
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2018/51
Data: 19 de novembre de 2018

A les 08:00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local  per efectuar una sessió Ordinària,  que
presideix el batle

Assisteixen:

MARTÍ FORNÉS CARBONELL, BATLE PRESIDENT
MIQUEL PORQUER TUGORES, 1R. TINENT BATLE
MARGALIDA M. FORTEZA BENNASSAR, 2N. TINENT BATLE
JUAN ESCALAS NOCERAS, 3R. TINENT BATLE
ANTONI SERRA SASTRE, 4T. TINENT BATLE.

Així mateix assisteixen els regidors JOSÉ JUAN AGUILÓ RAMIS i DAMIANA RAMIS RAMIS.

S'excusen d'assistir:

 JOSE  GOMEZ DE LA CRUZ 

Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. FRANCISCO SABATER MULET.

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Urbanisme i Obres
1.1.1. Acord de sol·licitud de pròrroga de les obres d'adequació de la pista d'atletisme   

1r. Sol·licitar al Consell de Mallorca la pròrroga de l'obra d'adequació de la pista d'atletisme, per un 
termini de sis setmanes per poder finalitzar l'obra i, posteriorment, poder trametre la justificació.

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

1.2. Administració i Personal
1.2.1. Acord de concessió ajudes formació personal.   

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de  30€  en
concepte d’ajuda de formació.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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1.3. Comptes i Hisenda
1.3.1. Acord d'aprovació de contracte menor de l'obra de tapar buits d'accés a la part inferior
de la coberta de la residència

1r.- Adjudicar el contracte menor d'obra TAPAR BUITS D'ACCÉS A LA PART INFERIOR DE
LA COBERTA DE LA RESIDÈNCIA al contractista GABRIEL FONT CLOQUEL, per un import
de 562,95 € (IVA inclòs).
_
2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
2350.63200 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. Acord de  nomenament de la sra. Victoria Noceras Tauler,  advocada, per a defensar
l’ajuntament dintre del procediment ordinari 484/2018 de demanda de dret i reclamació de
quantitat per part de Matias Morlà Quetglas, que es segueix davant del jutjat del social nº 3
de Palma de Mallorca. Aaprovació del contracte menor.

1r. Nomenar l’advocada  Victoria Noceras Tauler, advocada, per a defensar l’ajuntament dintre del
procediment ordinari 484/2018 de demanda de dret i reclamació de quantitat per part de Matias
Morlà Quetglas, que es segueix davant del Jutjat del Social nº 3 de Palma de Mallorca

2n.- Adjudicar el contracte menor de serveis de defensa jurídica al 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  al  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 
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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.
__
1.3.3. Acord d'aprovació de contracte menor del servei d'equip de so i il.luminació fira de sa
carabassa

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis de la Fira de la Carabassa (equip de so i il·luminació)
al contractista SERSO PALMA 2006 SLU, per un import de 2.178,00€ (IVA inclòs).
_
2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.2609 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 la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.__

1.4. Esports
1.4.1. Acord d'aportació piscina municipal octubre 2018   

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

-Miquel  Capó  Fuster,  per  explotació  piscina  municipal  de  OCTUBRE de  2018,  per  un
import de 8.413,32 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost
de despeses.

1.5. Fires i Festes
1.5.1.  Acord  d'aprovació  contracte  menor  servei  música  en  viu  i  tast  de  vi  (fira  de  la
carabassa).

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis de la Fira de la Carabassa (Música en Viu i Tast de Vi)
al contractista Trui Espectáculos SL, per un import de 6.655,00€.

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.2609 del vigent Pressupost municipal.
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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._

1.5.2.  Acord d'aprovació  de contracte  menor de servei  d'esdeviment  tast  de vi  (fira  de la
carabassa)

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis de la Fira de la Carabassa (Tas de Vi) al contractista
Associació de Petits Cellers Illes Balears, per un import de 2.700,00€.

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.2609 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 la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns._

1.6. Secretaria
1.6.1. Acord de 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 “I
RALLYSPRINT  CONSERVAS  ROSSELLÓ  VILA  DE  SINEU”  prevista  pel  dia  24  de
novembre de 2018, i que té previst el pas pel municipi de Muro.

1r.-  Manifestar  la  inviabilitat  a  què  el  recorregut  de  la  prova  esportiva  transcorri  pel  terme
municipal  de  Muro,  basant-se  en  el  cost  addicional  de  la  cursa  i  els  recursos  humans  que
l'Ajuntament no disposa.

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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1.7. Educació i Joventut
1.7.1. Acord d'aprovació de les bases reguladores de la subvenció per a l’atorgament d’ajuts
per facilitar l’accés al primer habitatge dels joves de Muro 2018.

PRIMER. 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 2018.

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

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

1.7.2. Acord d'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions a
centres escolars per la realització de programes i activitats als cicles de infantil i primària per
al curs 2018-2019.

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions a
centres escolars per la realització de programes i activitats per al curs 2018-2019.

SEGON. Autoritzar la despesa de 38.300,00€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 3260.48901 i
1.000€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 3260.47901 del pressupost de despeses de 2018.

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

1.7.3.  Acord  d'aprovació  de  les  bases  específiques  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions per desplaçament als alumnes de preescolar, educació infantil i primària per al
curs 2018-2019.

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions
per desplaçament als alumnes de preescolar, educació infantil i primària per al curs 2018-2019.

SEGON. Autoritzar la despesa a càrrec de l’aplicació pressupostària 3260.48901 i 3260.47901 del
pressupost de despeses de 2018.

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

2. Acords urgents
2.1. Comptes i Hisenda
2.1.1. Acord d'aprovació de contracte menor de l'obra de reasfaltat i renovació carrer clova i
substitució escomeses.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
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1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  d’OBRES del  reasfaltat  i  renovació  de  la  xarxa  de
subministrament d’aigua potable i de la xarxa de sanejament del carrer clova des del nro. 6 al 20 i
substitució de les escomeses corresponents al contractista FCC AQUALIA S.A., per un import de
48.395,44€.

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1532.60912.02 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 la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns._

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el batle donà per acabada la sessió a les 09:40
hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran el batle i el secretari,
que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle, El secretari,
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