
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2018/55
Data: 17 de desembre de 2018

A les  08:10 hores,  es reuneix la  Junta de Govern Local  per  efectuar  una sessió ordinària,  que
presideix l’Alcalde

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 assisteixien els regidors José Juan Aguiló Ramis i Damiana Ramis Ramis.

S'excusen d'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  Francisco  Sabater  Mulet,  i  per  l’interventor
municipal, Sr. Jose Gomez de la Cruz 

S’inicia la sessió a les 08:10 hores.

1.1. Secretaria
1.1.1. Aprovació actes anteriors   

Aprovar les actes de les sessions núm. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; de dates 5 de març de
2018, 12 de març de 2018, 19 de març de 2018, 26 de març de 2018, 3 d'abril de 2018, 9 d'abril de
2018, 16 d'abril de 2018, 23 d'abril de 2018 i 30 d'abril de 2018.

1.1.2. Nomenament de la sra. Victoria Noceras Tauler, advocada, per a defensar l’ajuntament
dintre del procediment ordinari nº 620/2018 interposat per part de andres parra osuna, que es
segueix davant del jutjat del social nº 5 de Palma de Mallorca. Aprovació del contracte menor.

1r.- Nomenar l’advocada  Victoria Noceras Tauler, advocada, per a defensar l’ajuntament dintre del
procediment ordinari 620/2018 de demanda de dret i reclamació de Andres Parra Osuna, que es
segueix davant del Jutjat del Social nº 5 de Palma de Mallorca

2n.- Adjudicar el contracte menor de serveis de defensa jurídica a la contractista Victoria Noceras
Tauler, per un import de 726,00€ (IVA inclòs).
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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
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.

1.1.3. Donar compte de l'escrit  de la Delegació del Govern de data 29 de maig de 2018 relatiu
a la RLT   

Es dóna compte de l'escrit de la Delegació del Govern de data 29 de maig de 2018.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

1.1.4. Donar compte d'informe de secretaria sobre personal competent per instruir expedient 
sancionador   

Es dóna compte de l'informe de secretaria de data 12 de desembre de 2018.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

1.2. Urbanisme i Obres
1.2.1. Denegació de llicència urbanística 40-2016

a) Denegar la llicència urbanística número 40/2016 per legalització de les obres de reparació i
recreixement de la paret de tancament de parcel·la al polígon 3, parcel·la 116, en base a que
la resolució de la consellera executiva del Departament del Territori i Infraestructures, de data
3 d’octubre de 2010, denega l’autorització sol·licitada.

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

1.2.2. Donar compte comunicació prèvia d'obres 162-2018 

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.
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1.2.3. Donar compte comunicació prèvia d'obres 165-2018 

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

- Exp. 165/2018.- Enrajolar sala d’estar i entrada de l’habitatge al carrer Ramón Llull, 64.  

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

1.2.4.  Aprovació  contracte  menor  serveis  coord.  seguretat  obra  arxiu  municipal  i  sala
polivalent   

1r.- Nomenar la Sra. MARIA ANTONIA MAS GUAL, com a Coordinadora de Seguretat i Salut de
l'obra  “CANVI  D’ÚS  DE  L’EDIFICI  EXISTENT  PER  A  CONVERTIR-LO  EN  ARXIU
MUNICIPAL I SALA POLIVALENT”.

2n.- Adjudicar el contracte menor de serveis a la contractista MARIA ANTONIA MAS GUAL, per
un import de 3.856,00€ (IVA inclòs).

3r.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3322.63229 del 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
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 l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.2.5.  Donar compte comunicació prèvia d'obres 166-2018 

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

- Exp. 166/2018.-Aterracar i donar fi a les parets de la sala d’estar i enrajolar terrassa a habitatge al
carrer Màrtirs, 34.  

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.
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1.2.6. Donar compte comunicació prèvia d'obres 168-2018 

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

- Exp. 168/2018.- Demolició de barra de bar, demolició d’enrajolat paret existent i arrebossat de 
guix a l’Avinguda de S’Albufera, local 2, edifici 1, Platja de Muro.  

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

1.2.7. Aprovació contracte menor serveis  camió grua brigada   

1r.- Adjudicar el contracte menor de SERVEIS al contractista, TOBARTRANS DOS MIL SL, per
un import de  145,20€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1560.22300 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

1.2.8. Millora de la xarxa de clavegueram existent en la plaça del Convent    

1r. Instar als propietaris de les parcel·les de l’entorn dels carrers Joan Carles I, Colomer i plaça del
Convent a que iniciïn els tràmits necessaris per adequar les seves instal·lacions de sanejament de
forma  que  les  aigües  pluvials  procedents  de  les  seves  parcel·les  no  aboquin  a  la  xarxa  de
clavegueram.  

2n.  Sol·licitar  autorització  a  la  Direcció  Insular  de  Infraestructures  i  Mobilitat  (Consell  de
Mallorca).

3r. Sol·licitar autorització a la Comissió Insular de Patrimoni Històric.
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1.2.9.  Aprovació  contracte  menor  obres  reparació  baixada  aigües  pluvials  de  l'edifici
Ajuntament de Muro   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista CONSTRUCCIONES FERRIOL FLORIT
SL, per un import de 1.568,16€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9200.21000 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.

1.2.10. Denegació de llicència urbanística 58-2016

a) Denegar la llicència urbanística número 58/2016, per derivació individual per electrificació a baixa
tensió  d’edificació  agropecuària,  a  la  parcel·la  42  del  polígon  9,  en  base  a  la  resolució  de  la
consellera executiva de Territori i Infraestructures.

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

1.2.11. Donar compte comunicació prèvia 99-2018 

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

- Exp. 99/2018.- Canvi de teules i bovedilles  a habitatge al carrer Pare Alzina, 84.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia 
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.
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1.2.12. Donar compte comunicació prèvia d'obres 154-2018 

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

- Exp. 154/2018.- Recol·locar teules a tota la teulada de l’habitatge al carrer Rector Villalonga, 5.

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

1.2.13. Donar compte comunicació prèvia d'obres 155-2018 

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

- Exp. 155/2018.- Renteular coberta i arreglar goteres a habitatge al carrer Antoni i Felip Mulet, 16. 

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

1.2.14. Donar compte comunicació prèvia d'obres 158-2018 

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

- Exp. 158/2018.- Enrajolar habitatge, reforma de bany i cuina a habitatge al carrer Sagrera, 22.  

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

1.2.15. Donar compte comunicació prèvia obres 159-2018 

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

- Exp. 159/2018.- Reparació de façana interior de l’habitatge que dona al corral al carrer Bisbe 
Massanet, 15.  

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

1.2.16. Donar compte comunicació prèvia obres 160-2018 

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

-  Exp.  160/2018.-  Reparació  de  l’escomesa  d’aigua  potable  situada  davall  la  voravia  al  carrer
Llibertat, 12.  
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La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia 
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

1.2.17. Donar compte comunicació prèvia d'obres 161-2018 

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

- Exp. 161/2018.- Arreglar teulada a habitatge al carrer Residència, 2 cantonada carrer Fra Pere
Fornés, 21.  

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

1.3. Administració i Personal
1.3.1. Ajuda formació 

1r. Autoritzar, disposar, reconéixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 304,92€ en 
concepte d’ajuda de formació.

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

1.4. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
1.4.1.  Conveni amb el Consell de Mallorca per a la participació del municipi al  Mallorca
World Folk Festival 2019   

Primer.  Aprovar   el  Conveni  entre  el  Consell  de  Mallorca  i  l’Ajuntament  de  Muro  per  a  la
participació del municipi al Mallorca World Folk Festival 2019.

Segon.  Comunicar  el  present  acord  al  departament  de  participació  ciutadana  i  Presidència  del
Consell de Mallorca, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

1.5. Comptes i Hisenda
1.5.1.  Reconèixer  l'obligació  i  ordenar  el  pagament  de  les  subvencions  nominatives a
l’associació segona edat Ni Figa Ni Raïm, l’associació tercera edat Verge de Lluc, Parròquia
Sant Albert el Magne i Parròquia Sant Joan Baptista

PRIMER. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels imports i a les  entitats i els conceptes
que es relacionen a continuació a càrrec de les aplicacions pressupostàries 3340.48912, 3340.48911,
3360.78901 i 3360.78905 del pressupost general de despeses per a l’any 2018.

SEGON.  Notificar  aquest  acord  a  les  entitats  interessades,  pel  seu  coneixement  i  als  efectes
oportuns.
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1.5.2. Expedient 23/2018 de Transferencia de Credit   

PRIMER. Aprovar l’expedient núm. 23/2018 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

3280.62309
MAQUINÀRIA, INTSAL.LACIONS I

UTILLATGE AULA DULTS
1.863,40

4540.62700
HONORARIS REDACCIÓ DE PROJECTES

I DIRECCIÓ D'OBRA
3.732,46

4540.62700
HONORARIS REDACCIÓ DE PROJECTES

I DIRECCIÓ D'OBRA
5.598,69

9200.21000
INFRAESTRUCTURES I BÉNS

NATURALS
1.568,16

1730.62306
ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA, INST. I

UTILLATGE PLATGES
1.034,80

1500.22707
ASSESSORAMENT EN MATÈRIA

D'ACTIVITATS
11.000,00

1510.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 15.000,00

1620.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 12.000,00

1621.22714
SERVEI DE PESATGE AUTOMÀTIC RR

GENERADORS SINGULARS
14.000,00

1621.22754 SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA 29.863,04

2350.62308
MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE

RESIDÈNCIA
1.239,80

2310.22104 VESTUARI 4.271,36

2330.22799
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER
ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS

14.800,26

2350.21300
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS

TÈCNIQUES I UTILLATGE
18.648,62

2350.22727
SERVEIS SOCIOSANITARIS

RESIDÈNCIA
5.527,26

2350.22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 11.757,66

3240.22609
ACTIVITATS CULTURALS I

ESPORTIVES
10.039,72

3340.22609
ACTIVITATS CULTURALS I

ESPORTIVES
76.012,71

237.957,94
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B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

Aplicació

Pressupostària
Descripció Baixes

3230.63201 REFORMA CENTRES D'ENSENYAMENT 1.863,40

1300.12003 SOUS DEL GRUP C1 10.899,31

1350.62300
MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE POLICIA

LOCAL
14.166,48

1510.78900
AJUT JOVES ADQUISICIÓ PRIMER

HABITATGE
20.000,00

1650.61900 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 1.000,00

1650.61906 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PLATGES MURO 46.152,96

2350.75102 TC REFORMA CENTRE DE DIA 56.245,00

3230.62315
MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE

CENTRES ENSENYAMENT
5.000,00

3230.63201 REFORMA CENTRES D'ENSENYAMENT 12.897,30

3230.62510
ADQUISICIÓ MOBILIARI CENTRES

ENSENYAMENT
500,00

3280.62309
MÀQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE AULA

D'ADULTS
400,00

3280.62609
EQUIPAMENT INFORMÀTIC ÒRGANS DE

GOVERN
1.000,00

3290.62322
MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE ESCOLA

MÚSICA
4.833,00

3290.62504 ADQUISICIÓ MOBILIARI ESCOLA DE MÚSICA 500,00

3290.62606
EQUIPAMENT INFORMÀTIC ESCOLA DE

MÚSICA
282,08

3260.48901
AJUTS ESCOLARITZACIÓ EDUCACIÓ

PRIMÀRIA
22.050,00

3260.48905
AJUTS ESCOLARITZACIÓ EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA
4.950,00

3290.62322
MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE ESCOLA

MÚSICA
4.833,00

3230.62315
MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE

CENTRES ENSENYAMENT
5.000,00

3230.63201 REFORMA CENTRES D'ENSENYAMENT 12.897,30

3260.48902 SUBVENCIÓ APIMAS I CENTRES 7.785,59

3260.48903
APORTACIÓ ESCOLARITZACIÓ FA MÍLIES

RISC SOCIAL
3.000,00

3420.62312 MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE 124,12
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POLIESPORTIU

2110.16000 SEGURETAT SOCIAL 543,60

1300.12003 SOUS DEL GRUP C1 1.034,80

237.957,94

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.

SEGON. Ajustar   les  disposicions  de  crèdit  i  retencions  de  crèdit  de  les  següents  aplicacions
pressupostàries a la despesa imputable al exercici 2018:

1.6. Educació i Joventut
1.6.1. Aprovació contracte menor subministrament: electricitat reforma aula d'adults   

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministrament per la instal·lació elèctrica en la reforma de
l’aula d’adults al contractista Globatecnic, per un import de 1.863,40€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3280.62309 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.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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1.6.2.  Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions per desplaçament als
alumnes de preescolar, educació infantil i primària per al curs 2018-2019.

PRIMER. Admetre els següents sol.licitants a la convocatòria.

SEGON. Excloure la següent sol.licitud per no ajustar-se a la convocatòria.

TERCER. Disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  de  50€  a  les  persones  que
s’anomenen a continuació a càrrec a les següents partides de l’aplicació pressupostària 3260.47901 i
3260.48901.

1.6.3. Resolució de la convocatòria pública de subvencions a centres escolars per la realització
de programes i activitats als cicles de preescolar, infantil i primària per al curs 2018-2019

PRIMER. Admetre tots els centres següents:

Col.legi Sant Francesc d’Assís
Escoleta d’infants Muro

SEGON. Aprovar els següents resultats de baremació:

CENTRE CONCEPTE IMPORT

Col.legi Sant Francesc d’Assís Subvenció ajut escolarització 
curs 2018-2019

13.800,00 €

Escoleta d’Infants Muro Subvenció ajut escolarització 
curs 2018-2019

2.000,00 €

TOTAL 15.800,00 €

TERCER. Autoritzar, disposar els imports als centres escolars que es relacionen a continuació a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 3260.47901 i 3260.48901 del pressupost de despeses:

CENTRE CONCEPTE IMPORT

Col.legi Sant Francesc d’Assís Subvenció ajut escolarització 
curs 2018-2019

13.800,00 €

Escoleta d’Infants Muro Subvenció ajut escolarització 
curs 2018-2019

2.000,00 €

TOTAL 15.800,00 €

QUART. Reconèixer  l'obligació i  ordenar el  pagament  dels imports  als  centres escolars que es
relacionen a continuació a càrrec de l’aplicació pressupostària 3260.47901 i 3260.48901 del 
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pressupost de despeses:

CENTRE CONCEPTE IMPORT

Col.legi Sant Francesc d’Assís Subvenció ajut escolarització 
curs 2018-2019

13.800,00 €

Escoleta d’Infants Muro Subvenció ajut escolarització 
curs 2018-2019

2.000,00 €

TOTAL 15.800,00 €
 
CINQUÈ. Notificar aquest acord als centres interessats, pel seu coneixement i als efectes oportuns

1.6.4.  Resolució  de  la  convocatòria  per  l’atorgament  d’ajudes  per  facilitar  l’adquisició  de
llibres  als  estudiants  de secundària  obligatòria,  batxiller  i  cicles  formatives  de grau mitjà
corresponents al curs 2018-2019.

PRIMER. Admetre els següents pares, mares i alumnes a la convocatòria.

SEGON. Excloure els següents pares i mares a la convocatòria.

TERCER. Disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  de  50€  a  les  persones  que
s’anomenen a continuació a càrrec de l’aplicació pressupostària 3260.48905

1.7. Esports
1.7.1. Aportació piscina municipal desembre 2018   

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

- Explotació piscina municipal de DESEMBRE de 2018, per un import de 4.743,05 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost de despeses.

1.7.2. Resolució subvenció activitats esportives i foment de l'esport 2018-Asoc. Cazadores de 
Muro "La Becada" i Club Basquet Muro   

Primer. Admetre la documentació justificativa presentada per:

-Associación de Cazadores de Muro “La Becada”, per import de 4.390,00€, justificant la totalitat de
la subvenció.

-Club Basquet Muro, per import de 1.211,02€, justificant la totalitat de la subvenció.

Segon. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament  de l’import i a l’entitat que es relaciona a
continuació:
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-ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE MURO «LA BECADA»,  l’ajut  per  a  la  realització  de
programes i activitats de promoció i participació esportiva per un import de 2.552,88€ amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3410.48900.

-CLUB BASQUET DE MURO, l’ajut per a la realització de programes i activitats de promoció i
participació  esportiva  per  un  import  de  1.199,02  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.

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

1.8. Fires i Festes
1.8.1. Aprovació contracte menor serveis DJ i equip Fira de sa Carabassa   

1r.- Adjudicar el contracte menor de SERVEIS al contractista, MARTIN ORPI MORRO, per un
import de  484,00€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

1.8.2. Aprovació contracte menor serveis equip so i il·luminació (Fira de sa Carabassa)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de SERVEIS al contractista, JOAN BIEL SERRA SEGUI, per un
import de 2.232,45€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

13



Ajuntament de Muro

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.

1.8.3. Aprovació contracte menor serveis publicitat Fira de Tardor   

1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SERVEIS  al  contractista,  CANAL  4  TELEVISION  DE
BALEARES SL, per un import de 1.149,50€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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. Medi Ambient i Agricultura
1.9.1.  Aprovació contracte menor serveis direcció d'obra de reasfaltat de camins rurals de
Muro   

1r.- Nomenar el Sr. Rafel Capó Quetglas, com a director de l'obra de Reasfaltat de Camins Rurals
de Muro.

2n.-Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista NORA ARQUITECTURA SLP, per un
import de 3.732,46€ (IVA inclòs).

3r.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
4540.62700 del vigent pressupost municipal.
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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
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 l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.9.2. Aprovació contracte menor serveis honoraris redacció projecte de reasfaltat de camins 
rurals de Muro   

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista NORA ARQUITECTURA SLP, per un
import de 5.598,69€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
4540.62700 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.

1.10. Sanitat i Serveis Socials
1.10.1.  Donar  compte  de  l'informe  de  la  Directora  de  la  Residencia  sobre  la  necessitat
d'acreditació de la Residencia degut a les obres del centre de dia   

Es dóna compte de l'informe de la Directora de la Residència Reina Sofia de data 5 de desembre de 

2018.
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La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

1.10.2. Aprovació contracte menor obres neteja i sanejament de les terrasses de la Residencia
Reina Sofia   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista CONSTRUCCIONES FERRIOL FLORIT
SL, per un import de 3.056,24€ (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.

1.11. Turisme i Zona Costanera
1.11.1. Aprovació contracte menor subministrament passarel·la de fusta Platja de Muro   

1r.- Adjudicar el contracte menor de SUBMINISTRAMENTS al contractista, MARTIN FORNES
SERRA, per un import de 7.792,40€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1730.62306 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:55
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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