
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 4
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
   DEL DIA 29 DE GENER DE 2018

ASSISTENTS

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

A la Sala de Juntes de l'Ajuntament de Muro, essent el  dia 29 de gener de 2018, es
reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, prèvia convocatòria i citació feta en
legal forma a l'objecte de celebrar sessió ordinària.

Presideix la sessió el Sr. Martí Fornés Carbonell, batle president.

Hi són presents José Gómez de la Cruz, interventor accidental i Francesc Sabater Mulet,
secretari interí, que dóna fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 08.00 h es declara oberta essent les 08.05 h, i es tracten els
assumptes següents:

1. APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS.

S'aproven per unanimitat les actes núm. 38 i 39, de dates 17 i 21 d'agost de l'any 2017.

2.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE  SERVEI  DE  “ASSEGURANÇA
PATRIMONIAL DELS BÉNS DE L’AJUNTAMENT DE MURO”, MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (EXPT. 1/2018). OBERTURA
DE  LA DOCUMENTACIÓ  ADMINISTRATIVA (SOBRES  A),  I  SI  S'ESCAU,
DELS  SOBRES  C  RELATIUS  A  CRITERIS  AVALUABLES  MITJANÇANT
JUDICI DE VALOR.

1r. Sol·licitar l’emissió de l’informe tècnic de valoració dels sobres C, que contenen les
propostes tècniques relatives a criteris no avaluables mitjançant fórmules automàtiques i
per tant, subjectes a judici de valor. 

2n. Una vegada emès l’informe tècnic de valoració dels sobres C, la Junta de Govern
procedirà a l’obertura dels sobres B, que contenen l’oferta econòmica, criteri avaluable
mitjançant forma automàtica, i si escau, classificarà les ofertes, per ordre decreixent i
requerirà la documentació preceptiva i la constitució de la garantia definitiva al licitador
que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, atesos els criteris/aspectes
objecte de negociació.
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3.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  D'AGÈNCIA
D'INTERMEDIACIÓ  AMB  MITJANS  DE  COMUNICACIÓ  PER  A  LA
PUBLICACIÓ  D'ANUNCIS  OFICIALS  I  INSTITUCIONALS,  MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (EXP. 3/2018). OBERTURA
DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (SOBRES A), DELS SOBRES C
RELATIUS A CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR, I
DELS  SOBRES  B.  CLASSIFICACIÓ  D'OFERTES  I  REQUERIMENT  DE
DOCUMENTACIÓ.

1r.  Classificar  la  proposició  presentada  al  procediment  negociat,  atenent  els  aspectes
econòmics i tècnics objecte de valoració, de conformitat amb el següent ordre decreixent
de puntuació:                                                                                     
                                                                 Puntuacions sobre “C” i preu anual            Total

1r. JOE COMUNICACIÓ S.L.... 15,00 + 85,00 (24.793,38+5.206,61 d'IVA)          100,00

2n. Notificar i requerir al licitador JOE COMUNICACIÓ S.L, perquè dins el termini de
deu dies hàbils a comptar des del següent al d’haver rebut el requeriment, presenti la
documentació justificativa  d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries  i  amb la  Seguretat  Social,  de  disposar  efectivament  dels  mitjans  que  s’ha
compromès  a  dedicar  o  a  adscriure  a  l’execució  del  contracte  i  d’haver  constituït  la
garantia definitiva per un import de 1.239,67 euros (5% de l’import d’adjudicació, IVA
exclòs).

4.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DELS  SERVEIS  D’ACTIVITATS  DE
TEMPS  LLIURE  PER  A 2018,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT  NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT (EXP. 3 / 2018).

1r. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
del contracte de serveis d’activitats de temps lliure per a l'any 2018.

2n. Autoritzar la despesa del present contracte per un import total de 55.000,00 euros,
IVA inclòs  (50.000  euros  +  5.000  euros  d’IVA al  10%),   amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 3260.22742 del vigent pressupost municipal  de 2018.

3r.  Aprovar  el  plec de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de prescripcions
tècniques que regiran el present contracte de servei de les activitats de temps lliure per a
2018, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

4t. Sol·licitar ofertes almenys a tres persones naturals o jurídiques, capacitades per a la
realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible, de conformitat amb
el  que  disposa  l’art.  178.1  del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre-
TRLCSP.

5è. Continuar amb la tramitació de l’expedient fins a la seva adjudicació.
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5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA “ADEQUACIÓ DE L'ÀREA
PEATONAL DEL CARRER CREUER DE PLATJA DE MURO”, MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (EXP. 4/2018).

1r. Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Adequació de l'àrea peatonal del carrer
creuer  de Platja  de Muro”,  mitjançant  procediment  negociat  sense publicitat,  amb un
pressupost de licitació de 67.071,49 euros, IVA exclòs, essent l’import total del contracte,
amb IVA i la gestió de residus inclosos, de  82.526,82 euros.

2n.  Aprovar  el  plec de clàusules administratives particulars  i  el  plec de prescripcions
tècniques, incloses al projecte tècnic aprovat, que regiran el present contracte d’obres.

3r. Autoritzar l’import total del contracte de 82.526,82 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicación pressupostària 1532.60912 del pressupost municipal prorrogat de 2017.

4t. Sol·licitar ofertes, almenys, a tres persones físiques o jurídiques, capacitades per a la
realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible, de conformitat amb
el que disposa l’article 178.1 del Reial  Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(TRLCSP).

5è.  Complir i realitzar els  tràmits preceptius fins a la formalització del contracte.

6.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE  L'OBRA  “REPAVIMENTACIÓ
ASFÀLTICA DE L'ACCÉS I APARCAMENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL”,
MITJANÇANT  PROCEDIMENT  NEGOCIAT  SENSE  PUBLICITAT  (EXP.
5/2018).

1r. Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Repavimentació asfàltica de l'accés i
aparcament del cementeri municipal”, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
amb un pressupost de licitació de 35.421,11 euros, IVA exclòs, essent l’import total del
contracte, amb IVA, de  42.859,54 euros.

2n.  Aprovar  el  plec de clàusules administratives particulars  i  el  plec de prescripcions
tècniques, incloses al projecte tècnic aprovat, que regiran el present contracte d’obres.

3r. Autoritzar l’import total del contracte de 42.859,54 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1640.61953 del pressupost municipal  prorrogat de 2017.

4t. Sol·licitar ofertes, almenys, a tres persones físiques o jurídiques, capacitades per a la
realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible, de conformitat amb
el que disposa l’article 178.1 del Reial  Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
(TRLCSP).

5è.  Complir i realitzar els  tràmits preceptius fins a la formalització del contracte.
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7.  SOL·LICITUD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ AMBIENTAL,
QUALITAT AMBIENTAL I RESIDUS D'AUTORITZACIÓ PER DUR A TERME
TASQUES  DE  NETEJA  D'ESPAIS  DE  RELLEVÀNCIA  AMBIENTAL  DEL
TERME MUNICIPAL DE MURO (DURANT LA TEMPORADA BAIXA).

Autoritzar la realització de les esmentades tasques de neteja i manteniment. 

8.  RENÚNCIA AL GAUDIMENT DE LLICÈNCIA SENSE RETRIBUCIÓ PER
ASSUMPTES PROPIS.

Acceptar l'esmentada renúncia.

9. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA DIRECTORA DE LA RESIDÈNCIA
REINA SOFIA DE MURO DE DATES 2 D'OCTUBRE DE 2017, 1 DE DESEMBRE
DE 2017 I 19 DE GENER DE 2018.

Es dóna compte dels informes de la directora de la Residència Reina Sofia de Muro de
data 2 d'octubre de 2017 sobre càlcul del personal necessari per a cobrir els diferents
serveis a la Residència Reina Sofia, de data 1 de desembre de 2017 sobre les llicències
anuals a gaudir per les auxiliars de clínica de la Residència Reina Sofia,  i de data 19 de
gener de 2018 en relació al personal auxiliar de clínica necessari per aplicar el quadrant
aprovat el 27 de novembre per Batlia i els representants sindicals, i presentat a Inspecció
de Treball.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

10.  DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 29/2018 DEL JUTJAT DEL
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE PALMA, RELATIVA A RECURS
CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU  INTERPOSAT  PER  MULTIPALMA
SERVICIO  DE  HOSTELERIA  S.L.   CONTRA  DENEGACIÓ  DE  PERMÍS
D'INSTAL·LACIÓ D'ACTIVITAT.

Es dóna compte de la sentència núm. 29/18 de data 22 de gener de 2018 del Jutjat del
Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma, relativa a desestimació de recurs contenciós
administratiu interposat per Multipalma Servicio de Hosteleria S.L.  contra denegació de
permís d'instal·lació d'activitat permanent major d'ampliació de l'activitat de cafeteria a
cafè-concert, i comunicació de prohibició de desenvolupament d'activitat a l'Avda. de la
Mar, s/n, de la urbanització Las Gaviotas de Platja de Muro (Exp. 41/2016).

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
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11.  DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 31/2018 DEL JUTJAT DEL
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE PALMA, RELATIVA A RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT CONTRA INACTIVITAT DE
L'AJUNTAMENT  DAVANT  SOL·LICITUD  SOBRE  PERCEPCIÓ  DE
REMUNERACIÓ EN CONCEPTE DE COMPLEMENT ESPECÍFIC.

Es dóna compte de la sentència núm. 31/18 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm.
3 de Palma, relativa a inadmissió de recurs contenciós administratiu interposat contra
inactivitat de l'Ajuntament davant sol·licitud efectuada pel recorrent el dia 12 de setembre
de 2016 sobre percepció de remuneració en concepte de complement específic.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

12. AJUTS FORMACIÓ PERSONAL CORPORACIÓ.
 
Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament.

13. APORTACIÓ PISCINA MUNICIPAL GENER 2018.

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament.  

14. RECONEIXEMENT DE TRIENNIS.

1r. Reconèixer els serveis prestats en aquesta i altres administracions.

15. PUNT D'URGÈNCIA. APROVACIÓ PRESSUPOST DE SERVEI SANITARI.

La Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat,  i  per  tant  amb el  quòrum de  la  majoria
absoluta requerida, declara la urgència del present punt.

1r. Autoritzar i disposar la despesa següent:

• Juaneda per una cobertura de personal diplomat en infermeria de 1 de febrer de
2018  a  31  de  maig  de  2018 per  un  import  de  15.753,02€ i  per  la  cobertura
d'imprevists,  l'import  serà  de  221,00  €  per  dia,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 2350 22727.

16.  PUNT  D'URGÈNCIA.  APROVACIÓ  PRESSUPOST  SERVEI  DE
FISIOTERÀPIA.

La Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat,  i  per  tant  amb el  quòrum de  la  majoria
absoluta requerida, declara la urgència del present punt.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar i disposar la despesa següent:
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• Maria  Magdalena  Nadal  Calvo,  per  una  cobertura  de  personal  diplomat  en
fisioteràpia, de 1 de febrer de 2018 a 31 de desembre de 2018 per un import  de
17.600 €,  i per la cobertura de 1 al 7 de gener 2019,  l'import serà de 300,00 €,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2350 22727.

17. PUNT D'URGÈNCIA. APROVACIÓ PRESSUPOST SERVEI DE AUXILIAR
D'INFERMERIA.

La Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat,  i  per  tant  amb el  quòrum de  la  majoria
absoluta requerida, declara la urgència del present punt.

1r. Autoritzar i disposar la despesa següent:

• Cucavela Alternativa Sociocultural S.L., per una cobertura de personal diplomat
en auxiliar d’infermeria per la Residència Reina Sofia, per els mesos de  febrer,
març  i  abril  de  2018  per  un  import  de  6.900,00  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 2350.22727.

18. PUNT D'URGÈNCIA. APROVACIÓ PRESSUPOST SERVEI DE METGE DE
LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA.

La Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat,  i  per  tant  amb el  quòrum de  la  majoria
absoluta requerida, declara la urgència del present punt.

1r. Autoritzar i disposar la despesa següent:

• Sr. Yamil Chaban, per una cobertura de personal diplomat en medicina general per
la Residència Reina Sofia, per els mesos de  febrer a desembre de 2018 per un
import de 17.900,00 euros (37,50 €/ hora), amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2350.22727.

DILIGÈNCIA:  Per fer constar que han assistit els regidors José Juan Aguiló Ramis i
Damiana Ramis Ramis.

I no havent-hi més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 09.10 h, de tot el
que com a secretari interí en don fe.

6


