
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/13
Data: 8 d'abril 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 JUANAGUILO 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. Aprovació d'actes anteriors.

La  Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les actes de les sessions de dates 7 de gener, 14
de gener, 21 de gener i 28 de gener, totes elles de 2019.

2. Acords
2.1. Administració i Personal
2.1.1.   Cessió d'ús de local  amb caràcter d'arrendament a l'entitat  FORUSPA, S.L. per a
formació

Cedir l'ús del local amb caràcter d'arrendament en l'Edifici Municipal de Platja de Muro a l'empresa
Foruspa S.L.  par a la realització de curs de quiromassatge professional, per l'import de 425,38
euros/mensuals, durant el mes d'abril, de dilluns a divendres, de les 9 a les 18 hores.

2.1.2. Desistiment de sol.licitud d’excedència

1r. Tenir per desistida de la seva petició d’excedència, degut a que no ha esmenat la seva sol·licitud
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assenyalant el dia de començament de la mateixa.

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

2.1.3.  Aprovació  contracte  menor  serveis  curs  policia  local  de  sanitat  táctica  nivell  III
d'emergències sanitaries i reciclatge de suport vital bàsic i DESA (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista RCP MEDICAL SL , per un import de
4.500,00 € (exempt d’IVA).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1300.16200 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.

2.1.4.  Sol.licitud del Consell Insular de Formentera relativa a nomenament en comissió de
serveis de funcionari habilitat nacional de la Corporació   

1r.- Informar favorablement el nomenament, com a forma de provisió temporal, per comissió de
serveis, a atorgar per part de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de
les Illes Balears, entre el lloc de treball de Secretaria d’aquest Ajuntament i el lloc de treball de
Secretaria,  anteriorment  descrit,  del  citat  Consell  Insular  de  Formentera  (tot  això  en  virtut  de
l’establert en l’article 201 bis, apartat 1, lletra b de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i
de règim local de les Illes Balears, segons la redacció derivada de la Llei 4/2013, de 17 de juliol).

2n.- Comunicar aquest acord al Consell Insular de Formentera i a la Direcció general de Funció
Pública i Administracions Públiques (Secció d’habilitats nacionals) de la Conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, als efectes escaients.

3r.- Notificar aquesta Resolució, com a part interessada.

2.1.5. Reclamació de responsabilitat patrimonial 

Primer. Estimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pels danys soferts sobre el
seu vehicle consistents en roda rebentada com a conseqüència de forat en el camí de Son Claret de
Muro, el passat dia 7 de juny de 2018,  indemnitzant els days amb l'import de 318,93 euros.
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Segon. Comunicar el present acord a l’entitat Mapfre per al seu coneixement i als efectes oportuns.

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

2.1.6. Reclamació de responsabilitat patrimonial

Primer. Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pels danys soferts sobre
el seu vehicle consistents en roda rebentada com a conseqüència de voltar cap el carrer del Peix, el
passat dia 22 d'agost de 2018.

Segon. Comunicar el present acord a l’entitat Mapfre per al seu coneixement i als efectes oportuns.

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

2.1.7. Ajuda Formació. 

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 179,24€ en
concepte d’ajuda de formació a càrrec de la partida 340.16220.

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

2.1.8. Declaració en situación de "Servei en altres administracions publiques". 

1r.- Declarar en la situació de  servei en altres administracions públiques, de conformitat amb l'article
100.1 de la Llei 3/2007, per haver estat nomenat Cap de l’oficina de Responsabilitat Social de la
Direcció Insular d’hisenda, pressuposts i Projectes del Departament d’Economia i Hisenda, mitjançant
resolució  de la consellera executiva de Modernització i Funció Pública de 25 de març de 2019.

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

2.2. Capellans
2.2.1. Sol.licitud d'informació relativa a senyalització en el nucli de "Caseta des Capellans"   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda traslladar l'informe de data 1 d'abril de 2019 per
al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Aprovació contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
19.829,43€.

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

2.3.2. Expedient de transferències de crèdit. 7/2019

Aprovar l’expedient núm. 7//2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
3322.63229 CONSTRUCCIÓ ARXIU MUNICIPAL 37.105,22

37.105,22

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES

2110.16000 SEGURETAT SOCIAL 37.105,22

37.105,22

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.

2.4. Esports
2.4.1. Aprovació contracte menor obres tancament perimetral pista atletisme poliesportiu (en
base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista CA NA FERRERA TRANSPORTES Y
CERRAMIENTOS SL, per un import de 5.144,92 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3420.63225 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.

2.5. Turisme i Zona Costanera
2.5.1.  Sol.licitar informació relativa al número d'expedients oberts per infracció en matèria
d'ocupació de la via pública

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol.licitar informació al Departament d'Activitats
de l'Ajuntament relativa al número d'expedients oberts per infracció en matèria d'ocupació de la via
pública.

2.5.2.  Aprovació  contracte  menor subministraments  compra dos telèfons  mòbils  Platja  de
Muro (en base a pressupost)   

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat,  acorda  sol.licitar  al  Sr.  Antoni  Carrió  Calvó,
Coordinador de seguretat de Platges, que emeti informe sobre la necessitat de disposar de telèfon
amb les especificitats i característiques tècniques descrites a l'informe del regidor de turisme i zona
costanera.

2.6. Urbanisme i Obres
2.6.1.  Sol.licitud  de  l'entitat  Surf  and  Sail,  S.L.  relativa  a  l'explotació  de  la  zona  5-6
d’artefactes flotants de la Platja de Muro per l’any 2019

1r. Manifestar que per part de l’Ajuntament no existeix cap inconvenient en que l’adjudicatari de
l’explotació  de  la  zona  5-6  d’artefactes  flotants  de  la  Platja  de  Muro  iniciï  l’explotació  de
l’esmentada zona abans del dia 1 de maig de 2019.

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

2.6.2. Aprovació contracte menor obres escomesa fecals c/ Joan Massanet   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista ANTONIO BOU BAUZÁ, per un import
de 3.982,70 € (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.

2.6.3.  Aprovació contracte menor obres escomesa fecals c/ Dr. Oliver, número 12 (en base a
pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista ANTONIO BOU BAUZÁ, per un import
de 1.185,80 € (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.

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.

2.6.4. Aprovació 2ª certificació  de l’obra << Canvi d’ús de edifici existent, per convertir-lo en 
arxiu municipal i sala polivalent>>

PRIMER. Aprovar la 2ª 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..,  2ª  certificació  de  l’obra  “Canvi  d’ús  edifici
existent, per convertir-lo en arxiu municipal i sala polivalent” , per un import de 37.105,22€ (2ª
Certificació 29.967,27€ + IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3322.63229.
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2.6.5.   Donar  compte  de  l'escrit  de  la  Direcció  Insular  d'Infraestructures  i  Mobilitat  del
Consell de Mallorca sobre estat de tramitació del contracte d'obres “Passarel.la d'accés al
Ferrocarril a la carretera Ma-3500”

Es dóna  compte  de  l'escrit  de  la  Direcció  Insular  d'Infraestructures  i  Mobilitat  del  Consell  de
Mallorca de data 15 de març de 2019.

La Junta de Govern Local acorda donar-se per assabentada.

3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1.  Sol·licitar a la  Conselleria de Medi Ambient,  Agricultura i  Pesca que organitzi  una
reunió informativa en el TM de Muro  per a les persones interessades en el Pla d'Ordenació
dels Recursos Naturals (PORN) de s'Albufera de Mallorca

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

Sol·licitar  a  la  Conselleria  de  Medi  Ambient,  Agricultura  i  Pesca  (Direcció  General  d'Espais  i
Biodiversitat) que organitzi una reunió informativa en el TM de Muro per tal de donar major difusió
del tràmit d'informació pública en el procediment d'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos
Naturals (PORN) de s'Albufera de Mallorca i explicar a les persones interessades els canvis i les
afeccions que implicarà l'aprovació definitiva de l'esmentat Pla.  

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:45
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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