
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 26
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
   DEL DIA 4 DE JUNY DE 2018

ASSISTENTS

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

A la  Sala  de  Juntes  de  l’Ajuntament  de  Muro,  essent  el  dia  4  de  juny  de  2018,  es
reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, prèvia convocatòria i citació feta en
legal forma a l'objecte de celebrar sessió ordinària.

Presideix la sessió el Sr. Martí Fornés Carbonell, batle president.

Hi són presents José Gómez de la Cruz, interventor accidental i Francesc Sabater Mulet,
secretari interí, que dóna fe de l'acta.

Convocada la sessió per a les 08.00 h es declara oberta essent les 08.05 h, i es tracten els
assumptes següents:

1.  TRANSMISSIÓ  DE  LA  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  RELATIVA  A
L’EXPEDIENT NÚM. 88/2017.

1r. Acceptar el canvi de titular de l’expedient núm. 88/2017 per modificació de projecte
bàsic i execució de reforma i ampliació a hotel al carrer Iola, 4, Hotel Continental Park,
Platja  de  Muro,  expedient  inicial  número  110/2015,  (REF.  CAD.
9873807EE1007S0001KG),  amb  les  mateixes  condicions  que  la  llicència  original,
expedient núm. 88/2017. 

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

2.  SOL·LICITUD  RELATIVA A DEVOLUCIÓ DEL 5% DE LA SANCIÓ PER
LEGALITZACIÓ  DE  L'HABITATGE  SITUAT  A  LA  PARCEL·LA  202  DEL
POLÍGON 9 (EXP. 132/2015).  

1r. Denegar la devolució del 5% de la prestació econòmica en base a l’informe del TAG
d’urbanisme, de data 24 de maig de 2018, abans esmentat.

2n. Notificar la present resolució a la persona interessada, amb expressió dels recursos
procedents.
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3.  SOL·LICITUD  RELATIVA A DEVOLUCIÓ DEL 5% DE LA SANCIÓ PER
LEGALITZACIÓ  DE  L'HABITATGE  SITUAT  A  LA  PARCEL·LA  523  DEL
POLÍGON 9 (EXP. 130/2015).  

1r. Denegar la devolució del 5% de la prestació econòmica en base a l’informe del TAG
d’urbanisme, de data 24 de maig de 2018, abans esmentat.

2n. Notificar la present resolució a la persona interessada, amb expressió dels recursos
procedents.

4.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ     DEL SERVEI  D'ASSEGURANÇA DE  
RESPONSABILITAT  PROFESSIONAL  DE  L'EQUIP  DE  GOVERN,
FUNCIONARIS  I  PERSONAL  LABORAL  DE  L'AJUNTAMENT  DE  MURO,
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (EXP. 9/2018).
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  

1r.  Adjudicar  a  l’empresa  LIBERTY  MUTUAL INSURANCE  EUROPE  LIMITED,
SUCURSAL EN  ESPAÑA,  el  contracte  del  servei  d’assegurança   de  responsabilitat
professional de l’equip de govern, funcionaris i personal laboral de l’ajuntament de Muro,
mitjançant  procediment  negociat  sense  publicitat,   per  ser  una  oferta  econòmicament
avantatjosa, atesos els aspectes/criteris objecte de valoració, per un import de 3.874,47
euros/anual, IVA exempt, amb una durada inicial del contracte d'un any, prorrogable per
altre  any,  de  conformitat  amb el  plec  de  clàusules  administratives  i  de  prescripcions
tècniques així com d’acord amb les millores complementàries al servei proposades per
l’empresa adjudicatària.

2n.  Requerir  a  l’empresa  adjudicatària  LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE
LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, perquè dins el termini màxim dels 15 dies hàbils
següents  al  de  la  data  de  la  notificació  de  l’adjudicació,  procedeixi  a  formalitzar  el
pertinent contracte.

3r.  Notificar  el  present  acord a  l’empresa  adjudicatària,  per  al  seu coneixement  i  als
efectes oportuns.

4t. Facultar el Sr. batle-president per a la signatura de tots els documents necessaris per
executar el present acord.

5.  EXPEDIENT D  E  CONTRACTACIÓ  DELS  SERVEIS  DE  NETEJA VIÀRIA,  
NETEJA DE PLATGES I  RETIRADA DE POSIDÒNIA A PLATJA DE MURO,
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT, AMB VARIS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ   (EXP. 14/2018).      

1r. Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert,  subjecte  a
regulació harmonitzada, amb varis criteris d'adjudicació, pels serveis de neteja viària, neteja
de platges i retirada de posidònia a Platja de Muro, amb una durada inicial de dos anys,
prorrogable per  altres  dos  anys,  i  amb un pressupost  base de  licitació  per  import  de
441.291,88 euros, iva inclòs; convocant la seva licitació.
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2n. Autoritzar per a l’anualitat de 2018, la despesa derivada del present contracte, amb
càrrec a  l’aplicació pressupostària 1730.22722 del vigent pressupost municipal de 2018.

Així  mateix,  al  tractar-se  d’una  despesa  de  caràcter  plurianual,  l’Ajuntament  haurà
d’assumir el compromís d’incloure en els pressuposts dels exercicis de 2019 i 2020, el
crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions derivades del mateix.  

3r. 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 necessari utilitzar mitjans
diferents dels electrònics. 

4t. 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.

5è.  Publicar  l'anunci  de  licitació  en  el  «Diari  Oficial  de  la  Unió  Europea»,  deixant
constància en l'expedient de la data d'enviament de l'anunci de licitació.

6è.  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 aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

7è. 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. Miquel Porquer Tugores, regidor de l'Ajuntament, vocal.
- 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.

6.  SOL·LICITUD  DE  L'EMPRESA  AUDECA  D'OBTENCIÓ  DE  CÒPIES
RELATIVES  A  L'EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  DE
RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA EN EL MUNICIPI DE MURO.  

1r. Desestimar la sol·licitud de l'empresa Audeca, S.L.U., d'obtenció de còpies del sobre C
complet de la UTE FCC-Lumsa.

2n. Notificar el present acord a l’empresa interessada, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.
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7.  INTERPOSICIÓ DE RECURS D'ALÇADA CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL
PROCEDIMENT SANCIONADOR REFERENT A INFRACCIONS EN MATÈRIA
DE RAMADERIA, EPIZOÒTIES I PROTECCIÓ D'ANIMALS, MITJANÇANT EL
QUE ES RESOL LA IMPOSICIÓ D'UNA SANCIÓ A L'AJUNTAMENT DE MURO
DE 6.000 EUROS, PER LA COMISSIÓ D'UNA INFRACCIÓ CONSISTENT EN
DONAR SUPORT ECONÒMIC A LA CORREGUDA DE BOUS QUE VA TENIR
LLOC EL DIA 19 DE JUNY DE 2016 A LA PLAÇA DE BOUS DE MURO.  

Interposar  recurs  d'alçada  contra  la  resolució  del  procediment  sancionador  referent  a
infraccions en matèria de ramaderia, epizoòties i protecció d'animals, mitjançant el que es
resol la imposició d'una sanció a l'Ajuntament de Muro de 6.000 euros, per la comissió d'una
infracció consistent en donar suport econòmic a la correguda de bous que va tenir lloc el dia
19 de juny de 2016 a la Plaça de Bous de Muro.

8.  SOL·LICITUD  DE  LLICÈNCIA SENSE  RETRIBUCIÓ  PER  ASSUMPTES
PROPIS.

1r. Desestimar la sol·licitud relativa a la concessió d'una llicència sense retribució per
assumptes propis des del dia 20 d'agost de 2018, fins al dia 18 de setembre de 2018;
donat que amb l'esmentada llicència no es pot garantir el manteniment del servei.

2n. Notificar el present acord a la interessada, i a la Direcció de la Residència Reina Sofia,
per al seu coneixement i als efectes oportuns.

9. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA SENSE RETRIBUCIÓ PER ASSUMPTES PRO-
PIS.  

1r. Concedir una llicència sense retribució per assumptes propis per al mes de juliol de 2018;
amb l’advertiment que, d’acord amb l’article 14.5 del Decret 47/1995, la treballadora no
tendrà dret a cap retribució durant la llicència, i tampoc causarà baixa en el règim general de
la Seguretat Social.

2n. Iniciar procediment per tal d'analitzar el contingut dels llocs de feina del departament de
l'aula d'adults, i en el seu cas, revisar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Muro.

3r. Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns.

10.  SOL·LICITUD  DE  LLICÈNCIA SENSE  RETRIBUCIÓ  PER  ASSUMPTES
PROPIS.  

1r. Concedir una llicència sense retribució per assumptes propis per al mes de juliol de 2018;
amb l’advertiment que, d’acord amb l’article 14.5 del Decret 47/1995, la treballadora no
tendrà dret a cap retribució durant la llicència, i tampoc causarà baixa en el règim general de
la Seguretat Social.

2n. Iniciar procediment per tal d'analitzar el contingut dels llocs de feina del departament de
l'aula d'adults, i en el seu cas, revisar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Muro.
3r. Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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11. SOL·LICITUD RELATIVA A OCUPAR PLAÇA D'AUXILIAR D'INFERMERIA
DES DEL DIA 26 DE MAIG DE 2018 FINS AL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2018,
AMB REINCORPORACIÓ AL SEU LLOC DE TREBALL DE SERVEIS GENE-
RALS EN ACABAR EL CONTRACTE  D'AUXILIAR D'INFERMERIA.  

1r. Desestimar la sol·licitud  relativa a ocupar la plaça d'auxiliar d'infermeria des del dia 26
de maig de 2018 fins al dia 19 de novembre de 2018, amb reincorporació al seu lloc de
treball de serveis generals en acabar el contracte d'auxiliar d'infermeria; donat que segons
l'informe de la Directora: “és igualment necessari i imprescindible mantenir el servei actual
de serveis generals sense alterar i molt menys reduir.”

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

12. SOL·LICITUD RELATIVA AL CORREFOC DE SOLSTICI D'ESTIU A LA PLA-
ÇA DE TOROS DE MURO.  

1r.  Trametre  l'informe del  Sr.  Mateo  Torelló  Quetglas  de  data  31  de  maig  de  2018  a
l'Associació Dimonis de Sa Pedrera, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2n. Demanar a l'Associació Dimonis de Sa Pedrera que presenti un pressupost de l'actuació. 

13. EXPEDIENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL 14/2018.

Es dóna compte de l'expedient tramitat:

-  Exp. 14/2018. Instància sol·licitant l'expedició d'un nou títol de drets funeraris de la
sepultura núm. 13 del cementeri municipal.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar l'expedient esmentat.

14. SOL·LICITUD RELATIVA A RECORREGUT DE CAÇA AMB MODALITAT
COMPACK SPORTING.

1r. Manifestar que no existeix inconvenient per realitzar la tirada de la modalitat compack
sporting, a les finques abans esmentades, en el marc de les festes de Sant Joan 2018, sense
perjudici de l'obtenció de les demés autoritzacions pertinents.

2n.  Notificar  la  present  resolució a  la  persona interessada,  amb expressió dels  recursos
procedents.

15. DONAR COMPTE DE L'ESCRIT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE MOBI-
LITAT I TRANSPORTS RELATIU A INFORME SOBRE L'ACORD TAXIS D'AL-
CÚDIA I TAXIS PLATJA DE MURO.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, es dóna per assabentada. 
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16. SOL·LICITUD DE TARGETES ACIRE DE DIFERENTS VEHICLES I MA-
TRÍCULES  PER  PART DEL COORDINADOR  DEL CENTRE  SANITARI  DE
MURO.

1r. Concedir les targetes ACIRE sol·licitades pel Coordinador del Centre Sanitari de Muro.

2n. Comunicar el present acord al Sotsinspector de la Policia Local de Muro.  

17. APROVACIÓ CONTRACTE MENOR “4.200 TASSONS PER FESTES”.

Es presenta informe tècnic i proposta per “4.200 TASSONS PER FESTES”, per part de
l’empresa  ECOLOGIA PER FESTES,  per  un  import  de  5.644,42 € + IVA (1.185,33
euros): total 6.829,75 euros.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa “4.200  TASSONS  PER  FESTES”,  per  part  de
l’empresa ECOLOGIA PER FESTES, per un import de 5.644,42 €+IVA (1.185,33 euros):
total 6.829,75 euros, a la partida 3380.22609.

2n. Notificar el present acord a ECOLOGIA PER FESTES.

18.  APROVACIÓ  CONTRACTE  MENOR  “CÀMERES  VIGILÀNCIA
AJUNTAMENT”.

1r.  Autoritzar  i  disposar la despesa “CÀMERES VIGILÀNCIA AJUNTAMENT”, per
part de l’empresa INSTALACIONES ESPECIALES 2001 SL, per un import de 2.321 € +
IVA (487,41 euros): total 2.808,41 euros, a la partida 1300.62300.

19.  SOL·LICITUD  D’AJORNAMENT  I  FRACCIONAMENT  DE  PAGAMENT
DEL CÀNON ANUAL DE L’EXPLOTACIÓ DELS BALNEARIS NÚM. 2 I 7.

1r. Aprovar l’ajornament i fraccionament de pagament sol·licitats, en els termes següents:

INTERESSOS DE
DEMORA

Balneari núm. 2-
MES CAPITAL DIES QUOTA INTERESSOS TOTAL

01/06/2018 51.827,23
05/08/2018 25.913,62 65 25.913,62 346,11 26.259,73
05/09/2018 0,00 31 25.913,62 82,53 25.996,15

INTERESSOS DE
DEMORA

Balneari núm. 7- 
MES CAPITAL DIES QUOTA INTERESSOS TOTAL

01/06/2018 48.376,68
05/08/2018 24.188,34 65 24.188,34 323,06 24.511,40
05/09/2018 0,00 31 24.188,34 77,04 24.265,38
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2n. De conformitat amb l’article 48.6 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que
s’aprova el Reglament general de recaptació, haurà de presentar, en el termini de dos mesos,
comptats a partir del dia següent al de la notificació de l’acord de concessió, dos avals
bancaris per un import de 65.319,84 € per al balneari núm. 2 i de 60.970,98 € per al balneari
núm. 7 (import  del  deute  en període voluntari,  dels  interessos  de demora  generats  per
l’ajornament i un 25 per 100 de la suma d’ambdues partides).

3r. Aprovar la domiciliació dels cobraments.

4t.  Notificar  aquest  acord a  la  persona interessada,  en compliment  d’allò  que estableix
l’article 52.3 del Reglament general de recaptació. A la notificació s’advertirà al sol·licitant
dels efectes que es produiran cas de falta de pagament conforme als articles 48 i 54.

20.  APROVACIÓ  PAGAMENT  TAXA  RESERVA  DOMINI  PÚBLIC
RADIOELÈCTRIC MOD 990.

1r. Autoritzar i disposar la despesa al Ministerio de Energia, Turismo y Agenda  digital,
per un import de 100,00 euros, a la partida 9200.22500.

21. APORTACIÓ PISCINA MUNICIPAL MAIG 2018.

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

- Explotació piscina municipal de MAIG de 2018, per un import de 8.245,41 euros,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost de despeses.

22. PUNT D'URGÈNCIA. PETICIÓ RELATIVA A LA SITUACIÓ ACTUAL DE
LA DEPURADORA DE PLATJA DE MURO.
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta
requerida, declara la urgència del present punt.

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat,  acorda  sol·licitar  a  la  Conselleria  de  Medi
Ambient informació sobre quina és la situació actual de la Depuradora de Platja de Muro.

DILIGÈNCIA:  Per fer constar que ha assistit el regidor José Juan Aguiló Ramis.

I no havent-hi més assumptes que tractar s'aixeca la sessió essent les 10.10 h, de tot el
que com a secretari interí en don fe.
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