
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2022/6
Data: 7 de febrer de 2022

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:

-

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 acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 31/01/2022.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Aplicació increment de 10 punts percentuals a la reducció de retribucions per reducció
de jornada de la Sra. XXXX XXXX XXXXXXXXX.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

1r. Concedir a la treballadora xxxxx xxxx xxxxxx (xx.xxx.866-L) d’acord amb l’article 12.2 c) del
Decret 7/2020, de 31 de gener, una bonificació de 10 punts percentuals en les seves retribucions des
del mes de gener de 2022 fins dia 31 d’octubre de 2022, data en la que el seu fill compleix 3 anys.

2n. Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns
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2.1.2. Ajuda Social. Dies lliures per títol català. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.  Autoritzar  al  Sr.  xxxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxx  (xx.xxx.586-F),  el  gaudiment  de  1  dia  lliure
mensual addicional per coneixements del nivell de català C1 a partir del mes de febrer de 2022.

2n. Notificar el present acord a l´interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Ajuda per a fills dels treballadors. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 63,70€
mensuals en concepte d’ajuda per a estudis de fills de treballadors al Sr. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(xx.xxx.586-F), a partir de la nòmina de febrer de 2022.

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

2.1.4. Ajuda Formació. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 40,00€ en
concepte d’ajuda per a estudis a la Sra. xxxxxx xxxxx xxxxxx (xx.xxx.025-Q).

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 30,00€ en
concepte d’ajuda per estudis a la Sra. xxxxxxx xxxxx xxxxx (xx.xxx.297-P).

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

2.1.6.Ajuda formació. 
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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 30,00€ en
concepte d’ajuda per estudis a la xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xx.xxx.460-G).

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

2.1.7.Ajuda Formació. 

Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

1r. Autoritzar,  disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 30,00€ en
concepte d’ajuda per estudis a la Sra. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx.xxx.427-S).

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

2.2. Turisme i Zona Costanera
2.2.1. Reclamació dels costs de retirada d’embarcació a Platja de Muro-Es Comú
2.2.2.

Sobre las 12:29 horas la embarcación de Salvamento Marítimo se acerca a escasos metros
del velero e informan y confirman, desde su base, que no hay tripulantes en su interior,
informándoles que también la moto de rescate, con el patrón D.2, en su dinámica se acercó y no
observo a nadie en su interior.

Sobre las 12:51 horas la embarcación rompe amarras y se suelta en deriva hacia la costa,
donde  queda  varada  a  unos  50  metros  de  la  orilla,  procediendo  a  informar  al  SEIB112  y  a
Salvamento Marítimo de lo sucedido. En ese momento la playa se encontraba con bandera roja,
por mala  mar,  así que no  había  bañistas  en la lámina  de  agua, estando prohibido  el baño,
habiendo solo usuarios en la arena.

Sobre las 13:45 horas aparece el patrón de la embarcación y se le comunica que tiene que
llamar al SEIB112 para informar que es el propietario y pueda gestionar lo que desde el SEIB112
puedan solicitarle.

Sobre las 15:40 horas la embarcación llega a la orilla, procediendo el equipo de
salvamento a baliza un perímetro de seguridad para evitar que nadie se pueda acercar al barco y
lastimarse.

.

.
Matrícula embarcación: 7ª- PM-155-96”
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Al tener conocimiento que tanto Salvamento Marítimo, como el SEIB112, así como tener la
zona afectada por la embarcación delimitada con un perímetro de seguridad, estaban realizando
gestiones  tendentes  a la averiguación del titular  y/o patrón de la embarcación para la  posterior
retirada de la misma y resolución del incidente, se estuvo a la espera de los oportunos resultados de
las gestiones.

Posteriormente, el 8 de septiembre, y puestos en contacto con Salvamento Marítimo para
conocer el estado de las gestiones, informan del nombre de la embarcación (Arquímedes tres), así
como del nombre y teléfono del titular de la misma (María Luisa / 644319354-680504472) y del
patrón, y al parecer, también propietario, mediante contrato de compra-venta (Ángel / 684283558),
y que las gestiones para la resolución del incidente, así como localizar al patrón han sido
infructuosas.

Los días 8 y 10 de septiembre se procede a ponerse en contacto con Ángel (684283558) con
resultado infructuoso.

El 10 de septiembre y puestos en contacto telefónicamente con Francisco Javier Lozano,
marido de la titular María Luisa, nos indica que se vendió la embarcación a Ángel Osés Morena,
con Documento Nacional de Identidad nº 18.236.323-Z, el 3 de julio de 2017. Se adjunta al presente
expediente 2022/141 contrato de compra-venta y fotocopia del comprador, como Anexo-1 y Anexo-
2 respectivamente, documentos aportados por Francisco mediante email, el cual también se adjunta
como Anexo-3.

El día 11 de septiembre se contacta mediante llamada telefónica por WhatsApp con Ángel,
manifestando que solo tiene teléfono por WhatsApp, que solo se conecta cuando tiene internet
gratis y que está arruinado, sin dinero, y que no puede quitar de ninguna manera el barco del lugar.
Se procede a contactar con empresas especializadas en la retirada de la embarcación, así como el
posible coste de los trabajos, intentando contactar en varias ocasiones con Ángel, siendo todas ellas
con resultado infructuoso.

Posteriormente y puestos en contacto con el marido de la titular  de la embarcación que
consta en la Administración competente (María Luisa Fuster Ribera, DNI nº 25.390.793-N), ya que
aún no se ha procedido al cambio de dominio de la embarcación por parte del adquirente, conforme
los artículos 52 a 55 del RD 1027/1989, de 28 de julio, sobre abanderamiento, matriculación de
buques y registro marítimo, contacto realizado tanto telefónicamente como por correo electrónico,
manifiesta  que,  una  vez  consultados  servicios  jurídicos,  la  responsabilidad  de  la  retirada  de  la
embarcación es del comprador Ángel. Se adjunta al expediente copia de los correos electrónicos de
fecha 05 y 07 de octubre de 2021, como Anexo-4 y Anexo-5.

Debido a las condiciones climatológicas y marítimas adversas del mes de noviembre, con
temporal  y  oleaje  de gran intensidad,  en fecha de día  19 del  citado mes,  el  barco presenta un
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significativo estado de abandono y destrozo, estando el mástil partido, boquete en la parte delantera,
sin cubierta,  habiendo partes de la embarcación esparcidos por la playa como paneles,  neveras,
puertas, etc. Se adjunta al presente informe reportaje fotográfico como Anexo-6.

A resultas del estado de la embarcación, presentando un evidente peligro para la seguridad e
integridad física de los usuarios de playa,  estando la  embarcación semienterrada  y trozos de la
misma esparcidos por la playa, tanto en la lámina de agua como en la arena, en fecha de 10 de
diciembre de 2021 se procede a la retirada de los restos que quedan de la embarcación y su traslado
al “Punto Verde” de Playa de Muro, y su posterior y adecuado tratamiento. Se adjunta reportaje
fotográfico al expediente como Anexo-6.

En fecha de 4 de enero de 2022 se solicitó Hoja de Asiento de la embarcación al Ministerio
de Fomento, en donde constan las características técnicas de la embarcación, los cambios de
propiedad, así como la actual propietaria. Se adjunta al presente informe como Anexo-7.

Los costes de los trabajos de retirada de la embarcación se adjuntan al expediente, como
Anexo-8, por si procede la reclamación de los mismos al titular de la citada embarcación.

EL Subinspector jefe de Policía Local
Coordinador de Seguridad de Playas”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar l’informe del Sotsinspector de Policia Local i Coordinador Municipal de Platges.

2n. Reclamar els costs de la retirada de l'embarcació a la titular de la mateixa.

2.2.3. Contracte menor de serveis per a la redacció del PPT i estudi econòmic financer del
contracte del servei de minitren

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

« Necessitat a satisfer

REDACCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, ELABORACIÓ DE L’ESTUDI
ECONÒMIC-FINANCER I COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DE PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DEL MINITREN DE
PLATJA DE MURO

Característiques del contracte

Tipus de contracte: SERVEIS

Objecte del contracte: REDACCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES,
ELABORACIÓ DE L’ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER I COL·LABORACIÓ EN LA
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REDACCIÓ DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DEL MINITREN DE PLATJA DE MURO

Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR

Tipus de tramitació: ORDINÀRIA

Valor estimat del contracte: 2.250,00€ IVA: 472,5 €

Preu: 2.565,00 €Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació
Professional: LLORENÇ BISQUERRA CANTALLOPS
DNI: 43142855F

El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.

S’adjunten els tres 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 LLORENÇ BISQUERRA
CANTALLOPS, DNI 43142855F , per un import de 2.565,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9200.22706 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.- 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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5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Urbanisme i Obres
2.3.1. Sol·licitud de zona de reserva per a càrrega i descàrrega

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar l’informe del Sotsinspector en cap de la Policia Local.

2n. Denegar la sol·licitud de reserva de zona de càrrega i descàrrega, d'acord amb les
circumstàncies de l’informe.

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

2.3.2. Autorització reserva estacionament per vehicles de persones amb discapacitat

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar l’informe del Sotsinspector en cap de la Policia Local.

2n. Autoritzar la reserva de plaça d’estacionament de vehicles per persones amb mobilitat reduïda
sol·licitat, atenent a les condicions de l’informe.

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

2.3.3. Instància sol·licitant la neteja de 4 restes a la sepultura núm. 472

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

1. Acords urgents
1.1. Comptes i Hisenda
1.1.1. Expedient de transferències de crèdit. 2/2022

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

1. S’ha tramitat l’expedient núm.2/2022 de transferències de crèdit per a la modificació del
pressupost municipal.

2. L’interventor accidental informa favorablement l’expedient..
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3. L’aprovació dels expedients de transferències de crèdit és competència de la Junta de Govern,
segons estableix la base 14 de les Bases d’execució del Pressupost.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Aprovar l’expedient núm. 2/2022 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

3230.62202 CONSTRUCCIÓ ESCOLETA MUNICIPAL 42.996,23

42.996,23

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES

3290.130002 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL A2 30.000,00

3290.130020 ALTRES REMUNERACIONS LABORAL C. DESTÍ 12.996,23

42.996,23

L’import dels crèdits que es minoren coincideix amb els crèdits que s’incrementen i d’aquesta
manera queda anivellat el pressupost, així com imposa l’article 16.2 del RD 500/90, de 20 d’abril.

1.2. Urbanisme i Obres
1.2.1. Expedient de contractació d’obres per a la demolició d’edifici d’un habitatge
unifamiliar aïllat i de dos magatzems. Adjudicació del contracte.

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

Vist l’expedient de contractació tramitat, i vist l’acta de la Mesa de Contractació de data 11 de gener
de 2022 sobre adjudicació a favor de l’empresa URBAN ILLES SLU, amb NIF B165128731, per
import total de 31.573,48 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’obres per a la demolició d’edifici d’un habitatge unifamiliar aïllat i de
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dos magatzems, amb una durada d’1 mes, a l'empresa URBAN ILLES SLU, amb NIF B165128731,
per import de 31.573,48 euros (IVA inclòs), amb les condicions que es detallen en els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars i projecte tècnic.

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

3r- Designar com a responsable del contracte a l’arquitecta tècnica, Úrsula Triay Riudavets.

4r- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:35
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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