
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/1
Data: 13 de gener de 2020

A les 08:05 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 08:05 hores.

1. Acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta del a sessió de 30/12/2019

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Justificació de compliment del contracte de serveis d'agència intermediació amb mitjans
comunicació

Requerir  a  l’empresa  (Agència  Joe)  que  presenti  la  documentació  justificativa  (TC-2)  de  la
contractació d’un periodista i un dissenyador, durant el període de vigència del contracte

2.1.2. Inici de procediment per a suspendre el complement de carrera professional a diferents 
treballadors

1r.  Iniciar el  procediment  per a suspendre el  complement  de carrera professional,  per no haver
acreditat la formació requerida, als diferents treballadors
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2n. Donar audiència a les persones interessades i als representants de personal per un termini de 10
dies per a presentar les oportunes al·legacions, de conformitat amb l’establert a l’article 82 de la
Llei 39/2015.

2.1.3. Requeriment esmena sol·licitud relativa a la carrera professional

Requerir a la interessada perquè en el termini de 10 dies procedeixi a esmenar la seva sol·licitud,
aportant l’acreditació de la formació realitzada l’exercici 2019, de conformitat amb l’article 68 de la
Llei 39/2015, advertint-la que se la tendrà pe desistida en el supòsit que no esmeni.

3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1. Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Muro  i  IB-RED  i
CONSTRURED

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

1r.  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  amb  les  entitats  IB-RED  i  CONSTRURED  pel
desplegament de xarxa de fibra òptica per fomentar la innovació i millorar la competitivitat digital
del municipi.

2n. Facultar al Sr. batle per a la seva signatura.

3r. Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i als efectes oportuns.

3.1.2. Aprovació  del  model  de  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  de  Mallorca  i
l'Ajuntament de Muro per dur a terme actuacions d'inversió (obres, adquisició de vehicles i
d'immobles) i per sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d'obres

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

1r. Aprovar el model de conveni, que figura com a Annex II en la convocatòria de subvencions
(BOIB núm. 50 de 18 d'abril de 2019).

2n. Remetre'l al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca en el termini d'un
mes comptador des de la data de la publicació al BOIB de la concessió de la subvenció (BOIB núm.
170 de 19 de desembre de 2019).

3.2. Comptes i Hisenda
3.2.1. Aprovació contracte menor serveis adequació llac gavines

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

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista CIOPU S.L, per un import de 8.893,50 €
(IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
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1500.22706 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 -LCSP 2017-, 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 -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 a l’interessat, per al 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 08:35
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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