
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/18
Data: 13 de maig 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 JOSÉ JUAN AGUILÓ 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 08:05 hores.

1. Aprovació d'actes anteriors.
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les actes de les sessións de dates 04/03/2019,
11/03/2019, 18/03/2019 i 25/03/2019

2. Acords.
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Indemnització per assistència Tribunal qualificador (Gerent poliesportiu).   

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

2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.2.  Donar  compte  de  la  sentència  del  TSJ  de  les  Illes  Balears,  Sala  del  contenciós
administratiu, de data 7 de gener de 2019, relativa a recurs d'apelació interposat contra la
sentència del Jutjat del contenciós administratiu núm 2 pel Sindicato Professional de Policias
Municipales de España (SPPME)

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.2. Capellans
2.2.1. Llicències anuals d’ ocupació a “ Sa Caseta de Capellans” 2019

1r. – Concedir les corresponents llicències d’ ocupació anuals per a la temporada  2019.

2n- Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Liquidació tercer any de la concessió de la gestió i explotació del servei públic municipal
d’abastiment i distribució d’aigua potable a la vila de Muro.

1r. Aprovar la següent liquidació:

Deutor:  FCC Aqualia SA
Import:  16.927,73 €
Concepte:  Liquidació tercer any de la concessió de la gestió i explotació del servei públic 

 municipal d’abastiment i distribució d’aigua potable a la vila de Muro.

2n. El deute liquidat serà ingressat pel deutor en els següents terminis:

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest fos inhàbil, fins al immediat
següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i darrer de cada mes, de de la data de la notificació
fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest fos inhàbil, fins al immediat següent.

3r. El pagament del deute liquidat es farà mitjançant ingrés al compte de l’Ajuntament de Muro de
les entitats bancàries Banca March, Caixa Colonya, Caixabank, BBVA, Bankia, Banco Santander,
Banco Popular.

4r. Notificar el present acord a l’interessat per el seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3.2. Aprovació de contractes menors

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
27.011,14€.

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.

2.3.3. Expedient de transferències de crèdit. 9/2019

Aprovar l’expedient núm. 9//2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

1532.61904 REPOSICIÓ VIES PÚBLIQUES 8.657,21

1610.61949
MILLORES XARXES AIGUA

POTABLE PLA INV.FIN.SOST.
2.544,00

9200.359 ALTRES DESPESES FINANCERES 1.000

1300.62300
MAQUINARIA, INSTAL. I

UTILLATGE POLICIA LOCAL
940,15

4411.22738
CONVENI  AJ.PALMA TARGETA

CIUTADANA
4.084,96

3230.62516 MOBILIARI ALTRES 702,32

17.928,64
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B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES

2110.16000 SEGURETAT SOCIAL 17.226,32

3230.63201
REFORMA CENTRES
D’ENSENYAMENT

702,32

17.928,64

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. Educació i Joventut
2.4.1.  Bases que han de regir la convocatòria pública de subvencions relatives  a activitats
adreçades  a  associacions  de  pares  i  mares,  dels  centres  de  preescolar,  educació  infantil,
primària i secundària per al curs 2018-2019.

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions
relatives  a  activitats  adreçades  a  Associacions  de pares  i  mares  i  a  centres  escolars  d’educació
infantil, primària i secundària per al curs 2018-2019.

SEGON. Autoritzar  la  despesa de 20.000 € a càrrec de l'aplicació pressupostària  3260.48902 i
6.000€ a càrrec de l'aplicació pressupostària 3260.48906 del pressupost de despeses de 2019.

TERCER. Publicar les Bases al BOIB, al tauler d'edictes i a la pàgina web de la Corporació.

2.4.2. Bases reguladores que han de regir la convocatòria pública d’ajudes a estudis superiors 
(graus i carreres universitàries, màsters universitaris, projectes final de grau i cicles formatius
de grau superior de formació professional) de la regidoria d’educació per al curs 2018-2019.

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions
relatives a ajudes a estudis superiors (graus i carreres universitàries, màsters universitaris, projectes
final de grau i cicles formatius de grau superior de formació professional) de la regidoria d’educació
per al curs 2018-2019.

SEGON. Autoritzar la despesa de 30.000,00€, amb càrrec de l’aplicació pressupostària 3260.48907
del pressupost de despeses.

TERCER. Publicar les Bases al BOIB, al tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació.

2.5. Medi Ambient i Agricultura
2.5.1. Donar compte de la sentència del Jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de Palma
de Mallorca de data 16 d'abril de 2019, relativa a recurs interposat per Paula Rosselló Gomila
contra la desestimació per silenci administratiu de sol.licituds per molèsties de cans.
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La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.6. Urbanisme i Obres
2.6.1. Expedient de permís d’instal·lació i obres integrat (Expedients núm. 4/2018 d’Activitats i
120/2017 d’Obres)

1.  Concedir  el  permís  d’instal·lació  i  obres integrat  núm. 4/2018 d’Activitats  i  120/2017
d’Obres, sol·licitats i abans descrits d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionat al compliment de les prescripcions descrites a l’informe
de la Direcció General de Turisme de data 11.10.2017, el qual forma part de la llicència i
s’adjunta còpia.

3. En qualsevol cas, s'ha de fer constar que mentre no es legalitzin les edificacions A5, A6,
A9, A13 i part de l'A2 i de l'A12 les parcel·les continuaran en situació de fora d'ordenació.

4. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 9.871.808’64 €, amb la taxa pagada de
59.230,85 € (obres) i 13.755,88 € (activitats), i l’ICIO a pagar de 242.846,49 €.

5. La presentació del projecte executiu, es preceptiu en un termini màxim de 6 mesos des de la
concessió d’aquesta llicència.  La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest
termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes, i s’haurà de sol·licitar una nova
llicència, a més haurà de presentar la següent documentació:

- Assumeix de la direcció d’execució material per arquitecte tècnic.
- Estudi de seguretat i salut.
- Nomenament d’empresa constructora i TC1, TC2 o rebut d’autònom.
- Contracte  formalitzat  amb  Mac  Insular  i  justificant  d’haver  dipositat  la  fiança  al

Consell de Mallorca per a la gestió de residus.

2.6.2. Expedient de llicència per agrupació de solars (Expedient núm. 1104/2018)

1. Concedir la llicència per agrupació de solars núm. 1104/2018, sol·licitada i abans descrit
d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada a que s’haurà d’actualitzar la informació cadastral en
base a les coordenades georeferenciades (model 903-N).

3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1.  Expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  de  les  obres
consistents en la millora de les condicions d’accessibilitat universal al carrer Major

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
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PRIMER. Aprovar  el  projecte  de  millora  de  les  condicions  d’accessibilitat  universal  al  carrer
Major,  presentat  en aquest Ajuntament,  signat per l’enginyer  de camins,  canals  i  ports Sr.  José
Maria Iglesias Estellés, visat pel Col·legi de Enginyers de Camins, Canals i Ports de Balears, amb el
número 9243/PR/61, de data 7 de setembre de 2018.

SEGON. Aprovar  l'expedient  de contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  per  les
obres consistents en la millora de les condicions d’accessibilitat universal al carrer Major, amb un
pressupost base de licitació per import de 55.990,43 euros (IVA no inclòs), i un valor total de l’obra
per import de 67.748,42 euros (IVA inclòs), més el cànon de gestió de residus que és de 8.657,21
euros (IVA inclòs), resulta un total de 76.405,63 euros, i convocar la seva licitació.

TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques
que han de regir el contracte mitjançant procediment obert simplificat.

QUART. Autoritzar  la  despesa  derivada  del  present  contracte,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 1532.61904 del vigent pressupost municipal.

CINQUÈ. 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.

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

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

 Joan Escalas Noceras, com a president de la Mesa.
 Antònia Cladera Perelló, com a secretària de la Mesa.
 Vocals:

o Pedro Martorell Bestard, TAG d'Urbanisme.
o José Gómez de la Cruz, interventor.
o Francisco Sabater Mulet, secretari.

SETÈ. Notificar aquest acord al director de l'obra adjuntant-li el plec de clàusules administratives
particulars corresponents.  

3.1.2.  Expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  de  les  obres
consistents en la millora de la xarxa de distribució d’aigua al carrer Gómez Ulla

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
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PRIMER. Aprovar el projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua al carrer Gómez Ulla,
presentat  en aquest  Ajuntament,  signat  per  l’enginyer  de camins,  canals  i  ports  Sr.  José Maria
Iglesias Estellés,  visat  pel Col·legi de Enginyers de Camins,  Canals i  Ports  de Balears,  amb el
número 9242/PR/61, de data 7 de setembre de 2018.

SEGON. Aprovar  l'expedient  de contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  per  les
obres consistents en la millora de la xarxa de distribució d’aigua al carrer Gómez Ulla, amb un
pressupost base de licitació per import de 124.649,87 euros (IVA no inclòs), i un valor total de
l’obra per import de 150.826,34 euros (IVA inclòs), més el cànon de gestió de residus que és de
2.544,00 euros (IVA inclòs), resulta un total de 153.370,34 euros, i convocar la seva licitació.

TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques
que han de regir el contracte mitjançant procediment obert simplificat.

QUART. Autoritzar  la  despesa  derivada  del  present  contracte,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 1610.61949 del vigent pressupost municipal.

CINQUÈ. 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.

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

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

 Joan Escalas Noceras, com a president de la Mesa.
 Antònia Cladera Perelló, com a secretària de la Mesa.
 Vocals:

o Pedro Martorell Bestard, TAG d'Urbanisme.
o José Gómez de la Cruz, interventor.
o Francisco Sabater Mulet, secretari.

SETÈ. Notificar aquest acord al director de l'obra adjuntant-li el plec de clàusules administratives
particulars corresponents.  

3.2. Sanitat i Serveis Socials
3.2.1. Aprovació contracte menor serveis reparació de persianes del local de l'associació de la
tercera edat (en base a pressupost)   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
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1r.- Adjudicar  el  contracte  menor de serveis al  contractista  GUNOBAR S.L., per un import de
1.355,20 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9330.21200 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.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:50
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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