
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM.  47
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
   DEL DIA 15 D’OCTUBRE 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 15 d’octubre 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 l’hora assenyalada, i es
tracten els assumptes següents:

1. EXP. 16/2018. CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ (GOIB),
PER  MODIFICACIONS  D'EXPEDIENT  D'INSTAL·LACIÓ  PERMANENT
MAJOR I OBRES PER INTEGRAR CENTRE DE DIA EN RESIDÈNCIA PER A LA
TERCERA EDAT AL CARRER FRA PERE FORNÉS NÚM. 13 (RESIDÈNCIA DE
LA TERCERA EDAT)  (COMISSIÓ  INFORMATIVA D'URBANISME  I  OBRES
NÚM. 12/2018, DE 8 D'OCTUBRE DE 2018).  

1r. Concedir al Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balear a de
la Conselleria de Serveis Socials  i  Cooperació (GOIB),  per modificacions del permís
d’instal·lació i obres de l’activitat permanent major, consistents en la reforma per integrar
el centre de dia, a la Residència per a la tercera edat, situada al carrer Fra Pere Fornés,
núm.  13,  (Ref.  Cad.  5285301ED0958N0001IH),  (expedient  16/2018),  condicionat  al
compliment efectiu de les mesures preventives, correctores i de control i dels límits de
contaminació acústica, que es justifiquen en el corresponent projecte tècnic d’activitats
redactat per la enginyer industrial,  Sr. Juan Mateo Horrach Torrens, visat pel COEIB,
amb número amb visat  144208-1 de 09.04.2018, així com de les mesures correctores
contingudes en els documents presentats i,  en general, de tota la reglamentació que li
sigui d’aplicació, així com el compliment del projecte bàsic i d’execució d’obra redactat
per l’arquitecte, Sr. Juan Oliver Fornés (Oliver Arquitectura, SLP), visat pel COAIB amb
núm.  11/03726/18  de  27.04.2018  i  demés  documentació  presentada  per  l'esmena  de
deficiències i si pertoca, de les proves que s’han de realitzar en el moment de l’execució

1



de l’activitat, a més de la resta de condicionaments assenyalats en el dictamen integrat
que es relaciona a continuació: 

    1. GENERALS 

• Compliment dels projectes tècnics: 
    • Projecte d'obra de reforma per integrar centre de dia en residència per a la tercera 

edat signat per l'arquitecte Joan Oliver Fornés (Oliver Arquitectura, SLP) i visat 
pel COAIB amb núm. 11/03726/18 de 27.04.2018.

    • Projecte d'activitats del centre de dia integrat a la Residència per la tercera edat 
signat per l'enginyer industrial Juan Mateo Horrach Torrens i visat pel COIIB amb
núm. 144208-1 de 09.04.2018, així com de les mesures correctores contingudes 
en el document i, en general, de tota la reglamentació que li sigui d’aplicació.

    2. OBRA 

       • Les obres es realitzaran sota el compliment del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, 
pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció.

    • Les obres es realitzaran sota la direcció de tècnic competent. En cas de renúncia 
s’hauran de paralitzar les obres fins al nou nomenament de tècnic director.

    • Si escau, s’han de complir les prescripcions del dictamen de la Comissió de Casc 
Històric i Catàleg. 

    3. SEGURETAT PER AL PÚBLIC I PER AL PERSONAL 

    • S’haurà de complir amb el RD 486/1997, de 14 de abril, pel que s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

     • Si s’escau, el titular de l’activitat haurà de redactar, inscriure i implantar un Pla 
d’Autoprotecció pels usuaris de l’edifici.

    4. CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS 

    • La  instal·lació  elèctrica  haurà  de  complir  les  prescripcions  del  Reglament  
Electrotècnic  de  Baixa  Tensió  (RD  842/2002,  de  2  d’agost),  així  com  les  
Instruccions Tècniques Complementàries que siguin d’aplicació.

    • Compliment  del  Codi  Tècnic  de  l’Edificació,  en  especial  els  documents  de  
Salubritat,  Contra Incendis, Seguretat d’Utilització i Estalvi d’Energia, en tots  
aquells punts que siguin d’aplicació.

    • Compliment  del  Reglament  d’Instal·lacions  Tèrmiques  en  Edificis  i  les  
Instruccions Tècniques Complementàries.

    5. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ D’INCENDIS 

    • L’activitat  complirà  amb  el  Codi  Tècnic  de  l’Edificació,  en  especial  les  
prestacions marcades pel DB-SI.
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    • Les instal·lacions de protecció de contra incendis i el seu manteniment compliran 
el disposat al Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis vigent i  
normes UNE corresponents.

    • En el  cas que s’utilitzin  productes  per protegir  les estructures o els  elements  
constructius,  augmentant  la  resistència  al  foc  o  millorant-ne  la  seva  reacció,  
s’hauran  d’aportar  els  certificats  corresponents  que  acreditin  les  prestacions  
d’aquests productes així com els certificats dels aplicadors.

    • Els recorreguts d’evacuació, tant cap a sortides habituals com d’emergència, es  
mantindran lliures d’obstacles i plenament practicables.

    6. CONDICIONS DE SALUBRITAT I HIGIENE 

    • S’hauran  d’adoptar  les  mesures  correctores  suficients  per  a  que l’activitat  no  
pugui produir molèsties als veïnats, ni ocasionar situacions de risc.

    • La recollida de residuals i  pluvials es realitzarà de forma separativa. En els casos 
que en els que les aigües pluvials puguin resultar contaminades (hidrocarburs,  
greixos,  etc)  s’hauran  d’instal·lar  registres  separadors  d’aquests  productes  
contaminants.

    • S’adoptaran  les  mesures  necessàries  per  tal  que  les  aigües  residuals  estiguin  
lliures de greixos i hidrocarburs, i en tot cas que es pugui garantir el compliment 
del Pla general. 

    7. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, GESTIÓ DE RESIDUS I PREVENCIÓ DE
LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

    • S’haurà de complir l’Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus de 
la construcció i demolició, la de neteja i residus urbans i el RD 1367/2007. Si és 
necessari, s’hauran d’adoptar mesures correctores per tal d’evitar que es superin 
els  límits d’immissió exteriors per a activitats en els límits de propietat  de la  
parcel·la. 

    • Els  residus  reciclables:   envasos,  vidre,  així  com  el  paper  sobrant  de  les  
operacions  pròpies  de  l’activitat  seran  separats  i  dipositats  en  contenidors  
específics per a la recollida selectiva d’aquests residus.

     • Els residus procedents de la construcció, seran tractats segons el  Pla Director  
Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, Voluminosos i 
Pneumàtics fora d’Ús de l’illa de Mallorca i segons l’Ordenança Municipal de  
Protecció del Medi Ambient. 

    8. ACCESSIBILITAT

    • Compliment de Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes  
Balears, en els punts que siguin d’aplicació, així com les determinacions del DB 
SUA.

2n. En cap cas no es podrà començar l’activitat sense que el titular presenti la declaració
responsable d’inici i exercici d’activitat i n’instarà la inscripció en el registre autonòmic
d’activitats.  La  declaració  responsable  d’inici  i  exercici  de  l’activitat  haurà  d’anar
acompanyada de les dades i documents següents:

3



    • Declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat en la qual s’insti a la seva 
inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats. 

    • Certificat del tècnic director d’instal·lació i obres conforme al model oficial. 
    • Si hi ha variacions respecte del projecte presentat per al permís d’instal·lació i  

obres,  els  tècnics  directors  estan  obligats  a  informar  que  les  variacions  no  
impliquen un nou permís d’instal·lació de l’activitat, i s’haurà de presentar una 
memòria i plànols del realment executat. 

    • Les autoritzacions sectorials que s’hauran de detallar a l’anterior Certificat i a la 
Declaració Responsable són:

            ▪ Autoritzacions o posades en servei atorgades per la Direcció General de 
Política Industrial.

            ▪ Certificats corresponents que acreditin les prestacions dels productes per 
millorar les característiques de resistència i de reacció dels elements 
constructius, així com els certificats dels aplicadors si escau.

            ▪ Inscripció del Pla d’Autoprotecció en el Registre Autonòmic de Plans 
d’Autoprotecció del Govern Balear, si escau. 

           ▪ Cobertura a l’activitat d’una pòlissa de responsabilitat civil, adequada als
requisits de la Llei 07/2.013, així com justificació d’estar al corrent del 
pagament.

2. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ O DE PRIMERA UTILITZACIÓ (EXP. 15/2016).

Acorda concedir la següent llicència d’ocupació o de primera utilització:

- Exp. 15/2016.- Llicència d’ocupació o de primera utilització de les obres objecte de
l’expedient de llicència urbanística consistents en habitatge unifamiliar aïllat amb bany
exterior, piscina, enderroc d’edificació aïllada existent i modificacions a la parcel·la 619
del polígon 5, d’acord amb el projecte bàsic i projecte d’execució redactat per l’arquitecte
Rafael  Torres  Cerdó  de  data  19-01-2016,  plànols  visats  pel  COAIB  amb  núm.
11/07281/16 de data 24-10-2016, 11/08253/16 de data 24-11-2016 i documentació visada
pel COAIB amb núm. 11/02176/18 de 09.03.2018, annex memòria i plànols 2, 4, 5, 5A, 6
i 7, visats pel COAIB amb núm. 11/06906/18 de 26.07.2018, baix la direcció facultativa
de l’arquitecte Rafael Torres Cerdó.

3.  DONAR  COMPTE  DE  DECLARACIONS  RESPONSABLES
D’INSTAL·LACIÓ,  INICI  I  EXERCICI  D’ACTIVITATS  ITINERANTS,  A
L’AVINGUDA DEL LLAC,  ESPAI  PÚBLIC  NÚM.  2,  SU-5.  LAS  GAVIOTAS.
PLATJA DE MURO (EXPS. 31/2018, 32/2018, 33/2018 I 34/2018).

-  Exp.  31/2018.-  Inici  i  exercici  de  l’activitat  itinerant  major,  mitjançant  declaració
responsable de “Toro Mecánico”, a l’Avinguda del Llac, espai públic núm. 2, SU-5. Las
Gaviotas, Platja de Muro, atesa la instància.

La Junta de Govern Local, acorda donar-se per assabentada de la declaració responsable
d’inici  i  exercici  de  la  activitat  itinerant  major,  acompanyada  de  la  completa
documentació  tècnica  prevista  en  la  Llei,  tot  això  sense  perjudici  de  futures
comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.
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-  Exp.  32/2018.-  Inici  i  exercici  de  l’activitat  itinerant  menor  mitjançant  declaració
responsable de “Castillo Hinchable Asalto”, a l’Avinguda del Llac, espai públic núm. 2,
SU-5. Las Gaviotas, Platja de Muro, atesa la instància.

La Junta de Govern Local, acorda donar-se per assabentada de la declaració responsable
d’inici  i  exercici  de  la  activitat  itinerant  menor,  acompanyada  de  la  completa
documentació  tècnica  prevista  en  la  Llei,  tot  això  sense  perjudici  de  futures
comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

-  Exp.  33/2018.-  Inici  i  exercici  de  l’activitat  itinerant  menor  mitjançant  declaració
responsable de “Tobogán Hinchable Dragón King”, a l’Avinguda del Llac, espai públic
núm. 2, SU-5. Las Gaviotas, Platja de Muro, atesa la instància.

La Junta de Govern Local, acorda donar-se per assabentada de la declaració responsable
d’inici  i  exercici  de  la  activitat  itinerant  menor,  acompanyada  de  la  completa
documentació  tècnica  prevista  en  la  Llei,  tot  això  sense  perjudici  de  futures
comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

-  Exp.  34/2018.-  Inici  i  exercici  de  l’activitat  itinerant  menor  mitjançant  declaració
responsable  de  “Castillo  Hinchable  Tobogan  Romano”,  a  l’Avinguda  del  Llac,  espai
públic núm. 2, SU-5. Las Gaviotas, Platja de Muro, atesa la instància.

La Junta de Govern Local, acorda donar-se per assabentada de la declaració responsable
d’inici  i  exercici  de  la  activitat  itinerant  menor,  acompanyada  de  la  completa
documentació  tècnica  prevista  en  la  Llei,  tot  això  sense  perjudici  de  futures
comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

4.    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).  
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.  

1r. Adjudicar el contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l'Ajuntament de
Muro, amb una durada de dos anys, prorrogables per altres dos anys, a l'empresa YDARA
GLOBAL SERVICES, S.L.,  amb un percentatge de baixa sobre el pressupost base de la
licitació del 8,92 %, amb les millores addicionals ofertades, 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 8.574,59 euros (7.086,44 euros + 1488,15
d'IVA), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 9330.22700 del pressupost de l'exercici de
2018.

3r. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant, i en el diari oficial de la unió
europea.

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

5



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.

La formalizació no podrà fer-se efectiva abans de que transcorrin 15 dies hàbils des del
moment que es remeti la notificació d'adjudicació als licitadors, donat que es tracta d'un
contracte  susceptible  de  recurs  especial  en  matèria  de  contractació,  i  conforme  a
l'establert a l'article 44 de la LCSP.

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

5. BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT SELECTIU
PER  L'ASSIGNACIÓ  DE  FUNCIONS  SUPERIORS  DE  CONFORMITAT AMB
L'ARTICLE 2.8 DEL CONVENI COL·LECTIU DE L'AJUNTAMENT DE MURO,
PER A REALITZAR FUNCIONS DE RESPONSABLE DE CUINA.  

1r. Aprovar les bases específiques que han de regir el procediment selectiu per l'assignació
de funcions superiors de conformitat amb l'article 2.8 del conveni col·lectiu de l'Ajuntament
de Muro, per a realitzar funcions de responsable de cuina.

2n. Publicar les bases esmentades a la pàgina WEB de l'Ajuntament i al Tauler d'Edictes
de la corporació, per a general coneixement. 

6. ESCRIT DE SOL·LICITUD DE CERTIFICAT DE SERVEIS PRESTATS DINTRE
DE LA CUINA DE LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA DE MURO.  

1r. Reconèixer el període treballat com a cuinera de la Residencia Reina Sofia, des del dia 8
de gener de 2008 fins a l'actualitat.

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

7. ESCRIT DE SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE JORNADA LABORAL EN UN
CINQUANTA  PER  CENT  AMB  CARÀCTER  RETRIBUÏT,  PER  CURA  DE
FAMILIAR DE PRIMER GRAU.  

Requerir a l'interessat que aporti certificat de l'Ajuntament de Santa Margalida que faci
constar que no ha gaudit del mateix tipus de permís a l'Ajuntament de Santa Margalida.

8.  ESCRIT DE REINCORPORACIÓ A L’AJUNTAMENT DE MURO,  COM A
FUNCIONARI DE CARRERA, AGENT DE POLICIA LOCAL.

1r. Acceptar la renúncia voluntària a la declaració en la situació d’excedència voluntària
per  prestació  de  serveis  en  el  sector  públic,  ocupant  plaça  de  policia  local  de
l’Ajuntament de Pollença.

2n. Acceptar la reincorporació a l’Ajuntament de Muro com a agent de policia local,
funcionari de carrera, amb efectes de dia 16 de novembre de 2018.
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3r. Notificar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als efectes oportuns.

9.  CONVENI  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE  MURO  I  L'ENTITAT  “DSR
DENTISTAS  SOBRE  RUEDAS”  PER  A  L'ASSISTÈNCIA  BUCODENTAL
SOLIDÀRIA A PERSONES AMB MANCANÇA DE RECURSOS.

1r.  Aprovar  el  Conveni  entre  l'Ajuntament  de  Muro i  l'entitat  “DSR Dentistas  sobre
Ruedas” per a l'assistència bucodental solidària a persones amb mancança de recursos,
condicionat a que el conveni tengui una vigència de quatre anys.

2n. Facultar la Sra. Damiana Ramis Ramis, en qualitat de regidora de Serveis Socials, per
a la signatura del present conveni.

3r. Notificar el present acord a l'interessat per al seu coneixement i als efectes oportuns.

10. SOL·LICITUD D’INFORME DEL SERVEI D’ACTIVITATS CLASSIFICADES
DEL CONSELL DE  MALLORCA RELATIU  A AUTORITZACIÓ  PER  A LA
REALITZACIÓ DE LA PROVA ESPORTIVA DE RECORREGUT ANOMENADA
“LONG COURSE WEEKEND BIKE DAY” QUE TENDRÀ LLOC EL DIA 28
D'OCTUBRE DE 2018, I QUE TÉ PREVIST EL PAS, ENTRE D’ALTRES, PEL
MUNICIPI DE MURO.  

1r.  Informar  favorablement  sobre  la  viabilitat  de  la  prova  esportiva,  manifestant  la
conformitat perquè la prova transcorri per les vies del terme municipal, així com facilitar
la col·laboració de la Policia Local per tal de garantir el normal desenvolupament de la
prova durant el seu pas pel terme municipal.

2n.  Comunicar  el  present  acord  al  Servei  d’activitats  classificades  del  Consell  de
Mallorca, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

11. SOL·LICITUD DEL SERVEI D'ACTIVITATS DEL CONSELL DE MALLORCA
D'INFORME  DE  VIABILITAT  DE  L'ACTIVITAT  DE  RECORREGUT
MALLORCA HANDBIKE TOUR, PREVISTA PELS DIES 2 I 3 DE NOVEMBRE
DE 2018, I QUE TÉ PREVIST EL PAS PEL TERME MUNICIPAL DE MURO.  

1r.  Informar  favorablement  sobre  la  viabilitat  de  la  prova  esportiva,  manifestant  la
conformitat perquè la prova transcorri per les vies del terme municipal, així com facilitar
la col·laboració de la Policia Local per tal de garantir el normal desenvolupament de la
prova durant el seu pas pel terme municipal.

2n.  Comunicar  el  present  acord  al  Servei  d’activitats  classificades  del  Consell  de
Mallorca, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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12. NOMENAMENT DIRECTORA DE L’OBRA “MILLORA I 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”.

1r. Nomenar a la Sra. Maria Margalida Segui Tugores com a directora de l’obra “Millora
i  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”.

2n.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa del  contracte  menor  de  directora   de  les  obres:
“Millora i 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 Margalida Segui Tugores per import de 3.952,53 €, a la partida 3230.62700.

3r. Notificar el present acord a la Sra. Maria Margalida Segui Tugores.

13. NOMENAMENT DELS ARQUEÒLEGS MARGALIDA RIVAS LLOMPART I
ANTONI  PUIG  PALERM  I  DE  LA  CONSERVADORA/RESTAURADORA
MARTA DIAZ-CANEJA MARQUINEZ DE L’OBRA “MILLORA I 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”.

1r. Nomenar a la Sra. Margalida Rivas Llompart i Antoni Puig Palerm com arqueòlegs  i
la  conservadora/  restauradora  Marta  Diaz-Caneja  Marquinez  de l’obra  “Millora  i
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”.

2n. Autoritzar i disposar la despesa del contracte menor de Margalida Rivas Llompart i
Antoni Puig Palerm com arqueòlegs i la conservadora/ restauradora Marta Diaz-Caneja
Marquinez de l’obra: “Millora i  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 les empreses

- Margalida Rivas Llompart i  Antoni Puig Palerm com arqueòlegs,  per un import de
1255euros + (21 %  iva ) 263,55 = 1.518,55 euros, a la partida 3230.62700.

- Marta Diaz-Caneja Marquinez com conservadora / restauradora per un import de 600 €
+ 21% iva = 726,00 euros, a la partida 3230.62700.

3r. Notificar el present acord als interessats. 

14. APROVACIÓ CONTRACTE MENOR “REPOSICIÓ TARIMA DEL BAR DEL
POLIESPORTIU”.

1r. Autoritzar i disposar la despesa “Reposició de la tarima del bar  del Poliesportiu”, per
part de l’empresa empresa Fusteria Ca’n Rodlan SL, per un import de 1.678,00 €+ IVA
(352,38 euros): total 2.030,38  euros, a la partida 3420.62312.
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2n. Notificar el present acord a Fusteria Ca’n Rodlan.

15. APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.

APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS DE CADIRES

CM1142/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  CADIRES  MIAMI
POLIPROPILENO BLANC, al  contractista  AMENGUAL MOBILIARIO S.L., per un
import de 7.199,50 euros (5.950,00 euros, i 1.249,50 euros d’IVA), i amb un termini de
durada de 1 DIA/ES.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
ADQUISIÓ MÒBIL

CM1157/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  COMPRA MÒBIL
SAMSUNG J7 POLICIA, al contractista JM PCTEL SL, per un import de 289,19 euros
(239,00 euros, i 50,19 euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1 DIA/ES.

APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SERVEI INFEREMERIA

CM1193/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar el contracte menor de SERVEIS de SERVEI COBERTURA INFERMERIA
MAIG, al contractista HOSPITAL GENERAL DE MURO SL, per un import de 4.069,53
euros (4.069,53 euros, i euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1 MES/OS.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL FERRETERIA RESIDÈNCIA

CM1194/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
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novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
FERRETERIA RESIDÈNCIA, al contractista FERRETERIA CAN PEP BOU SL, per un
import de 231,80 euros (191,57 euros, i 40,23 euros d’IVA), i amb un termini de durada
de 1 DIA/ES.

APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE PROMOCIÓ CONCURS

CM1195/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SERVEIS de  MATERIAL ESCOLAR  PREMI
CONCURS  POEMES  DE  LLOMS,  al  contractista  IMPREMTA MURO  SL,  per  un
import de 150,00 euros (123,97 euros, i 26,03 euros d’IVA), i amb un termini de durada
de 1 DIA/ES.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL SENYALITZACIÓ

CM1196/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  PINTURA
SENYALITZACIÓ VIALS POLICIA, al  contractista  BRUPER SA, per  un import  de
1.199,34 euros (991,19 euros, i  208,15 euros d’IVA), i amb un termini de durada de  1
DIA/ES.

APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REPARACIÓ MÒBIL

CM1197/2018:
_
De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte menor de  SERVEIS de  REPARACIO PANTALLA MÒBIL
POLICIA, al contractista JM PCTEL SL, per un import de 106,48 euros (88,00 euros, i
18,48 euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1 DIA/ES.
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APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REPARACIÓ VEHICLE
POLICIA

CM1198/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar el contracte menor de SERVEIS de REPARACIÓ AUTOMÒBIL SKODA
4932JWB POLICIA, al contractista INTERMOTOR MURO SL, per un import de 371,47
euros (307,00 euros, i 64,47 euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1 DIA/ES.

APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REPARACIÓ VEHICLE
POLICIA

CM1199/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SERVEIS de  REPARACIÓ  AUTOMÒBIL
CITROEN 8172CCK POLICIA, al contractista  AUTOMOVILES MURAUTO SL, per
un import de 64,94 euros (53,67 euros, i 11,27 euros d’IVA), i amb un termini de durada
de 1 DIA/ES.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
ADQUISICIÓ MATALASSOS RESIDÈNCIA

CM1200/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  COMPRA
MATALASSOS RESIDÈNCIA, al contractista GERIATRIA I LABORATORI SL, per un
import de  5.052,96 euros (4.176,00 euros, i 876,96 euros d’IVA), i amb un termini de
durada de 1 DIA/ES.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
PROGRAMA INFORMÀTIC RESIDÈNCIA

CM1201/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
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Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  INSTAL·LACIÓ  I
PROGRAMACIÓ  PROGRAMA  RESIDÈNCIA,  al  contractista  GRUPO  ROYAL
TELECOM SL, per un import de 5.544,52 euros (4.582,25 euros, i 962,27 euros d’IVA), i
amb un termini de durada de 1 DIA/ES.

APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REPARACIÓ VEHICLE
POLICIA

CM1202/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar el  contracte menor de  SERVEIS de  REPARACIÓ VEHICLE 9763BRW
POLICIA, al contractista  TALLER HNOS. PETRO SL, per un import de 200,67 euros
(165,84 euros, i 34,83 euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1 DIA/ES.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
VESTIMENTA

CM1203/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  UNIFORMITAT
POLICIA, al contractista INSIGNA UNIFORMES SL, per un import de 4.271,36 euros
(3.530,05 euros, i 741,31 euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1 DIA/ES.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS DE  REVISIÓ  I
MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT

CM1204/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar el contracte menor de  SERVEIS de  REVISIÓ I MANTENIMENT AIRE
ACONDICIONAT COL·LEGI, al  contractista  AIRCONCEPT SLU, per  un import  de
472,64 euros  (390,61 euros,  i  82,03 euros  d’IVA),  i  amb un termini  de durada  de  1
DIA/ES.
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APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS DE  EQUIP  DE  SO  I
IL·LUMINACIÓ FESTA INFANTIL

CM1205/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor de  SERVEIS de  EQUIP DE SO I  IL·LUMINACIÓ
FESTA INFANTIL EDUCACIÓ,  al  contractista  SERSO PALMA 2006  SLU,  per  un
import de 484,00 euros (400,00 euros, i 84,00 euros d’IVA), i amb un termini de durada
de 1 DIA/ES.

APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE REPARACIÓ VEHICLE
POLICIA

CM1206/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte menor de  SERVEIS de  REPARACIÓ VEHICLE 1281DSX
POLICIA, al  contractista  AUTOMOVILES MURAUTO SL, per un import de  165,02
euros (136,38 euros, i 28,64 euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1 DIA/ES.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL FERRETERIA POLICIA

CM1207/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
FERRETERIA POLICIA,  al  contractista  FERRETERIA CAN PEP BOU SL,  per  un
import de 43,40 euros (35,87 euros, i 7,53 euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1
DIA/ES.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL FERRETERIA GUILLEM BALLESTER I CERDO

CM1208/2018:

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
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Local:
_
1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
FERRETERIA C. GUILLEM BALLESTER I CERDO, al  contractista  FERRETERIA
CAN PEP BOU SL, per un import de 1,20 euros (0,99 euros, i 0,21 euros d’IVA), i amb
un termini de durada de 1 DIA/ES.

16. TRANSFERÈNCIA CRÈDIT 19/2018.  

Aprovar l’expedient núm. 19/2018 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

3420.63212 REFORMA POLISPORTIU 2.030,38

3230.62700
HONORARIS REDACCIÓ PROJECTES I

DIRECCIÓ OBRES
2.244,55

4411.22738
CONVENI AJ. PALMA TARGETA

CIUTADANA
885,33

4300.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 1.257,74

9220.22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS 47.511,72

53.929,72

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

Aplicació

Pressupostària
Descripció Baixes

9200.12101 COMPLEMENT ESPECIFIC 6.418,00

1300.12003 SOUS DEL GRUP C1 47.511,72

 53.929,72

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.

17. PUNT D'URGÈNCIA. ESCRIT DE L'AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR DE SOL·LICITUD DE LES GRADES DESMUNTABLES.
       
La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat,  i  per  tant  amb el  quòrum de  la  majoria
absoluta requerida, declara la urgència del present punt.
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1r. Cedir les grades desmuntables a l'Ajuntament de Sant Llorenç amb motiu del torneig
internacional  de  Futbol  Femení  Sub  12  que  es  durà  a  terme  entre  els  dies  25  i  28
d'octubre de 2018, al nucli turístic de Cala Millor, comunicant que no hi ha inconvenient
en què siguin muntades per part de la brigada municipal de Muro.

2n. Comunicar el present acord a l'Ajuntament de  Sant Llorenç des Cardassar, per al seu
coneixement i als efectes oportuns.

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 08.30 h, de tot el
que com a secretari interí en don fe.
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