
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/22
Data: 31 de maig de 2021

A les 08:00 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 08:00 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 24/05/2021.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda Social. Dies lliures per títol català. 
de 2021.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar a la Sra. xxxxxxxx x x x x x  x x x x  (xx.xxx1.724-L),  el gaudiment de 2 dies  
lliures mensuals addicionals per coneixements del nivell de català C2.

2n. Notificar el present acord a l´interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.2. Nomenament d'advocat i  procurador, i  personació  a procediment ordinari  83.2021
relatiu a recurs contenciós administratiu interposat per xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
contra desestimació per silenci de reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la
via pública

Es dóna compte del recurs contenciós-administratiu esmentat, interposat davant el Jutjat del
Contenciós-Administratiu  núm.  1 de Palma de Mallorca  per  xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
contra la desestimació per silenci administratiu de reclamació de responsabilitat patrimonial amb
registre d’entrada núm 3567 de 29 d'octubre de 2020, per danys soferts com a conseqüència de
caiguda al Carrer Lluis Carreres de Muro, el dia 23 de gener de 2020 (procediment ordinari
83/2021).

Atesa la  necessitat  i  conveniència  de presentar-se en el  procediment  per defensar els  interessos
municipals.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Presentar-se l'Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat (Procediment Ordinari
83/2021), que es segueix davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca.

2n.- Nomenar l'advocat Sr. IÑIGO CASASAYAS TALENS, per a la direcció tècnica i defensa de
l'Ajuntament, així com la procuradora, Sra. LLUISA ADROVER THOMAS, per a la representació
processal, a fi i efectes de que representin a l'Ajuntament de Muro, fins i tot en altres instàncies, en
relació a l'esmentat recurs contenciós-administratiu.

3r.- Notificar el present acord a l'entitat asseguradora MAPFRE, als efectes de que pugui
comparèixer, com a interessat, en el termini de nou dies davant el Jutjat esmentat.

4t.- Requerir l'entitat MAPFRE perquè assumeixi les despeses de defensa de l'Ajuntament
produïdes com a conseqüència de la interposició del recurs contenciós.

5è.- Trametre tot l'expedient a l'esmentat Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma de
Mallorca.

2.1.3. Aprovació expedient de contractació del servei d'assegurança de responsabilitat
civil/patrimonial  de l'Ajuntament de Muro,  mitjançant procediment obert  simplificat (Ep.
12/2021)

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb varis
criteris d’adjudicació, pel servei d’assegurança de Responsabilitat Civil/Patrimonial de
l’Ajuntament de Muro, amb una durada d’un any, prorrogable per un any més, amb un pressupost
base de licitació per import de 35.000 euros, IVA exempt, convocant la seva licitació.
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SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2021, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 9220.22400 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.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, Secretari de la Corporació, Vocal.

2.1.4. Donar compte sentència incapacitat. 

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.2. Capellans
2.2.1. Contracte menor de servei per el control d'accessos a la Caseta dels Capellans.

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

<< Necessitat a satisfer

SERVEI DE CONTROL D’ACCESSOS A LA CASETA DELS CAPELLANS.

Característiques del contracte
Tipus de contracte: SERVEIS.
Objecte del contracte: SERVEI DE CONTROL D’ACCESSOS A LA CASETA DELS 
CAPELLANS.
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 11.604,94 € IVA: 2.437,03 €
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Preu: 14.041,97€
Durada: 4 MESOS

Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: SAFE GLOBAL SERVICES 2013, S.L.
NIF/CIF: B57803884.

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 serveis al contractista SAFE GLOBAL SERVICES 2013, S.L.
NIF B57803884, per un import de 14.041,97 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1730/22701 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.
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6è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Aprovació contractes menors

    La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
13.480,91 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.

2.3.2. 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 9.132,66 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.
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SEGON. Aprovar la reposició dels fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a què
corresponguin les quantitats justificades i per l'import d'aquestes:

TERCER. Comunicar la present  resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer
municipal.ransports

2.3.3. Transmissió de la llicència de taxí núm. 11.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi núm. 11, al conductor assalariat amb permís de
conduir i exercici en la professió del Sr. Sr. Antoni Sacarés Dalmau, amb DNI 78211687A.

2. Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.4. Urbanisme i Obres
2.4.1. Concessió de pròrroga obres bulevard Platja de Muro fase A

Atès que el 19 de gener de 2021 es va signar el contracte d’obres de creació d’un bulevard a Platja de
Muro, mitjançant l’adequació per a vianants d’un tram lateral del vial de servei de la carretera Ma-12
(entre  el  carrer  de  Rodríguez  de  la  Fuente  i  el  carrer  Romaní),  entre  l’Ajuntament  de  Muro  i
l’empresa contractista Construcciones, Excavaciones y Asfaltos, SA. El qual indica en la clàusula
tercera que el termini d’execució de les obres és de quatre (4) mesos, a comptar des de la signatura de
l’acta de comprovació del replanteig.

Atès que el 2 de febrer de 2021 es va signar l’acta de comprovació del replanteig de l’esmentada
obra.

Atès que l’empresa contractista, el 14 de maig de 2021 (RGE 2213) va sol·licitar una pròrroga del
termini  d’execució  de  les  obres  de  dos  mesos,  a  comptar  des  de  l’elecció  del  model  d’armari
d’enllumenat i de les torres de càrrega de vehicles elèctrics, en motiu de:

Que està en procés l’obtenció d’un augment de potència de la xarxa d’enllumenat de la zona degut a
la instal·lació de noves torres de càrrega de vehicles elèctrics.

• Que durant les obres s’ha ampliat la xarxa elèctrica projectada, a petició dels representants de
l’Ajuntament  de Muro, instal·lant  una nova línia  d'alimentació per a fires i  festes,  el  que
suposa un major volum de feina i un conseqüent augment del termini d’execució.

Atès  que  el  Plec  de  clàusules  administratives  particulars  pel  contracte  d’obres  de  creació  d’un
bulevard a Platja de Muro, mitjançant l’adequació per a vianants del vial de servei de la carretera Ma-
12, costat terra, comprès entre els carrers Rodríguez de la Fuente i Romaní, mitjançant procediment
obert simplificat, preveu que es pugui concedir una pròrroga de fins a seixanta-un (61) dies.

Atès el que disposen els articles 29 i 195 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.

Atès l’informe de data 25 de maig de 2021 signat pel director de les obres, l’enginyer de camins,
canals i ports Sr. José Iglesias Estellés, segons el qual el retard en la finalització de les obres no és 
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imputable a l’empresa contractista, estant motivada per la necessària coordinació entre la companyia
subministradora elèctrica i la definició de les modificacions sobre la xarxa elèctrica projectada,  i
conclou que es considera acceptable la petició de pròrroga, augmentant el termini d’execució de les
obres en 2 mesos, havent de finalitzar aquestes, com a màxim, el 2 d’agost de 2021.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r - Concedir la pròrroga de dos (2) mesos sol·licitada per a la finalització de les obres de «creació
d’un bulevard a Platja de Muro, mitjançant l’adequació per a vianants d’un tram lateral del vial de
servei de la carretera Ma-12 (entre el carrer de Rodríguez de la Fuente i el carrer Romaní)».

2n - Notificar el present acord a l’empresa contractista i al director de l’obra, pel 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 08:25
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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