Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2021/3
Data: 18 de gener de 2021
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 11/01/2021
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Jubilació.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de jubilació del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx amb
efectes 30 de novembre de 2021.
2n. Notificar el present acord a l'interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.2. Ajuda per estudis.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 37,00€ en
concepte d’ajuda de formació a la senyora Maria Magdalena Carbonell Sampol 43.118.220-M.
2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.3. Ajuda per a estudis.
Conclusió
INFORM DESFAVORABLEMENT sobre el reconeixement de pagament de 90,95€ en concepte
d’ajuda per a estudis a la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXX.220-M ja que aquest
pagament no és d’un curs de formació .»
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda deixar el punt damunt la taula pendent de
l’informe de la Comissió Paritària d’Interpretació i Vigilància del Conveni Col·lectiu.
2.2. Medi Ambient i Agricultura
2.2.1. Pròrroga del contracte del servei de vigilància, control, neteja i manteniment de les
estacions de bombeig d’aigües residuals de la Platja de Muro
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la pròrroga del contracte del servei de vigilància, control, neteja i manteniment
de les estacions de bombeig d’aigües residuals de la Platja de Muro, a partir del pròxim 25 de gener
i per un termini màxim de 6 mesos, o alternativament, en el moment de la disponibilitat efectiva
d’un nou contractista resultant del proper procés de licitació, si aquesta es produeix amb anterioritat
als 6 mesos.
SEGON. Notificar el present acord a l’empresa contractista actual, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
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2.3. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Instancia de XXXXXXXXXXXXXXX sol·licitant la neteja de 3 restes a la sepultura 502
Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxxxxxxxxxxxxx sol·licitant autorització per a la neteja
de les restes inhumades a la sepultura núm 502.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
2.4. Urbanisme i Obres
2.4.1. Expedient de contractació de les obres de creació d’un bulevard a Platja de Muro,
mitjançant la peatonalització en el lateral de la carretera Ma-12 del vial de servei (del carrer
de Rodríguez de la Fuente al carrer de Romaní). Adjudicació del contracte.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r- Adjudicar el contracte de les obres de creació d’un bulevard a Platja de Muro, mitjançant la
peatonalització en el lateral de la carretera Ma-12 del vial de servei (del carrer de Rodríguez de la
Fuente al carrer de Romaní), amb una durada de 4 mesos prorrogable 61 dies, a l'empresa
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS S.A., amb NIF A07042435, per l'import
917.666,90 euros (715.635,65 euros i 150.283,49 euros (21% IVA) per a la execució de l’obra +
47.043,42 euros i 4.704,34 (10% IVA) per a la gestió de residus), incloent la realització de les
millores establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, 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 direcció facultativa.
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.
3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1. Pròrroga en l’execució de les obres de «Renovació de la xarxa d’aigua potable i obres
complementàries»
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vist que l’11 de desembre de 2019 el Consell Executiu del Consell de Mallorca va acordar aprovar i
concedir les subvencions 2019-2020 per dur a terme obres d’inversió de competència municipal,
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l’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, corresponent a l’Ajuntament de
Muro subvenció per a les actuacions següents:
Renovació de la xarxa d’aigua potable i obres complementàries en els carrers Colomer,
Antoni Carrió i Sagrera de la vila de Muro.
Millora de les condicions d’accessibilitat universal en el parc infantil situat en el carrer
Circuit del Llac de Platja de Muro.
Vist que el 21 de setembre de 2020 es va signar el contracte d’obres de Renovació de la xarxa
d’aigua potable i obres complementàries en els carrers Colomer, Antoni Carrió i Sagrera de la vila
de Muro, per tramitació ordinària mitjançant procediment obert simplificat.
Vist que el 23 d’octubre de 2020 es va signar l’acta de replanteig de l’obra de «Renovació de la
xarxa d’aigua potable i obres complementàries en els carrers Colomer, Antoni Carrió i Sagrera de la
vila de Muro».
Vist que el termini d’execució de les obres és de 3 mesos a comptar des de la data de la signatura de
l’acta de replanteig.
Vist que el 8 de gener de 2021 (RGE 38) l’empresa contractista de les obres va sol·licitar una
pròrroga del termini d’execució per 1 mes en motiu de la interrupció de les obres durant les festes
de Nadal per petició de l’Ajuntament i pel retard produït en la Conselleria en la tramitació del pla de
desamiantat.
Vist que el Plec de clàusules administratives particulars per a contracte d’obres per procediment
obert simplificat de «Renovació de la xarxa d’aigua potable i obres complementàries en els carrers
Colomer, Antoni Carrió i Sagrera de la vila de Muro», preveu la possibilitat de concedir una
pròrroga del contracte per 45 dies.
Vist l’informe favorable a la concessió de l’esmentada pròrroga per termini d’un mes signat per
l’enginyer de camins, canals i ports José Mª Iglesias Estellés, director de l’obra, en data 14 de gener
de 2021, havent de finalitzar les obres el 23 de febrer de 2021.
Atès que d’acord amb la Convocatòria de subvenciones 2019-2020 per a obres de competència
municipal, per adquirir vehicles i immobles i per a honoraris de redacció de projectes i direcció
d’obres, el termini per acabar les obres finalitza el 18 de maig de 2021.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir la pròrroga d’un mes sol·licitada per a la finalització de les obres de «Renovació de la
xarxa d’aigua potable i obres complementàries en els carrers Colomer, Antoni Carrió i Sagrera de la
vila de Muro».
2n. Notificar el present acord a l’empresa contractista i al director de l’obra, pel 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 08:40
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

