
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM.  43
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
   DEL DIA 17 DE SETEMBRE 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 17 de setembre 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 essent les 8.15 h, i es
tracten els assumptes següents:

1.  LLICÈNCIES  URBANÍSTIQUES  (COMISSIÓ  INFORMATIVA
D’URBANISME I OBRES NÚM. 10/2018, DE 12 DE SETEMBRE DE 2018).

1. Acord expedient d’obres núm. 11/2016.

1r. Concedir llicència municipal d'obres núm. 11/2016, per  projecte bàsic de reforma i
ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat a les parcel·les 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651
i 652 del polígon 4, d’acord amb les condicions generals i condicionada al compliment de
les següents prescripcions:

• Les prescripcions imposades per les autoritzacions prèvies, de la Direcció General de
Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de
les Illes Balears, de data 9 de maig de 2017 i de 28 d’agost de 2017, les quals formen part
d’aquesta llicència i s’adjunten còpies.

• La presentació del projecte executiu, es preceptiu en un termini màxim de 6 mesos, des
de la concessió d’aquesta llicència. La manca de presentació del projecte d’execució dins
aquest termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes, i s’haurà de sol·licitar
una  nova  llicència.  Juntament  amb  la  presentació  del  projecte  d’execució  s’haurà
d’aportar:
        ◦ Justificant d’haver dipositat la fiança per a la gestió de residus en el CIM
        ◦ Nomenament de l’empresa constructora, documentació que l’acrediti.
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        ◦ Assumeix de la direcció d’execució material de l’obra (arquitecte tècnic). 

• Amb la condició que es compleixin les normes 2.5.08.1, 5.1.07 i 5.1.08 del Pla general
de Muro. 

2. Acord expedient d’obres núm. 243/2017.

1r. Concedir llicència municipal d'obres núm. 243/2017, per reforma parcial d’habitatge
al  carrer  Independència,  3,  d’acord  amb  les  condicions  generals  i  condicionada  al
compliment de les següents prescripcions:

• Es compleixin de forma estricta les prescripcions del dictamen de la Comissió de Casc
Històric i Catàleg de data 18 de juny de 2018 (la fusteria exterior  a substituir serà de
fusta) i les normes 6.4.21 i 6.4.23 del Pla general.

3. Denegar la següent llicència urbanística:

a) Denegar la llicència urbanística número 271/2017, per construcció de piscina annexa a
habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 250 del polígon 3, en base a l’informe tècnic
anteriorment esmentat.

b)  Notificar  el  present  acord  a  la  persona  interessada,  amb  expressió  dels  recursos
procedents, pel seu coneixement i efectes oportuns.

4. Acord expedient d’obres núm. 272/2017.

1r. Concedir la llicència d'obres 272/2017, per noves xarxes subterrànies a B.T. a C.T.
15922 “Gregorio Cerdo” i C.T. 15337 “Cervantes” al carrer Poliesportiu, 3, d’acord amb
les condicions generals i condicionada al compliment de les següents prescripcions:

1. El cable ha d’anar canalitzat en tot el seu recorregut, amb les proteccions i
senyalitzacions reglamentaries. 

2. S’ha de preveure, al manco, un tub de reserva en tot el recorregut de les noves
canalitzacions. 

3. Les vorades afectades s’han de reposar per unitats completes. 
4. La rassa en voravia s’ha de rematar amb una solera de formigó HM-20 de 10

cm d’espessor i nou enrajolat d’idèntiques característiques a l’existent, en tot
l’ample de la voravia, respectant l’acord de rajoles i juntes a les voreres. 

5. La rassa en calçada, en sentit longitudinal, paral·lela a l’eix del carrer, s’haurà
de rematar, a la seva part superior, amb una capa de formigó HM-20 de 30 cm
d’espessor. El paviment asfàltic s'ha de reposar en tota la longitud del carrer
afectat, en la meitat de l’amplada de la calçada, fins a l’eix de la mateixa, previ
fressat del ferm existent, amb una capa d’aglomerat asfàltic S-12 modificat,
d’espessor igual a l’existent, amb un mínim de 5 cm. Quan l’espessor sigui
major de 5 cm l’aglomerat s'ha d'estendre en dues capes. 

6.  La rassa en encreuaments de calçada s'ha de disposar en sentit perpendicular a
l’eix del carrer i s’ha de rematar, en la seva part superior, amb una capa de
formigó HM-20 de 50 cm d’espessor. Per a la reposició del paviment asfàltic
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sobre  encreuament,  es  fressarà  prèviament  el  ferm existent  en  un  tram no
inferior  a  6  m de  longitud,  centrat  sobre  la  rassa,  en  tota  l’amplada  de  la
calçada,  reposant  el  paviment  amb  una  capa  d’aglomerat  asfàltic  S-12
modificat,  d’espessor  igual  a  l’existent,  amb  un  mínim  de  5  cm.  Quan
l’espessor sigui major de 5 cm l’aglomerat s’estendrà en dues capes. 

7.  La rassa en calçada s’efectuarà de forma que el tràfic no quedi interromput en
cap moment, adaptant les mesures de senyalització pertinents a fi de garantir la
seguretat del tràfic de vehicles i vianants. 

8. S’hauran de salvar els serveis existents, havent d’adaptar la profunditat de la
canalització a aquests. 

9. Els  armaris  de  distribució  han  de  quedar  completament  encastats  en  les
façanes. Les seves condicions estètiques i els materials d’acabat s’han d'adaptar
als existents a la façana de l’immoble i a l’ambient de la zona. 

10.  La conversió aèria/subterrània (CAS) no podrà sobresortir, en cap punt, més
de 10 cm de l’alineació de façana. Per a la seva col·locació s’haurà d’obtenir
autorització del titular de la façana afectada. 

11. El  termini  màxim  per  a  l’execució  de  les  obres,  a  partir  de  la  data  de
començament, serà de QUATRE SETMANES. 

12. Una vegada finalitzades les obres s’haurà de presentar certificat final d’obra,
emès per la direcció facultativa, en el qual s’indiqui expressament que les obres
realitzades s’ajusten al projecte i a les condicions de la llicència i que són aptes
pel  seu  ús  públic.  Igualment,  s’haurà  d’aportar  plànol  FINAL  D’OBRA,
acotant  la  posició  de  la  canalització en planta  i  en alçat.  El  certificat  final
d’obra  també  haurà  d’indicar  que  els  residus  produïts  a  l’obra  no  estan
contaminats  per substàncies perilloses  i  que s’han gestionat  conforme a les
previsions del projecte, especificant el detall de la quantitat i  el destí de les
diferents fraccions produïdes, presentant còpia dels documents d’entrega dels
residus en aquests destins, ja es tracti de pedrera autoritzada o de planta de
tractament  de  residus  de  Mac  insular,  havent  d’estar  aquests  documents
referendats per la direcció d’obra.

5. Acord expedient d’obres núm. 275/2017.

1r. Concedir llicència municipal d'obres núm. 275/2017, per canvi de coberta i reforma
d’habitatge  unifamiliar  entre  mitgeres  al  carrer  Maria  i  Josep,  45,  d’acord  amb  les
condicions  generals  i  condicionada  al  compliment  de  les  prescripcions  descrites  en
l'autorització d'AESA, de data 21 d’agost de 2018, la qual forma part d’aquesta llicència i
s’adjunta còpia.

2.  DONAR  COMPTE  DELS  EXPEDIENTS  DE  COMUNICACIÓ  PRÈVIA
D’OBRES.

Es dóna compte dels següents expedients de comunicació prèvia d’obra: 

- Exp. 43/2018.- Redistribució zona lavabos per adaptació a minusvàlids, cuarto de fems i
rampa al carrer Màrtirs, 66, baixos. Bar Cafeteria Can Ros. 
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-  Exp.  109/2018.-  Construcció de dos pilars de marés  (80x80),  reparació de paret  de
marés existent i tancament de la parcel·la amb reixeta a la parcel·la 641 del polígon 5.

- Exp. 125/2018.- Col·locació de barrera de ferró per tancament de parcel·la a la parcel·la
531 del polígon 9. 

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

3.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DELS  SERVEIS  DE  NETEJA  DELS
EDIFICIS  MUNICIPALS  DE  L'AJUNTAMENT  DE  MURO,  SUBJECTE  A
REGULACIÓ HARMONITZADA PER PROCEDIMENT OBERT (EXP 15/2018).
PROPOSTA DE  LA MESA DE  CONTRACTACIÓ  SOBRE  CLASSIFICACIÓ
D'OFERTES, I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.

1r.  Classificar,  per  ordre  decreixent  de  puntuació,  les  proposicions  dels  licitadors
admesos,  amb  la  puntuació  total  obtinguda,  atenent  els  criteris  d'adjudicació  del
contracte:
            

1.   YDARA GLOBAL SERVICES .........   90,000  puntos
2.  MARTÍ FORNÉS SERRA   .............   49,074  puntos

            3. CISNSA ...........................................    43,857  puntos
            4. INTERSERVE.................................... 32,529  puntos.
            5. UTE LIREBA CISBA..........................30,939 puntos.
            6.  SAMYL.................................................30,660 puntos   

2r. 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.

4.    EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  
SIMPLIFICAT QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE D'OBRES DE MILLORA I
SUPRESSIÓ  DE  BARRERES  ARQUITECTÒNIQUES  I  REPARACIÓ
D’HUMITATS  EN  FAÇANES  I  AULES  DE PLANTA BAIXA,  DEL COL·LEGI
SANT FRANCESC D’ASSÍS DE MURO. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
1r.  Excloure a l’empresa PROFUTUR, 2006, SL, per haver presentat oferta per import de
134.234,47 euros, més 28.189,23 euros, en concepte d’IVA, sent el pressupost bàsic de
licitació de 115.444,86 euros, més 24.243,42 euros en concepte d’IVA, i per tant, excedir del
pressupost de licitació.

2n.  Adjudicar  el  contracte  d'obra  de  MILLORA  I  SUPRESSIÓ  DE  BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I  REPARACIÓ D’HUMITATS EN FAÇANES I  AULES DE
PLANTA BAIXA, DEL COL·LEGI SANT FRANCESC D’ASSÍS DE MURO, a l'empresa
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COPROMIVA 2006, SL, per l'import total de 119.617,54 euros, IVA inclòs, que es desglossa
de la següent forma:

a) l'import de 98.128,05 euros i 20.606,89 euros corresponents a l'IVA al 21%.

b) l'import de 802,36 euros i 80,24 euros d' IVA al 10% per a la gestió dels residus.

3r. L'empresa COMPROMIVA 2006, SL, es compromet a disposar, per l’execució de les
obres, dels mitjans materials i de l’equip humà indicats a la documentació justificativa
presentada.

4t.  Disposar  la  despesa  corresponent  per  import  de  119.617,54 euros  amb  càrrec  a
l'aplicació pressupostària 323062201 del pressupost de l'exercici de 2018.

5è. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

6è. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

7è. Notificar a l'empresa COPROMIVA 2006, SL, adjudicatària del contracte, el present
acord, citant-la per a la signatura del corresponent contracte. 

5. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AUXILIAR DE SERVEIS
PER A LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT (EXP. 16/2018). DECLARACIÓ DE PROCEDIMENT DESERT, PER
MANCA D'OFERTES.  

1r. Declarar desert el procediment amb número d'expedient 16/2018 per manca de licitadors.

2n. Publicar el present acord al perfil de contractant de la  plataforma de contractes del
sector públic.

6.  ESCRIT DE SOL·LICITUD RELATIVA A SITUACIÓ DE DISPONIBILITAT
PER OCUPAR PLAÇA DE POLICIA LOCAL.  

1r. Desestimar la sol·licitud relativa a situació de disponibilitat per ocupar plaça de policia
local, iniciant el servei actiu a partir del dia 16 de novembre de 2018. 

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

7. ESCRIT DE SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ RELATIVA A L'EXPEDIENT DE
CONVOCATÒRIA DE LA BORSA DE GERENT DEL POLIESPORTIU DE MURO.  

Informar a la interessada que l'expedient es troba pendent de constitució del corresponent
tribunal qualificador, que haurà d'estar integrat per vocals treballadors del Consell Insular de
Mallorca o de diferents ajuntaments,  degut  a que l'Ajuntament de Muro no disposa de
personal suficientment qualificat.
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8. EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LA LLEI 20/2011, DE 28 DE
JULIOL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS (1/2018).  

1r. Incoar expedient sancionador de la infracció consistent en l’abandonament de residus no
perillosos, concretament dues capses de cartró, sense que s’hagi posat en perill greu la salut
de les persones o s’hagi produït dany o deteriorament greu del medi ambient.

2n.  Qualificar  els  fets  descrits,  sense  perjudici  del  que  resulti  de  la  instrucció,  com a
constitutius d’una infracció en matèria de residus, tipificada com a lleu, de conformitat amb
l’article 46 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, podent-li
correspondre una sanció de fins a 900,00 euros, de conformitat amb l’article 47 de la citada
Llei. 

3r.  Nombrar com òrgan instructor del procediment sancionador a Jaume Ramon Nadal,
tècnic de medi ambient de l’Ajuntament, essent Secretari del mateix el de l’Ajuntament; així
mateix, s’estarà a l’establert sobre abstenció i recusació en els articles 23 i 24 de la llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic.

4t. Identificar aquest Junta de Govern Local, per delegació de batlia, com òrgan competent
per a la resolució de l’expedient, en virtut dels articles 49.3 i 12.5 de la Llei 22/2011, de 28
de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, en relació amb l’article 21.1.s) de la llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

5è.  Comunicar  a  l’instructor  el  seu  nomenament,  amb  trasllat  de  quantes  actuacions
existeixin al respecte.

6è. Advertir els interessats de que disposaran d’un termini de quinze dies per a aportar
quantes  al·legacions,  documents  i  informacions  estimin  convenients  i,  en  el  seu  cas,
proposar prova concretant els medis de que pretenguin valer-se, quedant l’expedient a la
seva disposició en les oficines municipals.

7è. Informar-los que el termini per a resoldre el procediment sancionador en matèria de
residus és de tres mesos, comptats des de l’inici del mateix, i sense perjudici de les causes de
suspensió o ampliació que procedeixin de conformitat amb els articles 22 i 23 de la Llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.

Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagués  dictat  i  notificat  la  resolució,  el
procediment sancionador s’ha d’entendre caducat.

8è.  Advertir  que,  iniciat  el  procediment  sancionador,  si  l’infractor  reconeix  la  seva
responsabilitat o indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció, se li aplicarà
una reducció del 50 % sobre l’import de la sanció que li correspongui, sempre i quan deixi
constància del seu desistiment  o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa
contra la sanció.

L’efectivitat de la citada reducció estarà condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol
acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
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9è. Notificar la present resolució d’inici del procediment sancionador als interessats.

9. EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LA LLEI 20/2011, DE 28 DE
JULIOL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS (2/2018).  

1r. Incoar expedient sancionador de la infracció consistent en l’abandonament de residus no
perillosos, concretament sis pneumàtics, una capsa de plàstic i varis ormejos de pintor, sense
que s’hagi posat en perill greu la salut de les persones o s’hagi produït dany o deteriorament
greu del medi ambient.

2n.  Qualificar  els  fets  descrits,  sense  perjudici  del  que  resulti  de  la  instrucció,  com a
constitutius d’una infracció en matèria de residus, tipificada com a lleu, de conformitat amb
l’article 46 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, podent-li
correspondre una sanció de fins a 900,00 euros, de conformitat amb l’article 47 de la citada
Llei. 

3r.  Nombrar com òrgan instructor del procediment sancionador a Jaume Ramon Nadal,
tècnic de medi ambient de l’Ajuntament, essent Secretari del mateix el de l’Ajuntament; així
mateix, s’estarà a l’establert sobre abstenció i recusació en els articles 23 i 24 de la llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic.

4t. Identificar aquest Junta de Govern Local, per delegació de batlia, com òrgan competent
per a la resolució de l’expedient, en virtut dels articles 49.3 i 12.5 de la Llei 22/2011, de 28
de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, en relació amb l’article 21.1.s) de la llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

5è.  Comunicar  a  l’instructor  el  seu  nomenament,  amb  trasllat  de  quantes  actuacions
existeixin al respecte.

6è. Advertir els interessats de que disposaran d’un termini de quinze dies per a aportar
quantes  al·legacions,  documents  i  informacions  estimin  convenients  i,  en  el  seu  cas,
proposar prova concretant els medis de que pretenguin valer-se, quedant l’expedient a la
seva disposició en les oficines municipals.

7è. Informar-los que el termini per a resoldre el procediment sancionador en matèria de
residus és de tres mesos, comptats des de l’inici del mateix, i sense perjudici de les causes de
suspensió o ampliació que procedeixin de conformitat amb els articles 22 i 23 de la Llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.

Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagués  dictat  i  notificat  la  resolució,  el
procediment sancionador s’ha d’entendre caducat.

8è.  Advertir  que,  iniciat  el  procediment  sancionador,  si  l’infractor  reconeix  la  seva
responsabilitat o indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció, se li aplicarà
una reducció del 50 % sobre l’import de la sanció que li correspongui, sempre i quan deixi
constància del seu desistiment  o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa
contra la sanció.
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L’efectivitat de la citada reducció estarà condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol
acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

9è. Notificar la present resolució d’inici del procediment sancionador als interessats.

10. EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ A LA LLEI 20/2011, DE 28 DE
JULIOL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS (3/2018).  

1r. Incoar expedient sancionador de la infracció consistent en l’abandonament de residus no
perillosos, concretament cinc bosses de restes d’obra, sense que s’hagi posat en perill greu la
salut de les persones o s’hagi produït dany o deteriorament greu del medi ambient.

2n.  Qualificar  els  fets  descrits,  sense  perjudici  del  que  resulti  de  la  instrucció,  com a
constitutius d’una infracció en matèria de residus, tipificada com a lleu, de conformitat amb
l’article 46 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, podent-li
correspondre una sanció de fins a 900,00 euros, de conformitat amb l’article 47 de la citada
Llei. 

3r.  Nombrar com òrgan instructor del procediment sancionador a Jaume Ramon Nadal,
tècnic de medi ambient de l’Ajuntament, essent Secretari del mateix el de l’Ajuntament; així
mateix, s’estarà a l’establert sobre abstenció i recusació en els articles 23 i 24 de la llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic.

4t. Identificar aquest Junta de Govern Local, per delegació de batlia, com òrgan competent
per a la resolució de l’expedient, en virtut dels articles 49.3 i 12.5 de la Llei 22/2011, de 28
de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, en relació amb l’article 21.1.s) de la llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

5è.  Comunicar  a  l’instructor  el  seu  nomenament,  amb  trasllat  de  quantes  actuacions
existeixin al respecte.

6è. Advertir els interessats de que disposaran d’un termini de quinze dies per a aportar
quantes  al·legacions,  documents  i  informacions  estimin  convenients  i,  en  el  seu  cas,
proposar prova concretant els medis de que pretenguin valer-se, quedant l’expedient a la
seva disposició en les oficines municipals.

7è. Informar-los que el termini per a resoldre el procediment sancionador en matèria de
residus és de tres mesos, comptats des de l’inici del mateix, i sense perjudici de les causes de
suspensió o ampliació que procedeixin de conformitat amb els articles 22 i 23 de la Llei
39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.
Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagués  dictat  i  notificat  la  resolució,  el
procediment sancionador s’ha d’entendre caducat.

8è.  Advertir  que,  iniciat  el  procediment  sancionador,  si  l’infractor  reconeix  la  seva
responsabilitat o indica que desitja procedir al pagament voluntari de la sanció, se li aplicarà
una reducció del 50 % sobre l’import de la sanció que li correspongui, sempre i quan deixi
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constància del seu desistiment  o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa
contra la sanció.

L’efectivitat de la citada reducció estarà condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol
acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

9è. Notificar la present resolució d’inici del procediment sancionador als interessats.

11.  PROPOSTA DE  NOMENAMENT  COORDINADOR  DE  SEGURETAT  DE
L’OBRA “SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I REPARACIÓ
DE  HUMITATS  EN  FAÇANES  I  AULES  DE  LA  PLANTA  BAIXA  DEL
COL·LEGI PÚBLIC SANT FRANCESC D’ASSÍS  DE MURO” I  APROVACIÓ
CONTRACTE MENOR.

1r. Nomenar a la Sra. Maria Antonia Mas Gual com a coordinadora de seguretat de l’obra
“Supressió de barreres arquitectòniques i reparació d’humitats en façanes i aules de la
planta baixa del col·legi públic Sant Francesc d’Assís de Muro ”.

2n. Autoritzar i disposar la despesa del contracte menor de  coordinació de seguretat  de
les obres:
 “Supressió de barreres arquitectòniques i reparació de humitats en façanes i aules de la
planta  baixa  del  col·legi  públic  Sant  Francesc  d’Assís  de  Muro”,  a  l’empresa  Maria
Antonia Mas Gual, per import de 1694,00 €, a la partida 3230.62700.

3r. Notificar el present acord a la Sra. Maria Antonia Mas Gual.

12.  RESOLUCIÓ  DE  LA  CONVOCATÒRIA  DE  SUBVENCIONS  PER  A
ESTUDIS  SUPERIORS  (UNIVERSITARIS,  MÀSTERS  I  CICLES  DE  GRAUS
SUPERIOR) CORRESPONENT AL CURS 2017-2018.

1r. Admetre totes les persones seguents.

2n. Disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels imports i a les les persones
que es relacionen a continuació a càrrec de l’aplicació pressupostària 3260.48907 del
pressupost de despeses.

3r. Notificar aquest acord a les persones interessades, pel seu coneixement i als efectes
oportuns.

13. APORTACIÓ PISCINA MUNICIPAL AGOST 2018.

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

• Per explotació piscina municipal de AGOST de 2018, per un import de 8.036,82
euros,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  3420.47903  del  pressupost  de
despeses.
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14. EXP. 15/2018 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.  

Aprovar l’expedient núm. 15/2018 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

1500.12104
COMPLEMENT PERSONAL

TRANSITORI
11.000,00

1560.13102
ALTRES REMUNERACIONS

LABORAL TEMPORAL
14.200,00

9200.12104
COMPLEMENT PERSONAL

TRANSITORI
19.000,00

2340.13000
RETRIBUCIONS BÀSIQUES

LABORAL FIX
6.598,34

50.798,34

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

Aplicació

Pressupostària
Descripció Baixes

1300.62300 MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE
POLICIA LOCAL

2.500,00

1532.61904 REPOSICIÓ VIES PÚBLIQUES 6.400,00

2350.63200 REFORMA DE LA RESIDÈNCIA 4.900,00

1730.62307 ABALISAMENT PLATJA DE MURO 4.000,00

1560.62303 MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE
BRIGADA OBRES

1.100,00

3420.63232 ADEQÜACIÓ PISTA D'ATLETISME 19.198,34

9420.46701 AL CONSORCI DE TECNOLOGIES DE
MALLORCA

6.400,00

9330.62901 Altres inversions noves associades al funcionament
operatiu dels serveis.

2.500,00

9330.63222 REFORMA PLAÇA DE TOROS 1.000,00

1300.62500 ADQUISICIÓ MOBILIARI POLICIA LOCAL 500,00

1532.60913 ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ 500,00

1640.63215 REFORMA CEMENTERI 900,00
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2350.62503 ADQUISICIÓ MOBILIARI RESIDÈNCIA 900,00

50.798,34

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.

15. APROVACIÓ CONTRACTES MENORS.  

CM0975/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda:

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  VESTUARI
PERSONAL RESIDÈNCIA, al contractista  TEXTIL MOLINA CAMPINS SL, per un
import de 715,26 euros (591,12 euros, i 124,14 euros d’IVA), i amb un termini de durada
de 1 DIA/ES.

CM1062/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  PRODUCTE
ALIMENTARI SERVEIS SOCIALS, al contractista  MARIA QUETGLAS CLADERA,
per un import de  16,24 euros (14,76 euros, i  1,48 euros d’IVA), i amb un termini de
durada de 1 DIA/ES.

CM1108/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SERVEIS de  SERVEI  COMUNICACIONS
POSTALS  AGOST,  al  contractista  SOCIEDAD  ESTATAL  DE  CORREOS  Y
TELEGRAFOS SA, per un import de 676,15 euros (558,80 euros, i 117,35 euros d’IVA),
i amb un termini de durada de 1 MES/OS.
CM1119/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda:
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1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SERVEIS de  SUBSCRIPCIÓ  REVISTA
CONSULTOR DE AY. Y JUZGADOS', al contractista  WOLTERS KLUWER ESPAÑA
SA, per un import de 785,20 euros (648,93 euros, i 136,27 euros d’IVA), i amb un termini
de durada de 1 DIA/ES.

CM1120/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda:
_
1r. Adjudicar el contracte menor de  SUBMINISTRAMENTS de  BATIDORA BOSCH
MSM 66110 RESIDÈNCIA, al contractista  PEDRONA RAMIS RAMIS, per un import
de  43,00 euros  (35,54 euros,  i  7,46 euros  d’IVA),  i  amb un termini  de durada  de  1
DIA/ES.

CM1121/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  EXPRIMIDOR  I
BATIDORA RESIDÈNCIA, al contractista  PEDRONA RAMIS RAMIS, per un import
de 69,01 euros (57,03 euros, i  11,98 euros d’IVA), i  amb un termini de durada de  1
DIA/ES.

CM1126/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
INFORMÀTIC SECRETARIA,  al  contractista  DF SISTEMES SL,  per  un  import  de
35,04 euros (28,96 euros, i 6,08 euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1 DIA/ES.
_
CM1129/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, la Junta de Govern Local per
unanimitat acorda:

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
FERRETERIA CASA CONSISTORIAL, al contractista FERRETERIA CAN PEP BOU
SL, per un import de 20,90 euros (17,27 euros, i 3,63 euros d’IVA), i amb un termini de
durada de 1 DIA/ES.
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que han assistit els regidors José Juan Aguiló Ramis i Da-
miana Ramis Ramis.

I no havent-hi més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 08.50 h, de tot el
que com a secretari interí en don fe.
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