
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/11
Data: 25 de març de 2019

A les  08:05 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. G JOSE OMEZ DE LA CRUZ.

S’inicia la sessió a les 08:05 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Sol·licitud indemnització per assistència a Tribunals Selectius   

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització
per assistència a tribunal selectiu.

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

1.1.2. Devolució Ajuda Social. 

1r. Reconèixer l’obligació de reintegrament d’ajuda social.

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

1.1.3.  Aprovació contracte menor subministraments compra etilòmetre evidencial infraroig
policia local (en base a pressupost)   
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1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista SOLUCIONES TÉCNICAS
2000 S.L., per un import de 9.667,90 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1300.62300 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.

1.1.4. Sol·licitud a la Conselleria d'Interior de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc i 
diploma de jubilació   

1r. Sol·licitar a la Conselleria d’Interior del Govern Balear l’atorgament de la Creu al Mèrit policial
amb distintiu Blanc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als policies.

2on.  Sol·licitar  a  la  Conselleria  d’Interior  del  Govern  Balear  l’atorgamanent  del  Diploma  de
Jubilació als policies local.

3er. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
1.2.1.  Aprovació  contracte  menor  serveis  concerts  i  actuacions  per  al  2019 Coral  Miquel
Tortell (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista CORAL MIQUEL TORTELL, per un
import de 7.865,00 € (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.

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
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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. Comptes i Hisenda
1.3.1. Aprovació contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
17.445,56 €.

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. 

1.4. Educació i Joventut
1.4.1.   Aprovació  3 certificació  obra <<Millora  i  supressió  de barreres  arquitectòniques  i
reparació d’humitats en façana i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d’Assis>>

PRIMER.  Aprovar  la  3ª  certificació  d’obra  “Millora  i  supressió  de  barreres  arquitectòniques  i
reparació  d’humitats  en  façana  i  aules  de  planta  baixa  del  col·legi  Sant  Francesc  d’Assis”
presentada per la directora de l’obra, Sra. Mª Margalida Seguí Tugores.

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

COPROMIVA 2006 SL., 3ª certificació de l’obra “Millora i supressió de barreres arquitectòniques i
reparació d’humitats en façana i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d’Assis” factura
núm. 2019/A/19023 de data 21.02.2019, per un import de 16.553,19 €, (3ª certificació 13.680,32 €
+ IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3230.62201.

1.5. Sanitat i Serveis Socials
1.5.1. Sol·licutud finalització Serveis Residencia. 
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1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de finalització dels serveis amb efectes 31 de març de
2019.

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

1.5.2. Sol·licitant una pròrroga de dos anys dels drets funeraris temporals  sobre el ninxol 
municipal núm. 86 N

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

1.5.3. Expedient de contractació del servei d'infermeria per a la residència Reina Sofia de Muro, 
mitjançant procediment obert simplificat (exp. 3/2019).

PRIMER. Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  pel
servei d'infermeria de la Residència Reina Sofia, amb una durada de denou mesos, per un import
anual de 88.000,00 euros, iva exempt, convocant la seva licitació.

SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2019, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a  l’aplicació pressupostària 2350.22727 del vigent pressupost municipal de 2019.

Així mateix,  al tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual,  l’Ajuntament haurà d’assumir el
compromís d’incloure en el pressupost de l’exercici de 2020, el crèdit adequat i suficient per fer
front a les obligacions derivades del mateix.  

TERCER. Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert simplificat.

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
aquest 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,  Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de la
Mesa.
- El Sr. Pedro Martorell Bestard, T.A.G. 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
Secretari de la Mesa.
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1.5.4.  Aprovació  contracte menor subministraments  protector escala residencia  (en base a
pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista XISCO I PUNXA S.L., per un
import de 4.719,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
2350.62308 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. Turisme i Zona Costanera
1.6.1. Aprovació de la certificació 7 i darrera de l'obra Bulevard de la Platja de Muro

PRIMER. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a favor de l’Associació
Hotelera  Playas  de Muro amb càrrec a l’aplicació  pressupostaria  4320.75101 per un import  de
5.703,59€.

SEGON. Notificar a l’interessat als efectes oportuns

2. Acords urgents
2.1. Secretaria
2.1.1. Revocació acord aprovació expedient contractació activitats de temps lliure,  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.

1r.- Revocar i deixar sense efectes l'acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març de 2019
relatiu a l'aprovació de l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, simplificat,  amb
varis criteris d'adjudicació, pel servei d'activitats de temps lliure 2019.

2n.- Publicar el present acord a la plataforma de contractes del sector public per a general coneixement.
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2.2. Urbanisme i Obres
2.2.1.  Aprovació  de conveni  de col.laboració  entre l'Ajuntament i  Redexis  Gas S.A. per a
l'execució  d'obres  necessàries  per  al  subministrament  de  gas  natural  a  instal.lacions
municipals

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

1r.-  Aprovar  el  conveni  de col·laboració  entre  l’Ajuntament  de Muro i  Redexis  Gas,  S.A.  per  a
l’execució  de  les  obres  necessàries  per  el  subministrament  de  gas  natural  en  les  instal·lacions
municipals de Muro, Mallorca.

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

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:30
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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