
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2022/25
Data: 20 de juny de 2022

A les 08:00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària.

Assisteixen:

Miguel Porquer Tugores, batle-president
Antoni  Serra  Sastre,  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.

S’inicia la sessió a les 08:05 hores.

1. Aprovació acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la’cta de la sessió de 13/06/2022

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Baixa Voluntària. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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1r.  Donar-se  per  assabentada  de  la  voluntat  de  renúncia  al  nomenament  com funcionari  interí
categoria zelador d’obres i activitats, del Sr. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx (xx.xxx.888-R), en
data 29 de juny de 2022.

2n. Notificar el present acord a la persona interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.2. Donar compte de la sentència del Jutjat del contenciós administratiu núm. 1 de Palma
de Mallorca relativa a reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra. xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx (proced. Abreujat 40.2021)

Es dóna compte de la sentència estimatòria de data 16 de maig de 2022, número 258/2022
que té el caràcter de ferme, del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma, N.I.G.
07040 45 3 2021 0000151 PA procediment abreviat 0000040/2021 sobre indemnització per
danys i perjudicis i amb registre d’entrada a l’Ajuntament de Muro, el dia 9 de juny de 2022,
amb el número 2707, relativa a responsabilitat patrimonial de la Sra. xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxx, pels danys causats per caiguda a la via pública el dia 6 de gener de 2019 al carrer Lluís
Carreres, a l’altura del número 22 per falta de rajoles a la vorera.

La qual diu literalment:

«DECISIÓ

Estimo la demanda formulada pel procurador Onofre Perelló Alorda, en representació de
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, i, en conseqüència:

- declaro no conforme a Dret la resolució impugnada i l’anul·lo.
- Condemno a l’Ajuntament de Muro a pagar al recurrent la quantitat de 22.450,66€
actualitzada, més els interessos des que es va interposar la reclamació a la via administrativa (
12 de febrer de 2019).

Condemno a les costes causades a la part actora a l’Ajuntament amb el límit de 500 € per tots
els conceptes.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i informeu-les que és ferma i no s’hi pot interposar cap
recurs ordinari.

Així ho mano i ho signo»

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
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2.1.3. Adhesió al conveni de col·laboració en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les
administracions públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears

Vist el conveni de col·laboració signat el dia 20 de setembre de 2021 entre el Govern de les Illes
Balears, els Consells Insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i l’Ajuntament de Palma,
en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l’àmbit territorial de
les Illes Balears.

Vist el protocol per a l’adhesió de l’Ajuntament de Muro a l’esmentat conveni.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

Primer. Adherir-se al Conveni en matèria d’interoperabilitat telemàtica entre les administracions
públiques de l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Segon. Nomenar el Sr. Antoni Carrió Calvó, Sotsinspector acctal. de la Policia Local, com a
interlocutor únic de l’entitat davant la comissió de seguiment del Conveni esmentat.

2.1.4. Llicència sense retribució. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Concedir a la Sra. xxxxx x xxxxx xxxxxxx (xx.xxx.424-W) una llicència sense retribució per
assumptes propis des de dia 14 de juliol fins al 31 de juliol de 2022; amb l’advertiment que, d’acord
amb l’article 14.5 del Decret 47/1995, la treballadora no tendrà dret a cap retribució durant la
llicència, i tampoc causarà baixa en el règim general de la Seguretat Social.

2n. Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.5. Ajuda formació. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

1r. Autoritzar,  disposar, reconèixer  l’obligació i ordenar el  pagament per l’import de 15,00€ en
concepte d’ajuda per a estudis a la Sra. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx.xxx.829-P).

2n. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.2.1. Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l’Ajuntament de
Muro en matèria de consum, programa «Consum a ca teva»
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Vista la proposta de conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l’Ajuntament
de Muro en matèria de consum, programa “ Consum a ca Teva”, que literalment diu:

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l’Ajuntament de XXXX en
matèria de consum, programa «Consum a ca teva» 
Parts
Patricia Gómez Picard, consellera de Salut i Consum en virtut del Decret 10/2019, de 2 de juliol, de
la presidenta de las Illes Balears, en nom i representació de la Comunitat Autònoma, en exercici de
les facultats que li confereixen els articles 11c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la Llei 7/2014, de 23 de
juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.

XXXX, batle/batlessa de l’Ajuntament de XXXX, (d’ara endavant l’Ajuntament) en virtut de
(indicar nomenament XXXX) en exercici de les facultats que li confereixen l’article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.

Antecedents

1. L’article 51 de la Constitució espanyola disposa que els poders públics han de garantir la defensa
dels consumidors i usuaris i protegir-ne els interessos econòmics legítims mitjançant procediments
eficaços. La Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut i Consum ha d’acomplir el
mandat constitucional, en especial quan els interessos econòmics legítims dels consumidors i
usuaris es veuen afectats amb caràcter general. Aquest mandat connecta amb la funció que
l’Administració pública té encomanada constitucionalment a l’article 103 de servir amb objectivitat
els interessos generals.

2. D’altra banda, l’article 30.47 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, estableix que la comunitat autònoma té la competència exclusiva
en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, en el marc de les bases i l’ordenació de l’activitat
econòmica  general  i  en  el  marc  de  les  bases  i  la  coordinació  general  de  la  sanitat.  També  té
competència exclusiva en la regulació i el foment de les associacions de consumidors i usuaris i en
la regulació dels procediments de mediació.

3. La Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut i Consum exerceix competències,
entre d’altres, en matèria de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries; informació i
atenció a les persones consumidores i usuàries; tramitació i mediació de les reclamacions i
denúncies de consum, i resolució de les controvèrsies a través de l’arbitratge de consum.

4. A més, l’article 91 de la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i
usuàries de les Illes Balears, estableix que el  Govern de les Illes Balears dirigeix la política de
defensa dels consumidors,  exerceix la potestat  reglamentària  en la matèria  i  ha de promoure la
col·laboració entre les administracions en la consecució dels objectius que fixa la Llei esmentada.
Així mateix, l’apartat 2 de l’article esmentat estableix que a l’efecte de coordinar l’actuació de les
diverses administracions públiques, s’hi poden establir acords que permetin rendibilitzar els
recursos humans i materials.
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5. L’article 94 de la Llei 7/2014 de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes
Balears regula la col·laboració interadministrativa, en especial de l’Administració autonòmica de
consum amb els municipis.

6. L’article 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, relatiu a les
relacions interadministratives, estableix que, per a la coordinació i eficàcia administrativa efectives,
l’Administració General de l’Estat, així com les administracions autonòmica i local, d’acord amb el
principi de lleialtat institucional, en les seves relacions recíproques, han de prestar en el seu àmbit la
cooperació i assistència actives que les altres administracions puguin necessitar per al compliment
eficaç  de  les  seves  tasques.  D’altra  banda,  l’article  57  de  la  Llei  7/1985 regula  la  cooperació
econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les administracions de l’Estat i de
les  comunitats  autònomes  en assumptes  d’interès  comú,  que s’ha de dur  a  terme  amb caràcter
voluntari, i poden tenir lloc mitjançant els convenis administratius que se subscriguin.

7. En el mateix sentit es recull a l’article 141.1.d) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, que estableix que les administracions públiques han de prestar, en l’àmbit propi,
l’assistència  que les altres administracions puguin sol·licitar  per a l’exercici  eficaç de les seves
competències.

8. L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, atribueix als ajuntaments la
facultat de promoure les actuacions adequades per satisfer les necessitats de la comunitat veïnal, i
l’article 29.2.v) de la Llei 20/2006 municipal i de règim local de les Illes Balears disposa que els
municipis de les Illes Balears tenen en tot cas competències pròpies en matèria de regulació i gestió
dels sistemes d’arbitratge de consum, informació i educació de les persones consumidores.

9. En aquest  marc de col·laboració,  la  Conselleria  de Salut  i  Consum i  l’Ajuntament,  tenen la
voluntat d’unir esforços per establir una via de col·laboració àgil i eficaç en benefici dels
consumidors i usuaris, mitjançant l’organització d’actes divulgatius en matèria de consum i defensa
dels consumidors i usuaris. Per això, les dues parts acorden subscriure aquest conveni, el qual té
naturalesa  administrativa i  es regula pel  que disposen la Llei  40/2015, d’1 d’octubre,  de règim
jurídic  del  sector  públic,  i  l’article  78  de  la  Llei  3/2003,  de  26  de  març,  de  règim jurídic  de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni, d’acord amb les següents

Clàusules
Primera
Objecte del conveni

Aquest conveni té  per objecte definir el marc de col·laboració entre la Conselleria de Salut  i
Consum i l’Ajuntament de XXXX, amb la finalitat de coordinar l’organització d’actes divulgatius
en matèria de consum i defensa dels consumidors i usuaris en el municipi de XXXX, i de facilitar la
presentació de reclamacions de les persones consumidores i usuàries del municipi a les
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dependències municipals.

Segona
Compromisos específics

a) L’Ajuntament ha de col·laborar amb la Conselleria de Salut i Consum en la recepció de
reclamacions de consum que presentin a les dependències municipals els seus residents, i les ha de
traslladar a la Direcció General de Consum al més aviat possible. La Direcció General, una vegada
que rebi les reclamacions, les ha de tramitar per ordre rigorós d’entrada en el Registre.

b) L’Ajuntament es compromet a facilitar la infraestructura necessària per realitzar els actes
divulgatius  d’informació i  formació,  com ara els locals adequats per a la formació i  divulgació
presencial i per videoconferència, i 4 convocar-hi els residents amb antelació suficient quan
organitzi actes divulgatius en el seu municipi.

c) La Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut i Consum es compromet a posar a
disposició de l’Ajuntament els monitors i conferenciants especialistes en temes de consum i defensa
dels consumidors que necessiti, tot tenint en compte les disponibilitats de la Direcció General. Per
això, ambdues parts han d’elaborar de manera conjunta un calendari d’actes per dur a terme en el
municipi de XXXX, que permeti aprofundir en les qüestions més rellevants per als consumidors.

Tercera
Obligacions econòmiques

Aquest conveni no suposa cap compromís de despesa per a les parts, les quals han de dur a terme
els compromisos amb el recursos materials i personals de què disposen.

Quarta
Extinció del Conveni

Són causes d’extinció del conveni:

d) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
e) L’acord mutu de les parts.
f) L’incompliment dels compromisos assumits per les parts.
g) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni
sempre que no sigui imputable a qualsevol de les parts del conveni.
h) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

Cinquena
Comissió de seguiment
Es preveu l’existència d’una comissió de seguiment amb representació d’ambdues parts, formada

per dos representants de la Conselleria de Salut i Consum i dos representants de l’Ajuntament, que
s’han de reunir, si és necessari, amb l’objectiu de fer el seguiment i resoldre els possibles dubtes i
controvèrsies.
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Sisena
Vigència

Aquest conveni entra en vigor el dia que se signi i tindrà una durada de quatre anys. No obstant
això,  les parts poden acordar-ne expressament la pròrroga, de conformitat  amb el que estableix
l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, fins a quatre
anys més.

Setena
Naturalesa i règim jurídic

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i  es regula pel que disposen amb
caràcter bàsic la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 78 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni.

Palma en la data de la signatura electrònica

Per la Conselleria de Salut i Consum Per l’Ajuntament de XXX »

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l’Ajuntament de
Muro en matèria de consum, programa “ Consum a ca Teva”.

2. Comunicar el present acord a la Conselleria de Salut i Consum, pel seu coneixement i als efectes
oportuns.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Aprovació de contractes menors

Vists els informes dels regidors de l’Ajuntament de Muro relatius als contractes menors que es
relacionen.
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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.

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
24.813,43€.

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.
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2.3.2. Aprovació del bestretes de caixa fixa

Vist que amb data de 08.02.2022, 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 11.02.2021, per resolució de batlia N.º 2022/125 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 11.02.2022, amb nombre de deslliurament 2022/125, per import de 5.070,29 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.

SEGON. Aprovar la reducció del crèdit bestret de l’aplicació 1730.22105 per un import de
2.179,97€.

TERCER. Comunicar la present  resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.
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2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Expedient de contractació per al servei metge a la residència Reina Sofia, mitjançant
procediment obert simplificat (Exp. 17/2022)

Vista la Memòria justificativa de la necessitat del contracte de data 8 de juny de 2022, i l'Informe
d'insuficiència de mitjans de data 9 de juny de 2022, ambdós documents redactats per la Directora
de la Residència Reina Sofia

Atès que a tal efecte han estat redactats Plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, 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.

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:

1r.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, pel servei metge
per la Residència Reina Sofia, amb una durada de dos anys, prorrogable per dos anys més, per mutu
acord  de  les  parts, per  un  import  total  de  24.960,00  euros  (IVA exempt),  convocant la  seva
licitació.

2n.- Autoritzar per a l’anualitat de 2022, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2350.22727 del vigent pressupost municipal de 2022.

Així mateix,  al tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual,  l’Ajuntament haurà d’assumir el
compromís d’incloure en el pressupostos dels exercicis de 2023-2024, el crèdit adequat i suficient
per fer front a les obligacions derivades del mateix.

3r.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
regiran el present contracte mitjançant procediment obert simplificat.

4t.- 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.

5è.- 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.
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6è.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de
contractant:

- El Sr. Miquel Porquer Tugores, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de la
Mesa.
- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l'Ajuntament.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, secretari de la Corporació. Vocal
- El Sr. José Gómez de la Cruz, interventor de la Corporació, Vocal.
- La Sra. Cristina Elvira Casado Delgado, funcionària interina de la Corporació, que actuarà com a
secretària de la Mesa.

2.4.2. Expedient de contractació pel servei de teràpia ocupacional per a la Residència Reina
Sofia de Muro, mitjançant procediment obert simplificat (exp. 18/2022)

Vista la Memòria justificativa de la necessitat del contracte de data 8 de juny de 2022, i l'Informe
d'insuficiència de mitjans de data 9 de juny de 2022, ambdós documents redactats per la Directora
de la Residència Reina Sofia

Atès que a tal efecte han estat redactats Plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, 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.

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:

1r.- Aprovar l'expedient  de contractació,  mitjançant  procediment obert simplificat,  pel servei de
terapia ocupacional de la Residència Reina Sofia, amb una durada de dos anys, prorrogable per dos
anys més, per mutuu acord de les parts, per un import total  de 23.040,00 euros (IVA exempt),
convocant la seva licitació.

2n.- Autoritzar per a l’anualitat de 2022, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2350.22727 del vigent pressupost municipal de 2022.

Així mateix,  al tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual,  l’Ajuntament haurà d’assumir el
compromís d’incloure en el pressupostos dels exercicis de 2023-2024, el crèdit adequat i suficient
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per fer front a les obligacions derivades del mateix.

3r.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que
regiran el present contracte mitjançant procediment obert simplificat.

4t.- 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.

5è.- 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.

6è.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de
contractant:

- El Sr. Miquel Porquer Tugores, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de la
Mesa.
- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l'Ajuntament.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, secretari de la Corporació. Vocal
- El Sr. José Gómez de la Cruz, interventor de la Corporació, Vocal.
- La Sra. Cristina Elvira Casado Delgado, funcionària interina de la Corporació, que actuarà com a
secretària de la Mesa.

2.5. Turisme i Zona Costanera
2.5.1. Contracte menor subministrament material per a l'accessibilitat a la Platja de Muro

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

<<Necessitat a satisfer

Subministrament material d’accessibilitat a la Platja de Muro

Característiques del contracte
Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT
Objecte del contracte: Material  accessibilitat  Platja de Muro («silla anfíbia, kit de muletas, grua
hidráulica y andador de 4 ruedas»)
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
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Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 14.775,00 € IVA:1.477,50 €
Preu total:16.252,50 €
Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: NOVAF ANDALUCIA 2007 SL
NIF/CIF: B-91675272

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:

1r. Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista NOVAF ANDALUCIA 2007
S.L., NIF B91675272, per un import de 16.252,50 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1730.62306 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. Acord urgent
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1. Expedient de contractació d’obres per a la construcció d’una escola infantil de 0 a 3
anys, mitjançant procediment obert simplificat (Exp. 14/2022)

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

Vist el projecte bàsic redactat per l’empresa BOS ARQUITECTES SLP, amb data 02 de maig de
2021, i  aprovat per Resolució de Batlía, en data 28 de setembre de 2021.

Vist el projecte d’execució redactat per l’empresa BOS ARQUITECTES SLP, amb visats de dates
02.05.2022 i 26.05.2022.

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 varis 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 el projecte d’execució redactat per l’empresa BOS ARQUITECTES SLP, amb
visats de dates 02.05.2022 i 26.05.2022.

SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb varis
criteris d’adjudicació, per l’obra de construcció d’una escola infantil de 0 a 3 anys a Muro, amb una
durada de divuit mesos, amb un pressupost base de licitació per import total de 1.377.487,60 euros
euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.
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SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2022, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3230.62202 del vigent pressupost municipal de 2022.

Així mateix,  al tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual,  l’Ajuntament haurà d’assumir el
compromís d’incloure en els pressupost dels exercicis de 2023 i 2024, els crèdits adequats i
suficients per fer front a les obligacions derivades del mateix.

Anualidad Aplicación presupuestaria Importe
2022 3230.62202 677.422,75 €
2023 3230.62202 510.064,85 €
2024 3230.62202 150.000,00 €

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. Miquel Porquer Tugores, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de
la Mesa.

- La Sra. Cristina  Elvira Casado Delgado, auxiliar administrativa de l'Ajuntament, que
actuarà com a Secretaria 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.

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
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