Membres absents:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Secretari:
Interventor:

Maria Lourdes Bennasar Bennasar
Lorenzo Rosselló Campins
ordinària
primera
Jaume Nadal Bestard
Ruben López Santandreu

1. ACTA ANTERIOR (05.05.2020).Sotmesa a votació, s’acorda per unanimitat:
- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 5 de maig de 2020.

2. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.Vistes les sol·licituds presentades i expedients instruïts, en el qual consten els
informes tècnic i jurídic favorables dels serveis municipals corresponents.
En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de
25 de juny, (BOIB núm. 101, de 23.07.2019),
S’acorda per unanimitat concedir les següents llicències urbanístiques
municipals:
exp. núm.:
promotor:

1212/2019
JLBR
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Llorenç Perelló Rosselló (2 de 2)
Batle
Data Signatura: 29/05/2020
HASH: 1cf48dd936414516087235aebb29b7a7

Membres que participen
per videoconferència:

Alaró, Sala Capitular de la Casa Consistorial
19 de maig de 2020, dimarts
13 h.
13’15 h.
Llorenç Perelló Rosselló, batle
Catalina Cifre Rosselló
Juan Antonio Lozano León

Número: 2020-0011 Data: 29/05/2020

Lloc de la reunió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
President:
Membres presents:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Jaume Nadal Bestard (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 29/05/2020
HASH: 86c5d5a4364602ea77a7fefc5c70432e

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE 19 DE MAIG DE 2020

ubicació obres:
C/ de Sant Roc, 1
refª. cadastral núm.:
2156045DD8925N0001GD
finalitat de l’actuació i ús al qual es destina l’actuació: canvi d’ús de local a dos
habitatges, demolició d’annex, i legalització de piscina; residencial
classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l’actuació: urbà;
casc antic, entre mitgeres alt; catàleg de patrimoni, fitxa AC0079/C
pressupost d’execució material: 216.481,64 € (pressupost d’execució material:

Canvi d’ús de local a dos habitatges, demolició d’annex, i legalització de piscina
Reforma interior.
Construcció d’una planta pis al primer volum.
Obertura de noves finestres i finestrals a les façanes.
Incorporació d’un pati de ventilació en planta baixa.

Número: 2020-0011 Data: 29/05/2020

nombre d’habitatges que s’autoritzen: 2
índex d’intensitat d’ús residencial: 3 unitat
terminis d’inici i d’execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per
acabar-les
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en
acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s’han
començat o no s’han acabat les obres o les actuacions autoritzades
redactor del projecte tècnic: JCV, arquitecte
director facultatiu de les obres: JCV, arquitecte
deure de comunicar l’inici de l’actuació o de l’obra objecte de la llicència: la
persona promotora ha de comunicar l’inici de l’obra o actuació amb una antelació
mínima de 10 dies
descripció de les obres:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

198.981,64 € + cost de l’obra a legalitzar: 17.500,00 €)

“CAMBIO DE USO DE LOCAL A DOS VIVIENDAS ENTRE MEDIANERAS Y PISCINA.
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN”, amb visat col·legial núm. 11/07146/19 de
29.07.2019.
- Memòria (inclou, entre d’altres, compliment del CTE, compliment d’altres reglaments i
disposicions, amidaments i pressupost).
Projecte bàsic i d'execució.
“CAMBIO DE USO DE LOCAL A DOS VIVIENDAS ENTRE MEDIANERAS, DEMOLICIÓN
DE ANEXO Y LEGALIZACIÓN DE PISCINA. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN”,
amb visat col·legial núm. 11/11380/19 de 09.12.2019.
- Memòria (inclou, entre d’altres, memòria descriptiva, memòria urbanística, annex a la
memòria urbanística, memòria constructiva, justificació d’obertures de façana en planta
pis, plec de condicions, annexos al projecte de demolició i annexos al projecte de
legalització).
- Plànols:
o “1. ESTADO ACTUAL. PLANTAS, SECCIÓN Y ALZADOS”
o “2. ESTADO REFORMADO. SOLAR Y CUBIERTAS”
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documentació tècnica que consta a l’expedient i que és objecte de la llicència:

Condició:
S’haurà de contemplar el soterrament de les instal·lacions de serveis
d’electricitat, telefonia o similar (art. 57 de les NNSS 2003).
Observació sobre disciplina urbanística;
Considerant que a l’informe de l’arquitecte municipal consta:
“Vistes les fotografies aèries (vols 1956, 1984, 1989, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012,
2015 i 2018) que consten a la IDEIB del SITIBSA, i consultats els antecedents que consten en
aquest ajuntament, sembla que s’han construït la piscina i una edificació annexa sense la
corresponent llicència urbanística, i per tant, es troben fora d’ordenació.”

Atès allò que disposen els articles 163, apartats 2,c,i (classes d’infraccions
urbanístiques) i 3 (adopció de mesures d’exigència de responsabilitat sancionadora) de
la Llei autonòmica 12/2017, de 29 de desembre, i vist que no s’acredita de forma fefaent
que hagin prescrits les suposades infraccions urbanístiques (construccions sense
llicència) pel transcurs de vuit anys (art. 205,1,a de l’esmentada llei), es proposa incoar
expedient sancionador.

exp. núm.:
262/2020
promotora de l’agrupació
de finques:
Hijos de Pedro Giménez, SL, representada per PJG
promotor de les obres:
PJG
ubicació de l’actuació i
de les obres:
polígon 2, parcel·la 83
refª. cadastral (rústica) núm.:
07001A002000830000AO
finques registrals núms.: 3189 i 593
finalitat de les actuacions i ús al qual es destina: agrupació de finques i
construcció de caseta d’eines i porxo; agrari
Página 3 de 10
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Memòria d’esmena de deficiències, amb visat col·legial núm. 11/11380/19 de
09.12.2019.
“PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES”,
sense visat col·legial de 03.10.2019.
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“3. ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA – DISTRIBUCIÓN”
“4. ESTADO REFORMADO. PLANTA PISO – DISTRIBUCIÓN”
“5. ESTADO REFORMADO. PLANTA BAJA – COTAS”
“6. ESTADO REFORMADO. PLANTA PISO – COTAS”
“7. ESTADO REFORMADO. ALZADOS Y SECCIÓN”
“8. ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD”
“9. ESTADO REFORMADO. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO”
“10. ESTADO REFORMADO. ESTRUCTURA”
“11. ESTADO REFORMADO. ESTRUCTURA”

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

o
o
o
o
o
o
o
o
o

2n. Desmuntatge de barraca/cobert, construcció de caseta d’eines i construcció
de porxo annex
documentació tècnica que consta a l’expedient i que és objecte de la llicència:
“PROYECTO DE AGRUPACIÓN DE FINCAS Y CONSTRUCCIÓN CASETA DE
HERRAMIENTAS Y PORCHE EN EXPLOTACIÓN AGRARIA DE OCIO Y
AUTOCONSUMO”, amb visat col·legial del COIAL núm. v202000183 de data 07.02.2020.
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1r. Agrupació de les finques registrals núm. 3189 i 593

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

classificació i qualificacions urbanístiques del sòl objecte de l’actuació: rústic; de
règim general, àrea de transició d’harmonització
normes en virtut de les quals no és preceptiu l’informe de la Comissió Insular
d’Urbanisme: art. 36,2 de la Llei autonòmica 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les
Illes Balears, “a contrario”, perquè l’activitat no suposa la construcció d’un nou
habitatge
(en sòl rústic) data dels informes o les autoritzacions prèvies concurrents
d’altres administracions competents per raó de la matèria:
aplicació analògica de la comunicació del Servei de Reforma i
Desenvolupament Agrari, de 10 de març de 2016, de la Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, del Govern de les
Illes Balears; comunicació en el sentit de considerar “no preceptiu” el seu informe per
a l’agrupació de finques, d’acord amb allò previst a l’article 100,1 de la Llei autonòmica
12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears, “a contrario”; (registre
d’entrada núm. 1547, de 31.03.2016)
informe del Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari, de la Direcció
General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Local (Conselleria d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, del Govern de les Illes Balears), de 2 d’abril de 2019, que
considera la construcció adequada des del punt de vista agrari, (aportat pel promotor;
registre d’entrada núm. 1363, de 29.04.2020)
pressupost d’execució material: 10.785,34 €
nombre d’habitatges que s’autoritzen: índex d’intensitat d’ús residencial: terminis d’inici i d’execució de les obres: 6 mesos, per començar-les; 3 anys, per
acabar-les
advertiment de les condicions de caducitat: la llicència urbanística caduca si, en
acabar qualsevol dels terminis anteriors o les pròrrogues corresponents, no s’han
començat o no s’han acabat les obres o les actuacions autoritzades
redactor del projecte tècnic: JSP, enginyer agrònom
director facultatiu de les obres: JSP, enginyer agrònom
deure de comunicar l’inici de l’actuació o de l’obra objecte de la llicència: la
persona promotora ha de comunicar l’inici de l’obra o actuació amb una antelació
mínima de 10 dies
descripció de l’actuació i de les obres:

2a. En l’acabat de la façana es cuidarà especialment el color d’aquest, cercant
sempre la integració i no el contrast, preferiblement en colors ocres i terra (art. 142,
Ordenances d’edificació, NNSS de 2003).
3a. Durant l'execució de les obres s'han d'adoptar les màximes precaucions per
evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del
manteniment de les maquinàries, (article segon, de la modificació de l’annex 1 de la Llei
6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial i de mesures tributàries, del Decret
Llei 1/2016 de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística; per ser àrea de
prevenció de riscs de vulnerabilitat aqüífers).

4a. En el termini màxim de dos mesos, comptat a partir del dia següent al de la
notificació de la concessió de la llicència, s’haurà d’haver sol·licitat la pràctica d’una
nota marginal a la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat respecte que
aquesta tindrà caràcter d’indivisible als efectes d’aprofitament urbanístic, atès que es
concedeix aquesta llicència urbanística (exp. núm. 262/2020), en consideració a la
superfície de 1.698 m2, (disposició transitòria segona i art. 15 de la Llei autonòmica
6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears).
Observació sobre disciplina urbanística:
Atès que a l’informe de l’arquitecte municipal es recull que “Vistes les fotografies
aèries (vols 1956, 1984, 1989, 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2015 i 2018) que
consten a la IDEIB del SITIBSA, i consultats els antecedents que consten en aquest
ajuntament, sembla que s’ha construït una edificació de 35,00 m 2 aproximadament
sense la corresponent llicència urbanística, i per tant, es troba fora d’ordenació”,
d’acord amb allò que disposen els articles 163, apartats 2 (classes d’infraccions
urbanístiques) i 3 (adopció de mesures d’exigència de responsabilitat sancionadora) de
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Condicions:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

- Memòria (inclou, entre d’altres, memòria descriptiva, memòria urbanística, memòria
constructiva, compliment del CTE, programa de control de qualitat, memòria
agronòmica, amidaments, pressupost, plec de condicions particulars, estudi bàsic de
seguretat i salut, escriptures de la finca, inscripció al RIA, document de concessió
d’aigua de la comunitat de regants i fitxa de residus).
- Plànols:
o “Plano 01: Ubicación”
o “Plano 02: Fincas iniciales y agrupación”
o “Plano 2.1: Ubicación en la finca”
o “Plano 03: Planta. Cubierta. Forjado”
o “Plano 04: Alzados”
o “Plano 05: Cimentaciones y sección”
o “Plano 06: Detalles constructivos”
o “Plano 07: Instalación eléctrica”

Fets.
S’ha rebut la petició dels promotors, comunicada mitjançant correu electrònic
de 07.05.2020, sobre error en el pressupost de l’obra.
Fonaments de dret.
Article 109,2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, sobre la rectificació d’errors.
Acord.
En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de
25 de juny (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s’acorda per unanimitat:
Rectificar l’error material en l’acord d’aquesta junta de govern local de 25 de
febrer de 2020, en següent sentit:
On diu:
“exp. núm.: 326/2019
.../...
pressupost: 378.037,66 €
.../...”

Número: 2020-0011 Data: 29/05/2020

Rectificació d’error material.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

la Llei autonòmica 12/2017, de 29 de desembre, es proposa comunicar els fets a
l’Agència de Defensa del Territori (estipulació 3a, 2,b del Conveni de delegació de
competències, de 20 de desembre de 2016, BOIB núm. 164, de 31.12.2016).

“exp. núm.: 326/2019
.../...
pressupost: 203.983,62 €
.../...”

3. FACTURES.En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de
25 de juny (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s’acorda per unanimitat aprovar les
següents factures:
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Ha de dir:

000309
000566
000601
000602
000603
000604
000605
000606
000607
000608
000609
000610
000611
000612
000613
000614
000615
000616
000617
000618
000619
000620
000621
000622
000623
000625
000626
000627
000628
000629
000630
000631
000632
000633
000634
000635
000636
000637
000638
000639
000640
000641
000642
000643
000644
000645
000646
000647
000648
000649
000650
000651
000652

43066428D
42964615V
B07804628
B57217820
B57217820
B57217820
43133649R
78205846G
78209194V
42965763S
43158358P
B57742454
B57742454
B07556541
B07556541
B07079668
A08472276
B07755796
B07755796
B07755796
B07755796
B07755796
44677704C
B07047525
A80907397
43090028B
X3302706K
X3302706K
X3302706K
X3302706K
78212474P
B16615270
43086730W
78207262V
A83052407
G28029643
B07056252
B07056252
B57208878
A07045248
Q02866001G
B95390761
B95390761
B65466997
A08663619
A08663619
A08663619
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077

Núm. fac.

S. Ll., J.
M. A., P.
ESTACION SERVICIO ALARO SL
FERRETERIA NOVA S.L.
FERRETERIA NOVA S.L.
FERRETERIA NOVA S.L.
S. C., Ll.
X. M., S.
S. H., P.
P. P., J.
C. G., J.
SES MADUIXETES CATERING S.L.
SES MADUIXETES CATERING S.L.
JAIME NAVARRO, S.L.
JAIME NAVARRO, S.L.
ZABALETA S.L.
WURTH ESPAÑA S.A.
TASP S.L.
TASP SL
TASP SL
TASP SL
TASP SL
G. DE V. A., O.
ADALMO S.L.
VODAFONE ESPAÑA S.A.
C. P., J.A.
C., J.
C., J.
C., J.
C., J.
F. A., JA.
HERRERIA PERELLO S.L.
B. V., G.
C. S., M.
CORREOS SA
SOCIEDAD GRAL. DE AUTORES
TELIM, S.L.
TELIM, S.L.
MAC INSULAR S.L.
MELCHOR MASCARO, S.A.
CREU ROJA ESPANYOLA
CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.
CECOSA SUPERMERCADOS, S.L.
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS
CAIXABANK SA
CAIXABANK SA
CAIXABANK SA
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU

Import

000002114
635,25
02020043
1.633,50
001240220/00000047 948,11
149
58,64
150
330,92
151
5,86
1000929
335,17
2000020
532,40
11/2020
1.210,00
S/N
296,95
21
302,50
SM037/2020
2.178,00
SM038/2020
2.867,15
1000196
433,06
1000273
318,69
1153885
59,74
4044154911
109,80
TASP_20/6663
105,27
TASP_20/6664
105,27
TASP_20/6665
105,27
TASP_20/6666
105,27
TASP_20/6739
544,50
00026
1.932,87
004/48.189
22,90
CI0916167153
1.577,30
2020F0093
208,73
23
2,50
24
5,40
25
22,75
26
5,00
1000290
169,97
FA20--42
221,43
000002
2.015,29
16
551,76
4002838439
123,78
1200177353
116,32
2020/A/401136
777,23
2020/A/401137
645,84
0/2020003210
407,22
2000495
145,20
07040-2020-05-972-N 738,45
06719-5000005
5,00
O6719-05000006 2.161,70
9099033
3,04
009396018
8,47
009396019
1,69
009396020
10,16
PMR001N0186765 1.013,86
PMR001N0188884
210,39
PMR001N0207794
424,18
PMR001N0193295
344,81
PMR001N0193552
275,96
PMR001N0207522
288,86
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Núm. doc.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Núm.

ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
T., P.
MAYBER PALMA S.L.
P., E.
FORNES MALLORCA S.L.
Q., S.
V. R., O.
L. A., L.
SUPERMERCADOS COP S.A.
SUPERMERCADOS COP S.A.
F. A., JA.

PMR001N0194386
290,93
PMR001N0202538
211,94
PMR001N0198126
160,19
PMR001N0199577
777,55
PPR001N0063140
231,16
PR001N0058730
573,95
PMR001N0160259
210,09
PMR008N0007186
70,02
FRES.DIVERSES 1.909,24
005
1.560,90
A/9198
121,00
01/20
82,00
103/15471
126,90
01/20
82,00
1-20
82,00
2020-05
82,00
DIVERSES
450,72
C9-A-2153166
884,86
1000252
47,43
TOTAL …

35.614,26

4. CONTRACTE MENOR D’OBRES “MUR DE TANCAMENT DE PART DE LA
FINCA ES MOLINÀS”.
(Exp. núm. 1322/2019)

Número: 2020-0011 Data: 29/05/2020

A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
A81948077
X7607626P
B57775181
07226157V
B07510498
08038820K
05205102H
52473735V
A07056666
A07056666
78212474P

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

000653
000654
000655
000656
000657
000658
000659
000660
000661
000662
000663
000664
000665
000666
000667
000668
000669
000670
000671

Acord del ple de l’ajuntament de 28.12.2017 pel qual s’aprovà definitivament el
projecte d’obra “Adecuación de la red de pluviales en el Camí de Son Pol” i la relació
concreta i individualitzada dels béns que es consideren de necessària expropiació,
(exp. núm. 1121-2017), amb una valoració de 18,673 €/m2.
Expropiació per ministeri de la llei de part de la finca “Es Molinàs”, polígon 2, parcel·la
157; 104,72 m2 (sistema general viari). Refús de la valoració de la propietat;
apreuament municipal, i termini per a al·legacions (exp. AE 349/2018).
Demolició d’un tram de paret de tancament perimetral situat a la finca Es Molinàs
(polígon 2, parcel·la 157), al camí de Son Pol. El mur de tancament es va haver de
demolir perquè és incompatible amb el planejament. Aquest fou demolit entre el 23 de
gener i el 25 de febrer 2020. No obstant l’ajuntament construirà un nou mur ajustat a
les determinacions de les ordenances d’edificació, d’alçada màxima d’1’20 m. i de
característiques similars als de la zona; així mateix, es desplaçarà la barrera de
tancament.
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NECESSITAT DEL CONTRACTE

Aquest contracte respon a la necessitat de reconstruir aquest mur.

No s’han subscrit més contractes amb aquest contractista respecte a la adequació de
la xarxa de pluvials del Camí de Son Pol.
FETS
El passat 13 de maig de 2020 es convidà a tres empreses de construcció (Miquel
Angel Sastre Guardiola, Construcciones Colomar 1947 SLU, i Construccions i
Reformes Vell 9 SL).
Les ofertes que s’han presentat són les següents:
- L’empresa Construccions i Reformes Vell 9 SL: el seu pressupost núm. 12, de
13 de maig de 2020, per un total de 29.034,28 € IVA inclòs (base imposable de
23.995,27 € + 21 % IVA, 5.039,01 €).
-

l’empresa Miquel Àngel Sastre Guardiola: el seu pressupost núm. 41, de 15 de
maig de 2020, per un total de de 22.288,62 € IVA inclòs (base imposable
18.420,34 € + 21 % IVA, 3.868,28 €).

-

l’empresa Construcciones Colomar 1947 SLU: el seu pressupost núm. 0015, de
15 de maig de 2020, per un total de de 22.993,67 € IVA inclòs (base imposable
19.003,03 € + 21 % IVA, 3.990,64 €).

Vista la memòria econòmica signada electrònicament el 18 de maig de 2020, amb
diligència favorable de la Intervenció, segons la qual es compleixen els requisits per a
que la inversió sigui considerada financerament sostenible (IFS).
FONAMENTS DE DRET
- Article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del contractes del sector públic,
sobre l’expedient de contractació en els contractes menors.
Página 9 de 10
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“La ley no contempla una limitación a la celebración de contratos menores con un mismo
operador económico cuando las prestaciones objeto de los mismos sean cualitativamente
diferentes y no formen una unidad. Por ello, fuera de los casos de alteración fraudulenta del
objeto del contrato, sí es posible celebrar otros contratos menores con el mismo contratista,
pero en este caso habrá de justificarse adecuadamente en el expediente que no se dan las
circunstancias prohibidas por la norma.”
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No s’està alterant, ja que el pressupost és inferior a 40.000,00 euros.
Pel que fa a l’empresa contractista, s’indica que no s’han subscrit amb ella més
contractes que individual o conjuntament superin el valor estimat de 40.000,00 euros,
IVA exclòs. Respecte aquest límit cal tenir en compte l’informe de la Junta Consultiva
de Contratación Pública del Estado, expedient 41/2017, en que es va concloure que
l’expressat en l’article 118.3 s’ha d’entendre de la següent forma:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

JUSTIFICACIÓ DE LA NO ALTERACIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE PER
EVITAR L’APLICACIÓ DE LES REGLES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

- [En cas d’IFS] Disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
sobre les inversions financerament sostenibles.
- Base d’execució núm. 28 del pressupost general de 2020.

- Aprovar la despesa, per import de 22.993,67 €, amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries:
 133.61901 – Murs de tancament i sosteniment Son Pol: 1.347,47 €.


1532.61901 – Millora de camins i carrers (IFS 2018): 20.941,15 €.

- Adjudicar el contracte menor d’obres “Mur de tancament de part de la finca Es
Molinas” a Miquel Àngel Sastre Guardiola, nif. 43171339-V, pel preu de 22.993,67 €
(base imposable 18.420,34 € + 21 % IVA, 3.868,28 €).

Número: 2020-0011 Data: 29/05/2020

Vista la proposta de batlia de 18 de maig de 2020.
De conformitat amb allò establert en la disposició addicional segona de la Llei 9/2017
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
En exercici de l’atribució delegada per resolució de batlia núm. 755-2019, de 25 de
juny (BOIB núm. 101, de 23.07.2019), s’acorda per unanimitat:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ACORD

(Retirat).

En aquest estat, i no havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la
sessió, de la qual s'estén la present acta i jo, com a secretari, en dono fe.
Alaró, 19 de maig de 2020.
Vist i plau,
el president,
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5. CONTRACTE MENOR D’OBRES “SUBSTITUCIÓ TRESPOL DE L’ESCOLA
INFANTIL DE 1R. CICLE ES NIERÓ”.

