
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/42
Data: 21 d'octubre de 2019

A les 08:55 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 08:55 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Sol·licitud del Consell de Mallorca de declaració de la Sra. Antònia Cladera Perelló en
situació de comissió de serveis per a passar a ocupar un lloc de treball a l’Agència de Defensa
del Territori de Mallorca, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019.

1r.- Informar favorablement la declaració en comissió de serveis per a passar a ocupar el lloc de
treball de coordinadora de suport a l’Assessoria Jurídica de l’Agència de Defensa del Territori de
Mallorca, de la Sra. Antònia Cladera Perelló, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019.

2n.  El  personal  funcionari  en  comissió  de  serveis  té  dret  a  la  reserva  del  lloc  de  feina  de
procedència, i percep les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa, de conformitat
amb l’establert  a  l’article  82.5  de  la  Llei  3/2007,  de  27  de  març,  de  la  Funció  Pública  de  la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3r. Comunicar el present acord a la Direcció Insular de la Funció Pública del Consell de Mallorca.

4t. Comunicar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.2. Comptes i Hisenda
1.2.1. Aprovació de contractes menors
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1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
6.879,67€.

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.

1.3. Educació i Joventut
1.3.1. Aprovació  de  contracte  menor  de  subministrament  d’ordinador  (Punt  d’Informació
Juvenil)

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  subministrament  al  contractista  BEL  SISTEMES
INFORMÀTICS S.L., per un import de 838,53 € (IVA inclòs).

2n.  Aprovar  la  despesa corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a  l’aplicació
3260.62609 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.

1.3.2. Aprovació de bases reguladores de la subvenció per a l’atorgament d’ajuts per facilitar
l’accés al primer habitatge dels joves de Muro 2019.

1r. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions per a
l’atorgament d’ajuts per facilitar l’accés al primer habitatge dels joves de Muro 2019.

2n. Autoritzar la despesa de 20.000€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 1510.78900

3r. Publicar les Bases al BOIB, al tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació.

1.4. Sanitat i Serveis Socials
1.4.1. Sol·licitud d’ajuda econòmica UGN 
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Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’ajuda econòmica
d’urgent necessitat.

1.4.2. Sol·licitud d’ajuda econòmica UGN 

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’ajuda econòmica
d’urgent necessitat.

1.4.3. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN 

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’ajuda econòmica
d’urgent necessitat.

1.4.4. Sol·licitud de targeta provisional d'aparcament per a persones amb discapacitat.

1r. Desestimar la petició d'emissió de la targeta provisional d’aparcament  per  a  persones  amb
discapacitat.

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

1.4.5. Aprovació contracte menor de subministraments d'electrocardiògraf de dotze canals (en
base a pressupost)

1r. Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista ORTHO ILLES S.L., per un
import de 2.297,79 € (IVA inclòs).

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

1.4.6. Instància sol·licitant la neteja de 2 restes a la sepultura núm. 457

Acceptar la sol·licitud esmentada.

1.4.7. Instancia sol·licitant la neteja de 2 restes a la sepultura núm. 121
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Acceptar la sol·licitud esmentada.

1.5. Urbanisme i Obres
1.5.1. Exp.  135/2015,  Jaume Julia  Moragues,  llicència  d'ocupació  o  de  primera  utilització,
legalització habitatge parcel·la 19, polígon 2.

1r.  Concedir al Sr. Jaume Julià Moragues, la llicència d’ocupació o de primera utilització, de les
obres  objecte  de  l’expedient  de  llicència  urbanística  núm.  135/2015,  consistents  en  legalització
d’habitatge unifamiliar aïllat, en base a la disposició transitòria 10ª de la Llei 2/2014 (LOUS), a la
parcel·la 19 del polígon 2.

2n. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

1.5.2. Aprovació  4ª  Certificació  obra  'Adaptació  tràfic  rodat  carrers  Miquel  Tortell,  Sant
Jaume i Sant Joan de la Villa de Muro'

1r. Aprovar la 4ª certificació d’obra “Adaptació al trànsit rodat del paviment dels carrers Miquel
Tortell,  Sant Jaume i Sant Joan, de la Vila de Muro” presentada pel director  de l’obra, Sr. Jose
Iglesias Estelles.

2n. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

- VIAS Y OBRAS PÚBLICAS SA (VOPSA), 4ª certificació de l’obra “Adaptació al trànsit rodat del
paviment dels carrers Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan, de la Vila de Muro” factura núm. 311
de data 10.10.2019, per un import de 15.913,81€, (4ª certificació 13.151,91 + IVA) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1532.60912.

1.5.3. Aprovació  1  certificació  obra  <<  Millora  condicions  accessibilitat  universal  carrer
Major de la Vila de Muro>>

1r. Aprovar la 1ª certificació d’obra “Millora condicions accessibilitat universal carrer Major de la
Vila de Muro” presentada pel director de l’obra, Sr. José Iglesias Estellés.

2n. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

- COPROMIVA, 1ª certificació de l’obra “Millora condicions accessibilitat universal carrer Major de
la Vila de Muro” factura núm. 2019/A/19140 de data 10.10.19, per un import de 31.653,79€, (1ª
certificació 26.160,16 + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1532.61904.

1.5.4. Conveni de col·laboració desplegament xarxa de telecomunicacions

1r.  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  amb  l’entitat  Soluciones  Corporativas  IP  S.L.
(ConectaBalear) pel desplegament de xarxa de telecomunicacions d’alta capacitat per fomentar la
innovació i millora la competitivitat digital del municipi.

2n. Facultar el Sr. batle per a la seva signatura.



Ajuntament de Muro

3r. Notificar el present acord a l’interessat pel seu coneixement i als efectes oportuns.

1.5.5.Reclamació  administrativa  prèvia  a  la  via  judicial  formulada  per  l’empresa  Vesta
Supplies

1r. Acceptar el pagament de les factures nro 6003469, de data 28 de juny de 2017 per un import de
1.031,23 € i la nro 6004011 de data 26 de juliol de 2017 per un import de 1.031,23 €, corresponents a
l’aceptació de la proposta comercial de 14 de juny de 2017.

2n. Rebutjar les factures següents:
- Fra 6005773 de data 20 de novembre de 2017 per un import de 1.031,23 €.
- Fra 6005949 de data 4 de desembre de 2017 per un import de 1.031,23 €.
- Fra 6006165 de data 18 de desembre de 2017 per un import de 1.031,23 €.
- Fra 7000002 de data 2 de gener de 2018 per un import de 1.031,23 €.

3r. Requerir a l’empresa Vesta Supplies SL per a que procedeixi a recollir el material corresponent a
les factures rebutjades, que es troben depositades la magatzem de la brigada d’obres 

4r. Notificar el present acord a l’empresa interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.5.6.Exp.  29/2015,  Angel  Mendoza  Juan,   llicència   d'ocupació o de primera utilització
legalització habitatge parcel·la 208, polígon 3.

            1r. Concedir al Sr. Angel Mendoza Juan la llicència d’ocupació o de primera utilització de les obres
objecte de l’expedient de llicència urbanística núm. 29/2015, consistents en legalització d’habitatge
unifamiliar aïllat, en base a la disposició transitòria 10ª de la Llei 2/2014 (LOUS), a la parcel·la 208
del polígon 3.

2n. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

1.5.7. Exp. 217/2015, Adossats Corb Marí, S.L., llicència d'ocupació o de primera utilització,
dos habitatges carrer Corb Marí, 22, solar 31. Platja de Muro.

1r. Concedir  a l’entitat  Adossats Corb Marí, S.L,  representada  pels Srs.  Bartomeu  Crespí  Alzina  i
Bartomeu Crespí Cladera,  la llicència d’ocupació o de primera utilització, de les obres objecte de
l’expedient  de llicència  urbanística  núm. 217/2015,  consistents  en construcció  de dos  habitatges
adossats aïllats  i modificacions en el  transcurs de les obres,  al  carrer Corb Marí,  22, (solar 31),
Polígon 7 i 16, Platja de Muro.

2n. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

1.5.8. Exp. 91/2016, Adossats Corb Marí,  S.L. llicència d'ocupació o de primera utilització,
construcció 2 piscines annexes a habitatges carrer Corb Marí, 22, solar 31. Platja de Muro.

1r. Concedir  a l’entitat  Adossats Corb Marí, S.L,  representada  pels Srs.  Bartomeu  Crespí  Alzina  i
Bartomeu Crespí Cladera,  la llicència d’ocupació o de primera utilització, de les obres objecte de
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l’expedient  de  llicència  urbanística  núm.  91/2016,  consistents  en  construcció  de  dues  piscines
annexes a dos habitatges unifamiliars adossats aïllats i modificacions en el transcurs de les obres, al
carrer Corb Marí, 22, (solar 31), Polígon 7 i 16, Platja de Muro.

2n. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

1.5.9. Exp. 92/2019, Maria del Carmen Sánchez Sánchez, donar compte comunicació prèvia
obres reteular coberta carrer Canonge Flor, 2.

Es dóna compte del següent expedient de comunicació prèvia d’obra:

- Exp.  92/2019.-  Maria del  Carmen Sánchez Sánchez,  per  reteular  coberta  a l’immoble situat  al
carrer Canonge Flor, 2.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

1.5.10. Exp.  93/2019,  Juan  Manuel  Garcia  Pena,  donar  compte  comunicació  prèvia  obres
reteular coberta i reparar façana carrer Caspe, 23.

Es dóna compte del següent expedient de comunicació prèvia d’obra:

- Exp. 93/2019.- Juan Manuel García Pena, per reteular coberta i sanejar i reparar les fissures de la
façana a l’immoble situat al carrer Caspe, 23.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

1.5.11. Exp.  97/2019,  Isabel  Fiol  Moragues,  donar compte  comunicació  prèvia  obres,  obrir
portal façana, Passeig de Sa Riba, 30.

Es dóna compte del següent expedient de comunicació prèvia d’obra:

- Exp. 97/2019.- Isabel Fiol Moragues, per obrir portal a la façana situada al Passeig de Sa Riba, 30.

-
La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

1.5.12. Exp. 98/2019, Maria Isabel Picó Payeras,  donar compte comunicació prèvia d'obres
arreglar canonada entrada aigua façana al carrer Antoni Cànoves, 21.

Es dóna compte del següent expedient de comunicació prèvia d’obra:
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- Exp. 98/2019.- Maria Isabel Picó Payeras, per a la realització de les obres consistents en arreglar la
canonada d’entrada de l’aigua des de la façana de immoble situat al carrer Antoni Cànoves, 21.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

1.5.13. Exp.  214/2019,  Nadejda  Kalashuikova,  donar  compte  comunicació  prèvia  obres
reforma bany, terrassa i substitució claraboia carrer Copinyes, 757, Platja de Muro.

Es  dóna  compte  del  següent  expedient  de  comunicació  prèvia  d’obra:Exp.  214/2019.-  Nadejda
Kalashuikova, per a la realització de les obres de reforma interior de banys a planta primer pis i
impermeabilització de la terrassa de la coberta i substitució de claraboia situades a l’immoble ubicat al
carrer Copinyes, parcel·la 757 (polígon VII), Platja de Muro.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2. Acords urgents
2.1. Urbanisme i Obres
2.1.1. Aprovació 1 Certificació obra 'Millora xarxa distribució aigua c/ Gomez Ulla'

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

1r. Aprovar la 1ª certificació d’obra “Millora xarxa distribució aigua carrer Gomez Ulla” presentada
pel director de l’obra, Sr. Jose Iglesias Estelles.

2n. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

- MATIES AMER CONSTRUCCIÓ I  OBRA PÚBLICA SLU,  1ª certificació  de  l’obra  “Millora
xarxa distribució aigua carrer Gomez Ulla” factura núm. 179 de data 15.10.19, per un import de
34.474,16€, (1ª certificació 28.491,04 + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1610.61949.

2.2. Fires i Festes
2.2.1. Aprovació de les Bases Reguladores dels Premis de la Fira de Tardor

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

1r. Aprovar les bases reguladores que han de regir la prova.

2n. Les quanties dels premis s’entenen netes de les retencions obligatòries estipulades a la normativa
tributària vigent.

3r. Autoritzar les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió del Premi, amb
càrrec a l'aplicació pressupostaria 3380.48203.
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2.3. Esports
2.3.1. Aportació piscina municipal setembre 2019

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

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

- Miquel Capó Fuster, per explotació piscina municipal de SETEMBRE de 2019, per un import de
7.327,82 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost de despeses.

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Revocar parcialment contracte menor de subministrament

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

1r. Revocar,  i  deixar  sense efectes  l’acord administratiu  de data  29 de juliol  2019 pel  que fa a
l’adquisició del electrocardiograma per l’import de 502,15 €

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 09:40
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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