
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/16
Data: 19 d'abril 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 12/04/2021.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda Social Català. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l´obligació i ordenar el pagament per l´import de 31,85 euros en
concepte d’ajuda per coneixements de català al Sr.Miloud El Yazidi Haitof (48.167.036-E).

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

2.1.2. Reclamació de responsabilitat patrimonial.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Desestimar la sol·licitud del Sr. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx de responsabilitat patrimonial
per danys soferts com a conseqüència de caiguda de «poste» elèctric sobre porta exterior de la seva
casa, caseta núm. 150 de Sa Caseta dels Capellans.

Segon. Notificar el present acord a l’interessat pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Reconeixement serveis previs. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Reconèixer-li els serveis prestats a les Administracions públiques amb un total de 318 dies fins 
el dia 25 de març de 2021.

2n Aprovar, com a data d’antiguitat dia 09 de maig de 2020, a efectes de meritació de triennis.

3r. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació de contractes menors

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total
de 1.386,54€.

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.
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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.

2.2.2. Aprovació de bestretes de caixa fixa

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 8.784,20 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.

2.3. Urbanisme i Obres
2.3.1. Expedient de contractació d’obres per a la millora del sistema de proveïment d’aigua
potable a la vila de Muro. Adjudicació del contracte.

Vist l’expedient de contractació tramitat, i vist l’acord de la Mesa de Contractació de data 7 d’abril
de 2021 sobre l’adjudicació a favor de l’empresa VITRAC OBRA PÚBLICA S.L., amb NIF
B57207714 per import total de 140.940,42 euros (IVA inclòs).

Atès que l'empresa ha aportat la documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva.

Examinada la documentació, 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- Adjudicar el contracte d’obra per a la millora del sistema de proveïment d’aigua potable a la vila
de Muro, amb una durada de 12 setmanes prorrogable 6 setmanes més, a l'empresa VITRAC OBRA
PÚBLICA S.L., amb NIF B57207714, per l'import total de 140.940,42 euros (115.000 euros i 24.150
euros d’IVA per a la execució de l’obra + 1.627,66 euros i 162,76 euros d’IVA per a la gestió de
residus), amb les condicions que es detallen en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i en
el projecte.

2n- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

3r- Designar com a responsable del contracte a la direcció facultativa.

4r- Notificar l'adjudicació als licitadors que no ha resultat adjudicataris.
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5è- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.

2.3.2. Aprovació  2  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 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  2ª  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,   2ª
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. 27 de data 31.03.2021, per un import de 70.185,23€, (2ª certificació 58.004,32€ + IVA) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 4320.60925.

2.3.3.Revocar acord de JGL, i retrotreure actuacions, de l'expedient de llicència urbanística 
número 184/2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Revocar i deixar sense efecte l’acord de dia 16 de novembre de 2020, pel qual es va concedir
la  llicència  urbanística  a  l’entitat  ENDESA  DISTRIBUCIÓN  ELECTRICA,  SLU,
representada pel Sr. Bartolomé Payeras Pol, la llicència urbanística núm 14/2018, consistent
en la instal·lació de nova línia subterrània MT 15 kv per a la unió del CT 15899 «Ca Na
Lloreta» (terme municipal  d’Alcúdia),  amb la CT 15079 «El Patio»,  (terme municipal  de
Muro), per augmentar la capacitat de distribució i maniobra de la zona.

2. Retrotreure les actuacions procedimentals del expedient al punt en que s’ha de procedir  a
l’exposició  pública  de  l’anunci  emès  per  la  Direcció  General  de  Recursos  Hídrics  de  la
Conselleria de Medi Ambient i Territori.

3. Notificar el present acord a la part interessada, amb expressió dels recursos procedents.
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:20
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
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