Ajuntament de Muro

EXTRACTE ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2021/47
Data: 29 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. S'excusen d'assistir: 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 22/11/2021.
2.1. Comptes i Hisenda
2.1.1. Resolució subvencions primer habitatge
La Sra. Margalida Forteza surt de la Sala per trobar-se incursa en causa d’abstenció.
La Junta de Govern de dia 18 d’Octubre de 2021 va aprovar les bases reguladores que han de regir
la convocatòria pública de subvencions relatives d’ajuts per facilitar l'accés al primer habitatge als
joves de Muro 2021.
Vistes les instàncies presentades pels sol·licitants i un cop revisada la documentació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda::
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Primer. Excloure a Antònia Moncadas Cladera per no complir el punt 2.b) de les bases reguladores
de la subvenció, esser resident del municipi durant cinc dels darrers set anys.
Segon. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la ajuda a Bartolomé
Forteza Bennasar DNI 37342004D per import de 3.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1510.78900 del pressupost de despeses.
Tercer. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.2. 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
3.856,83€.
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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.
2.1.3. 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 1.696,31 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.
2.2. Urbanisme i Obres
2.2.1. Aprovació 1 certificació obra << Substitució gespa artificial pistes de tenis>>
Vist que la Junta de Govern Local de 30 d’agost de 2021 va adjudicar l’obra “Substitució gespa
artificial pistes de tenis”
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 “Substitució gespa artificial pistes de tenis” presentada
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pel director de l’obra, Sr. Onofre Isern Frontera.
SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:
- UTE PISTES MURO, amb NIF U16847428, 1ª certificació de l’obra “Substitució gespa artificial
pistes de tenis” factura núm. 1 de data 12.11.21, per un import de 65.531,60€, (1ª certificació
56.719,26 + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.63218.
2.2.2. Aprovació contracte de serveis per a la realització d'inspeccions inicials i periòdiques,
per part d'organismes de control autoritzats (OCA), per a les instal·lacions elèctriques de baixa
tensió, mitjançant procediment obert simplificat (exp. 28/2021)
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb un
únic criteri d’adjudicació, del servei per a la realització d’inspeccions inicial i periòdiques, per part
d’organismes de control autoritzats (OCA), per a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, amb
una durada de 18 setmanes, amb un pressupost base de licitació per import de 27.243,15 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 9200.22799 del vigent pressupost municipal de 2020.
Així mateix, al tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual, l’Ajuntament haurà d’assumir el
compromís d’incloure en els pressuposts dels exercicis de 2022, el crèdit adequat i suficient per fer
front a les obligacions derivades del mateix.
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.
El Sr. Francisco Sabater Mulet, Secretari de la Corporació, Vocal.
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3. Acords urgents
3.1.1. Aprovació contracte d'obres per a la renovació de l'enllumenat públic zona"Ses Fotges",
mitjançant procediment obert simplificat (exp. 29/2021)
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el projecte tècnic redactat per l’enginyer tècnic industrial, Mateo Torelló
Quetglas, per a la renovació de l’enllumenat públic de la zona «Ses Fotges».
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb un únic
criteri d’adjudicació, per a la renovació de l’enllumenat públic de la zona «Ses Fotges», amb una
durada de 2 mesos, prorrogable per 1 mes més, amb un pressupost base de licitació per import de
100.530,50 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 1650.61925 del vigent pressupost municipal de 2021.
Així mateix, al tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual, l’Ajuntament haurà d’assumir el
compromís d’incloure en els pressuposts dels exercicis de 2022, el crèdit adequat i suficient per fer
front a les obligacions derivades del mateix.
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 projecte tècnic. 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:
-

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.

3.2. Turisme i Zona Costanera
3.2.1. Aprovació de contracte menor d'obra per a la reparació de les instal·lacions de la caseta
de fusta, sostre de la torre i tarima de la platja de Platges de Muro.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vist l’informe del regidor de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:
<< Necessitat a satisfer
REPARACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CASETA DE FUSTA, SOSTRE DE LA
TORRE I TARIMA, A LA PLATJA DE PLATGES DE MURO.
Característiques del contracte
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: REPARACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LA CASETA DE FUSTA,
SOSTRE DE LA TORRE I TARIMA, A LA PLATJA DE PLATGES DE MURO.
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 9.823,50€
IVA: 2.062,94 €
Preu: 11.886,44 €
Durada: 1 MES
Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: C.J. FUSTES I DERIVATS, S.L.
NIF/CIF: B57882961
El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
S’adjunten 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:
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1r. Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista C.J. FUSTES I DERIVATS, S.L., NIF
B57882961, per un import de 11.886,44 € (IVA inclòs).
2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1730.21000 del vigent pressupost municipal.
3r.- Un cop realitzada l’obra, 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 08:20
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

