
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/9
Data: 11 de març 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 el regidor JOSE JUAN AGUILO RAMIS, i la regidora 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. Renúncia al seu lloc de feina. 

1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de finalització dels serveis a la Residència Reina Sofia
de Muro, i per tant, acceptar la renúncia amb efectes 01 de març de 2019.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.1.2. Sol·licitud excedència 

1r. Requerir  que  en  un  termini  de  10  dies  esmeni  la  seva  sol·licitud  assenyalant  el  dia  de
començament de l'excedència, amb la indicació de  que si ho fes,  se la tendrà per desistida de la
seva petició, prèvia resolució.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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1.1.3. Sol.licitud informe viabilitat activitat de recorregut "X Mallorca 312 Giant Taiwán"   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda informar favorablement sobre la viabilitat de la
prova esportiva i sobre la possible col.laboració de la Policia Local en el transcurs de la mateixa.

1.1.4.  Sol.licitud informe viabilitat d'activitat de recorregut "XL Pujada a Lluc a Peu de la
part forana" del 7 al 8 de setembre de 2019   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda informar favorablement sobre la viabilitat de la
prova esportiva i sobre la possible col.laboració de la Policia Local en el transcurs de la mateixa.

1.1.5. Aprovacio contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
14.741,12€.

2n.- Aprovar la despesa corresponent a les adjudicacions de les contractacions amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries relacionades.

3r.- Incorporar les factures,  d’acord amb l’article 118 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre,  de
Contractes  del  Sector  Públic  -LCSP  2017-,  reconeixent  les  obligacions  i  que  es  tramitin  els
pagaments corresponents.

4t.- Que es publiquin els contractes menors 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 als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns._

Veure Plataforma de Contractació del Sector Públic.

1.1.6.  Expedient de transferències de crèdit. 3/2019

Aprovar l’expedient núm. 3/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

3380.48201
PREMIS CARROSSES SANT

ANTONI
14.592,00

3380.48202 PREMIS CARNAVAL 7.000,00

3420.63232 ADEQüACIÓ PISTA ATLETISME 10.130,54
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31.722,54

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

Aplicació

Pressupostària
Descripció Baixes

2110.16000 SEGURETAT SOCIAL 31.722,54

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.

1.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
1.2.1. Revocació contracte menor subministraments porta contra incendis teatre   

1. Revocar el contracte menor de subministraments porta contra incendis del Teatre de Biel Font
Cloquell, per un import de 441,96 € (IVA inclòs) aprovat en la Junta de Govern de dia 4 de març de
2019.

2. Notificar el present acord a l’interessat, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

1.3. Esports
1.3.1. Aportació piscina municipal febrer 2019

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la següent aportació:
- Miquel Capó Fuster, per explotació piscina municipal de FEBRER de 2019, per un import de
8.232,57 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost de despeses.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.3.2. Sol.licitud de cessió d'espais relativa a la Copa Mallorca 2019

1r.  Autoritzar  la  cessió  del  espais  esportius  i  aparcaments  (en els  dies  i  horaris  assenyalats)  a
NADRI Eventos Deprotivos  per poder dur a terme la Copa Mallorca,  així  com a la  cessió del
material demanat (contenidors, papereres, carpes, taules, cadires i barreres) si les diferents àrees de
l'Ajuntament afectades ho consideren oportú i en tenen disposició.

2n. Informar que hi haurà vigilància policial, i que es promocionarà l'esdeveniment en les xarxes
socials del municipi i es tindran les instal·lacions del camp de futbol en les condicions òptimes per
poder dur a terme una competició esportiva de futbol.
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3r.  Desestimar la sol·licitud de l’empresa en relació a la contractació del servei d’ambulàncies per
part del l'Ajuntament de Muro. I ha de ser el propi organitzador qui té l'obligació de contractar els
serveis sanitaris necessaris per complir amb la normativa vigent. Així com tampoc es posarà una
persona de manteniment específica per l'esmentat esdeveniment.

4t. En  relació  a  la  cessió  dels  espais  i  el  material  par  part  de  l'Ajuntament,  NADRI  Eventos
Deportivos, haurà de fer-ne un ús correcte i s'haurà de comprometre a retornar, tot el material cedit
en les condicions en les que se li ha deixat prèviament, i, en cas contrari, es farà responsable de
l'arreglo o reposició del mateix.

5è. Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.3.3. Cessió espais Ajuntament de Santa Margalida.

1r. Autoritzar la cessió, a l'Ajuntament de Santa Margalida, dels espais esportius que queden lliures
(sala polivalent, gimnàs, pistes de tennis, camp de futbol, pista d'atletismes i pistes de pàdel) per
poder realitzar les proves físiques del procès selectiu per cobrir les places de policia local del seu
municipi, el proper 22 de març de 2019 de 12 a 14 h.

2n. Notificar el present acord a l'interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.4. Medi Ambient i Agricultura
1.4.1. Permís per a realitzar trobada de cavallistes anual

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda atorgar permís a la Unió Cavallista Murera per a
realitzar la trobada de cavallistes anual per dins el terme municipal de Muro el dia 31 de març de
2019, facilitant la col·laboració de la policia municipal i una ambulància, sempre que discorri per
terrenys  competència  de  l’Ajuntament  de  Muro;  i  al  marge  de  la  corresponents  autoritzacions
competència de la Conselleria de Medi Ambient, i de la Demarcació de Costes en Illes Balears, en
el supòsit que es pretengui passar per dins el parc natural, o per la zona de domini públic marítim
terrestre.

1.5. Sanitat i Serveis Socials
1.5.1. Conveni de col·laboració Programa ALTER 2019-2023   

Conveni de col.laboració entre la Cosnelleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les
Illes Balears I l'Ajuntament de Muro per al desenvolupament d'accions formatives dins el
marc del programa “Alter” d'intervenció socioeducativa per a joves en risc d'exclusió social i
escolar.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, manifesta la conformitat d'aquesta entitat per renovar la
col.laboració en el desenvolupament del programa ALTER mitjançant la corresponent subscripció
del  conveni  de col·laboració  proposat  per  la  Conselleria  de Serveis  Socials  i   Cooperació  del
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Govern de les Illes Balears, que tendrà una vigència de quatre anys .

1.5.2. Permís Lactància Acumulada. 

1r. Concedir  la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades
completes el temps corresponent, a gaudir a partir del dia 24 de març de 2019,  i durant un termini de
20 dies hàbils, finalitzant per tant, el dia 24 d’abril de 2019.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.5.3. Conveni de col.laboració per a la reserva i l'ocupació de places residencials per a gent 
gran en situació de dependència

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar a la Direcció General de dependència
Balear la signatura de Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
i l’Ajuntament  de Muro per a la reserva i  l’ocupació de places  residencials  per a gent gran en
situació de dependència, per un termini d’un any de duració.

1.6. Urbanisme i Obres
1.6.1. Expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat que ha de regir el
contracte d'obres per procediment obert simplificat de les obres de  renovació d'enllumenat
públic de la carretera ma-12 de Platja de Muro. Adjudicació del contracte.

1.  Adjudicar  el  contracte  d'obra  de RENOVACIÓ  D'ENLLUMENAT  PÚBLIC  DE  LA
CARRETERA MA-12 DE PLATJA DE MURO,  a l'empresa FERROVIAL SERVICIOS S.A, per
l'import total de 142.952,62 euros, IVA inclòs, que es desglossa de la següent forma:

– L'import de 117.998,83 euros  i  24.779,75  euros corresponents a l'IVA del 21 % (total
142.778,58 euros).

– L'import de  158,22 euros i 15,82 euros corresponents a l'IVA del 10%, per a la gestió de
residus (total 174,04 euros).

El contractista haurà de realitzar les millores ofertades per l'import de 10.218,72 euros.

2.  Disposar  la  despesa  corresponent  per  import  de  142.952,62  euros,  amb  càrrec  a  l'aplicació
pressupostària 1650.61906 . del pressupost de l'exercici de 2019.

3. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

4. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

5.  Notificar  a l'empresa FERROVIAL SERVICIOS S.A,,  adjudicatària  del  contracte,  el  present
acord, citant-la per a la signatura del corresponent contracte.
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1.6.2.  Resolució per mutu acord del contracte administratiu de serveis  per la redacció  de
l'Avaluació Ambiental Estratègica de la revisió i adaptació del Pla General d’Ordenació de
Muro al Pla Territorial Insular de Mallorca, subscrit entre l’Ajuntament de Muro i l’entitat
FOA AMBIENTAL S.L.

Primer. Acceptar la sol.licitud de resolució per mutu acord del contracte administratiu de serveis per
la  redacció  de  l'Avaluació  Ambiental  Estratègica  de  la  revisió  i  adaptació  del  Pla  General
d’Ordenació de Muro al Pla Territorial Insular de Mallorca de data 24 d'abril de 2009, subscrit entre
l’Ajuntament de Muro i l’entitat FOA AMBIENTAL S.L., amb la devolució de la fiança constituïda
per la mateixa entitat mercantil.

Segon. Notificar el present acord a l'interessat per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.6.3.  Resolució per mutu acord  del contracte administratiu de serveis per la redacció de la
revisió  i  adaptació  del  Pla  General  d’Ordenació  de  Muro  al  Pla  Territorial  Insular  de
Mallorca, subscrit entre l’Ajuntament de Muro i l’entitat EQUIPO ESTIU S.L.

Primer. Acceptar la sol.licitud de resolució per mutu acord del contracte administratiu de serveis per
la redacció de la revisió i adaptació del Pla General d’Ordenació de Muro al Pla Territorial Insular
de Mallorca de data 24 d'abril de 2009, subscrit entre l’Ajuntament de Muro i l’entitat EQUIPO
ESTIU S.L., amb la devolució de la fiança constituïda per la mateixa entitat mercantil.

Segon. Notificar el present acord a l'interessat per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.6.4. Aprovació 1ª certificació  de l’obra << Canvi d’ús de edifici existent, per convertir-lo en 
arxiu municipal i sala polivalent>>

PRIMER. Aprovar la 1ª certificació d’obra “Canvi d’ús edifici existent, per convertir-lo en arxiu
municipal i sala polivalent” presentada pel director de l’obra, Sr. Joan Oliver Fornés.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar de pagament de la despesa següent:

-  CONSTRUCCIONS  FERRIOL  FLORIT  S.L..,  1ª  certificació  de  l’obra  “Canvi  d’ús  edifici
existent, per convertir-lo en arxiu municipal i sala polivalent”, per un import de 29.967.27€, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3322.63229.

1.6.5. Aprovació contracte menor obres escomesas de fecals c/ Guillem Ballester i Cerdó (en 
base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista ANTONIO BOU BAUZÁ, per un import
de 1.633,50 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1600.21000 del vigent pressupost municipal.
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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.

1.6.6. Aprovació contracte menor obres escomesa fecals c/ Joaquin Sastre Vanrell, número 3
(en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista ANTONIO BOU BAUZÁ, per un import
de 1.815,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1600.21000 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.

1.6.7. Aprovació contracte menor obres escomesa fecals c/ Guillem Bou, número 6 (en base a 
pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista ANTONIO BOU BAUZÁ, per un import
de 1.427,80 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1600.21000 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.

1.6.8. Aprovació contracte menor obres pavimentació calçada camí Vin Roma cantonada amb
carretera Marjals (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista ANTONIO BOU BAUZÁ, per un import
de 1.338,18 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1532.21000 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. Acords urgents
2.1. Educació i Joventut
2.1.1.  Expedient  de  contractació  del  servei  d'activitats  de  temps  lliure  2019,  mitjançant
procediment obert simplificat, amb varis criteris d'adjudicació (exp. 2/2019).

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

PRIMER. Aprovar  l'expedient  de contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,   amb
varis criteris d'adjudicació, pel servei d'activitats de temps lliure 2019, i amb un pressupost base de
licitació per import de 50.240,52 euros, convocant la seva licitació.

SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2019, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a  l’aplicació pressupostària 3260.22742 del vigent pressupost municipal de 2019.

Pel que fa a l’aplicació pressupostària 3260.22742 corresponent al pressupost municipal de 2020,
comprometre la dotació de crèdit suficient.
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TERCER. Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques  que  regiran  el  present  contracte  mitjançant  procediment  obert  simplificat;  així  com
l'informe específic de les raons per les que s'ha considerat necesari utilitzar mitjans diferents dels
electrònics.

QUART. 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.

CINQUÈ. Publicar en el  perfil de contractant  tota la documentació integrant  de l'expedient de
contractació,  en particular  el  plec de clàusules  administratives  particulars  i  el  de prescripcions
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible el
mateix dia de publicació de l'anunci de licitació.

SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil
de contractant:

- El Sr. Martí Fornés Carbonell, com a President de la Mesa.
- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l'Ajuntament, Vocal.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, secretari de la Corporació. Vocal.
- El Sr.  José Gómez de la Cruz, interventor de la Corporació, Vocal.
-  La Sra.  Antònia Cladera Perelló,  funcionària  de carrera de la Corporació,  que actuarà com a
Secretària de la Mesa.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 11:00
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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