
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/29
Data: 29 de juliol de 2019

A les 08:05 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.

S'excusen d'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  Francisco  Sabater  Mulet,  i  per  l’interventor
municipal, Sr. José Gómez 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 sessions anteriors de dates 25 de 
juny, 1 de juliol, 8 de juliol, 15 de juliol i 22 de juliol de 2019. 

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Pròrroga d'excedència interès particular treballador 

1r. Autoritzar la pròrroga de la declaració de la situació d’excedència voluntària amb una duració
d’un any més, amb efectes a partir del dia 14 de setembre de 2019 i fins el dia 13 de setembre de
2020.

El treballador/a que es trobi en situació d’excedència per interès particular no percebrà retribucions,
ni li serà computable el temps que romangui en aquella situació a efectes d’ascensos, triennis i drets
en el règim de la seguretat social que li sigui d’aplicació.
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2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.2. Ajuda Formació. 

1r. Autoritzar i disposar per l’import de 3.050,00€ en concepte d’ajuda de formació.

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

2.1.3. Nomenament de la sra. Victoria Noceras Tauler, advocada, per  defensar l’ajuntament
dintre del procediment ordinari número 577/2018, que es segueix davant del jutjat del social
número 2 de Palma de Mallorca. Aprovació del contracte menor.

1r.-  Nomenar  a  Victoria  Noceras  Tauler,  advocada,  per  a  defensar  l’ajuntament  dintre  del
procediment ordinari 577/2018 de demanda de dret i reclamació de Gregorio Fernández Montes,
que es segueix davant del Jutjat del Social núm. 2 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).

3r.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9220.22604 del 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.
__
2.1.4. Devolució pagaments indeguts. Nòmines juny 2019

1r. Reconèixer l’obligació de reintegrament dels pagaments indeguts, amb el següent sistema de
reintegrament.

2n. Reconèixer l’obligació de pagament de les diferències a favor dels treballadors dins la nòmina
de juny 2019.

3r.  Notificar  el  present  acord  a  les  persones  interessades,  per  al  seu  coneixement  i  als  efectes
oportuns.
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2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1.Aprovació de contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
29.501,11 €.

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. Educació i Joventut
2.3.1. Devolució aval contracte de serveis d’activitats del temps lliure 2017.

1r. Autoritzar la devolució de la garantia del contracte mencionat i ordenar el pagament per l’import
de 2.250,00 € al compte de l’adjudicatari Serveis del Lleure Oci i Més SL.

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

2.3.2. Devolució garantia contracte de serveis d’activitats del temps lliure 2018.

1r. Autoritzar, la devolució de la garantia del contracte mencionat i ordenar el pagament per l’import
de 2.250,00 € al compte de l’adjudicatari Serveis del Lleure Oci i Més SL.

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

2.4. Esports
2.4.1. Aportació piscina municipal juliol 2019

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

- Miquel Capó Fuster,  per explotació piscina municipal de JULIOL de 2019, per un import de
8.142,30 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost de despeses.
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2.5. Medi Ambient i Agricultura
2.5.1.  Devolució  avals  contracte  dels  serveis  de  recollida  i  transport  de  R.S.U.,  pesatge
automàtic de R.S.U. dels generadors singulars i recollida selectiva del municipi de Muro.

1r.  Autoritzar la devolució dels avals de l’empresa UTE MURO (LIMPIEZAS URBANAS DE
MALLORCA, S.A. Y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.), amb domicili
al Polígon Industrial, Zona Franca, Sector B, C/. D, 49-51 08040 de Barcelona, del  contracte dels
serveis de recollida i transport de R.S.U., pesatge automàtic de R.S.U. dels generadors singulars i
recollida selectiva del municipi de Muro, que es detallen a continuació.

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

2.5.2.  Proposta  de  la  mesa  de  contractació  sobre  classificació  d’ofertes,  i  requeriment  de
documentació sobre el contracte del servei de neteja d’edificis municipals (exp. 9/2019).

Primer. Classificar, per ordre decreixent de puntuació, les proposicions dels  licitadors admesos,
amb la puntuació total obtinguda, atenent els criteris d’adjudicació del contracte:

1) MARTÍ FORNÉS SERRA 97,29 punts

2) SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SL 89,60 punts

Segon. Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de deu dies hàbils des de la recepció
de la  present  comunicació,  presenti  la  documentació  justificativa del  compliment  dels  requisits
previs a què fa referència l’art.  140.1 de la LCSP, la documentació justificativa de què disposa
efectivament  dels  mitjans  als  quals  s’hagués  compromès  dedicar  o  adscriure  a  l’execució  del
contracte, i constitueixi la garantia definitiva.

2.5.3. Sol·licitar la neteja del torrent de Muro a la Conselleria de Medi Ambient

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar al Departament de Recursos Hídrics de
la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear les actuacions que consideri necessàries per a
mantenir  en condicions  òptimes el  llit  del  torrent  de Muro i  facilitar  l’evacuació de les  aigües
d’escorrentia durant la propera temporada de pluges.

2.6. Sanitat i Serveis Socials
2.6.1.  Aprovació contracte menor subministraments adquisició material geriàtric residència
Reina Sofia (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista ORTHO ILLES S.L., per un
import de 9.428,10 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
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2350.62308 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.

2.6.2. Instancia sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm. 553   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.7. Turisme i Zona Costanera
2.7.1. Devolució aval contracte de serveis neteja viària i de platges de 2011.

1r. Autoritzar la devolució de la garantia definitiva del contracte mencionat i ordenar el pagament
per l’import de 30.546,29 €.

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

2.7.2. Devolució garantia definitiva Balneari 2 per canvi de concessionari.

1r.  Autoritzar  la  devolució  de  la  garantia  definitiva  de  José  Machado  Pérez,  del  contracte
administratiu de gestió de servei públic, mitjançant concessió, de l’explotació de les instal·lacions
de serveis de la Platja de Muro (Balneari 2), per un import de 8.193,68 €, depositada a l’Ajuntament
de Muro.

2n. 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 08:55
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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