
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/34
Data: 26 d'agost 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 Bauzà, 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 08:00 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Aprovació contracte menor subministraments adquisició de vuit fotocopiadores (en base
a pressupost)   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.-  Adjudicar el  contracte  menor de subministraments al  contractista  PASTOR SOFTWARE &
HARDWARE S.A., per un import de 14.141,27 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a les aplicacions
següents del vigent pressupost municipal:

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA IMPORT

9200.62604 4.284,01 €
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1300.62600 1.718,50 €

2300.62602 1.718,50 €

2340.62605 1.567,25 €

3280.62609 1.567,25 €

3321.62606 1.567,25 €

4300.62607 1.718,50 €

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.

1.1.2.  Donar compte de l'acord de la Comissió del Govern del Consell de Mallorca relatiu a
desestimació del recurs adminsitratiu d'alçada interposat per l'Ajuntament de Muro contra
l'acord d'adjudicació del Consell Executiu de dia 30 de maig de 2018 de la Convocatòria de
subvencions  any  2018  al  fons  d'activitats  culturals  d'entitats  d'administració  local  o  dels
organismes públics que en depenen.

Es dóna compte de l'acord de la Comissió del Govern del Consell de Mallorca de data 9 de maig de
2019  (R.E.  núm.  2639  de  12.08.2019)  relatiu  a  desestimació  del  recurs  adminsitratiu  d'alçada
interposat per l'Ajuntament de Muro contra l'acord d'adjudicació del Consell Executiu de dia 30 de
maig de 2018 de la Convocatòria de subvencions any 2018 al fons d'activitats culturals d'entitats
d'administració local o dels organismes públics que en depenen.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada

1.2. Comptes i Hisenda
1.2.1. Expedient de transferències de crèdit. 17/2019

Aprovar l’expedient núm. 17/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
1300.62600  EQUIPAMENT INFORMÀTIC POLICIA LOCAL 279,81
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2300.62602  EQUIPAMENT INFORMÀTIC SERVEIS SOCIALS 435,90
 2340.62605  EQUIPAMENT INFORMÀTIC RESIDÈNCIA 42,35
 3280.62609  EQUIPAMENT INFORMÀTIC AULA ADULTS 42,35
 3321.62606  EQUIPAMENT INFORMÀTIC BIBLIOTECA 42,35
 4300.21600  EQUPS PER A PROCESSOS D’INFORMACIÓ 106,00
 4300.22110  PRODUCTES DE NETEJA I AGENÇAMENT 119,80

1.068,57

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
1560.130020  ALTRES REMUNERACIONS LABORAL C.DESTI 989,92
 1300.62500  ADQUISICIÓ MOBILIARI POLICIA LOCAL 78,65

1.068,57

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.

1.2.2. Aprovació de contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
32.749,89€.

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. Medi Ambient i Agricultura
1.3.1. Adjudicació del contracte dels serveis de neteja dels edificis municipals de l'ajuntament
de Muro (exp 9/2019)

1r.- Adjudicar el contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l'Ajuntament de Muro,
amb  una  durada  d’un  any,  no  prorrogable,  a  l'empresa  MARTÍ  FORNÉS  SERRA,  amb  un
percentatge de baixa sobre el pressupost base de la licitació del 4,00 % i 250 hores addicionals de
neteja com a millora addicional, i  amb les condicions que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.

2n.- Disposar la despesa per l'import total de 74.239,11 euros (61.354,64 euros + 12.884,47 d'IVA),
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 9330.22700 del pressupost de l'exercici de 2019.

3r.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant.

4t.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Jaume Ramon Nadal, tècnic de medi ambient de
l'Ajuntament de Muro.

5è.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

6è.- Notificar a l'empresa adjudicatària el present acord, citant-la per a la signatura del corresponent
contracte.

7è.- Facultar el Sr. batle per a la signatura del corresponent document contractual.

1.4. Sanitat i Serveis Socials
1.4.1. Expedient de contractació del servei d'auxiliar de serveis per a la residència Reina Sofia de
Muro, mitjançant procediment obert simplificat (exp. 10/2019).

1r.-  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  pel  servei
d'auxiliar de serveis de la Residència Reina Sofia, amb una durada de 14 mesos, per un import de
18.392,00 euros (15.200,00 + 3.192 ,00 d'IVA) convocant la seva licitació.

2n.- Autoritzar per a l’anualitat de 2019, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2350.22727 del vigent pressupost municipal de 2019.

Així mateix, al tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual, l’Ajuntament haurà d’assumir el
compromís d’incloure en el pressupost de l’exercici de 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.
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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  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.

6è.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de
contractant:

- El Sr. Antoni Serra Sastre, batle-president o regidor en qui delegui, com a president de la Mesa.
- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de la Corporació, 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 08:50
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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