Ajuntament de Muro

EXTRACTE D’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2021/11
Data: 15 de març de 2021
A les 08:00 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 08:00 hores.
1. Aprovació d’acta anterior
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 08/03/2021.
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Renúncia voluntària.
Vist l’escrit del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xx.xxx308-A) de data 08 de març de 2021(RE. 719 de
08.03.2021), relatiu a la renúncia al seu nomenament com funcionari interí en pràctiques, categoria
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administratiu, en data 14 de març de 2021.
1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de renúncia al nomenament com funcionari interí en
pràctiques, categoria administratiu, del Sra. Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (43.183.308-A), en
data 14 de març de 2021.
2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.2. Permís Lactància Acumulada.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Concedir a la xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xx.xxx.410-X), la substitució del temps de lactància per
un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent, a gaudir a partir del
dia 23 de maig de 2021, i durant un termini de 18 dies hàbils, finalitzant, per tant, dia 16 de juny de
2021.
2n. Concedir a la interessada autorització per gaudir a continuació de 22 dies de vacances (11 dies
de vacances de l’any 2020 i 11 de l’any 2021) a partir de dia 17 de juny de 2021 i fins dia 19 de
juliol de 2021.
3r. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns
2.1.3. Indemnització assistència membres tribunal. Administratiu

Vista la relació de sol·licituds d'indemnització per assistència a tribunal per la constitució d’una
borsa de treball d’administratiu.
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització
per assistència a tribunal selectiu als següents treballadors:
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns
2.1.4. Sol·licitud d’assistència jurídica.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r- Desestimar la sol·licitud del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx (xx.xxxx.832-N) d’assistència jurídica
mitjançant advocat i procurador.
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2n- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.5. Indemnització tribunal.
Vista la relació de sol·licituds d'indemnització per assistència a tribunal de la prova selectiva Policia
Local.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització
per assistència a tribunal selectiu als següents treballadors:
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació de bestretes de caixa fixa
Vist que amb data de 04.02.2021, va ser sol·licitat per els regidors amb delegacions de gestió , una
bestreta de caixa fixa per import de 181.747,33 euros, a fi d'atendre despeses corrents de caràcter
periòdic o repetitiu com a dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable,
conservació, atencions protocol·làries, i unes altres de similars característiques.
Vist que amb data 08.02.2021, per resolució de batlia N.º 2021/213 es va aprovar l'autorització de
pagaments amb el caràcter de «bestreta de caixa fixa», nomenant habilitat pagador a Joan Moragues
Pujol.
Vist que s’ha presentat per l’habilitat, compte justificatiu i a l’aplicatiu comptable figuren els
documents que la suporten .
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe d'Intervenció, i de conformitat amb allò
estipulat a la Base 44 de les Bases d’execució del pressupost municipal,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa autoritzat mitjançant Resolució
de Batlia de data 8.02.2021, amb nombre de deslliurament 2021/213, per import de 2.746,82 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.
SEGON. Comunicar la present resolució al habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.
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2.2.2.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:
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.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
10.903,83€.
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.
Sanitat i Serveis Socials
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2.2.3. Instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxx sol·licitant la neteja dels restes de xxxxxxxxxxxxxx

inhumades a la sepultura núm. 516
Vist l’expedient relatiu a la instància de Bartolomé Fornés Carrió, sol·licitant autorització per a la
neteja de les restes de Margarita Quetglas Moragues inhumades a la sepultura núm 516.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
2.3. Urbanisme i Obres
2.3.1. Expedient de modificació del projecte i del contracte de «Millora i supressió de barreres
arquitectòniques i reparació d’humitats en façanes i aules de planta baixa del col·legi Sant
Francesc d’Assís de Muro»
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2021, sobre l’inici de l’expedient de
modificació del projecte i del contracte de «Millora i supressió de barreres arquitectòniques i
reparació d’humitats en façanes i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d’Assís de Muro».
Vist que el contractista no ha presentat al·legacions durant el període d’audiència.
Vist l’informe de l’arquitecte tècnica, de data 10 de març de 2021, sobre la modificació del
contracte d’obres de «Millora i supressió de barreres arquitectòniques i reparació d'humitats en
façana i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d'Assís de Muro», que entre d’altres diu:
«D’acord amb l’anàlisi que es desenvolupa a continuació, la modificació del contracte està
justificada pel supòsit previst en l’apartat 2.b) de l’esmentat article 205 de la Llei 9/2017:
1. Els canvis que motiven la modificació del contracte d’obres es deriven de circumstàncies
sobrevingudes i que no eren previsibles durant la redacció del projecte, atès que aquestes
circumstàncies es van detectar una vegada començades les obres i es va poder accedir al subsòl de
l’edificació i a aquelles parts de l’estructura i instal·lacions que estaven ocultes mentre la part de
l’edificació objecte de les obres estava en funcionament. Per tant, la necessitat de la modificació es
deriva de circumstàncies que una Administració diligent no podia preveure.
2. La modificació no altera la naturalesa global del contracte, ja que els canvis que motiven la
modificació del contracte són els necessaris per poder realitzar i acabar correctament l’objecte de la
pròpia obra.
3. La modificació del contracte no implica una alteració en la seva quantia que excedeixi del 50 %
del seu preu inicial, IVA exclòs:
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4.
5. Pressupost d’adjudicació IVA exclòs: 98.128,05 euros Pressupost del projecte modificat IVA exclòs:
128.496,09 € % d’alteració del preu inicial: 30,95 % < 50 % »

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar definitivament la modificació del projecte i del contracte de «Millora i supressió
de barreres arquitectòniques i reparació d’humitats en façanes i aules de planta baixa del col·legi
Sant Francesc d’Assís de Muro», que passarà a tenir un import total de 155.480,27 euros
(128.496,09 € euros + 26.984,18€ IVA).
Segon. Notificar el present acord a l’interessat per el seu coneixement i efectes oportuns.
2.3.2.Aprovació 3ª i darrera certificació obra <<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 la Junta de Govern Local de 27 d’agost de 2020 va adjudicar l’obra “Renovació de la xarxa
d’aigua potable i obres complementàries en els carrers Colomer, Antoni Carrió i Sagrera de la vila
de Muro”.
Vista la certificació d’obra presentada per la direcció d’obra.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la 3ª certificació d’obra “Renovació de la xarxa d’aigua potable i obres
complementàries en els carrers Colomer, Antoni Carrió i Sagrera de la vila de Muro” presentada pel
director de l’obra, Sr. Jose Iglesias Estellés.
SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:
- EXCAVACIONES S’HORTA S.A., amb NIF A07442668, 3ª certificació de l’obra “Renovació de
la xarxa d’aigua potable i obres complementàries en els carrers Colomer, Antoni Carrió i Sagrera de
lavila de Muro” factura núm. 8293 de data 28.02.2021, per un import de 107.711,52€, (3ª
certificació 89.974,40 + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1610.61949.
2.3.3. Aprovació 1 certificació obra <<Creació Bulevard a Platja de Muro, mitjançant la
peatonalització en el lateral de la carretera Ma-12 del vial de servei (Carrer de Rodríguez de
la fuente al carrer Romaní)>>
Vist que la Junta de Govern Local de 18 de gener de 2021 va adjudicar l’obra “Creació Bulevard a
Platja de Muro, mitjançant la peatonalització en el lateral de la carretera Ma-12 del vial de
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servei(Carrer de Rodríguez de la fuente al carrer Romaní)”.
Vista la certificació d’obra presentada per la direcció d’obra.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la 1ª certificació d’obra “Creació Bulevard a Platja de Muro, mitjançant la
peatonalització en el lateral de la carretera Ma-12 del vial de servei (Carrer de Rodríguez de la
fuente al carrer Romaní)” presentada pel director de l’obra, Sr. Jose Iglesias Estellés.
SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:
- CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES ALFALTOS S.A., amb NIF A07042435, 1ª
certificació de l’obra “Creació Bulevard a Platja de Muro, mitjançant la peatonalització en el lateral
de la carretera Ma-12 del vial de servei (Carrer de Rodríguez de la fuente al carrer Romaní)” factura
núm. 10 de data 04.03.2021, per un import de 80.945,90€, (1ª certificació 66.897,44€ + IVA) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 4320.60925.
3. Acords urgents
3.1. Turisme i Zona Costanera
3.1.1. Expedient de delimitació del domini públic marítim-terrestre del tram de costa d'uns
set-cents (700) metres de longitud de la zona d'Es Comú i Sa Caseta de Capellans (Tram 3 de
Muro). Proposta econòmica d'elaboració i redacció del projecte de delimitació del domini
públic marítim-terrestre del tram de costa anomenat Sa Caseta de Capellans, terme
municipal de Muro; i proposta econòmica d'elaboració d'estudi d'antropització i aspectes
urbanístics així com d'assistència tècnica-jurídica.
La Junta de govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vista la incoació de l'expedient de delimitació del domini públic marítim-terrestre del tram de costa
d'uns set-cents (700) metres de longitud de la zona d'Es Comú i Sa Caseta de Capellans (Tram 3 de
Muro, que inclou la barra arenosa des de el límit amb el terme municipal de Santa Margalida fins
les urbanitzacions), en el terme municipal de Muro, illa de Mallorca (Illes Balears) (Anunci publicat
al BOIB núm. 24 de 18 de febrer de 2021).
Atès que l’Ajuntament de Muro és titular de béns afectats per l’expedient de delimitació; i que
l’expedient es troba en fase d’informació pública, a fi que qualsevol interessat pugui comparèixer
en el mateix, examinar els plànols de delimitació provisional del domini públic i de les servituds i
formular les al·legacions que consideri oportunes.
Vista la proposta econòmica d'elaboració i redacció del projecte de delimitació del domini públic
marítim-terrestre del tram de costa anomenat Sa Caseta de Capellans, terme municipal de Muro,
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presentada per l’empresa Forum Criteri Base S.L per import de 17.700,00 € més IVA.
Vista la proposta econòmica d'elaboració d'estudi d'antropització i aspectes urbanístics, així com
d'assistència tècnica-jurídica en la presentació i tramitació de la proposta de partió del tram de costa
anomenat Sa Caseta de Capellans, terme municipal de Muro, presentada per l’empresa Finance
Grup Capital, S.L., per import de 17.300,00 € més IVA.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.- Aprovar la proposta econòmica d'elaboració i redacció del projecte de delimitació de partió del
domini públic marítim-terrestre del tram de costa anomenat Sa Caseta de Capellans, terme
municipal de Muro, presentada per Forum Criteri Base S.L per import de 17.700,00 € més IVA.
2.- Aprovar la proposta econòmica d'elaboració d'estudi d'antropització i aspectes urbanístics, així
com d'assistència tècnica-jurídica en la presentació i tramitació de la proposta de partió del tram de
costa anomenat Sa Caseta de Capellans, terme municipal de Muro, presentada per l’empresa
Finance Grup Capital, S.L. per import de 17.300,00 € més IVA.
3.2. Administració i Personal
3.2.1. Donar compte de l’escrit de MAPFRE ESPAÑA, CIA, DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. relatiu a declinar la pròrroga de contracte d’assegurança
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Es dóna compte de l’escrit de l’entitat MAPFRE que literalment diu:
<<D. FRANCISCO CORDOBÉS BESCOS, con DNI nº 52.406.239-A mayor de edad y con
domicilio a efectos de notificaciones en Camí dels Reis 07010 de Palma de Mallorca, actuando en
nombre de MAPFRE ESPAÑA S.A.
EXPONE:
Haber recibido copia de su propuesta de prórroga del contrato suscrito en fecha 4 de abril de 2018,
entre Ajuntament de Muro y la Entidad MAPFRE ESPAÑA, CIA, DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. con CIF A-28141935, para el servicio de seguro de responsabilidad
civil/patrimonial.
Por lo que les informamos que declinamos la prórroga del contrato.>>
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:30
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
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El secretari

