
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/48
Data: 14 de desembre de 2020

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

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 data 09/12/2020.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Donar compte de sentència núm. 436.2020 del jutjat del social núm. 2 de Palma de
Mallorca de data 1 de desembre de 2020 relativa a reclamació de quantitat.

Es dóna compte de sentència núm. 436.2020 del jutjat del social núm. 2 de Palma de Mallorca de
data 1 de desembre de 2020 relativa a reclamació de quantitat per part de xxxxxxxxxxxxxxxx que
estima la demanda contra l’empresa Idara Global Services S.L., condemnant l’empresa a abonar la
quantitat de 6.276,10 euros, més 796,26 euros en concepte d’interessos, i absolent l’Ajuntament de
Muro de les pretensions adduïdes.
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La Junta de Govern Local es dóna per assabentada

2.1.2. Donar compte de sentència núm. 384.2020 del jutjat del social núm. 1 de Palma de
Mallorca de data 9 de desembre de 2020 relativa a reclamació de quantitat.

Es dóna compte de sentència núm. 384.2020 del jutjat del social núm. 1 de Palma de Mallorca de
data 9 de desembre de 2020 relativa a reclamació de quantitat per part de xxxxxxxxxxx que
estima la demanda contra l’empresa Idara Global Services S.L., condemnant l’empresa a abonar la
quantitat de 7.618,83 euros, més l’interès previst a l’article 29.3 de l’Estatut dels Treballadors, i
absolent l’Ajuntament de Muro de les pretensions adduïdes.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada

2.1.3. Expedient de contractació del servei d'assistència en matèria de comunicació i premsa.
Adjudicació del contracte.

Vist l’expedient de contractació tramitat,  i  vist l’acord de la Junta de Govern Local  de data 13
d’octubre de 2020 sobre la classificació d’ofertes i l’adjudicació a favor de l’empresa VIVIR DEL
CUENTO COMUNICACIÓ SL, amb NIF B16560849 per import anual de 22.870,00 euros (IVA
inclòs) i amb 312 hores netes addicionals a les exigides al PPT.

Atès que l'empresa ha aportat la documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva.

Vist  el  recurs especial  en matèria  de contractació presentat  pel  Sr.  Pedro Carrasco Jiménez,  en
representació de l’empresa ISOAVENTURA S.L., presentat en data 20 d’octubre de 2020.

Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 17 de novembre de 2020, informant favorablement
la desestimació del recurs presentat.

Vista  la  resolució  del  Tribunal  Administratiu  Central  de  Recursos  Contractuals,  de  data  30  de
novembre de 2020, que entre d’altres diu:

«  En consecuencia, cabe concluir que en este supuesto la valoración de la viabilidad de la oferta
realizada por el Órgano de Contratación, apreciando tanto lo alegado y justificado por la empresa
cuya oferta se encontraba incursa en presunción de baja anormal como el informe técnico emitido al
efecto se encuentra debida y suficientemente motivada (y no puede considerarse arbitraria) y, al
estar amparada por la discrecionalidad administrativa, no procede su revisión o corrección en esta
instancia revisora  con  base  en  criterios  jurídicos.  Es  preciso  poner  de  relieve  que  las
consideraciones sobre la posibilidad de correcto cumplimiento del contrato en sus propios términos
plasmadas en los informes técnicos a los que se ha hecho referencia, que están fundamentadas en
factores de discrecionalidad técnica y por ello gozan de presunción “iuris tantum” de certeza, no
han sido desvirtuadas por los  argumentos de la empresa recurrente, debiendo por ello
considerarse razonable el criterio adoptado por el Órgano de Contratación en cuanto a la viabilidad
de la oferta.
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En atención a las razones expuestas, el recurso, de haberse admitido, debería ser íntegramente
desestimado.

Por todo lo anterior,

VISTOS los preceptos legales de aplicación,

ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA:

Primero.  Inadmitir el recurso interpuesto por D. Pedro Carrasco Jiménez, en representación de la
entidad ISOAVENTURA, S.L., contra el acuerdo de desestimación de las alegaciones presentadas
mediante escrito de 1 de octubre de 2020, en la licitación convocada por el Ayuntamiento de
Muro de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para contratar el “servicio de asistencia en
materia de comunicación y prensa de dicho Ayuntamiento”, expediente 6/2020.

Segundo. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del
recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 58.2 de la LCSP.

Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de las Islas Baleares, en el plazo dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de
esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1, letra k) y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.»

Examinada la documentació, i de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona 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.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r- Adjudicar el contracte del servei d'assistència en matèria de comunicació i premsa, amb una
durada de 2 anys prorrogable anualment fins un màxim de dos, a l'empresa VIVIR DEL CUENTO
COMUNICACIÓ SL, amb NIF B16560849, per l'import anual de 22.870,00 euros (18.900,83 euros
+ 3.969,17 euros IVA) i amb 312 hores netes addicionals a les exigides al PPT, 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 el batle de l’Ajuntament.

4r- 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.



Ajuntament de Muro

No s’està alterant l’objecte dels contractes per evitar l’aplicació de les regles generals de 

contractació.

No s’està fraccionant irregularment l’objecte dels contractes per evitar el procediment o la 

publicitat que els correspondria.

No hi ha concatenació, any rere any, d’aquests contractes menors.

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:

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
3.301,14€.

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.Urbanisme i Obres.
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2.2.2. Exp.  61/2017,  Gabriel  Caimari  Amer,  llicència  urbanística  d'ocupació  o  de  primera
utilització,  per  a  la  construcció  de  magatzem agrícola  aïllat  i  enderroc parcial  d'edificació
existent, i modificacions, parcel·les 103 i 274 del polígon 3.

Examinat  l'expedient  d'obres  núm.  61/2017,  del  que  és  promotor  el  SR.  GABRIEL CAIMARI
AMER, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 3484, de data
22  d’octubre  de  2019,  sol·licita  llicència  urbanística  d’ocupació  o  de  primera  utilització,  per  a
CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM AGRÍCOLA AÏLLAT I ENDERROC PARCIAL
D’EDIFICACIÓ EXISTENT, I MODIFICACIONS, a les PARCEL·LES 103 I 274, DEL POLÍGON
3, (REF. CAD. 07039A003001030000SU I 07039A003002740000SQ), d'aquest terme
municipal.

Vist l'informe tècnic, de data 27 de novembre de 2020, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons 
el qual, en línies generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.

Vist l'informe, de data, 1 de desembre de 2020, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 Concedir al Sr. GABRIEL CAIMARI AMER, la llicència urbanística d’ocupació o de
primera utilització, de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm.
61/2017, consistents en la CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM AGRÍCOLA AÏLLAT
I ENDERROC PARCIAL D’EDIFICACIÓ EXISTENT, I MODIFICACIONS, a les
PARCEL·LES 103 I 274, DEL POLÍGON 3.

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

2.2.3. Exps.  126/2006  i  60/2012,  Salomé  Tarragona  Alari  i  Antonio  Perelló  Pons,  llicència
urbanística d'ocupació o de primera utilització, per a reforma d'habitatge entre mitgeres  i
canvi d'ús de planta baixa a local d'ús indefinit, i  legalització de reforma a habitatge entre
mitgeres (ampliació), carrer Bisbe Albertí, 7.

 La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 Concedir als SRS. SALOMÉ TARRAGONA ALARI I ANTONIO PERELLÓ PONS,
la llicència urbanística d’ocupació o de primera utilització, de les obres objecte dels
expedients de llicència urbanística núm. 126/2006 i 60/2012, consistents en
REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES I  CANVI  D’ÚS DE PLANTA
BAIXA  A  LOCAL  D’ÚS INDEFINIT (exp. 126/2006),  i  LEGALITZACIÓ  DE
REFORMA A HABITATGE ENTRE MITGERES (AMPLIACIÓ) (exp.  60/2012),
situades al carrer BISBE ALBERTÍ, 7.

 Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos 
procedents.
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2.2.4. Exp. 256/2017, Maria Paula Carbonell Moncadas, llicència urbanística d'ocupació o de
primera utilització, per a reforma d'habitatge unifamiliar aïllat, a la parcel·la 17 del polígon
10.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 Concedir  a  la  SRA.  MARIA  PAULA  CARBONELL  MONCADAS, la llicència
urbanística d’ocupació o de primera utilització, de les obres objecte de l’expedient de
llicència urbanística núm. 256/2017, consistents en la REFORMA D’HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la PARCEL·LA 17, DEL POLÍGON 10.

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

2.2.5. Exp. 92/2018, Kurt Schmitz i Martina Elke Nigge, llicència urbanística, per a reforma i
ampliació a habitatge unifamiliar,  al  Passeig de Sa Riba, 8,  cantonada carrer Rafel Cerdó,
s/núm. (bàsic).

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir als Srs. KURT SCHMITZ I MARTINA ELKE NIGGE, la llicència urbanística 

d’obres, per a REFORMA I AMPLIACIÓ A HABITATGE UNIFAMILIAR, al PASSEIG DE 
SA RIBA, 8, CANTONADA AMB CARRER RAFEL CERDÓ, S/NÚM., núm. 92/2018,
sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites al
dictamen favorable de la Comissió Municipal de Casc Històric i Catàleg, de data 23 de juliol
de 2018, atesos els informes tècnic i jurídic del Servei de Patrimoni Històric, de la Comissió
Insular de Patrimoni Històric, de dates 16 de desembre de 2019 i de data 10 de gener de 2020,
respectivament,  a  l’acord  favorable,  de  data  2  d’abril  de  2019,  de  l’Agència  Estatal  de
Seguretat Aèria i a l’autorització del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística,
del Consell de Mallorca, de data 15 de gener de 2020, els quals formen part de l’expedient i
s’adjunten còpies, i a les següents prescripcions:

 Haurà de complir la norma 6.4.23 del Pla general.

 Atès que la parcel·la està afectada per APR de vulnerabilitat d'aqüífers, durant
l'execució de les obres s'hauran d'adoptar les màximes precaucions per evitar
l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de
les màquines.

 Pel replanteig de les obres d’ampliació s’haurà de sol·licitar la presència dels Serveis
Tècnics Municipals a fi d’indicar amb precisió la delimitació del casc antic.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 194.691,60 €, amb la taxa pagada de
1.622’43€, i l’ICIO a pagar de 4.789’41 €.

4. La presentació del projecte executiu, es preceptiu en un termini màxim de 6 mesos des de la
concessió d’aquesta llicència. La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest
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termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes, i s’haurà de sol·licitar una nova
llicència, a més haurà de presentar la següent documentació:

a) Assumeix de la direcció de l’obra per arquitecte.

b) Assumeix de la direcció d’execució material per arquitecte tècnic.

c) Estudi de seguretat i salut, si escau.

d) Nomenament d’empresa constructora i TC1, TC2 o rebut d’autònom.

e) Full d’estadística.

f) Justificant d’haver dipositat la fiança al Consell de Mallorca per a la gestió de residus.
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2.2.6. Exp. 137/2018, Construcciones 9 Futur 2012, S.L., llicència urbanística d'ocupació o de
primera utilització, per a edifici plurifamiliar d'habitatges entre mitgeres, amb aparcament
privat, i local destinat a oficina, al carrer Joan Carles I, 50.

 La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 Concedir a la entitat CONSTRUCCIONES 9 FUTUR 2012, SL, representada pel Sr.
RAFAEL CAPÓ QUETGLAS, la llicència urbanística d’ocupació o de primera
utilització, de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm.
137/2018, consistents en EDIFICI PLURIFAMILIAR D’HABITATGES ENTRE
MITGERES, AMB APARCAMENT PRIVAT, I LOCAL DESTINAT A OFICINA,
i MODIFICACIONS, al carrer JOAN CARLES I, 50.

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

2.2.7. Exp. 625/2019, Jordi Cerdó Seguí, llicència urbanística, per a legalització d'addició de
piscina, reforma i demolició parcial d'habitatge a edifici plurifamiliar entre mitgeres, al
carrer Santa Anna, 22.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir al Sr. JORGE CERDÓ SEGUÍ, la llicència urbanística d’obres, per a
LEGALITZACIÓ D´ADDICIÓ DE PISCINA, REFORMA I DEMOLICIÓ PARCIAL D
´HABITATGE  A  EDIFICI  PLURIFAMILIAR  ENTRE  MITGERES,  al  carrer  SANTA
ANNA, 22, núm. 625/2019, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions
generals.

2. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 45.286,59 €, amb la taxa pagada de
271’72 €, i l’ICIO a pagar de 1.114’05 €.

3. Atès que el fet a legalitzar, consistent en ADDICIÓ DE PISCINA, REFORMA I
DEMOLICIÓ PARCIAL D´HABITATGE A EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, es constitutiu d’una infracció de l’ordenació legalitat urbanística, qualificada
com a greu, segons l’article 163.2.c) de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de
les Illes Balears, per això, es procedeix a incoar procediment sancionador, i se l’imposa al
Sr.  JORDI  CERDÓ SEGUÍ,  com a  promotor  de  les  obres  una  sanció  de  33.393,75  €,
corresponents al 75% del valor de les obres, segons l’article 167.1 de la mateixa disposició
normativa.  Aquesta  sanció tindrà una reducció  del  95 %, ja  que el  fet  constitutiu  de la
infracció no és disconforme amb la legalitat, segons l’article 176.1 de la mateixa disposició
normativa. La sanció total a pagar es per un import de 1.669.69 €.

2.2.8. Aprovació de model de Conveni de la Convocatòria subvencions pluriennals 2020-2021
per dur a terme obres d’inversió de competència municipal, adquisició de vehicles i
d’immobles per a la prestació de serveis de competència municipal, i sufragar honoraris de
redacció de projectes i de direcció d’obres
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Vist el model de conveni que literalment diu:

MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT DE AJUNTAMENT DE MURO PER DUR A TERME ACTUACIONS
D'INVERSIÓ  (OBRES,  ADQUISICIÓ  DE  VEHICLES  I  D'IMMOBLES)  I  PER  SUFRAGAR
HONORARIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DE DIRECCIÓ D'OBRES.

Palma,               de                de                          

REUNITS

D’una banda, el Sr. Jaume Alzamora Riera, conseller executiu del Departament de Promoció
Econòmica  i  Desenvolupament  Local  del  Consell  de  Mallorca,  amb fonament  al  Decret  de  la
Presidenta del Consell de dia                     .

I d’altra part el Sr./Sra. Antoni Serra Sastre, batle/batlessa president/presidenta de l’Ajuntament de
Ajuntament de Muro.

Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i

MANIFESTEN

Que mitjançant Decret de la Presidenta del Consell de dia 22 de juliol de 2019 es va aprovar la
convocatòria de  subvencions  2020-2021  per  dur  a  terme  actuacions  d'inversió  de  competència
municipal (obres, vehicles, immobles i honoraris) i aquest conveni tipus a subscriure amb tots els
ajuntaments beneficiaris de les subvencions.

Que en el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament de Muro se li va concedir
una subvenció per import de .......................................... euros per dur a terme les següents
actuacions i per, si s'escau, sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres:

.............................................................................................................................................

Que l’Ajuntament de Muro, mitjançant acord/resolució de dia ......de................. de .........................
va aprovar el text d’aquest conveni.

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 de 2017 i 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
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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."

Que en el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, l'objecte d'aquest conveni és
regular les  obligacions,  el desenvolupament  de  les  actuacions i  la  justificació de  les  despeses
derivades de la subvenció abans esmentada.

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

CLÀUSULES

Primera.- 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 de Muro per actuacions d'inversió de competència municipal (obres,
vehicles i immobles) en el marc de la convocatòria de subvencions pluriennals 2020-2021 i per, si
s'escau, sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres.

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

Tercera.- L'Ajuntament 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 de Mallorca en els terminis
establerts.

Quarta.- La justificació de les actuacions subvencionades a l'Ajuntament de Muro, d'acord amb la
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:

a) Un certificat  del  secretari/secretària  de  l'entitat  local  amb el  vistiplau  del  batle/batlessa  que
acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de la finalitat de la subvenció i
l'aportació de la documentació justificativa que estableix la convocatòria.

b) Un informe emès per l'interventor/interventora de l'entitat local beneficiària de la subvenció en
virtut del qual es faci constar:

-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra en poder de 
l'entitat local en els termes establerts en la convocatòria.
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-Una relació  de les  factures  de  l'actuació  subvencionada  amb les  dades  identificatives  de  cada
factura: número; data; creditor; i import.

-Una relació de les obligacions reconegudes de l'actuació subvencionada d'acord amb el que preveu
l'article 48.1, segon apartat, de la vigent Ordenança general de subvencions del Consell de
Mallorca.

A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà constar:

Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o privades per a
l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides, amb indicació dels
imports i la seva procedència).

Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat.

Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de mercat. 

Que les despeses corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció.

Que l'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA).

Que, si s'escau, pel que fa a les factures d'honoraris de persones físiques l'Ajuntament ha ingressat
les retencions d'IRPF a l'Agència Tributària.

Quinta.- Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i una vegada
justificades les actuacions en els termes d'aquest conveni i realitzats, si s'escau, els reintegraments
de la subvenció per part de 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.

Per part del Consell de Mallorca Per part de l’Ajuntament
El conseller executiu
de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local 
Jaume Alzamora Riera

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovació el model de Conveni de la Convocatòria subvencions pluriennals 2020-2021 per
dur a terme obres d’inversió de competència municipal, adquisició de vehicles i d’immobles per a la
prestació de serveis de competència municipal, i sufragar honoraris de redacció de projectes i de
direcció d’obres.



Ajuntament de Muro

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

2.2.9. Contracte menor d'obra per reparar les voravies de varis carrers de Muro

Vist l’informe del batle de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

« Procediment: Contracte Menor 
Naturalesa de l’informe: Definitiu
Document signat per: Batlia

Necessitat  a  satisfer:  REPARACIÓ DE LES VORAVIES DEL CARRER JOAN CARLES I,
CARRER REIS CATÒLICS, CARRER LLIBERTAT, CARRER MARTIRS, CARRER
CRISTÒFOL CARRIÓ I CARRER DE SON FONT.

Característiques del contracte
Tipus de contracte: OBRES
Objecte  del  contracte:  REPARACIÓ DE LES VORAVIES DEL CARRER JOAN CARLES I,
CARRER REIS CATÒLICS, CARRER LLIBERTAT, CARRER MARTIRS, CARRER
CRISTÒFOL CARRIÓ I CARRER DE SON FONT.
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 38.993,52 € IVA: 8.188,64 €
Preu: 47.182,16 €
Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: CONSTRUCCIONS COPROMIVA S.L.
NIF/CIF: B57270183

El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació objecte del contracte.

S’adjunten quatre pressuposts sol·licitats.

En compliment de 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, emeto el següent
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INFORME

Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte:
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
No s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat
que li correspondria.
No hi ha concatenació, any rere any, d’aquest contracte menor.»

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista CONSTRUCCIONS COPROMIVA S.L.,
NIF B57270183, per un import de 47.182,16 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1532.21000 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,  i  es tramiti  el  pagament  si
procedeix.

4t.-  El contractista haurà de presentar la factura en format electrònic a través de la plataforma
FACe.

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, 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.

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
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