
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/15
Data: 23 d'abril de 2019

A les 08:00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió extraordinària, 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. 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 no ho fes, es 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.

1.2. Comptes i Hisenda
1.2.1. Aprovació contractes menors 

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
11,727,82 €.
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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.

1.3. Educació i Joventut
1.3.1.  Expedient  de  contractació  del  servei  d'activitats  de  temps  lliure  2019,   mitjançant
procediment obert simplificat, amb varis criteris d'adjudicació (exp. 5/2019).
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

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 49.417,10 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 de 2020, comprometre
la dotació de crèdit suficient.

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
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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.

1.3.2.  Sol·licitar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que prevegi una
delimitació  física  en  el  CEIP  Guillem  Ballester  i  Cerdó  durant  l'execució  de  les  obres
d'ampliació per tal de poder realitzar-hi l'escola d'estiu de 2019 i/o que cedeixi a l'Ajuntament
de Muro, de forma temporal, l'ús de l'IES Albuhaira

Sol·licitar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que prevegi una delimitació
física en el CEIP Guillem Ballester i Cerdó per tal que les obres d'ampliació puguin conviure amb la
utilització  del  centre  per a  l'escola d'estiu  de 2019 i/o  que es puguin utilitzar  les dependències
d'Infantil pels alumnes de l'escola d'estiu de 3 a 6 anys,  i alhora que es cedeixi temporalment l'ús de
l'IES Albuhaira pels alumnes de l'escola d'estiu de 6 a 12 anys.   

1.3.3.  Aprovació  4  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  4ª  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., 4ª 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/19052 de data 15.04.2019, per un import de 17.065,57 €, (4ª certificació 14.103,78 €
+ IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3230.62201

1.4. Medi Ambient i Agricultura
1.4.1.  Aprovar  el  Model  de  Conveni  de  Col.laboració  entre  el  Consell  de  Mallorca  i
l’Ajuntament de Muro per dur a terme actuacions relatives a la subvenció 2019 per a control
de felins assilvestrats a zones urbanes de Mallorca

Primer. Aprovar el Model de Conveni de Col.laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament
de Muro per dur a terme actuacions relatives a la subvenció 2019 per a control de felins assilvestrats
a zones urbanes de Mallorca.

3



Ajuntament de Muro

Segon. Comunicar el present acord al Consell de Mallorca, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.

1.5. Sanitat i Serveis Socials
1.5.1.  Delegació de firma del batle a la direcció de la Residència en els contractes assistencials
del centre   

Primer. Delegar la signatura dels contractes assistencials del centre en la direcció de la Residència.

Segon. Comunicar  el  present acord a la direcció de la Residència per al  seu coneixement  i  als
efectes oportuns.

1.6. Transports
1.6.1. Escrit relatiu a canvi de llicència de cinc a  set places corresponent a la llicència de taxi
núm. 19 de muro, i canvi de vehicle.

La Junta de Govern Local, per unaminitat, acorda concedir la llicència de set places corresponent a la
llicència de taxi núm. 19 de Muro, així com autoritzar el canvi de vehicle.

1.7. Urbanisme i Obres
1.7.1. Autorització dels actes del Carabassamba Festival 2019   

PRIMER. Autoritzar la celebració dels actes que s’han de realitzar al Carabassamba Festival 2019,
a realitzar els dies 26, 27 i 28 d’abril de 2019, en el marc dels actes de la Fira de Sant Francesc
2019, i ordenar a les persones responsables dels actes que es prenguin les mesures adients, per
poder dur a bon terme el Carabassamba Festival 2019.

SEGON. Notificar el present acord a la part interessada, amb expressió dels recursos procedents.

2. Acords urgents
2.1. Fires i Festes
2.1.1. Aprovació de Contracte Menor de serveis  Seguretat Fira Sant Francesc   

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

1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  GABINETE  PROFESIONAL  DE
SEGURIDAD S.L., per un import de 637,07 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 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
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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.

2.2. Administració i Personal
2.2.1.  Aprovació Oferta Ocupació Pública 2019

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

1r. Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament de Muro per  l’any 2019, on consten les
vacants que han de ser objecte de provisió en el present exercici, amb el següent detall:

Denominació:  Oficial de Policia Local.
Número places vacants: 1
Escala: Administració Especial.
Subescala: Serveis Especials.
Classe: Policia Local.
Grup: C1
Procediment: mitjançant procediment ordinari, torn lliure.

Denominació:  Policia Local.
Número places vacants: 4
Escala: Administració Especial.
Subescala: Serveis Especials.
Classe: Policia Local.
Grup: C1
Procediment: mitjançant procediment ordinari, torn lliure.

Denominació:  Policia Motoritzat
Número places vacants: 2
Escala: Administració Especial.
Subescala: Serveis Especials.
Classe: Policia Local.
Grup: C1
Procediment: mitjançant procediment ordinari, torn lliure.

2n.  Publicar  l’Oferta  d’Ocupació  Pública  per   l’any 2019 a la  seu electrònica  de l’Ajuntament,
Tauler  d’anuncis  de  la  Corporació  i  en  el  Bolletí  Oficial  de  les  Illes  Balears,  pel  general
coneixement i interposició dels recursos que, en el seu cas, els interessats considerin oportuns.
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:40
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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