
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/25
Data: 1 de juliol de 2019

A les 08:00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària.

Assisteixen:

Antoni Serra Sastre, batle-president 
Miguel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle  
Margarita Ballester Bauzá,  2na. tinenta de batle  
Margarita Maria Forteza Bennasar, 3ra. tinenta de batle  
Juana Maria Perelló Trias, 4ta. tinenta de batle  

Així  mateix  assisteixen  els  regidors  Mariano  Juan  Serra  Sabater  i  Andrés  Pedro  Cantarellas
Tugores, a l’objecte d’informar de les seves activitats com a regidors.

Són assistits per la secretària accidental de la Corporació Antònia Cladera Perelló, i per l’interventor
municipal, José Gómez de la Cruz.

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Reclamació de responsabilitat patrimonial

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial.

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

1.2. Comptes i hisenda
1.2.1. Nomenament de la sra. Victoria Noceras Tauler, advocada, per a defensar l’ajuntament
dintre del procediment ordinari nº 582/2018, que es segueix davant del jutjat del social nº 4 de
Palma de Mallorca. aprovació del contracte menor.

1r.- Nomenar l’advocada Victoria Noceras Tauler, advocada, per a defensar l’ajuntament dintre del
procediment ordinari 582/2018 de demanda de dret i reclamació, que es segueix davant del Jutjat
del Social nº 4 de Palma de Mallorca

2n.- Adjudicar el contracte menor de serveis de defensa jurídica a la contractista Victoria Noceras
Tauler, per un import de 726,00€ (IVA inclòs).
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3r.-  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb  càrrec  al  vigent
Pressupost municipal.

4t.- 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.

5è.- 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.

6è.- Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.2.2. Pagament taxa de domini públic radioelèctric 2019   

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de  100€  en
concepte Taxa per reserva de domini public radioelèctric per a l’any 2019, amb càrrec a la partida
pressupostària de despesa de 2019 9200.22500.

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

1.2.3. Aprovació contractes menors .

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
78.701,61€.

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.
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1.3.1. Aportació piscina municipal juny 2019.   

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

-  Miquel  Capó  Fuster,  per  explotació  piscina  municipal  de  JUNY de  2019,  per  un  import  de
8.679,39 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost de despeses.

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

1.4. Turisme i Zona Costanera
1.4.1.  Aprovació  contracte  menor  subministraments  portes  tancament  fanals  enllumenat
públic Platja de Muro.

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista JORDI JUAN MORAGUES,
per un import de 1.576,10 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1650.21300 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.

1.5. Urbanisme i Obres
1.5.1. Aprovació contracte menor obres tancament solar c/ Rector Garcia.

1r.-  Adjudicar el  contracte menor d’obres al  contractista CA NA FERRERA TRANSPORTES I
CERRAMIENTOS S.L., per un import de 585,64 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1532.60912 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.
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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.

1.5.2.  Aprovació contracte menor subministraments millora sistema telecontrol en el dipòsit
d'aigua sa Riba.

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista FCC AQUALIA MURO S.A.,
per un import de 3.040,80 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1610.61902 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.

1.5.3. Reclamació de responsabilitat patrimonial

Primer. Estimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada, pels danys soferts com a
conseqüència de caiguda a la via pública, al carrer Santa Anna de Muro, a l'alçada del número 107,
el passat dia 23 de juny de 2018, degut al mal estat del clavegueram de pluvials; indemnitzant els
danys amb l'import de  1.346,90 euros.

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 pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2. Acords urgents.
2.1. Turisme i Zona Costanera
2.1.1. Aprovació contracte menor subministraments substitució de la bomba del pou d'impulsió de la
plaça Mercat de la Platja de Muro (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  subministraments  al  contractista  AQUAMBIENTE
SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U., per un import de 2.457,65 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1610.61902 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.

2.1.2.  Aprovació  contracte  menor  subministraments  substitució  d'una  bomba  del  pou
d'impulsió SU-15 de la Platja de Muro .

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

1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de  subministraments  al  contractista  AQUAMBIENTE
SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U., per un import de 2.457,65 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1610.61902 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, el batle donà per acabada la sessió a les 08:40
hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran el batle i la secretària
accidental, que ho certifica.
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Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle La secretària accidental

6


