
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/22
Data: 10 de juny 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. Aprovació d'acta anterior.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l'acta de la sessió de data  03/06/2019.

2. Acords
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Donar compte de sentència del Jutjat del Social núm. 4 de Palma de Mallorca de data 6 
de maig de 2019 relativa a demanda de treballadora sobre reconeixement del dret a percebre 
el 100% del complement d'antiguitat

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.1.2. Reclamació de responsabilitat patrimonial 

Primer.  Desestimar  la  sol·licitud  de  responsabilitat  patrimonial  per  les  lesions  consistents  en
fractura de radio distal,  com a conseqüència de caiguda a la via pública,  concretament al carrer
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Bisbe Albertí de Muro (núm, 11), el passat dia 10 de novembre 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 la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3.  Aprovació  contracte  menor serveis  honoraris  informe pericial  en recurs  contenciós-
administratiu,  sobre  normativa  aplicable  als  expedients  d'obra  i  activitat  de  la  reforma
parcial i canvi d'ús de l'edifici del c/ Falcó, 157 de Platja de Muro (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista Andreu Bover Estrany, 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
9220.22604 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.

2.2. Batlia
2.2.1. Donar compte de la convocatòria de subvencions SOIB Visibles per als exercicis 2019 i
2020

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Aprovació de contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
27.255,18€.

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.
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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. 

2.4. Esports
2.4.1.  Aprovació  contracte  menor  subministraments  compra  i  instal·lació  climatitzador
oficina poliesportiu (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista NOVEDADES DEL CLIMA
S.L., per un import de 1.564,83 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3420.62312 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.

2.4.2. Aportació piscina municipal maig 2019

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la següent aportació:

-  Miquel  Capó  Fuster,  per  explotació  piscina  municipal  de  MAIG de  2019,  per  un  import  de
8.373,52 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost de despeses.

2.5. Medi Ambient i Agricultura
2.5.1.  Aprovació Model Conveni Adquisició Vehicle elèctric

1.- Aprovar el model de conveni  de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’ajuntament per
dur a terme actuacions de protecció contra la contaminació atmosfèrica al municipi i adquisició de
vehicles 100 % elèctrics.
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2.- Comunicar el present acord al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca,
per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.6. Sanitat i Serveis Socials
2.6.1. Compromis de participació en la campanya  NO I PUNT 2019.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat,  acorda  l'aprovació  i  signatura  del  compromís  de
participació en la campanya  NO I PUNT 2019, per tal de manifetar la voluntat del municipi de
fomentar unes festes lliures d'agressions sexistes.

3. Acords urgents
3.1. Educació i Joventut
3.1.1. Expedient de contractació del servei d’activitats de temps lliure per a l'any 2019 (exp.
5/2019). Adjudicació del contracte

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

1r.-   Adjudicar  a  l’empresa SERVEIS DEL LLEURE OCI I  MÉS, SL,  el  contracte  del  servei
d’activitats de temps lliure per a 2019, pel preu total de 46.420,00 euros (42.200,00 euros + 10%
d’IVA),  amb les condicions que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques.

2n.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

3r.- Designar com a responsable del contracte a la Sra. Carmen Isabel Vera Gaspar, gerent del
Poliesportiu de Muro.

4t.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

5è.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.

6è.-Facultar al Sr. batle-president per a la firma de tots els documents necessaris per executar el
present acord.

3.2. Urbanisme i Obres
3.2.1.  Inici  procediment modificació contracte d'obres (no prevista en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars) per "Millora i supressió de barreres arquitectòniques i reparació
d'humitats en façanes i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d'Assís de Muro"   

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

1r. Iniciar l'expedient de modificació del contracte d'obres de "Millora i supressió de
barreres arquitectòniques i reparació d'humitats en façanes i aules de planta baixa del col·legi
Sant Francesc d'Assís de Muro".
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2n. Donar audiència al contractista per un termini de tres dies, amb trasllat de l'informe emès
per  la  direcció  facultativa  de  l'obra  i  de  la  proposta  de  modificació,  perquè  presenti  les
al·legacions que estimi pertinents.

3r. Sol·licitar  a la Comissió Insular de Patrimoni Històric autorització de la modificació del
projecte.

4t. Que s'incorpori  a  l'expedient  Certificat  d'existència  de  crèdit,  expedit  per  la  Intervenció
Municipal.

5è. Formulades  les  al·legacions,  que  s'emeti  certificat  de  secretaria  de  les  al·legacions
presentades,  i  donar  trasllat  als  serveis  tècnics  municipals  per  a  l'emissió  del  corresponent
informe.

6è. Després  de  l'informe  tècnic,  que  es  remeti  a  Secretaria  per  a  l'emissió  de  l'informe  -
proposta.

7è. Amb els informes anteriors, que es traslladi a la Junta de Govern Local per al seu estudi i
resolució.

3.2.2. Pròrroga en l'execució de les obres de Millora i supressió de barreres arquitectòniques i
reparació d'humitats en façanes i aules de planta baixa del Col·legi de Sant Francesc d'Assis
de Muro.   

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

La concessió de la sol·licitud de pròrroga, de l’obra abans esmentada, per 12 setmanes a comptar
des de la data de finalització del termini d’execució previst en el contracte (24 setmanes a comptar
des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig).

3.3. Fires i Festes
3.3.1.  Autoritzar la celebració dels actes programats per les festes de Sant Joan 2019,  i la
vetlada amateur de Muaythai a celebrar dia 29 de juny de 2019.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
 
PRIMER. Autoritzar  la  celebració dels actes programats  per  les festes de Sant  Joan 2019 i  la
vetlada amateur de Muaythai a celebrar dia 29 de juny de 2019.

SEGON. Ordenar a les entitats o persones físiques i jurídiques que organitzin actes, el compliment
de l’art.  65 de Llei 7/2013, de 26 de novembre,  de règim jurídic d’instal·lació,  accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears.
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TERCER. Ordenar a les persones responsables dels actes que es prenguin les mesures adients, per
poder dur a bon terme les festes de Sant Joan 2019 i  la vetlada amateur de Muaythai a celebrar dia
29 de juny de 2019.

3.4. Comptes i Hisenda
3.4.1.  Aprovació  contracte  menor  subministraments  instal·lació  cremadors  de  gas  en
guarderia municipal, col·legi Sant Francesc i piscina municipal (en base a pressupost)   

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

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista CLIMA INSULAR S.L., per
un import de 12.764,85 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3230.62315  d’un  import  de  5.600,46  €  i  3420.62312  d’un  import  de  7.164,39  €  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.

3.4.2. Expedient de transferències de crèdit. 14/2019

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

Aprovar l’expedient núm. 14/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

1300.62600
EQUIPAMENT INFORMÀTIC

POLICIA LOCAL
1.668,00

3230.62315
MAQUINÀRIA, INSTAL. I

UTILLATGE CENTRES
ENSENYAMENT

600,46

2.268,46
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B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES

1300.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 1.668,00

3230.63201
REFORMA CENTRES

D'ENSENYAMENT
600,46

2.268,46

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.

3.5. Administració i Personal
3.5.1. Aprovació contracte menor subministraments compra de dos ordinadors per a la policia
local de la Platja de Muro (en base a pressupost)   

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

1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de  subministraments  al  contractista  FRANCISCO  SEGUI
OLMO, per un import de 1.668,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1300.62600 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.

3.6. Medi Ambient i Agricultura
3.6.1. Aprovació d’expedient de contractació del servei de neteja d’edificis municipals

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

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació,  mitjançant procediment obert, amb varis criteris
d'adjudicació, pel servei  de  neteja  dels  edificis  municipals  de  l’Ajuntament  de  Muro,  amb  un
pressupost  base  de  licitació  per  import  de  191.733,26  euros  (IVA exclòs)  i  durada  d’un  any,
convocant la seva licitació.
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SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2019, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 9330.22700 del vigent pressupost municipal de 2019.

Pel que fa a l'aplicació pressupostària 9330.22700 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;  així  com  l'informe
específic de les raons per les que s'ha considerat necessari 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. Antoni Serra Sastre, 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 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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