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

Codi: JGL2020/39
Data: 13 d'octubre de 2020

A les 08:05 hores, es reuneix mitjançant videoconferència la Junta de Govern Local per efectuar
una sessió extraordinària.

Assisteixen:

Antoni Serra Sastre, batle-president
Miguel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle
Margarita  Ballester  Bauzà,  2na.  tinenta  de  batle
Margarita Maria Forteza Bennasar, 3ra. tinenta de batle
Juana Maria Perelló Trias, 4ta. tinenta de batle

Així mateix assisteixen els regidors Mariano Juan Serra Sabater i Andrés Pedro Cantarellas
Tugores, a l’objecte d’informar de les seves activitats com a regidors.

S'excusen d'assistir:

-

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

S’inicia la sessió a les 08:05 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 05/10/2020.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Permís Lactància Acumulada. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Concedir a la Sra. Xxxxxxxxxxxxxx, la substitució del temps de lactància per un permís retribuït
que acumuli en jornades completes el temps corresponent, a gaudir a partir del dia 08 de desembre
de 2020, i durant un termini de 18 dies hàbils, finalitzant, per tant, dia 05 de gener de 2021.

2n. Concedir a la interessada autorització per a gaudir a continuació de 33 dies de vacances (22 dies
de vacances de l’any 2020 i 11 de l’any 2021) a partir de dia 06 de gener i fins dia 22 de febrer de
2021.
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3r. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.2. Ajuda per a estudis de fills dels treballadors . 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 31,85€
mensuals  en  concepte  d’ajuda  per  a  estudis  de  fills  de  treballadors  a  la  Sra.  xxxxxxxxxx
(xxxxxx.093-N), a partir de la nòmina d’octubre de 2020.

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

2.1.3. Classificació ofertes i requeriment documentació contracte serveis assistència en
matèria de comunicació i premsa.

Vista el acta de la Mesa de Contratación de 28 de septiembre de

2020. La Mesa de Contratación, por unanimidad, acuerda:

1r – Desestimar las alegaciones presentadas por la empresa ISOVENTURA SL.

2n  –  Reiterar  la  admisión  de  la  oferta  presentada  por  la  empresa  VIVIR  DEL  CUENTO
COMUNICACIÓ SL, condicionada a una ampliación de la garantía definitiva del contrato en los
términos de la Ley de Contratos del Sector Público.

3r  –  Reiterar  la  clasificación  de  las ofertas  de  las  empresas  por  orden  decreciente,  según
puntuación obtenida:

1) VIVIR DEL CUENTO COMUNICACIÓN S.L. 82,00 puntos.
2) ISOAVENTURA S.L. 53,27 puntos.
3) VIRTUAL THINK COMUNICACIÓN S.L. 50,10 puntos.
4) AGENCIACOM S.L. 47,40 puntos.
5) METRÓPOLIS COMUNICACIÓN S.L.U. 43,00 puntos.
6) Di7 S.L. 23,51 puntos.

4t - Proponer a la Junta de Gobierno Local, a la vista de la puntuación obtenida, la adjudicación del
contrato a la empresa:

- VIVIR DEL CUENTO COMUNICACIÓN S.L.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Desestimar les al·legacions presentades per l’empresa ISOAVENTURA SL.
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Segon. Admetre l'oferta presentada per l'empresa VIVIR DEL CUENTO COMUNICACIÓN SL,
condicionada a una ampliació de la garantia definitiva del contracte en els termes de la Llei de
Contractes de Sector Públic.

Tercer. Classificar les ofertes de les empreses per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda:

1) VIVIR DEL CUENTO COMUNICACIÓN S.L. 82,00 puntos.
2) ISOAVENTURA S.L. 53,27 puntos.
3) VIRTUAL THINK COMUNICACIÓN S.L. 50,10 puntos.
4) AGENCIACOM S.L. 47,40 puntos.
5) METRÓPOLIS COMUNICACIÓN S.L.U. 43,00 puntos.
6) Di7 S.L. 23,51 puntos.

Quart.  Requerir  al  licitador  VIVIR DEL CUENTO COMUNICACIÓN SL ,  perquè  dintre  del
termini de deu dies hàbils a comptar d’aquell en què s’ha rebut el requeriment, presenti la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs que fa referència a l’article. 140.1
de la  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes  del  Sector  Públic,  pel  que es  traslladen a
l’ordenament  jurídic  espanyol les  directrius  del  Parlament  Europeu i  del  Consell  2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26. de febrer de 2014; així com de què disposa efectivament dels mitjans als que
s’hagués  compromès  dedicar  o  adscriure  a  l'execució  del  contracte  conforme a  l'article  76.2;  i
d’haver constituït la garantia definitiva per import d’un 10% del preu d’adjudicació IVA exclòs, de
conformitat amb l'article 107.2 de la LCSP.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació de contractes menors

Vists els informes dels regidors de l’Ajuntament de Muro relatius als contractes menors que es
relacionen.

Atès l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per

la qual es traslladen a l'ordenament jurídic  espanyol les Directives del Parlament  Europeu i del

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i donat que:

PRIMER. Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes:
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
3.621,70€.

2n.- Aprovar la despesa corresponent a les adjudicacions de les contractacions amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries relacionades.

3r.- Incorporar les factures, d’acord amb l’article  118 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent les obligacions i que es tramitin els
pagaments corresponents.

4t.- Que es publiquin els contractes menors 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 als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Educació i Joventut
2.3.1. Conveni  de  col·laboració  entre  la  Conselleria  d’Educació,  Universitat  i  Recerca  del
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Muro en matèria d’educació de persones adultes
per al curs escolar 2020-2021.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del
Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Muro en matèria d'educació de persones adultes per al
curs 2020-2021.

2n.  Comunicar  el  present  acord  a  la  Conselleria  d'Educació,  Universitat  i  Recerca,  per  al  seu
coneixement i als efectes oportuns.

2.3.2. Bases Subvenció Primer Habitatge 2020

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

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 2020.
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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.

2.4. Fires i Festes
2.4.1. Resolució premis pesada de la carabassa

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels imports i a les persones que es
relacionen anteriorment a càrrec de l’aplicació pressupostària 3380.48203 del pressupost de
despeses del 2020.

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

2.5. Medi Ambient i Agricultura
2.5.1. Classificació oferta contracte d'obra i manteniment punt d'atenció a la salut a Platja de
Muro.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Classificar l’oferta presentada:

- INNOVACIÓ TURÍSTICA BALEARS SL.

Percentatge de baixa: 0% Puntuació: 100 punts

Segon. Requerir al licitador, perquè dintre del termini de deu dies hàbils a comptar d’aquell en què
s’ha rebut  el  requeriment, presenti la  documentació justificativa del compliment  dels  requisits
previs que fa referència a l’article. 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, pel que es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directrius del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26. de febrer de 2014; així com de què disposa
efectivament dels mitjans als que s’hagués compromès dedicar o adscriure a l'execució del contracte
conforme a l'article 76.2; i d’haver constituït la garantia definitiva per import d’un 5% del preu
d’adjudicació IVA exclòs.

2.6. Turisme i Zona Costanera
2.6.1. Finalització voluntària del servei d’hamaques i ombrel·les i retirada de tots els elements
del Lot núm. 2 – zona D de Platja de Muro- Capellans.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1er. Aprovar l’informe de l’Oficial de Policia Local i Coordinador de Seguretat de Platges sobre
finalització del servei d’hamaques i ombrel·les i retirada de tots els elements del Lot núm. 2 – zona
D de Platja de Muro- Capellans.

2º Autoritzar  la finalització voluntària  del servei d’hamaques i  ombrel·les  i  retirada de tots  els
elements  del  Lot  núm. 2 – zona D de  Platja  de Muro-  Capellans,  d’acord amb les  condicions
esmentades a l’informe, en data a la notificació del present acord.

3er. Notificar el present acord al interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.6.2. Finalització voluntària del servei d’hamaques i ombrel·les i retirada de tots els elements
dels Lots núm. 1 i 2 de Platja de Muro – Sector I i Sector II.

1er. Aprovar l’informe de l’Oficial de Policia Local i Coordinador de Seguretat de Platges sobre
finalització del servei d’hamaques i ombrel·les i retirada de tots els elements dels Lots núm. 1 i 2 de
Platja de Muro – Sector I i Sector II.

2º Autoritzar  la finalització voluntària  del servei d’hamaques i  ombrel·les  i  retirada de tots  els
elements dels Lots núm. 1 i 2 de Platja de Muro – Sector I i Sector II, d’acord amb les condicions
esmentades a l’informe, en data a la notificació del present acord.

3er. Notificar el present acord al interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.7. Urbanisme i Obres
2.7.1. - Exp. 205/2015, Angel Mendoza Juan, llicència urbanística, per a reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar aïllat, a la parcel·la 208 del polígon 3.

1. Concedir al Sr. ANGEL MENDOZA JUAN, la llicència urbanística d’obres, per a
REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la PARCEL·LA
208, DEL POLÍGON 3, núm. 205/2015, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les
condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionat al compliment de les prescripcions descrites a l’acord
favorable, de data 20 de juliol de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat  Aèria, el qual
forma part de l’expedient i s’adjunta còpia, i a les següents prescripcions:

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

• Juntament  amb la  sol·licitud  de llicència  d’ocupació o de primera utilització  s’haurà de
presentar el justificant d’haver presentat davant la Direcció General de Recursos Hídrics la
declaració responsable sobre l’adequació del sistema autònom de depuració.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 76.393,24 €., amb la taxa pagada de 
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4. 458,36 € i l’ICIO a pagar de 1.879,27 €.

5. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar 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 dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

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

2.7.2. - Exp. 210/2016, Onofre Plomer Perelló, Apolonia Serra Mir i Maria del Mar Plomer
Serra, llicència d'ocupació o de primera utilització parcial, de construcció de dos habitatges
unifamillar aïllats, amb garatge i piscina, en referencia a l'habitatge "C", i modificacions, al
carrer Copinyes, 736-737, cantonada carrer Platja, s/núm. Polígon VII, Platja de Muro.

 La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir als Srs. ONOFRE PLOMER PERELLÓ, APOLONIA SERRA MIR i
MARIA DEL MAR PLOMER SERRA,  la  llicència  urbanística  d’ocupació  o  de
primera utilització PARCIAL, de les obres objecte de l’expedient de llicència
urbanística núm. 210/2016, consistents en HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT,
GARATGE I PISCINA, IDENTIFICAT COM A “C” EN EL PROJECTE, I
MODIFICACIONS, al carrer COPINYES, 736-737 CANTONADA CARRER
PLATJA, S/NÚM., POLÍGON VII, PLATJA DE MURO.

2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos
procedents.

3. Acords urgents
3.1. Educació i Joventut
3.1.1. Aprovació Model de Conveni en matèria de Joventut 2020

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

El batle presenta la proposta d’aprovació urgent del Conveni de la Convocatòria de subvencions en
matèria de Joventut 2020 per a procedir a la signatura juntament amb el Consell de Mallorca.

ANNEX
VIII

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  DE  MALLORCA  I

L’AJUNTAMENT/ ENTITAT MENOR DE MURO PER DUR A TERME ACTUACIONS

RELATIVES A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A AJUNTAMENTS DE

MALLORCA DE 20.000 HABITANTS O MENYS PER AL SUPORT DE LA JOVENTUT 

REUNITS
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D’una part, el/la Sr/a ........................................., conseller/a executiu/va del Departament de

Promoció Econòmica  i  Desenvolupament  Local  del  Consell  de  Mallorca  amb CIF S0711002F,

domicili al carrer General Riera, núm.111, de la ciutat de Palma i codi postal 07010.

D’altra part, el Sr./a Antoni Serra Sastre batle/batlessa de l’Ajuntament Muro amb CIF P0703900A,

domicili a Plaça Comte d’Empúries, núm 1, del municipi de Muro i codi postal 07440.

ACTUEN

El primer, en nom i representació del Consell de Mallorca, en virtut de l’article 1.d del Decret la

presidència de dia 9 de desembre de 2019 pel qual es determina l’organització del Consell Insular

de Mallorca (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019) pel qual es determina l’organització del

Consell Insular de Mallorca.

El/la  segon, en la condició de batle/batlessa de l’Ajuntament  de Muro, en virtut  de l’Acord de

Plenari de 15 de juny de 2019.

MANIFESTEN

Primer.- Que el conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament

Local  per resolució  de 17  de  març de  2020 va  aprovar  la  convocatòria  de  subvencions  per  a

ajuntaments  de Mallorca de 20.000 habitants  o menys per al  suport  de la joventut,  modificada

posteriorment per resolució de 4 de maig de 2020.

Segon.-  Que  en  el  marc  d'aquesta  convocatòria  de  subvencions,  a  l'Ajuntament/  entitat  menor

de .Muro se li va concedir una subvenció per import de .......................................... euros per dur a

terme les següents actuacions:

Projecte Moviment=Tan diferents, tan iguals.

Tercer.- Que   el   Consell   Executiu   del   Consell   de   Mallorca,   mitjançant   acord   de   dia
...............

de .................................... de .......................... , aprovà aquest conveni tipus a subscriure amb tots els

ajuntaments beneficiaris de les subvencions per a ajuntaments de Mallorca de 20.000 habitants o

menys per al suport de la joventut.

Quart.- Que l’Ajuntament de Muro, mitjançant acord de l’òrgan competent de dia
............de...................

de........................va aprovar el text d’aquest conveni.

Quint.- Que la disposició addicional segona de l’Ordenança general de subvencions del Consell de
Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer
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de 2017, modificada per Acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d’agost de 2018)
diu:

«En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de Mallorca i els

organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres administracions públiques, la

subvenció es pot justificar a través d'un certificat emès pel titular de l'òrgan que l'ha percebuda,

pel qual s'acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció, i també

a través de l'informe emès per la Intervenció, o òrgan de control financer equivalent, de l'entitat

beneficiària pel qual acredita la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la

subvenció.»

Sext.- Que en el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, la naturalesa d'aquest

conveni és regular les obligacions,  el desenvolupament de les actuacions  i la justificació de les

despeses  derivades  de  la subvenció abans esmentada concedida  pel  Consell de Mallorca a

l'Ajuntament de Muro.

Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb les

següents CLÀUSULES

I.- Aquest conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la

justificació  de  les  despeses  derivades  de  la  subvenció  concedida  pel  Consell  de  Mallorca  a

l'Ajuntament/ entitat menor de Muro per actuacions relatives al suport de la joventut, en el marc de

la convocatòria de subvencions del Consell Insular per a l’any 2020.

II.- L'Ajuntament de Muro ha rebut la subvenció per dur a terme les següents actuacions:

- Mostra Art Jove + Tast joves cuiners 2019.

- Dóna-li sentit al confinament.

- Informadora Juvenil (sou).

III.-  L’Ajuntament/  entitat  menor de Muro, com a beneficiari  de la subvenció,  es compromet a

complir amb totes i cadascuna de les obligacions previstes a la convocatòria de subvencions, tant les

de tipus administratiu com les de tipus tècnic, i molt especialment a dur a terme les actuacions

subvencionades i presentar la justificació de les despeses al Consell Insular de Mallorca fins el dia

31 de gener de 2021 o en el cas de que la concessió de les subvencions fos en data posterior el

termini  per  presentar  la  justificació  serà  de  deu  (10) dies,  comptadors  des  de  l’endemà  de  la

notificació de la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria.

IV.-  La  justificació  de  les  actuacions  subvencionades  a  l'Ajuntament  de  Muro,  d'acord  amb la
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disposició addicional  segona  de  la  vigent  Ordenança  general  de  subvencions  del  Consell  de

Mallorca, es farà per mitjà de la presentació al Consell de Mallorca per part de l'entitat beneficiària

de la següent documentació:

Memòria  tècnica  de  les  actuacions  realitzades  objecte  de  la  subvenció  signada  per  un  tècnic

responsable en la matèria. (Annex V)

- Un informe emès per l’interventor/interventora de l’entitat beneficiària i el vistiplau
del batle/batlessa  que  acrediti  la  veracitat  i  la  regularitat  de  la  documentació
justificativa de la subvenció.(Annex VI)

- Un certificat  emès pel secretari  /  secretària de l’entitat  local,  amb el vistiplau del
batle / batlessa que acrediti la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat
de la subvenció. (Annex VII)

V.- Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i realitzats els

pagaments de la subvenció a l'Ajuntament de Muro.

I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la

data abans expressats

En Palma, .......de........................de...........

Per part del Consell de Mallorca Per part de l’Ajuntament

El Conseller/a Executiu del Departament El batle/batlessa de ...................

de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el model de conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament
de Muro per a dur a terme actuacions relatives a la convocatòria de subvencions per a Ajuntament
de Mallorca de 20.000 habitats o menys per al suport de la joventut.

Segon.  Comunicar  el  present  acord  al  Consell  de  Mallorca,  pel  seu  coneixement  i  als  efectes
oportuns.

3.2. Sanitat i Serveis Socials
3.2.1. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN.

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 550 € en concepte
d’ajuda econòmica d'urgent necessitat.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:30
hores, aixecant-se de  la mateixa  aquesta acta que, llegida i  conforme, signaran l’Alcalde i  el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari


	1. Aprovació d’acta anterior
	2.1. Administració i Personal
	2.1.2. Ajuda per a estudis de fills dels treballadors .
	2.1.3. Classificació ofertes i requeriment documentació contracte serveis assistència en matèria de comunicació i premsa.
	2.2. Comptes i Hisenda
	2.3. Educació i Joventut
	2.3.2. Bases Subvenció Primer Habitatge 2020
	2.4. Fires i Festes
	2.5. Medi Ambient i Agricultura
	2.6. Turisme i Zona Costanera
	2.6.2. Finalització voluntària del servei d’hamaques i ombrel·les i retirada de tots els elements dels Lots núm. 1 i 2 de Platja de Muro – Sector I i Sector II.
	2.7. Urbanisme i Obres
	2.7.2. - Exp. 210/2016, Onofre Plomer Perelló, Apolonia Serra Mir i Maria del Mar Plomer Serra, llicència d'ocupació o de primera utilització parcial, de construcció de dos habitatges unifamillar aïllats, amb garatge i piscina, en referencia a l'habitatge "C", i modificacions, al carrer Copinyes, 736-737, cantonada carrer Platja, s/núm. Polígon VII, Platja de Muro.
	3. Acords urgents
	3.1.1. Aprovació Model de Conveni en matèria de Joventut 2020
	3.2. Sanitat i Serveis Socials

