
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 6
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
   DEL DIA 12 DE FEBRER 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 12 de febrer 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. 40, 41, 42, 43 i 44, de dates 28 d'agost, 4 de
setembre, 11 de setembre, 18 de setembre i 25 de setembre de l'any 2017.

2.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE  L'OBRA  “AMPLIACIÓ  DE
VORERES  (C/  MAJOR,  C/  JESÚS  I  PL.  CONVENT)  I  REFORMA DE  LES
PLACETES  DELS  CARRERS  LLIBERTAT  I  MÀRTIRS”,  MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (EXP. 6/2018).

1r. Aprovar la modificació del Projecte de l'obra “Ampliació de voreres (C/ Major, C/
Jesús i Pl. Convent) i reforma de les placetes dels carrers Llibertat i Màrtirs” redactada al
gener de 2018; que suposa un import total de 107.841,98 euros, condicionant la seva
aprovació definitiva a  l'autorització de la Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat
del Consell de Mallorca.

2n. Aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Ampliació de voreres (C/ Major, C/
Jesús i Pl. Convent) i reforma de les placetes dels carrers Llibertat i Màrtirs”, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, amb un pressupost de licitació de 90.628,64 euros,
IVA exclòs, essent l'import total del contracte, amb IVA i la gestió de residus inclosos, de
107.841,98 euros.
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3r.  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.

4t. Autoritzar l'import total del contracte de 107.841,98 euros, IVA inclòs, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 1532.60912 del pressupost municipal  prorrogat de 2017.

5è. 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).

6è. Complir i realitzar els tràmits preceptius fins a la formalització del contracte.

3. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT A LA
PLATJA DE MURO PER A 2018, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT  (EXPT. 7/2018).

1r.  Aprovar  l'expedient  de  contractació  així  com  el  Plec  de  clàusules  econòmico-
administratives  particulars  que  han  de  regir,  mitjançant  procediment  negociat  sense
publicitat, el contracte de servei de Manteniment a la Platja de Muro per a 2018, amb una
durada màxima de vuit mesos, a partir del dia següent al de la formalització/signatura del
contracte,  sense  lloc  a  pròrroga,  per  un  import  total  de  18.000,00 euros,  IVA inclòs
(14.876,03 + 3.123,97 euros d'IVA al 21%). 

2n.  Autoritzar  la  despesa  derivada  del  present  contracte  amb  càrrec  a  l'aplicació
pressupostària  1560.22750 del pressupost municipal  prorrogat  de 2017, existint  crèdit
suficient i adequat per fer front al contracte. 

3r. Obrir el procediment d'adjudicació, sol·licitant ofertes a un mínim de 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. 

4t. Complir i realitzar els demés tràmits preceptius fins a la formalització del contracte.

4.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL SERVEI  D’ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT  CIVIL/PATRIMONIAL GENERAL DE  L’AJUNTAMENT
DE MURO, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
(EXP. 8/2018).

1r. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
del servei d'assegurança de responsabilitat civil/patrimonial general de l'Ajuntament de
Muro, amb una durada de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més, per
mutu acord de les parts.

2n. Autoritzar, en quantia de 10.500,00 euros (exempt d'IVA) la despesa anual que per a
aquest Ajuntament representa la contractació del servei, mitjançant procediment negociat
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sense publicitat, amb càrrec de la partida 922.22400 de l'estat de despeses del Pressupost
General de 2017 prorrogat.

3r.  Aprovar el  Plec de clàusules  administratives  particulars  i  el  Plec de prescripcions
tècniques particulars que regiran el contracte de servei.

4t.  Sol·licitar ofertes, almenys, a tres persones per l'òrgan de contractació. 

5.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL SERVEI  D'ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT  PROFESSIONAL  DE  L'EQUIP  DE  GOVERN,
FUNCIONARIS  I  PERSONAL LABORAL DE  L'AJUNTAMENT  DE  MURO,
MITJANÇANT  PROCEDIMENT  NEGOCIAT  SENSE  PUBLICITAT  (EXP.
9/2018).

1r. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
del servei d'assegurança de responsabilitat professional de l'equip de govern, funcionaris i
personal  laboral  de  l'Ajuntament  de  Muro,  mitjançant  procediment  negociat  sense
publicitat, amb una durada de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més,
per mutu acord de les parts.

2n. Autoritzar, en quantia de 4.000,00 euros (exempt d'IVA) la despesa anual que per a
aquest Ajuntament representa la contractació del servei, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, amb càrrec de la partida 922.22400 de l'estat de despeses del Pressupost
General de 2017 prorrogat.

3r.  Aprovar el  Plec de clàusules  administratives  particulars  i  el  Plec de prescripcions
tècniques particulars que regiran el contracte de servei.

4t.  Sol·licitar ofertes, almenys, a tres persones per l'òrgan de contractació. 

6. DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DE  DATA  16  DE  GENER  DE  2018  RELATIU  A  POSSIBILITAT  DE
SOL·LICITAR EL RECONEIXEMENT DE LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI
PER TAL DE DEMANAR COOPERACIÓ EN MATÈRIA D'ACTIVITATS.

Es dóna compte de l'escrit del Consell Insular de Mallorca de data 16 de gener de 2018
relatiu a possibilitat de sol·licitar el reconeixement de la condició de beneficiari per tal de
demanar cooperació en matèria d'activitats.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

7. ACORD DE COL·LABORACIÓ COMERCIAL AMB L'ENTITAT SOCIEDAD
ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS,  S.A.,  PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
DISPOSITIU CITYPAQ D'ÚS PÚBLIC.

Es deixa damunt la taula. 
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8. SOL·LICITUD D’INFORME DEL SERVEI D’ACTIVITATS CLASSIFICADES
DEL CONSELL DE  MALLORCA RELATIU  A AUTORITZACIÓ  PER  A LA
REALITZACIÓ DE LA PROVA ESPORTIVA DE RECORREGUT ANOMENADA
“IRONMAN 70.3 MALLORCA” QUE TENDRÀ LLOC EL DIA 12 DE MAIG DE
2018,  I  QUE TÉ PREVIST EL PAS,  ENTRE D’ALTRES,  PEL MUNICIPI  DE
MURO.

1r. Manifestar la conformitat perquè la prova transcorri per les vies del terme municipal,
així  com facilitar  la  col·laboració  de  la  Policia  Local  per  tal  de  garantir  el  normal
desenvolupament de la prova durant el seu pas pel terme municipal.

2n.  Comunicar  el  present  acord  al  Servei  d’activitats  classificades  del  Consell  de
Mallorca, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

9. EXPEDIENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL 4/2018, 5/2018 i 6/2018.

Es dóna compte dels expedients tramitats:

• Exp.  4/2018. Instància sol·licitant l'expedició d'un nou títol de drets funeraris de
la sepultura núm. 163 del cementeri municipal.

• Exp. 5/2018. Instància sol·licitant una pròrroga de dos anys de concessió de drets
funeraris temporals sobre el nínxol 124 del cementeri municipal. 

• Exp. 6/2018. Instància sol·licitant una pròrroga de dos anys de concessió de drets
funeraris temporals sobre els nínxols 122 i 123 del cementeri municipal. 

1r. Aprovar els expedients esmentats.

10. EXPEDIENT NÚM. 1/2018 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

Es deixa damunt la taula.

11. PUNT D'URGÈNCIA. ESCRIT RELATIU A LA “II TROBADA DE COLLES
INFANTILS DE LES ILLES BALEARS”.

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

Comunicar la impossibilitat de posar a disposició de l'Associació Dimonis de Sa Pedrera
les instal·lacions del Mercat Cobert de les 17'00 a les 21'00 hores, donat que el local ha
d'estar a disposició de l'Associació de la Tercera Edat a partir de les 19'00 hores.  
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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 09.05 h, de tot el
que com a secretari interí en don fe.
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