
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/2
Data: 11 de gener de 2021

A les 08:20 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 08:20 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 04/01/2021.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Adhesió  al  contracte  derivat  1.2020  de  l'acord  marc  de  subministrament  d'energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de les Illes Balears adjudicat per la FELIB a
l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 1.2018)

Antecedents.
1.-  La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, (FELIB), va aprovar en la sessió del seu Consell
Executiu, de data 31 de gener de 2019, prèvia tramitació del corresponent procediment a tal efecte, i de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques publicats al perfil
de contractant de l’entitat i a la plataforma de contractes de l’Estat, adjudicar l’Acord marc pel
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subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats local de les Illes Balears, d’acord amb el
següent detall d’empreses seleccionades per lots:

1) GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. : Lots 1, 2 i 3.
2) ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
3) IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.

Es va procedir a la formalització efectiva dels citat Acord marc amb les empreses adjudicatàries, en data 1 de
març de 2019.

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d’acord amb el
plec de clàusules administratives particulars publicat  a la plataforma de contractes del  sector públic,  la

FELIB va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió del seu Consell Executiu de 12 de
novembre de 2020, els LOTS 1, 2 i 3 del segon contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el
detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord.

3.- En data de 28 de desembre de 2020, es va formalitzar, entre la FELIB i l’entitat mercantil adjudicatària
ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb
el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior, i que té una vigència de 12 mesos.

Fonaments de Dret.

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a
les entitats locals de les Illes Balears.

Segon.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en especial la regulació respecte a
l’adjudicació i  formalització de contractes derivats en un Acord marc i respecte al  règim de vigència  i
pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.

Tercer.-  Llei  7/1985,  de 2 d‘abril,  reguladora de les  Bases  del  Règim Local,  i  Llei  20/2006,  de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les illes Balears i resta de disposicions vigents en matèria de règim
local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals.

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.-  Que el municipi de Muro s’adhereixi al contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de les Illes Balears, per un termini de dotze mesos, des de la
formalització de contracte derivat, d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades
per lots i tarifes:
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Preus terme d’energia:

Lot Baixa Tensió
BT1

Sublot Període Tarifa (€/Kwh)

Baixa tensió BT1 BT1.1 (2.0A) P1 0,111197
Baixa tensió BT1 BT1.2 (2.0DHA) P1 0,130662
Baixa tensió BT1 BT1.2 (2.0DHA) P2 0,059561
Baixa tensió BT1 BT1.3 (2.0DHS) P1 0,131193
Baixa tensió BT1 BT1.3 (2.0DHS) P2 0,066375
Baixa tensió BT1 BT1.3 (2.0DHS) P3 0,051899
Baixa tensió BT1 BT1.4 (2.1A) P1 0,124397
Baixa tensió BT1 BT1.5 (2.1DHA) P1 0,143092
Baixa tensió BT1 BT1.5 (2.1DHA) P2 0,070647
Baixa tensió BT1 BT1.6 (2.1DHS) P1 0,143624
Baixa tensió BT1 BT1.6 (2.1DHS) P2 0,081156
Baixa tensió BT1 BT1.6 (2.1DHS) P3 0,056313

Lot Baixa Tensió
BT2

Sublot Període Tarifa (€/Kwh)

Baixa tensió BT2 BT2.1 (3.0A) P1 0,089518
Baixa tensió BT2 BT2.1 (3.0A) P2 0,077680
Baixa tensió BT2 BT2.1 (3.0A) P3 0,058599

Lot Mitja Tensió
MT1

Sublot Període Tarifa (€/Kwh)

Mitja tensió MT1 MT1.1 (3.1A) P1 0,081202
Mitja tensió MT1 MT1 .1 (3.1A) P2 0,075523
Mitja tensió MT1 MT1 .1 (3.1A) P3 0,058004
Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P1 0,088907
Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P2 0,079400
Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P3 0,077521
Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P4 0,070100
Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P5 0,066251
Mitja tensió MT1 MT1 .2 (6.1A) P6 0,053988

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu el Plec de clàusules administratives
particulars de la licitació duta a terme per part de la central de contractació de la FELIB.

Segón.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (C/Sant Joan de Deu,1, 2ª, 07007, Palma), tot donant-li
els efectes de publicitat que siguin preceptius.
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Juntament amb això, posar-se contacte amb el gestor d'Endesa Energia SAU amb el que aquesta entitat local
te el seu contacte habitual. En cas de no conèixer-ho o de tenir dificultats per comunicar-se amb ell, contactar
amb el gestor del contracte:

Sr. Juan Luis Montanya Nuño

Telèfon fix: 971-10.76.85

Telèfon mòbil: 656.600.084

Correu electrònic: juanluis.montana@endesa.es .

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears per correu electrònic
felib@felib.es o per correu postal al carrer General Riera, 111, 07010, Palma).

2.1.2. Revisió persones beneficiàries assegurança mèdica. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Renovar com beneficiaris per estar en situació no activa sense percebre retribucions a:
Sr.  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2n. Tramitar la baixa com beneficiaris per no aportar la documentació justificativa a:
Sr.  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3r. Notificar el present acord a les persones interessades, per al seu coneixement i als efectes 
oportuns.

2.2. Educació i Joventut
2.2.1. Ús parcel·la Cases de Son Font per a la construcció d'una nova escola d'educació
infantil 0-3 anys

Atès que el 5 de desembre de 2020 es va publicar en el BOIB núm. 204 la resolució del conseller
d'Educació,  Universitat  i  Recerca  de  27 de  novembre  de  2020 per  la  qual  es  convoquen ajuts
corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de
primer cicle d'educació infantil  i  per a la reconversió de centres privats que atenen regularment
infants de 0 – 3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació
infantil.

Atès que l'Ajuntament de Muro és propietari de la parcel·la inscrita en el Registre de la Propietat
d'Inca número 1, com finca número 5803, tom 3376, llibre 250 de Muro, foli 48, sense càrregues ni
gravàmens (referència cadastral núm. 4580926ED0948S0001EB) d'acord amb l'escriptura de
compravenda número 137 de data 11/02/2016.

Atès que en els plecs aprovats anteriorment per la Junta de Govern Local que regeixen la licitació
de la contractació del servei de projectes i resta de documentació tècnica preceptiva i, com objecte
condicionat a l'efectiva contractació de les obres, direcció facultativa de les obres de construcció
d'un nou col·legi d'educació infantil i atenció a la primera infància (escola d'educació infantil de 0 –
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3 anys) de l'Ajuntament de Muro, preveuen com parcel·la objecte del contracte la indicada en el
segon paràgraf.

Atès que d'acord amb el Pla general en la zona amb qualificació urbanística d'equipament esportiu
S-D (fitxa VM-N07 del quadern núm. 2 del Pla general) l'ús cultural està permès.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Inscriure al Registre de la Propietat d'Inca núm. 1 el canvi de titularitat hagut de la finca
registral número 5803, tom 3376, llibre 250 de Muro, foli 48, (referència cadastral núm.
4580926ED0948S0001EB) en virtut de l'escriptura de compravenda núm. 137 de data 11/02/2016.

Segon.- Utilitzar la parcel·la esmentada per a la construcció d'una nova escola pública d'educació
infantil de primer cicle 0 – 3 anys.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:40
hores, aixecant-se de  la mateixa  aquesta acta que, llegida i  conforme, signaran l’Alcalde i  el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari


	1. Aprovació d’acta anterior
	2.1. Administració i Personal
	2.1.2. Revisió persones beneficiàries assegurança mèdica.
	2.2. Educació i Joventut

