
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2018/53
Data: 3 de desembre 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 de batle
Margalida M. Forteza Bennassar, 2n tinent de batle
Juan Escalas Noceras, 3r tinent de batle
Antoni Serra Sastre, 4t tinent de batle

Així mateix assisteixen el regidor Jose Juan Aguiló Ramis i la regidora Damiana Ramis Ramis.

S'excusen d'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.FRANCISCO  SABATER  MULET,  i  per
l’interventor municipal, Sr. JOSÉ GOMEZ DE LA CRUZ .

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Secretaria
1.1.1. Aprovació actes anteriors: núm. 60 de 2017, núm. 1 de 2018, núm. 2 de 2018, núm. 3 de 
2018, núm. 4 de 2018, núm. 5 de 2018.   

Aprovar les actes de les sessions extraordinària i urgent de 29 de desembre de 2017 (núm. 60), i
ordinàries de dates 8 de gener de 2018 (núm. 1), 15 de gener de 2018 (núm. 2), 22 de gener de 2018
(núm. 3), 29 de gener de 2018 (núm. 4) i 5 de febrer de 2018 (núm. 5).

1.2. Urbanisme i Obres
1.2.1. Aprovació inicial estudi de detall 2-2018.

Es retira de l'ordre del dia

1.2.2. Suspensió aprovació inicial estudi de detall 2-2018.

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

Suspendre la tramitació de l’aprovació inicial de l’estudi de detall núm. 2-2018, proposta a la Junta 
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de Govern núm. 2018-65.

1.2.3. Expedient de llicència d'obres 6/2016.   

1. Concedir  llicència  municipal  d'obres  núm.  6/2016,  per  modificació  de  projecte  bàsic  i
d’execució d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina, a la parcel·la 292 del polígon 13, d’acord
amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència es dona condicionada al compliment de les següents prescripcions:
-  Les  prescripcions  imposades  per l’autorització  de  la  Direcció  Insular
d’Infraestructures del Departament de Territori i Infraestructures del Consell de

Mallorca de data 3 de juny de 2016 i l’acord favorable d’AESA, de data 1 de juny de
2018, les quals formen part d’aquesta llicència i s’adjunten còpies.
-  Les  normes  5.1.07  d’estètica  i  ambient  i  5.1.08  de  dotació  de  serveis  del  Pla
general.
- L’altura màxima total de 7 m a comptar des de la cota del terreny natural en cada
punt.  
- Els condicionants que disposa l’article segon del Decret llei 1/2016, de 12 de gener,
de  mesures  urgents  en  matèria  urbanística  per  actuacions  en  APR d’erosió  i  de
contaminació d’aqüífers.

3. El cost provisional de les obres, es fixa en l'import de 328.698,94 €, amb la taxa pagada
sobre el pressupost de 1.972,19 €, haurà de pagar la taxa sobre l’estudi de seguretat de
9.500 € i l’ICIO, resultant a pagar de taxa 57 € i l’ICIO a pagar de 8.319,70 €.

4. Les obres s’hauran d’iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar des del dia següent al
de la notificació de la present resolució. El termini d’execució de les obres serà de 24
mesos des de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de
6 mesos, o no haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat
la corresponent pròrroga en aquests terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

5. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de
les obres.

6. Juntament amb la sol·licitud de llicència d'ocupació o de primera utilització s'haurà
d'aportar la documentació acreditativa de la correcta posada en servei o en funcionament
de la piscina i document justificatiu d’haver presentat la declaració responsable sobre
l’adequació del sistema autònom de depuració previst  davant la Direcció General de
Recursos Hídrics.

1.2.4. Aprovació contracte menor obra cementiri: demolició rajoles, etc   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres en el cementiri al contractista Construccions Damià Julià 
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Poquet, per un import de 9.097,59€.

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1640.63215 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._

1.2.5. Aprovació contracte menor d'obra escomeses aigües brutes   

1r.- Adjudicar  el  contracte  menor  d’obres  d’escomeses  d’aigües  brutes  al  contractista
EXCAVACIONES ANTONIO BOU BAUZA, per un import de 8.019,70€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1532.61904 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._

1.2.6.  Aprovació  del  “document  ambiental,  fase  d’inici  d’avaluació  d’impacte  ambiental
simplificada” i de la “documentació complementària al Projecte de construcció de la connexió
cicloturística  a  la  Platja  de  Muro”  i  tramesa  a  la  Direcció  Insular  d’Infraestructures  i
Mobilitat del Consell de Mallorca

1. Aprovar els documents següents:
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• Document Ambiental, Fase d’inici d’Avaluació d’Impacte Ambiental simplificada, redactada

pel Sr. Jaime Munar Bernat, llicenciat el Ciències Biològiques, col.legiat nùm. 2658-C del
COBIB, a novembre de 2018.

• Documentació complementària  al  Projecte  de Construcció,  redactada  per  l'enginyer  José
Iglesias Estellés, a novembre de 2018.

2. Trametre’ls  a  la  Direcció  Insular  d’Infraestructures  i  Mobilitat  del  Consell  de  Mallorca
perquè, com òrgan substantiu, alhora els trameti als organismes que procedeixi per realitzar
els tràmits que corresponen derivats del que disposen les lleis 12/2016 i 22/198.

1.3. Administració i Personal
1.3.1. Sol·licitud informació sobre els dies de baixa laboral.

1r. Denegar la sol·licitud d'obtenció d'informació sobre els dies de baixa laboral durant els anys 
2016, 2017 i 2018.

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

1.3.2. Sol·licitud Bestreta.

PRIMER. Concedir una anticipació reintegrable de 3.000 € que haurà de retornar en 12 mensualitats
de dos-cents cinquanta euros  (250 €),  a comptar  des del  mes següent  al  de la  percepció de la
bestreta, amb les següents condicions previstes a l’article 10.17 del pacte del personal funcionari de
l’Ajuntament de Muro:

“No podran ser concedits nous préstecs o avançaments al mateix treballador, entre no s’hagin
amortitzat els anteriors, si n’hi hagués, o hagin passat tres mesos des de la liquidació de l’anterior.

No es concediran excedències voluntàries a beneficiaris d’avançaments mentre els avançaments no
hagin estat reintegrats en la seva totalitat.

En tots els casos els  préstecs hauran de ser reintegrats quan acabi la realització laboral amb
l’Ajuntament de Muro o en el seu cas hauran de garantir la devolució de forma fefaent.”

SEGON. Notificar el present acord a l’interessat.

1.3.3.  Ajuda formació de Personal  

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer l’obligació i  ordenar  el  pagament  per l’import  de 65,62€ en
concepte d’ajuda de formació.

2n. Autoritzar,  disposar,  reconéixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 65,62€ en
concepte d’ajuda de formació.
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3r. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.3.4.  Ajuda formació de 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.

1.3.5. Ajuda Formació de 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.

1.3.6.  Ajuda formació de 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.

1.4. Comptes i Hisenda
1.4.1. Aprovació contracte menor subminsitrament bateria escola de música

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministament per la compra de bateria acústica Pearl Kit
DMP Decade completa per a l’escola de música al contractista Manuel Luque Padilla (Incamusic),
per un import de 1.567,00€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3290.62309 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.
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5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns._

1.4.2. Aprovació de contracte menor d'obra cementiri fusteria metàl·lica   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres en el cementiri municipal al contractista JAUME FONT
FUSTERIA METÁLICA S.L., per un import de 6.724,95€.

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1640.63215 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._

1.4.3. Aprovació de contracte menor d'obra: pou de bombeig c/ Porrasar   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres del pou de bombeig del carrer Porrasar al contractista
EXCAVACIONES ANTONIO BOU BAUZA, per un import de 28.431,73€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1532.61904 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._
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1.5. Educació i Joventut
1.5.1.   Aprovació  1ª  Certificació  obra  'Millora  i  supressió  de  barreres  arquitectòniques  i
reparació d’humitats'    

PRIMER.  Aprovar  la  1ª  certificació  d’obra  “Millora  i  supressió  de  barreres  arquitectòniques  i
reparació  d’humitats  en  façana  i  aules  de  planta  baixa  del  col·legi  Sant  Francesc  d’Assis”
presentada per la directora de l’obra, Sra. Mª Margalida Seguí Tugores.

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

 COPROMIVA  2006  SL.,  1ª  certificació  de  l’obra  “Millora  i  supressió  de  barreres
arquitectòniques i reparació d’humitats en façana i aules de planta baixa del col·legi Sant
Francesc d’Assis” factura núm. 2018/a/18105 de data 15.11.18, per un import de 6.329,29€,
(1ª certificació 5.230,82 + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3230.62201.

1.5.2.  Resolució  de  la  convocatòria  de  subvencions  per  a  estudis  superiors  (universitaris,
màsters i cicles de grau superiors) corresponent al curs 2017-2018

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

Primer. Admetre la persona següent.

Segon: Disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de l’import i a la persona que es
relaciona  a  continuació  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  3260.48907  del  pressupost  de
despeses.

Tercer: Notificar aquest acord a la persona interessada, pel seu coneixement i als efectes oportuns

1.6. Esports
1.6.1. Aprovació 1ª Certificació obra 'Adequació Pista d'Atletisme de Muro'   

PRIMER. Aprovar la 1ª certificació d’obra “Adequació Pista d’Atletisme de Muro” presentada pel
director de l’obra, Sr. Antonio Riera Marimon.

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

AMER E HIJOS S.A., 1ª certificació de l’obra “Reforma de la plaça de l ‘edifici Municipal
de la Platja de Muro” factura núm. 561 de data 17.10.18, per un import de 9.977.30€, (1ª
certificació 8245.70 + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.63232.

1.6.2.  Aprovació 2ª Certificació obra 'Adequació Pista d'Atletisme de Muro'   

PRIMER. Aprovar la 2ª certificació d’obra “Adequació Pista d’Atletisme de Muro” presentada pel
director de l’obra, Sr. Antonio Riera Marimon.
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SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

 AMER E HIJOS S.A.,  2ª  certificació de l’obra “Adequació  Pista  d’Atletisme de  Muro”
factura núm. 621 de data 14.11.18, per un import de 83.658,21€, (2ª certificació 69.139,02 +
IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.63232.

1.6.3. Resol. subvenció activitats esportives i foment de l'esport 2018   

Primer. Admetre les següents entitats presentades:

CLUB BASQUET MURO.
MOTO CLUB MURO.
CLUB VOLEIBOL MURO.
CLUB TENNIS MURO.
SA RIBA CLUB TRIATLÓ.
ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE MURO «LA BECADA».
CLUB DEPORTIVO MURENSE.

Segon.  Aprovar els següents resultats de la baremació.

Tercer. Autoritzar i disposar els imports a les entitats i associacions.

Quart. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels imports i a les entitats.

Cinquè. Notificar aquest acord a les entitats interessades, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

1.6.4. Aprovació de contracte menor de subminsitrament:  reparació dels focus del camp de
futbol  

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

1r.- Adjudicar el  contracte menor de subministrament al  contractista ELECTRICA CLOQUELL
S.L., per un import de 7.102,70€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3420.62312 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 
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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._

1.6.5. Acord de cessió d'espais esportius: Campus de Bàsquet Nadal 2018.   

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:

- Explotació piscina municipal de NOVEMBRE de 2018, per un import de 8.445,56 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost de despeses.

1.7. Medi Ambient i Agricultura
1.7.1. Requeriment recollida animal vagabund   

Primer.  Requerir  perquè  reculli  la  cussa  amb  codi  d’identificació 981098104627453  a  les
instal·lacions  de  la  Fundació  Natura  Parc  situades  a  la  carretera  de  Sineu  km 15,400 a  Santa
Eugènia, en el termini de 8 dies comptadors a partir de la recepció de la notificació del present
acord, prèvia liquidació de la taxa per a la prestació del servei de recollida i trasllat d’animals de
companyia de l’Ajuntament de Muro, que en el cas de cans petits, mitjans i moixos ascendeix a
l’import de 36,00 euros.

Segon. Comunicar-li que, transcorregut el termini indicat en el punt anterior s’iniciaran les gestions
per cedir l’animal en adopció i, en darrera instància, per a sacrificar-lo.

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.8. Sanitat i Serveis Socials
1.8.1.  Expedient de contractació del servei de fisioterapia per a la residència Reina Sofia de
Muro,  mitjançant  procediment  obert  simplificat  (exp.  22/2018).  Proposta  de  la  mesa  de
contractació sobre adjudicació del contracte.

1r.- Adjudicar el contracte del servei de fisioterapia de la Residència Reina Sofia, amb una durada
de dos anys, a Maria Magdalena Nadal Calvó per l'import de 38.400,00 euros (IVA exempt),  amb
les condicions que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.

2n.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

3r.-  Designar  com  a  responsable  del  contracte  a  la  Sra.  Antònia  Roig  Ribas,  directora  de  la
Residència Reina Sofia de Muro.
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4t.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

5è.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.

1.8.2. Donar compte informe directora residencia planning reubicació residents   

La Junta de govern Local es dóna per assabentada.

1.8.3. Aprovació de contracte menor d'obra: automatitzar cancel·la de la residència  

1r.- Adjudicar el  contracte menor d’obres d’automatizar la cancel·la existent de la residència al
contractista JAUME FONT FUSTERIA METALICA S.L., per un import de 1.697,63€ (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._

1.9. Transports
1.9.1. Transmissió de la llicència de taxi núm. 8   

1 – Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi núm. 8 a favor de la filla de l'actual titular.

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

1.10. Batlia
1.10.1. Expedient Transferencia de Crèdit 22/2018   

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

Aprovar l’expedient núm. 22/2018 de transferències de crèdit entre les partides següents:
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Ajuntament de Muro

AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

3420.62312
MAQUINÀRIA, INSTAL. I 
UTILLATGE POLIESPORTIU

7.102,70

1640.63215 REFORMA CEMENTERI
6.724,95

3350.63230 REFORMA TEATRE 3630

17457,65

DISMINUCIÓ DE DESPESES

Aplicació

Pressupostària
Descripció Baixes

3230.63201 REFORMA CENTRES D'ENSENYAMENT 7.102,70

1560.62303 MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE 
BRIGADA OBRES

5.073,95

1560.62400 ADQUISICIÓ VEHICLE BRIGADA OBRES 1.651,00

3340.68901 ESCULTURA MIQUEL TORTELL 2741,04

3350.62311 MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE 
TEATRE

888,96

17457,65

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.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar,el batle donà per acabada la sessió a les 09:05
hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran el batle i el Secretari,
que ho certifica.
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Ajuntament de Muro

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle, El secretari
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