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Referència: 2021/00000106G

Procediment: Actes de Junta de Govern Local/ Acta febrer

ACTES I DECRETS (JPG) 

Acta de la Junta de Govern Local

Identificació de la sessió:
Núm. 02/21
Caràcter:Ordinària
Data: 23 de febrer de 2021
Horari: de 18:30 hores a 19:40 hores.
Lloc: Compareixença telemàtica (videoconferencia)

Assistents:
- Miquel Cabot Rodríguez, batle
- Paula Baltasar Cózar, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Neus Serra Cañellas
- Cristina Alonso Pujadas
- Aina Amengual Marí
- Irene García Sureda
- Josep Ramis Salamanca
- Andrés Campuzano García

Ordre del dia:
A) Part resolutiva
1. Lectura i aprovació acta sessió anterior (26-01-2021)
Economia i Especial de Comptes (Contractació)
2. Expedients de devolució de fiança (Exp. 2017/135N, 2018/75G i 2019/6293Q)
3. Propostes adjudicació fotocopiadores
Drets Socials (Cultura)
4. Rectificació de noms de “carrer” per “camí” a Sa Comuna i a Son Ametller
Precs i preguntes

Aquesta sessió de la Junta de Govern Local es du a terme en compliment de l'article 46.3 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la modificació 
introduïda per la Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març.

Desenvolupament de la sessió:

1. Acta anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 26-01-2021, que s’aprova i 
autoritza per unanimitat.

ECONOMIA I ESPECIAL DE COMPTES (ÀREA CONTRACTACIÓ)
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2.1 Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte de servei de 
“Dinamització de la xarxa de salut de Marratxí”

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació al contracte signat 
amb la senyora Neus Ramis Seguí, actuant en nom propi pel contracte consistent en el 
servei de “Dinamització de la xarxa de salut de Marratxí”, per l'import total de 1.192,30 €.

Resultant que s’han complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l'esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l'Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acorda delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda per la senyora Neus Ramis 
Seguí, actuant en nom propi, en garantia de les obligacions derivades del contracte 
consistent en el servei de “Dinamització de la xarxa de salut de Marratxí”, per l'import total 
de 1.192,30 €.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a la interessada per a coneixement del mateix i als 
efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 18 de febrer de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

2.2. Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte consistent en les 
Obres de “Millora de voravies i asfalts de varis vials de Marratxí, Fase 1”

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació al contracte signat 
amb el senyor Mariano Sanz Loriente, en representació de l’empresa Contratistas 
Mallorquines Asociados S.A. pel contracte consistent en les Obres de “Millora de voravies i 
asfalts de varis vials de Marratxí, Fase 1”, per l'import total de 4.957’76 €.

Resultant que s’han complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l'esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.
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Atès que, l'Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acorda delegar 
aquesta competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió informativa d’Economia i Especial 
de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda pel senyor Mariano Sanz 
Loriente, en representació de l’empresa Contratistas Mallorquines Asociados S.A; en 
garantia de les obligacions derivades del contracte consistent en les Obres de “Millora de 
voravies i asfalts de varis vials de Marratxí, Fase 1”, per l'import total de 4.957’76 €.

2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per a coneixement del 
mateix i als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 18 de febrer de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

2.3.Devolució de la fiança constituïda en garantia del contracte del servei de redacció 
del projecte d’obres de substitució i millora de la xarxa d’aigua potable de la 
urbanització Sant Marçal.

Atès que, s’ha tramitat l’expedient de cancel·lació de fiança, en relació al contracte signat 
amb el senyor Carlos Garau Fullana, en representació de l’empresa Garau Ingenieros, S.L.U 
pel contracte consistent en el servei de redacció del projecte d’obres de substitució i millora 
de la xarxa d’aigua potable de la urbanització Sant Marçal, per l'import total de 1.000 €.

Resultant que s’han complit tots els tràmits prevists reglamentàriament, no apareixent cap 
impediment ni inconvenient per a l'esmentada cancel·lació, tota vegada que han quedat 
extingides les obligacions que motivaren la constitució de la garantia.

Atès que, la competència per a la devolució de les fiances correspon al Ple.

Atès que, l'Ajuntament Ple, mitjançant acord de data 28-05-2013, acorda delegar aquesta 
competència atribuïda al Ple, a favor de la Junta de Govern Local.

Conseqüentment, aquesta Regidoria eleva a la Comissió informativa d’Economia i 
Especial de Comptes la següent:

PROPOSTA D’ACORD

1. Aprovar la cancel·lació i devolució de la fiança constituïda pel senyor Carlos Garau 
Fullana, en representació de l’empresa Garau Ingenieros, S.L.U en garantia de les 
obligacions derivades del contracte consistent en el servei de redacció del projecte d’obres 
de substitució i millora de la xarxa d’aigua potable de la urbanització Sant Marçal, per 
l'import total de 1.000 €.
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2. Que per Intervenció es prengui raó d’aquest acord als efectes adients.

3. Que es comuniqui aquest acord a l’empresa interessada per a coneixement del 
mateix i als efectes procedents.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 18 de febrer de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

3.1. Adjudicació del rènting de 28 màquines multifunció, en color per a ús de les 
diferents àrees de l’Ajuntament – Lot A-

Atès que, per acord de la Junta de Govern Local de data 24-11-2020, s’ha aprovat el Plec de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per adjudicar el renting de 28 
màquines multifunció en color, per a ús de les diferents àrees de l’Ajuntament, per un 
període de 60 mesos pels lots A, B, C i 48 mesos pel lot BB, comptar a partir de l’entrega de 
les diferents màquines multifunció a les àrees assignades, amb un pressupost base de 
licitació de 247.203’23 € IVA exclòs.

Atès que durant el termini hàbil de presentació de pliques, s’han presentat dotze ofertes.

Reunida la Mesa de contractació en dates: 21-12-2020 i 18-01-02021, s’ha donat el resultat 
que figura anunciat a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

I atès que, dins el termini previst, el licitador proposat ha presentat la documentació 
requerida, en relació al lot A.

PROPOSTA D’ACORD

1º.- Adjudicar a favor de l’empresa Pixel Visión S L U, (B57161705), representada pel 
Senyor José Luis Córcoles Tercero, la contractació del lot A, anunciat dins el contracte de 
Renting de 28 màquines multifunció, en color per a ús de les diferents àrees de 
l’Ajuntament, ajustadament al plec de condicions particulars i tècniques que regeixen 
aquesta contractació, per un període de 60 mesos, amb el termini de lliurament de les 
màquines, de vint-i-dos dies naturals a comptar de l’endemà de la signatura del 
contracte, per la quantitat de:

A) Preu ofertat per màquina/mes: 58’97 € IVA exclòs i 71’35 € IVA inclòs ( 21 %)
B) Preu ofertat  per  còpia en color:  0’022 € IVA exclòs i 0’02662 € IVA inclòs ( 21 %)
C) Preu ofertat per còpia en blanc i negre: 0’0035 € IVA exclòs i 0’004235 € IVA inclòs 

(21 %)

I amb les següents millores:

Les màquines es subministraran amb els següents compromisos:
a) El consum energètic de les màquines es 0’59 kwh/week based on ENERGY STAR for 

IE, versió 3.0.
b) S’ofereix configurar còdics d’usuari en els diferents tipus de màquines.
c) S’ofereix poder imprimir i escanejar des de dispositius mòbils i portàtils.
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d) S’ofereix disc dur inclòs (mínim 200 GB) en les màquines.
e) Es compromet a la recollida i reciclatge dels envasos buits o defectuosos de 

tòners/tintes.
f) Es compromet a la reducció en el termini d’entrega de la totalitat de les màquines de 

8 dies naturals d’avançament en el subministrament de les mateixes.

2º- Comunicar aquesta Resolució a l’adjudicatari d'aquesta contractació, el senyor José Luis 
Córcoles Tercero, actuant en representació de Pixel Visión S L U, per a que dins el termini de 
5 dies hàbils següents a comptar de la recepció d’aquesta adjudicació procedeixi a signar 
l’oportú contracte administratiu.

3º Notificar aquest acord als negociats d’Intervenció, Tresoreria, àrea Econòmica, als 
efectes adients.

Contra el decret d’adjudicació abans transcrit que esgota la via administrativa, es pot 
interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a que es refereix 
l’article 44 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils a 
comptar a partir del dia següent a aquell en que es remeti la notificació d’aquesta 
Resolució. En tot cas, l’escrit d’interposició del recurs s’ha de presentar necessàriament en 
el registre de l’òrgan de contractació o en el registre del Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals (Avinguda General Perón, nº 38, 28020, Madrid, 
http://tribunalcontractos.gob.es) i al mateix s’adjuntarà la documentació que estableix 
l’article 50 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Amb caràcter previ, d’acord amb l’article 50 del la Llei de Contractes del Sector Públic, 
haurà d’anunciar la interposició d’aquest recurs mitjançant un escrit que s’ha de presentar 
davant l’òrgan de contractació en el termini que preveu l’apartat anterior per interposar el 
recurs, i en el qual haurà d’especificar l’acte del procediment que hagi de ser objecte.

En cas que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a aquell en 
que es rebi la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998 
de13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 18 de febrer de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

3.2. Adjudicació del rènting de 28 màquines multifunció, en color per a ús de les 
diferents àrees de l’Ajuntament – Lot B-

Atès que, per acord de la Junta de Govern Local de data 24-11-2020, s’ha aprovat el Plec de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per adjudicar el renting de 28 
màquines multifunció, en color per a ús de les diferents àrees de l’Ajuntament, per un 
període de 60 mesos pels lots A, B, C i 48 mesos pel lot BB, comptar a partir de l’entrega de 
les diferents màquines multifunció a les àrees assignades, amb un pressupost base de 
licitació de 247.203’23 € iva exclòs.
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Atès que durant el termini hàbil de presentació de pliques, s’han presentat dotze ofertes.

Reunida la Mesa de contractació en dates: 21-12-2020 i 18-01-02021, s’ha donat el resultat 
que figura anunciat a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

I atès que, dins el termini previst, el licitador proposat ha presentat la documentació 
requerida, en relació al lot B.

1º.- Adjudicar a favor de l’empresa Officexpress Iberia S.L., (B83412288), representada pel 
Senyor Laurent Boivin, la contractació del lot B, anunciat dins el contracte de Renting de 
28 màquines multifunció, en color per a ús de les diferents àrees de l’Ajuntament, 
ajustadament al plec de condicions particulars i tècniques que regeixen aquesta 
contractació, per un període de 60 mesos, amb el termini de lliurament de les màquines, 
al dia següent a comptar de l’endemà de la signatura del contracte, per la quantitat de:

A) Preu ofertat per màquina/mes: 57’90 € IVA exclòs i 70’06 € IVA inclòs (al 21 %)
B) Preu ofertat per còpia en color: 0’0179  € IVA exclòs  i  0’0217  €  IVA  inclòs (al 21 %)
C) Preu ofertat per còpia en blanc i negre: 0’0000 € IVA exclòs i 0’0000 € IVA inclòs (al 

21 %)

I amb les següents millores:

Les màquines es subministraran amb els següents compromisos:
a) El consum energètic de les màquines es 0’72 kwh/week
b) S’ofereix configurar còdics d’usuari en els diferents tipus de màquines, .
c) S’ofereix poder imprimir i escanejar des de dispositius mòbils i portàtils.
d) S’ofereix disc dur inclòs (mínim 200 GB) en les màquines.
e) Es compromet a la recollida i reciclatge dels envasos buits o defectuosos de 

tòners/tintes.
f) Es compromet a la reducció en el termini d’entrega de la totalitat de les màquines de 

30 dies naturals d’avançament en el subministrament de les mateixes.

2º- Comunicar aquesta Resolució a l’adjudicatari d'aquesta contractació,  el senyor  Laurent 
Boivin, actuant en representació de Officexpress Iberia S.L., per a que dins el termini de 5 
dies hàbils següents a comptar de la recepció d’aquesta adjudicació procedeixi a signar 
l’oportú contracte administratiu.

3º Notificar aquest acord als negociats d’Intervenció, Tresoreria, àrea Econòmica, als 
efectes adients.

Contra el decret d’adjudicació abans transcrit que esgota la via administrativa, es pot 
interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a que es refereix 
l’article 44 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils a 
comptar a partir del dia següent a aquell en que es remeti la notificació d’aquesta 
Resolució. En tot cas, l’escrit d’interposició del recurs s’ha de presentar necessàriament en 
el registre de l’òrgan de contractació o en el registre del Tribunal Administratiu Central de 
Recursos Contractuals (Avinguda General Perón, nº 38, 28020, Madrid, 
http://tribunalcontractos.gob.es) i al mateix s’adjuntarà la documentació que estableix 
l’article 50 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Amb caràcter previ, d’acord amb l’article 50 del la Llei de Contractes del Sector Públic, 
haurà d’anunciar la interposició d’aquest recurs mitjançant un escrit que s’ha de presentar 
davant l’òrgan de contractació en el termini que preveu l’apartat anterior per interposar el 
recurs, i en el qual haurà d’especificar l’acte del procediment que hagi de ser objecte.

En cas que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a aquell en 
que es rebi la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998 
de13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 18 de febrer de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

3.3. Adjudicació del rènting de 28 màquines multifunció, en color per a ús de les 
diferents àrees de l’Ajuntament – Lot BB-

Atès que, per acord de la Junta de Govern Local de data 24-11-2020, s’ha aprovat el Plec de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per adjudicar el renting de 28 
màquines multifunció, en color per a ús de les diferents àrees de l’Ajuntament, per un 
període de 60 mesos pels lots A, B, C i 48 mesos pel lot BB, comptar a partir de l’entrega de 
les diferents màquines multifunció a les àrees assignades, amb un pressupost base de 
licitació de 247.203’23 € IVA exclòs.

Atès que durant el termini hàbil de presentació de pliques, s’ha presentat dotze ofertes.

Reunida la Mesa de contractació en dates: 21-12-2020 i 18-01-02021, s’ha donat el resultat 
que figura anunciat a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

I atès que, dins el termini previst, el licitador proposat ha presentat la documentació 
requerida, en relació al lot BB.

PROPOSTA D’ACORD

1º.- Adjudicar a favor de l’empresa Officexpress Iberia S.L., (B83412288), representada pel 
Senyor Laurent Boivin, la contractació del lot BB anunciat dins el contracte de Renting de 
28 màquines multifunció, en color per a ús de les diferents àrees de l’Ajuntament, 
ajustadament al plec de condicions particulars i tècniques que regeixen aquesta 
contractació, per un període de 48 mesos, amb el termini de lliurament de les màquines, 
segons instruccions del responsable del contracte, el dia 1 d’agost de 2021, per la quantitat 
de:

A) Preu ofertat per màquina/mes: 57’90 € IVA exclòs i 70’06 € IVA inclòs (al 21 %)
B) Preu ofertat per còpia en color: 0’0179 € IVA exclòs i 0’0217 € IVA inclòs (al 21 %)
C) Preu ofertat per còpia en blanc i negre: 0’000000 € IVA exclòs i 0’000000 € IVA inclòs 

(al 21 %)

I amb les següents millores:

Les màquines es subministraran amb els següents compromisos:
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a) El consum energètic de les màqui9nes es 0’72 kwh/week.
b) S’ofereix configurar còdics d’usuari en els diferents tipus de màquines.
c) S’ofereix poder imprimir i escanejar des de dispositius mòbils i portàtils.
d) S’ofereix disc dur inclòs (mínim 200 GB) en les màquines.
e) Es compromet a la recollida i reciclatge dels envassos buits o defectuosos de 

tònners/tintes.
f) Es compromet a la reducció en el termini d’entrega de la totalitat de les màquines de 

30 dies naturals d’avançament en el subministrament de les mateixes.

2º- Comunicar aquesta Resolució a l’adjudicatari d'aquesta  contractació,  el senyor Laurent 
Boivin, actuant en representació de Officexpress Iberia S.L., per a que dins el termini de 5 
dies hàbils següents a comptar de la recepció d’aquesta adjudicació procedeixi a signar 
l’oportú contracte administratiu.

3º Notificar aquest acord als negociats d’Intervenció, Tresoreria, àrea Econòmica, als 
efectes adients.

Contra el decret d’adjudicació abans transcrit que esgota la via administrativa, es pot 
interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a que es refereix 
l’article 44 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal 
Administratiu Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils a 
comptar a partir del dia següent a aquell en que es remeti la notificació d’aquesta 
Resolució. En tot cas, l’escrit d’interposició del recurs s’ha de presentar necessàriament 
en el registre de l’òrgan de contractació o en el registre del Tribunal Administratiu Central 
de Recursos Contractuals (Avinguda General Perón, nº 38, 28020, Madrid, 
http://tribunalcontractos.gob.es) i al mateix s’adjuntarà la documentació que estableix 
l’article 50 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Amb caràcter previ, d’acord amb l’article 50 del la Llei de Contractes del Sector Públic, 
haurà d’anunciar la interposició d’aquest recurs mitjançant un escrit que s’ha de presentar 
davant l’òrgan de contractació en el termini que preveu l’apartat anterior per interposar el 
recurs, i en el qual haurà d’especificar l’acte del procediment que hagi de ser objecte.

En cas que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administatiu del Tribunal Superior de Justícia 
de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a aquell en 
que es rebi la notificació d’aquesta resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998 
de13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 18 de febrer de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

3.4. Adjudicació del rènting de 28 màquines multifunció, en color per a ús de les 
diferents àrees de l’Ajuntament – Lot C-

Atès que, per acord de la Junta de Govern Local de data 24-11-2020, s’ha aprovat el Plec de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques per adjudicar el renting de 28 
màquines multifunció, en color per a ús de les diferents àrees de l’Ajuntament, per un 
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període de 60 mesos pels lots A, B, C i 48 mesos pel lot BB, comptar a partir de l’entrega de 
les diferents màquines multifunció a les àrees assignades, amb un pressupost base de 
licitació de 247.203’23 € iva exclòs.

Atès que durant el termini hàbil de presentació de pliques, s’han presentat dotze ofertes.

Reunida la Mesa de contractació en dates: 21-12-2020 i 18-01-02021, s’ha donat el resultat 
que figura anunciat a la Plataforma de Contractes del Sector Públic.

I atès que, dins el termini previst, el licitador proposat ha presentat la documentació 
requerida, en relació al lot C.

1º.- Adjudicar a favor de l’empresa General Machines Technology S.L. (B91509281), 
representada pel Senyor Manuel Muñoz Leal, la contractació del lot C, anunciat dins el 
contracte de Renting de 28 màquines multifunció, en color per a ús de les diferents àrees 
de l’Ajuntament, ajustadament al plec de condicions particulars i tècniques que regeixen 
aquesta contractació, per un període de 60 mesos, amb el termini de lliurament de les 
màquines, de vint-i-dos dies naturals a comptar de l’endemà de la signatura del 
contracte, per la quantitat de:

A) Preu ofertat per màquina/mes: 52’94 € IVA exclòs i 64’06 € IVA inclòs (al 21 %)
B) Preu ofertat per còpia en color: 0’01 € IVA exclòs i 0’0121 € IVA inclòs (al 21 %)
C) Preu ofertat per còpia en blanc i negre: 0’0000 € IVA exclòs i 0’0000 € IVA inclòs 

(al 21 %)

I amb les següents millores:

Les màquines es subministraran amb els següents compromisos:
a) El consum energètic de les màquines es 0’28 KW/h Setmana.
b) S’ofereix configurar còdics d’usuari en els diferents tipus de màquines, .
c) S’ofereix poder imprimir i escanejar des de dispositius mòbils i portàtils.
d) S’ofereix disc dur inclòs de 320 Gb en les màquines.
e) Es compromet a la recollida i reciclatge dels envasos buits o defectuosos de 

tòners/tintes, així com procedir al reciclat dels mateixos, en el seu centre de re 
manufacturat del Grup GM Technology.

f) Em compromet a la reducció en el termini d’entrega de la totalitat de les màquines de 
8 dies naturals d’avançament en el subministrament de les mateixes.

2º- Comunicar aquesta Resolució a l’adjudicatari d'aquesta contractació, el senyor Manuel 
Muñoz Leal, actuant en representació de General Machines Technology S.L., per a que 
dins el termini de 5 dies hàbils següents a comptar de la recepció d’aquesta adjudicació 
procedeixi a signar l’oportú contracte administratiu.

3º Notificar aquest acord als negociats d’Intervenció, Tresoreria, àrea Econòmica, als 
efectes adients.

Contra el decret d’adjudicació abans transcrit que esgota la via administrativa, es pot 
interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a que es refereix 
l’article 44 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, davant el Tribunal Administratiu 
Central de Recursos Contractuals en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir del 
dia següent a aquell en que es remeti la notificació d’aquesta Resolució. En tot cas, l’escrit 
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d’interposició del recurs s’ha de presentar necessàriament en el registre de l’òrgan de 
contractació o en el registre del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals 
(Avinguda General Perón, nº 38, 28020, Madrid, http://tribunalcontractos.gob.es) i al mateix 
s’adjuntarà la documentació que estableix l’article 50 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic.

Amb caràcter previ, d’acord amb l’article 50 del la Llei de Contractes del Sector Públic, 
haurà d’anunciar la interposició d’aquest recurs mitjançant un escrit que s’ha de presentar 
davant l’òrgan de contractació en el termini que preveu l’apartat anterior per interposar el 
recurs, i en el qual haurà d’especificar l’acte del procediment que hagi de ser objecte.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa 
d’Economia i Especial de Comptes, de data 18 de febrer de 2021 abans transcrit, els 
senyors assistents acorden per unanimitat aprovar els acords esmentats.

DRETS SOCIALS (ÀREA CULTURA)

4. Rectificació de noms de “carrer” per “camí” a Sa Comuna i a Son Ametller

Atès que des de la regidoria de Cultura es tramita la denominació de noms a carrers i vials del 
terme municipal que fins ara no en tenien, o que es canvien per altres denominacions amb 
l'objectiu de normalitzar i/o recuperar tant la toponímia tradicional com els nostres valors 
culturals, amb la intenció que els noms tinguin coherència amb el seu entorn i estiguin 
plenament arrelats en el nostre municipi.

Atès que a l’hora de denominar i de normalitzar els noms de carrer del municipi de Marratxí es 
té en compte la utilització de noms de zones del terme, per tal de donar a tota la seva 
barriada una homogeneïtat de noms i facilitar la tasca de les empreses de serveis i 
d’organismes oficials, entre d’altres.

Atès que l’Administració Local és la que té atribuïda la competència en aquesta matèria 
conforme l’article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial aprovat per Reial 
Decret 1690/1986, d’11 de juliol, modificat per Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, el 
qual cita textualment:

“Artículo 75.  1. Los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías 
públicas,  y la numeración  de los edificios,  informando de ello a todas las Administraciones públicas 
interesadas.  Deberán también mantener  la correspondiente cartografía o, en su defecto, referencia 
precisa de las direcciones postales con la cartografía elaborada por la Administración competente.”

Atès que en data 29 d’octubre de 2019 la Junta de Govern Local en sessió ordinària ha 
aprovat designar els següents noms de carrer:

- A Sa Comuna (sa Cabaneta): Carrer de sa Talaia
- A Son Ametller:

· Carrer de Can Toni Toni
· Carrer de Can Parró
· Carrer de Ca n’Arnau
· Carrer de Can Peladí
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Atès que en data 12 de novembre de 2020 s’ha emès informe tècnic per part de l’Arquitecta, 
Coordinadora de l’Àrea d’Urbanisme el tenor literal del qual és el següent: “”En relació a la 
sol·licitud d’informe sobre l’acord referent a nom de carrers a sòl urbà i rústic de - Marratxí de 
d’octubre de 2019, s’ha detectat que es va posar nombre de carrer a vials situats en sòl 
qualificat com rústic.
Des del punt de vista urbanístic i per no confondre als interessats respecte a la normativa 
urbanística es considera que seria convenient fer un aclariment en el sentit de que els vials en 
sòl rústic s’anomenin CAMÍ i en urbà:
CARRER/AVINGUDA, deixant camí només en Urbà els antics camins històrics com Camí de  
sa Cabana o d’Olesa, etc.
En el sòl rústic l’única excepció serien els Nuclis Rurals en que la seves característiques com 
vials urbanitzats permetrien donar la denominació de carrer.
Per aquest motiu , des de el punt de vista urbanístic de l’acord de 2019 els següents vials 
serien camins:

- Camí de Sa Talaia (Travessia Comuna)
- Camí de Can Parró
- Camí Can Toni Toni
- Camí Ca n’Arnau
- Camí Can Peladí””

Atès que en base a l’anterior informe aquesta regidoria de Cultura considera necessària la 
rectificació dels nom de carrer esmentats pel de camí. S’acompanyen plànols.

Atès que la denominació de carrers és competència de l'Ajuntament Ple i que va ésser 
delegada a la Comissió de Govern per acord plenari amb data 8-10-91 i per acord plenari 
de 27 de gener de 2004 es ratificaren les delegacions d’aquesta a la Junta de Govern Local.

Aquesta regidoria de Cultura es complau a elevar a la Comissió Informativa de Drets 
Socials la següent

PROPOSTA D'ACORD

1.- Rectificar els següents noms de carrer pels de camí conforme a la taula següent:

Nom actual Nom rectificat

Sa Comuna (sa Cabaneta): Passa a denominar-se
- Carrer de sa Talaia - “Camí de sa Talaia”

Son Ametller: Passen a denominar-se:
- Carrer de Can Toni Toni - “Camí de Can Parró”

- Carrer de Can Parró - “Camí de Can Parró”

- Carrer de Ca n’Arnau - “Camí de Ca n’Arnau”

- Carrer de Can Peladí - “Camí de Can Peladí”

2.- Comunicar aquest acord a l'àrea de padró d'habitants de l'Ajuntament, a l'Àrea 
d'Urbanisme, a la Policia Local de Marratxí, a la Guàrdia Civil, a Correus, a telefònica, a 
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ENDESA, als centres de salut del municipi de Marratxí, a la gerència Territorial de Cadastre, a 
Marratxí XXI, a l’Àrea de Comunicació, a Google Espanya i a totes les altres entitats 
interessades i/o afectades.

Sotmès l’assumpte a votació i atès el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de 
Drets Socials, de data 18 de febrer de 2021 abans transcrit, els senyors assistents acorden 
per unanimitat aprovar els acords esmentats.

I no havent mes assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària estenc aquesta acta.

Paula Baltasar Cózar

La Secretària,

Miquel Cabot Rodríguez

Marratxí, 5 de març del 2021

El Batle,
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