 €
Identificació d’expedient: 000136/2016-INTERV
Interessat: Intervenció
Descripció: Aprovació de factures de més de 3.000,00 €
Vists els informes de l’interventor municipal de cada una de les factures que a continuació es
relacionen:

O
CODI FACTURA / PARTIDA / INTERESSAT / CONCEPTE

INFORME

IMPORT

2016004148
/ 1721 / 22692
ACTI. REPOBLACION (ASOC.
G07547631-SOCIETAT DE CAÇADORS LA VEDA
COL.LABORACIO EN LA VIGILANCIA RURAL ANY 2016 EN EL TM SON

F

6.000,00 €

2016004152
/ 2311 / 22761
GESTIO CENTRE DIA
G08973224-INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
PRESTACIO DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA, NOVEMBRE

F

12.692,30 €

2016004153
/ 1630 / 22751
CONTRACTE NETEJA I JARDINERIA
A07042435-CONSTRUCC.EXCAV.Y ASFALTOS S.A.
NETEJA VIARIA I MANTENIMENT ZONES VERDES

F

63.911,46 €

2016004189
/ 3420 / 61015
INVERSIONS CAMP DE FUTBOL
A57675340-ELECTRO HIDRAULICA MANACOR, SA.
MATERIAL REPARACIONS FONTANERIA CAMP DE FUTBOL

F

4.038,94 €

TOTAL

O

86.642,70

Aquesta Junta de Govern Local acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar la despesa, l’obligació i el pagament de les factures abans relacionades.
Segon.- Notificar el present acord als departaments d’intervenció i tresoreria pel seu coneixement i
efectes oportuns.
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I sense més assumptes a tractar, la batlessa presidenta aixeca la sessió a les 12:59 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 3 de gener de 2017
Son Servera, 3 de gener de 2017
La secretària accidental

Catalina Magdalena Servera Gual

