Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2021/45
Data: 15 de novembre de 2021
A les 08:05 hores, es reuneix 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 acta anterior
la Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 08/11/2021.
2.1. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.1.1. III Concurs d’Aparadors.
La regidora de comerç presenta la proposta de bases reguladores que han de regir la convocatòria
del III Concurs d’Aparadors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
- Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria III Concurs Aparadors.
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L’Ajuntament de Muro, mitjançant la Regidoria de Comerç, convoca la III edició del Concurs
d'aparadors, per tal d’impulsar l’animació comercial i crear un ambient festiu que doni una bona
imatge comercial a tots els seus veïns i visitants. Les presents bases contenen els requisits que
hauran de complir els comerços que participen en el III Concurs d’Aparadors.
1. Participants:El Concurs d’Aparadors per a establiments comercials tindrà un àmbit geogràfic

circumscrit al municipi de Muro.
2. Convocatòria:Des de la data d’aprovació d’aquestes bases per la Junta de Govern local fins al dia

de desembre de 2021.
3. Temàtica:"Nadal".

4. Durada: els aparadors hauran d’estar guarnits del dia 4 de desembre al 7 de gener de 2022.

5. Presentació de sol·licituds: Registre General de l’Ajuntament de Muro.

Al moment de la inscripció s’adjuntarà l’identificatiu del concurs d'aparadors.
6. Termini de presentació de sol·licituds: Des de la publicació de la convocatòria fins al 3 de

desembre de 2020.
7. Objecte: Poden guarnir els aparadors els comerços, del dia 4 de desembre al 7 de gener de 2022.

8. Jurat:Designat per l’Àrea de Comerç, integrat per un màxim de 3 experts en el sector del comerç.

La composició del Jurat podrà modificar-se si hi ha causes justificades per fer-ho. El jurat es basarà
en l’Originalitat, Impacte comercial, la Qualitat artística, il·luminació, el respecte pel medi ambient
i el tema "Viu Nadal a Muro". Aquest jurat exercitarà la valoració, la qual justificarà
documentalment mitjançant acta firmada pels seus integrants, el dia 12 de desembre. Així mateix,
l’Ajuntament de Muro donarà publicitat del concurs i inclourà les imatges dels aparadors premiats
en les pàgines web municipals: www.ajmuro.net, facebook, instagram i la BDNS.
9. Visita:S’efectuarà: entre els dies 4 i 10 de desembre de 2021 durant el capvespre de 18:00 h de

la tarda a les 20:00 h de la nit. Els aparadors hauran d’estar visibles durant l’horari de visita. Els
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establiments que no tinguin aparadors visibles dins l’horari de visita, no seran considerats per a la
concessió dels premis. Els establiments que el dia de la visita no tinguin decorat l’aparador tampoc
seran avaluats pel jurat. La visita del jurat a l’establiment és única, i es farà segons de termini
l’organització, dins dels terminis i horaris fixats per les presents bases.
10. Veredicte del jurat:Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix si

aquest ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun premi. Qualsevol qüestió que
sorgeixi no prevista en aquestes bases l’ha de resoldre l’organització i ha de ser acceptada pels
participants obligatòriament.
11. Requisits dels beneficiaris:Per a tindre la condició de beneficiari, aquests tendran que trobar-se

al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, així com amb l’Ajuntament de
Muro, i no concórrer alguna de les circumstàncies dels articles 13.2 i 13.3 de la LGS.
La no concurrència d’aquestes circumstàncies es pot acreditar mitjançant la presentació d’una
declaració responsable davant l’Ajuntament de Muro. En cas de no presentar aquesta declaració
s’haurà d’autoritzar a l’Ajuntament de Muro per poder comprovar aquestes dades.
12. Aplicació pressupostària: dotació pressupostària de 600 €. Partida pressupostària 4300.48212

pressupost 2021. Termini resolució: 10 de gener de 2022. La resolució posa fi a la via
administrativa.
13. Publicitat: Base de Datos Nacional de Subvenciones i www.ajmuro.net

14. Procediment: concurrència competitiva.

15. Òrgan de resolució:L’òrgan competent per l’ordenació, instrucció és la Regidoria de Comerç i

Mercat Municipal, i l’òrgan competent per a la resolució és la Junta de Govern Local.
16. Pagament:transferència bancària, una vegada realitzada la resolució per la Junta de Govern

Local.
17. Legislació aplicable:Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el RD

887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General
de subvencions.
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Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Premis
Primer Classificat: 300 Euros.
Segon Classificat: 200 Euros.
Tercer Classificat: 100 Euros.

ANNEX I: SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ
Dades del/la sol.licitant
Nom comerç

CIF

Adreça

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

SOL·LICIT
la participació a la III Edició del Concurs d’Aparadors.
I DECLAR:
1. Que són certes les dades que consten en aquesta sol·licitud.
2. Que compleixo i accepto tots el requisits exigits a les bases específiques reguladores de la
convocatòria de subvencions.
3. Que hem trobo al corrent en les meves obligacions tributàries i de la Seguratat Social, així com
amb l’Ajuntament de Muro.
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,

de

de 2021

.

Signatura

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MURO
2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació premis pesada carabassa 2021
Vist la Resolució de Batlia núm. 2021/889 de dia 24 de setembre de 2021 d’aprovació de les Bases
Reguladores que han de regir la prova del concurs de la pesada de la carabassa (expedient
2021/1896).

Vist la relació dels guanyadors dels premis de la pesada de la carabassa de les següents categories:
CARABASSA AUTÒCTONA MÉS FEIXUGA

-1er premi: 3 euros/kg en metàl·lic: Bernat Cloquell Noceras 68,5 kg
-2on premi: 3 euros/kg en metàl·lic Margalida Cloquell Gamundi: 43 kg
-3er premi: 3 euros/kg en metàl·lic: Miguel Ramis Ramis 33,45
CARABASSA NO AUTÒCTONA MÉS FEIXUGA
-1er premi: 1 euros/kg en metàl·lic: Miguel Cloquell Fornari 431,6kg
- 2on premi: 1 euros/kg en metàl·lic: Jaime Perelló Moragues 184,8 kg
- 3er premi: 1 euros/kg en metàl·lic: Juan Jaume Aguiló Ramis 122 kg
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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1r.- Adjudicar els premis de la pesada de la carabassa 2021 als guanyadors per un import total de
1.274,49 €.

2n.- Disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per un import de 1.274,49 € euros en
concepte de les adjudicacions dels premis amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3380.48203.

CARABASSA AUTÒCTONA MÉS FEIXUGA
- Bernat Cloquell Noceras 68,5 kg: 205,50 euros
- Margalida Cloquell Gamundi 43 kg: 129 euros
- Miguel Ramis Ramis 33,45 kg: 100,35 euros
CARABASSA NO AUTÒCTONA MÉS FEIXUGA
- Miguel Cloquell Fornari 431,6kg: 532,84 euros
- Jaime Perelló Moragues 184,8 kg: 184,80 euros
- Juan Jaume Aguiló Ramis 122 kg: 122 euros

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:
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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
13.343,16 euros.
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.
2.2.3. Aprovació 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 2.756,81 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.
SEGON. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.Esports
2.2.4. Aprovació expedient de contractació d'obres pel tancament de pista esportiva del
poliesportiu municipal, mitjançant procediment simplificat (exp. 25/2021)
Vist el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecta municipal, Miquela Costa Ramis, pel
tancament de pista esportiva del poliesportiu municipal,
Atès que a tal efecte han estat redactats Plecs de Clàusules Administratives Particulars, els quals
han de regir el contracte.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat, amb un únic criteri d’adjudicació.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, 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:
PRIMER. Aprovar el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecta municipal, Miquela Costa
Ramis, pel tancament de pista esportiva del poliesportiu municipal.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb un
únic criteri d’adjudicació, pel tancament de pista esportiva del poliesportiu municipal, amb una
durada de 4 setmanes, prorrogable per 2 setmanes més, amb un pressupost base de licitació per
import de 73.212,63 euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.
TERCER. Autoritzar per a l’anualitat de 2021, la despesa derivada del present contracte, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.63218 del vigent pressupost municipal de 2021.
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el present contracte
mitjançant procediment obert simplificat.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible
aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
SETÈ. Designar als membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició en el perfil
de contractant:
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-

El Sr. Antoni Serra Sastre, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de la
Mesa.
La Sra. Catalina Mª Balaguer Fuster, TAG de l'Ajuntament, que actuarà com a Secretari de
la Mesa.
El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l’Ajuntament, Vocal
El Sr. José Gómez de la Cruz, Interventor de la Corporació, Vocal.
El Sr. Francisco Sabater Mulet, Secretari de la Corporació, Vocal.

2.3. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Declaració institucional amb motiu de la celebració del DIA MUNDIAL CONTRA EL
CÀNCER DE PULMÓ
Es dóna compte de la proposta de de declaració institucional que literalment diu:
<<DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA
MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE PULMÓ · 17 de novembre de 2021.
El càncer de pulmó és el quart tumor més freqüent, si es tenen en compte homes i dones. En aquest
sentit, és important destacar l'augment progressiu del nombre de casos de càncer de pulmó que
s'està observant en els últims anys en la població femenina (en la població masculina s'observa una
estabilització).
És la principal causa de mort per càncer. Més del 80% dels càncers de pulmó es diagnostiquen en
estadis avançats (estadis IIIB/IV), quan la curació és molt problemàtica o impossible: la
supervivència depèn en gran manera de l'etapa en què es troba el tumor en el diagnòstic. Malgrat els
avenços terapèutics dels últims anys, la supervivència del càncer de pulmó se situa al voltant del
15% i menys del 5% si només prenem els diagnosticats en etapes finals.
El tabac és responsable del 81% dels càncers de pulmó i del 30% de les morts per càncer. I és el
principal factor de risc, està darrere del 90% de les morts causades per càncer de pulmó. El consum
de tabac és la principal causa de malaltia, discapacitat i mort en el món. A Espanya en provoca
52.000 morts anuals.
Els fumadors també tenen major risc de patir càncer de boca, llavis, llengua, laringe i faringe,
càncer d'estómac, d'esòfag, de pàncrees, de bufeta, de ronyó, de coll d'úter, de còlon i de recte, de
fetge, de mama, de la cavitat nasal, d'ovari i unes certes formes de leucèmia.
Al nostre país, el 24% de la població diu que fuma diàriament o ocasionalment. El consum de tabac
comença als 13 anys. En aquest sentit, és fonamental avançar en les mesures que s'han demostrat
eficaces per augmentar les barreres d'entrada i reduir l'inici del tabaquisme.
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S’estima que el càncer de pulmó es convertirà en un greu problema de salut pública en els pròxims
anys, principalment a causa de l'elevat nombre de nous casos i la seva mortalitat i la tendència
esperada en aquest sentit, i els costos associats i la morbiditat.
A la nostra Comunitat Autònoma, segons les dades de l’Observatori del Càncer de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer*, l’any 2020, la incidència en càncer de pulmó va ser de 609 casos
diagnosticats – enfront dels 576 casos diagnosticats el 2019 –, xifres que el situen en quart lloc
després del càncer de còlon, mama i pròstata; però és el primer tipus de tumor amb un major
nombre de defuncions: 533 l’any 2020 i una taxa del 66%, molt per davant de les 320 defuncions
per càncer colorectal.
El nombre de persones que fumen diàriament a les Illes Balears és de 239.554, Un 23% de la
població de més de quinze anys.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de
Pulmó, manifesta que les antitabac actuals són insuficients. Cal ampliar els espais lliures de fum,
garantint la vigilància i el compliment de la llei modificada.
Sol·licita al Govern de les Illes Balears que mantingui en el temps les mesures antitabac posades en
marxa per frenar la pandèmia de la COVID-19 i la prohibició de fumar en espais públics com a
mesura de prevenció de malalties com el càncer o les cardiopaties.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Muro advoca perquè es duguin a terme les accions pertinents per
a fomentar més espais lliures de fum, per respectar i garantir el dret a la salut de les persones,
especialment dels menors d'edat, que actualment estan molt exposats al fum de segona mà.
Així mateix, l’Ajuntament de Muro manifesta el seu suport a la recerca del càncer, com a
instrument imprescindible en la lluita contra aquesta malaltia, i trasllada el seu reconeixement a
totes les associacions i entitats que estan acompanyant a les persones afectades pel càncer pel seu
compromís i labor continuada.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la declaració institucional.
2.3.2. Expedient de contractació del subministrament d'un vehicle isoterm per a repartiment
de menjar 100% elèctric per a ús de serveis socials. Declaració de procediment desert
Vist l’expedient de contractació del subministrament d’un vehicle isoterm per a repartiment de
menjar, 100% elèctric per a ús de Serveis Socials, aprovat per Junta de Govern Local de dia 25
d‘octubre de 2021.
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Atès que no s’han presentat ofertes dintre del termini concedit a l’efecte, una vegada publicat el
corresponent anunci de licitació al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació del Sector
Públic.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Declarar desert el procediment de contractació del subministrament d’un vehicle isoterm
per a repartiment de menjar, 100% elèctric per a ús de Serveis Socials, per manca de licitadors.
Segon. Publicar el present acord en el perfil del contractant de la Plataforma de Contractació del
Sector Públic.
2.4. Urbanisme i Obres
2.4.1. Nou ICIO per les al·legacions presentades dintre d'expedient de legalització d’habitatge
Antecedents
1. Per acord de la Junta de Govern Local, de data 25/01/2021, es va concedir llicència
urbanística al SR. ANTONIO RIUTORT TUGORES, amb DNI 78207013K, i domicili al C/
NOTARI RAFEL SOCIES, 14,07440 MURO, consistents en la legalització d’habitatge
entre mitgeres, al carrer Notari Rafel Socies, 14, d’aquest terme municipal, expedient
número 119/2017. En dit acord es va fitxar un ICIO a pagar per un import de 5.294,05 € i es
va imposar una sanció de legalització per un import de 8.070,21 €.
2. En data 10/02/2021, i registre d’entrada número 445, la part interessada sol·licita que per
part dels serveis tècnics municipals, fos revisada la sanció imposada, i l’ICIO fitxar a pagar.
3. En data 21/11/2013, la Junta de Govern Local va acordar concedir llicència urbanística per a
la construcció d’una nau en el mateix indret, expedient número 120/2012
4. En data 08/03/2021, l’arquitecta tècnica municipal va emetre informe en el qual indica, entre
altres, que:
«El projecte autoritzat mitjançant l’expedient 119/2017, contempla la legalització de la
totalitat de les obres i no únicament les de canvi d’ús de nau sense ús determinat a
habitatge.»
5. En data 05/11/2021, l’interventor municipal va emetre informe, el qual conclou:
«Conclusió
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La base impossable de l’Impost total queda determinada per el pressupost d’execució
material per un import de 215.205,64€.
Aquesta execució material s’ha realitzat en dues parts:
1. Exp. 120/2012. Execució Material : 92.860,00€.
2. Exp. 119/2017. Execució Material: 122.345,64€.
Per tant, la liquidació corresponent al expedient 119/2017 s’ha de calcular aplicant a la base
impossable de 122.345,64€ el tipus de gravemen vigent del 2,46%, no constant a l’expedient
que sigui aplicable cap de les bonificacions previstes a l’ordenança fiscal de l’impost.
Atès l’exposat, la quota de ICIO corresponent al exp. 119/2017 és de 3.009,70€.”
6. En data 05/11/2021, el TAG d’Urbanisme i Activitats, va emetre informe indicant el
següent:
«Conclusió
El procediment sancionador d’aquest expedient s’ha de basar amb el que indiquen els
informes emesos per l’arquitecta tècnica i l’interventor municipal, per tant, la base
imposable de la qual s’ha abstreure la sanció de legalització es de 122.346,64 €, i no de
215.205,64 €, com es va acordar a l’ acord de la Junta de Govern Local, de data
25/01/2021.»
Consideracions jurídiques
1. L’article 146 i següents de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes
Balears (LUIB).
2. La Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística.
3. El Reglament de procediment de potestat sancionadora de les Illes Balears, aprovat pel
Decret 14/1994, de 10 de febrer.
Amb referencia a la llicència urbanística concedida al Sr. JAIME ANTONIO RIUTORT
TUGORES, per a la LEGALITZACIÓ D'HABITATGE ENTRE MITGERES, situat al carrer
NOTARI RAFEL SOCIES, 14, núm. 119/2017.
La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda:
1. Fitxar el cost provisional de les obres en l'import de 122.345,64€ €, amb la taxa pagada, i
l’ICIO a pagar de 3.009,70 €.
2. Notificar la present resolució a la persona interessada, amb expressió dels recursos procedents.
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2.4.2. Contracte menor d'obres de substitució de reg del camp de futbol. Realització de rases,
arquetes i formigonada
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
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE REG DEL CAMP DE FUTBOL.
REALITZACIÓ DE RASES, ARQUETES I FORMIGONADA
Característiques del contracte
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE REG DEL CAMP DE
FUTBOL. REALITZACIÓ DE RASES, ARQUETES I FORMIGONADA
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 6.867,16 €
IVA: 1.442,10 €
Preu: 8.309,27 €
Durada: 1 SETMANA
Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: EXCAVACIONES Y OBRA PÚBLICA BOU S.L.
NIF/CIF: B16621674
El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
S’adjunta un dels tres 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

INFORME
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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 EXCAVACIONES Y OBRA PÚBLICA
BOU S.L., NIF B16621674, per un import de 8.309,27 € (IVA inclòs).
2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3420.63309 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.
2.4.3. Contracte menor d'obres de substitució del sistema de reg del camp de futbol. Obres de
canonades i aspersors
Vist l’informe del batle de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:
« Necessitat a satisfer
OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE REG DE CAMP DE FUTBOL. OBRES DE
CANONADES I ASPERSORS.
Característiques del contracte
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: OBRES DE SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE REG DE CAMP DE
FUTBOL. OBRES DE CANONADES I ASPERSORS.
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Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 16.248,11 €
IVA: 3.412,10 €
Preu: 19.660,21 €
Durada: 1 SETMANA
Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: ELECTRICA PUIGCERCOS S.A.U.
NIF/CIF: A07072911
El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
S’adjunta un dels tres 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

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 ELECTRICA PUIGCERCOS S.A.U., NIF
A07072911, per un import de 19.660,21 € (IVA inclòs).
2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3420.63309 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.
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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.
3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1. Contracte menor d'obres per realitzar reparació del magatzem del cementeri.
Substitució de forjat
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vist l’informe del Batle de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:
« Necessitat a satisfer
OBRES DE REPARACIÓ DEL MAGATZEM DEL CEMENTERI. SUBSTITUCIÓ FORJAT
Característiques del contracte
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: OBRES DE REPARACIÓ DEL MAGATZEM DEL CEMENTERI.
SUBSTITUCIÓ FORJAT
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 13.472,52 €
IVA: 2.829,23 €
Preu: 16.301,96 €
Durada: 1 MES
Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: CONSTRUCCIONES J SANCHEZ MALLORCA RUSTIC SL
NIF/CIF: B57328536
El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
S’adjunten els tres pressuposts sol·licitats.
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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

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 CONSTRUCCIONES J SANCHEZ
MALLORCA RUSTIC SL, NIF B573285369, per un import de 16.301,96 € (IVA inclòs).
2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1640.63215 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.
3.2. Sanitat i Serveis Socials
3.2.1. Aprovació expedient contractació subministrament d'un vehicle isoterm 100% elèctric
per a ús de serveis socials , mitjançant procediment obert simplificat (exp. 26/2021).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vista la memòria justificativa de la necessitat del contracte, redactada per l’enginyer municipal,
Miloud El Yazidi Haitof.
Atès que a tal efecte han estat redactats Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques, els quals han de regir el contracte.
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A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat, amb un únic criteris d’adjudicació.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, 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:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb un
únic criteris d’adjudicació, pel subministrament d’un vehicle isoterm per a repartiment de menjar
100% elèctric per a ús dels serveis socials, amb un pressupost base de licitació per import de
53.773,61 euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.
SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2021, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 2330.62400 del vigent pressupost municipal de 2021.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert simplificat.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible
aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
SISÈ. Designar als membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició en el perfil
de contractant:
-

El Sr. Antoni Serra Sastre, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de la
Mesa.
La Sra. Catalina Mª Balaguer Fuster, TAG de l'Ajuntament, que actuarà com a Secretari de
la Mesa.
El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l’Ajuntament, Vocal
El Sr. José Gómez de la Cruz, Interventor de la Corporació, Vocal.
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-

El Sr. Francisco Sabater Mulet, Secretari de la Corporació, Vocal.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:25
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

