
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/3
Data: 28 de gener de 2019

A les  08:00 hores,  es reuneix la  Junta de Govern Local  per  efectuar  una sessió ordinària,  que
presideix l’Alcalde

Assisteixen:

MARTÍ FORNÉS CARBONELL, BATLE PRESIDENT
MIQUEL PORQUER TUGORES, 1R TINENT DE BATLE
JUAN ESCALAS NOCERAS, 3R TINENT DE BATLE
ANTONI SERRA SASTRE, 4T TINENT DE BATLE

 
Així mateix asisteixen el regidor JOSÉ JUAN AGUILÓ RAMIS i la regidora DAMIANA RAMIS 
RAMIS

S'excusen d'assistir:

FORTEZA BENNASAR MARGARITA MARIA , 2N TINENT DE BATLE

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  FRANCISCO  SABATER  MULET,  i  per
l’interventor municipal, Sr. JOSE .GOMEZ DE LA CRUZ 

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Proposta Junta de Govern: Pagament Ajuda Formación 

1r. Autoritzar, disposar, reconéixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 150,00€ en
concepte d’ajuda de formació a càrrec a l’aplicació pressupostària 1300.16200.

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

1.2. Esports
1.2.1. Acord de cessió d'espais esportius II Campus Àlex Abrines   

1r. Autoritzar, la cessió dels diferents espais esportius, en les condicions exposades anteriorment,
per a poder dur a terme el II Campus Àlex Abrines la setmana del 13 al 20 de juliol de 2019. i es
deixarà una còpia de la clau d'accés a les instal·lacions per les pistes de pàdel.

2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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1.3. Sanitat i Serveis Socials
1.3.1. Instancia sol·licitant un nou títol dels drets funeraris dels ninxols 13N, 14N i 15N   

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

1.3.2. Instancia sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura 314   

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

1.3.3. Instancia sol·licitant la neteja de les restes a la sepultura núm. 534   

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

1.3.4. Instancia sol·licitant la neteja total de la sepultura núm. 438   

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

1.3.5. Instancia sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm. 251   

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

1.3.6. Compareixença de la directora de la residencia per tal de determinar les mesures per tal
d'evitar fuites de residents

Realitzar les següents millores a la infraestructura del centre proposades a l'informe de la directora
del centre, concretament: alçar vallat del jardí (punt 1 a) de l'informe), aïllar una zona del jardí per a
ús  dels  residents  de  forma  que  no  tinguin  accés  a  la  zona  d'accés  dels  distribuidors,  quarto
basures… (punt 1 c) de l'informe), estudiar la millor manera de dotar de major seguretat i complir la
normativa a la porta d'accés principal del centre (punt 2 de l'informe), posar sistema de seguretat a
les finestres que donen accés directe al carrer (punt 3 de l'informe).

1.3.7. Instància sol·licitant l'expedició d'un nou títol de drets funeraris de la sepultura

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
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1.4. Secretaria
1.4.1. Aprovació contracte menor serveis interposició recurs contenciós administratiu contra
resolució del conseller de medi ambient, agricultura i pesca exp. sancionador RA 030/2017 (en
base a pressupost). Nomenament del sr. Juan Payeras Ferrer, advocat, per a interposar recurs
contenciós-administratiu davant el jutjat de lo contenciós administratiu de Palma de Mallorca
contra la resolució del conseller de medi ambient, agricultura i pesca, de 20 de desembre de
2018, corresponent a l’expedient sancionador ra 030/2017.

1r.- Nomenar al Sr. Juan Payeras Ferrer, advocat, per a defensar l’ajuntament interposant recurs
contenciós-administratiu  davant  el  Jutjat  de  lo  Contenciós  Administratiu  de  Palma de Mallorca
contra la resolució del Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 20 de desembre de 2018,
corresponent a l’expedient sancionador RA 030/2017

2n.- Adjudicar el contracte menor de serveis de defensa jurídica al contractista Juan Payeras Ferrer,
per un import de 1.452,00 (IVA inclòs).

3r.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9220.22604 del vigent pressupost municipal.

4t.- 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.

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 -LCSP 2017-, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.

6è.- Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2. Acords urgents
2.1. Sanitat i Serveis Socials
2.1.1.  Aprovació  contracte  menor  subministraments  detector  vehicles  porta  entrada
Residència (en base a pressupost)   

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

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista JAUME FONT FUSTERIA
METALICA, S.L., per un import de 430,76€ (IVA inclòs).

3



Ajuntament de Muro

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
2350.62308 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 09:00
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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