
Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL

Codi: JGL2019/1
Data: 14 de gener de 2019

A les  08:00 hores,  es reuneix la  Junta de Govern Local  per  efectuar  una sessió ordinària,  que
presideix l’Alcalde

Assisteixen:

MARTÍ FORNÉS CARBONELL, BATLE PRESIDENT
MIQUEL PORQUER TUGORES, 1R TINENT DE BATLE
MARGALIDA M. FORTEZA BENNASSAR, 2N TINENT DE BATLE
JUAN ESCALAS NOCERAS, 3R TINENT DE BATLE
ANTONI SERRA SASTRE, 4T TINENT DE BATLE

Així mateix assisteixen  JOSE JUAN AGUILO RAMIS i DAMIANA RAMIS RAMIS.

S'excusen d'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  FRANCISCO  SABATER  MULET,  i  per
l’interventor municipal, Sr. JOSE.GOMEZ DE LA CRUZ.

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1.  Aprovació  contracte  menor  serveis  defensa  jurídica  procediment  580/2018.
Nomenament  de  la  sra.  Victoria  Noceras  Tauler,  advocada,  per  a  defensar  l’ajuntament
dintre del procediment ordinari nº 580/2018 per part de Jorge Manuel Mateos Sastre, que es
segueix davant del jutjat del social nº 3 de Palma de Mallorca. 

1r.-  Nomenar  l’advocada  Victoria  Noceras  Tauler,  per  a  defensar  l’ajuntament  dintre  del
procediment ordinari 580/2018 de demanda de dret i reclamació de Jorge Manuel Mateos Sastre,
que es segueix davant del Jutjat del Social nº 3 de Palma de Mallorca

2n.- Adjudicar el contracte menor de serveis de defensa jurídica a la contractista Victoria Noceras
Tauler, per un import de 726,00€ (IVA inclòs).

3r.-  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb  càrrec  al  vigent
Pressupost municipal.

4t.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de 
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la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i es tramiti el
pagament si procedeix.

5è.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

6è.- Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.1.2. Donar compte de sentència del Jutjat del Social núm. 5 de Palma de Mallorca sobre
declaració de carácter fix discontinu a temps parcial de treballadora de l'Ajuntament   

Es dóna compte de la sentència del jutjat del social núm. 5 de Palma de Mallorca de data 28 de
desembre de 2018, relativa a la declaració de la condició de treballadora fixa discontinua a temps
parcial, amb antiguitat de 20 de setembre de 2010, de la Sra. Aranzazu Lidia Carrión Caballero.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

1.1.3.  Donar  compte  de  la  sentencia  del  TSJ  de  les  Illes  Balears,  Sala  del  Contenciós
Administratiu, relativa a bases especifiques de policía local   

Es dóna compte de la sentència del TSJ de les Illes Balears, Sala del contenciós-administratiu de
Palma de Mallorca de data 7 de gener de 2019, relativa a desestimació del recurs d'apel.lació contra
la sentència  núm. 236 de data 11 de setebre de 2017 del Jutjat del contenciós administratiu núm. 2
de Palma de Mallorca, que va  considerar conformes a l'Ordinament Jurídic les bases específiques
de la convocatòria per constituir una borsa extraordinària d'aspirants, com a funcionaris interins, les
places vacants de la policia local de l'Ajuntament de Muro, publicades al BOIB núm. 24 de 25 de
febrer de 2017.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

1.2. Batlia
1.2.1. Aprovació contracte menor serveis promoció i difusió festivitat Sant Antoni "Mallorca 
s'Encén"-diari Ultima Hora (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista HORA NOVA S.A., per un import de
1.089,00€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22602 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i es tramiti el 
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pagament si procedeix.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.2.2. Aprovació contracte menor  servei  GEMWEB CONSULTANT(en base a pressupost)  

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al  contractista OPEN ENERGY 2012 S.L., per un
import de 4.791,60€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9200.64104 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i es tramiti el
pagament si procedeix.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.3. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
1.3.1.  Aprovació  contracte  menor  serveis  intercanvi  xeremiers  de  Muro  amb  sacaires  de
Tarragona   

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista ES REGUINYOL DE MURO, per un
import de 2.850,00€ (exempt d’IVA).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3340.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i es tramiti el
pagament si procedeix.
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4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.4. Sanitat i Serveis Socials
1.4.1. Instancia sol·licitant un nou títol de drets funeraris dels nínxols 5, 6, 7 i 8 (PA).

Acceptar la sol·licitud esmentada.

1.5. Turisme i Zona Costanera
1.5.1.  Aprovació  del  projecte  i  expedient  de  contractació  del  projecte  de  renovació  de
l’enllumenat public de la carretera de la Platja de Muro, tram Ma-12   

PRIMER. Aprovar el projecte de renovació de l’enllumenat public de la carretera de la Platja de
Muro, tram Ma-12, presentat en aquest Ajuntament, en data 19 de desembre de 2018, signat per
l’enginyer tècnic Sr. Mateo Torelló Quetglas, visat pel Col·legi Oficial de Pèrits, Enginyers Tècnics
Industrials i Graus Tec. Industrials Balears, amb el número 12180554-01, de data 21 de setembre,
condicionat  al  compliment  de  les  prescripcions  descrites  a  l’informe  de  la  Direcció  Insular
d’Infraestructures  i  Mobilitat,  del  Departament  de  Territori  i  Infraestructures,  del  Consell  de
Mallorca, el qual forma part del present acord.

SEGON. Aprovar  l'expedient  de contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  per  les
obres consistents en renovació de l’enllumenat public de la carretera de la Platja de Muro, tram Ma-
12, amb un pressupost base de licitació per import de 190.570,89 euros (IVA no inclòs), i un valor
total de l’obra per import de 230.590,78 euros (IVA inclòs), més el cànon de gestió de residus que
és de 174,04 € (IVA inclòs), resulta un total de 230.764,82 €, i convocar la seva licitació.

TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques
que han de regir el contracte mitjançant procediment obert simplificat.

QUART. Autoritzar  la  despesa  derivada  del  present  contracte,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 1650.61906 del vigent pressupost municipal.

CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

SISÈ. Publicar  en  el  perfil  de  contractant  tota  la  documentació  integrant  de  l'expedient  de
contractació,  en  particular  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars.  La  documentació
necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible  aquest dia de publicació de
l'anunci de licitació.
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SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil
de contractant:

 Miquel Porquer Tugores, com a president de la Mesa.
 Antònia Cladera Perelló, com a secretària de la Mesa.
 Vocals:

o Pedro Martorell Bestard, TAG d'Urbanisme.
o José Gómez de la Cruz, interventor.
o Francisco Sabater Mulet, secretari.

SETÈ. Notificar aquest acord al director de l'obra adjuntant-li el plec de clàusules administratives
particulars corresponents.  

1.6. Urbanisme i Obres
1.6.1.  Sol·licitar al Departament de Territori i Infraestructures el procediment a seguir per
continuar amb la tramitació del Projecte de connexió cicloturística a la Platja de Muro

Sol·licitar al Departament de Territori i Infraestructures informi quin ha de ser el procediment a
seguir per realitzar els tràmits derivats de les Lleis 22/1988 i 12/2016 davant les administracions
competents.

2.  Acords urgents
2.1. Batlia
2.1.1. Aprovació contracte menor serveis redacció del pla d'acció per a l'energia sostenible i el 
clima  (en base a pressupost)   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista GRAM ILLES BALEARS 21 S.L., per
un import de 13.108,40€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3350.63230 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i es tramiti el
pagament si procedeix.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.2. Urbanisme i obres
2.2.1.  Aprovació  de  model  de  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  de  Mallorca  i
l’Ajuntament  per  dur  a  terme  actuacions  d'inversió  (obres,  adquisició  de  vehicles  i
d'immobles)

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

1r.  Aprovar el model de conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de 
Muro per dur a terme actuacions d’inversió (obres, adquisició de vehicles i d’inmobles).

2n. Comunicar el present acord al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca
per al seu coneixement i efectes oportuns.

2.3. Fires i Festes
2.3.1.  Aprovar les bases reguladores que han de regir el concurs de Carrosses Sant Antoni
2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir el concurs de carrosses.

SEGON. Les quanties dels premis s’entenen netes de les retencions obligatòries estipulades a la
normativa tributària vigent.

TERCER. Publicar les Bases al tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació.

2.4. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.4.1.  Aprovació contracte menor serveis so i il·luminació ball de bot Sant Antoni 2019   (en base a
pressupost)  

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista SERSO PALMA 2006, per un import de
907,50€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3340.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i es tramiti el
pagament si procedeix.
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4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.4.2. Aprovació contracte menor serveis correfoc encesa de foguerons Sant Antoni (en base a 
pressupost)   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  ASSOCIACIÓ DIMONIS DE SA
PEDRERA DE MURO, per un import de 7.000,00€ (exempt d’IVA).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3340.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i es tramiti el
pagament si procedeix.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.5. Comptes  i  Hisenda
2.5.1. Exp. Transferencia de Credit 1/2019   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

Aprovar l’expedient núm. 1/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
2350.75102 TC REFORMA CENTRE DE DIA 58.000,00
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B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

Aplicació

Pressupostària
Descripció Baixes

2110.16000 SEGURETAT SOCIAL 58.000,00

L’import dels crèdits que es minoren coincideix amb els crèdits que s’incrementen i d’aquesta 
manera queda anivellat el pressupost, així com imposa l’article 16.2 del RD 500/90, de 20 d’abril.

2.6. Sanitat i Serveis Socials
2.6.1. Instancia sol·licitant la neteja del ninxo núm. 33.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.6.2. Instancia sol·licitant la neteja de les restes a la sepultura núm 144   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.6.3. Aprovació Transferència de Capital Centre de Dia   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

Primer. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de una transferència de
capital de 58.000€ al Consorci de Recursos Socio-sanitaris i Assistencials de les Illes Balears amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria 2350.75102.

Segon. Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.6.4. Instància sol·licitant el trasllat de les restes de la sepultura núm.417 a la 48T   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
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2.6.5. Instància sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm. 9C 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 12:00
hores,  aixecant-se  de  la  mateixa  aquesta  acta  que,  llegida  i  conforme,  signaran  l’Alcalde  i  el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari
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