
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/7
Data: 25 de febrer 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
MARGALIDA M. FORTEZA BENNASSAR, 2N TINENT DE BATLE
JUAN ESCALAS NOCERAS, 3R TINENT DE BATLE
ANTONI SERRA SASTRE, 4T TINENT DE BATLE
  
Així mateix assisteixen el regidor JOSE JUAN AGUILO RAMIS i la regidora DAMIANA RAMIS 
RAMIS.
S'excusen d'assistir:

  -  

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. Secretaria
1.1.1. Aprovació actes anteriors (núm. 42, 43, 44, 45, 46, 47,48 ,49, 50 de 2018)   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les actes de les sessions núm. 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49 i  50, de dates 10 de setembre, 17 de setembre, 24 de setembre, 1 d'octubre, 8 d'octubre, 
15 d'octubre, 22 d'octubre, 29 d'octubre i 12 de novembre, totes elles de 2018.

1.2. Administració i Personal
1.2.1. Ajuda Formació. 

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de 235€  en
concepte d’ajuda de formació a càrrec a la aplicació pressupostària 2340.16200.

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

1r. Autoritzar i disposar la previsió de despesa en concepte de desplaçament, pernoctació d’una nit i
manutenció bàsica per l’assistència al I Congrés de l’Esport a les Grans Ciutats per un import
màxim de 275,00€.

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

1.2.3. Sol.licitud de pròrroga del contracte del servei d'agència d'intermediació     

Primer. Acceptar la sol.licitud, i per tant. prorrogar el contracte per sis mesos, fins el dia 22 d'agost de
2019.

Segon. Notificar el present acord a l'interessat per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.2.4. Comunicació Jubilació Anticipada. 

1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de Jubilació Anticipada.

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

1.2.5. Jubiliació Anticipada. 

1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de Jubilació Anticipada.

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

1.2.6. Jubilació. 

1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de Jubilació.

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

1.2.7. Aprovació contractes menors.   

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
37.974,27 €.

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.
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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.

Veure Plataforma de Contractació del Sector Públic. 

1.2.8.  Donar  compte  sentencia  jutjat  del  contenciós  núm.  2  de  data  28.02.2019  relatiu  a
reclamació    

Primer.  Donar-se  per  assabentada  del  contingut  de  la  sentència  del  Jutjat  del  Contenciós
Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca de data 28 de febrer de 2019.

Segon.  Comunicar  la  sentència  a  l'entitat  asseguradora  MAPFRE per  al  seu  coneixement  i  als
efectes oportuns.

1.3. Capellans
1.3.1. Termini per sol·licitar llicències anuals d'ocupació a "Sa Caseta des Capellans"   

PRIMER. Establir el termini de sol·licitud de les corresponents llicències anuals d’ocupació per a la
temporada 2019 des del dia 1 de març fins al dia 30 d’abril de 2019.

SEGON. Publicar  el  present  acord  a  la  plana  web de  l’Ajuntament  i  al  taulell  d’edictes  de  la
corporació per a general coneixement.

1.4. Comptes i Hisenda
1.4.1. Baixes drets reconeguts padrons voluntària 2018   

Autoritzar l’aprovació de les baixes de drets reconeguts proposades a l’informe de tresoreria.

1.4.2. Baixes drets reconeguts executiva 4T 2018   

La Junta de Govern Local,  per  unanimitat,  acorda autoritzar  l’aprovació de les baixes de drets
reconeguts proposades a l’informe de tresoreria.

1.4.3. Baixes liquidacions voluntària IVTM 4T 2018   

Autoritzar l’aprovació de les baixes de drets reconeguts proposades a l’informe de tresoreria.
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1.5. Esports
1.5.1. Aprovació 5ª i darrera certificació obra 'Adequació Pista d'Atletisme'   

PRIMER.  Aprovar  la  5ª  i  darrera  certificació  d’obra  “Adequació  Pista  d’Atletisme  de  Muro”
presentada pel director de l’obra, Sr. Antonio Riera Marimon.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa següent:

AMER E HIJOS S.A., 5ª i darrera certificació de l’obra “Adequació Pista d’Atletisme de Muro”,
per un import de 10.130,54€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.63232.

1.6. Fires i Festes
1.6.1. Aprovació Bases Concurs Carnaval 2019   

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir el concurs:

Bases concurs carrosses:
- de 100€ per carrossa

Bases concurs comparses:
- de 10 a 15 participants: 100€
- de 16 a 24 participants: 150€
- de 25 a més participants: 200€

SEGON. Les quanties dels premis s’entenen netes de les retencions obligatòries estipulades a la
normativa tributària vigent.

TERCER. Publicar les Bases al tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació.

1.6.2. Canvi de data de la fira de sant francesc a dia 05.05.19   

La Junta de Govern Local, per unanimitat,  acorda el canvi de data per la Fira de Sant Francesc
2019, que serà dia 05/05/19.

1.7. Sanitat i Serveis Socials
1.7.1. Instancia sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm. 581 (PA)   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
 
1.7.2. Instancia sol·licitant la neteja de restes

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
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1.7.3. Instancia sol·licitant la neteja de la neteja total de la sepultura núm. 511 i recollir dues
urnes dipositades dins la sepultura.   

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

1.7.4. Instancia sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm. 511   

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

1.8. Turisme i Zona Costanera
1.8.1. Aprovació contracte menor serveis estand Fira ITB Berlin 2019 (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista INTEL TRES BALEARES AGENCIA
CREATIVA S.L., per un import de 11.858,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
4320.22602 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.

1.9. Urbanisme i Obres
1.9.1.  Sol.licitar a la Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat l'estat de tramitació del
contracte d'obres de passarel.la d'accés a l'estació de ferrocarril a la carretera Ma-3500   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sol·licitar a la Direcció Insular de Infraestructures i
Mobilitat  que informi  sobre l’  estat  de tramitació  del  contracte  d’  obres  per  a  l’  execució  de la
passarel·la d’ accés a l’ estació de ferrocarril a la carretera Ma-3500.

1.9.2. Sol.licitud relativa a informe municipal de data 12 de març de 2018   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda facilitar la documentació sol.licitada.
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1.9.3. Aprovació contracte menor subministraments anul·lació d'escomesa en plaça Convent i 
realització de nova escomesa en carrer Colomer (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista FCC AQUALIA MURO S.A.,
per un import de 2.726,26 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1610.21000 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.

2. Acords urgents
2.1. Educació i Joventut
2.1.1.  Aprovació contracte menor serveis redacció documentació tècnica i econòmica per la
prestació del servei d'activitats de temps lliure (en base a pressupost)   

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

1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  JUAN  MATEO  HORRACH
TORRENS, per un import de 2.709,19 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3260.22706 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.
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2.2. Turisme i Zona Costanera
2.2.1. Aprovar transferència Associació Hotelera en compliment conveni Bulevard   

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

PRIMER. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a favor de l’Associació
Hotelera  Playas  de Muro amb càrrec a l’aplicació  pressupostaria  4320.75101 per un import  de
4.496,25€.

SEGON.  Ordenar  el  pagament  a  favor  de  l’Associació  Hotelera  Playas  de  Muro  ambcàrrec  a
l’aplicació pressupostaria 4320.75101 per un import de 46.625,73€.

2.3. Administració i Personal
2.3.1. Aprovació Bases Cuiner/a Residència Reina Sofia

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

1r. Aprovar les bases del procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d’una borsa de
feina  de  Cuiner/a  a  la  Residència  Reina  Sofia  per  cobrir  les  necessitats  urgents,  substitucions,
vacants i altres incidències, com a personal laboral temporal.

2n.  Publicar  les  bases  al  BOIB,  al  tauler  d’edictes  de  la  Corporació  i  a  la  plana  Web  de
l’Ajuntament.

2.3.2. Aprovació Bases Serveis Generals Residència Reina Sofia   

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

1r. Aprovar les bases del procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d’una borsa de
feina  d’Auxiliar  de  Clínica,  per  cobrir  les  necessitats  urgents,  substitucions,  vacants  i  altres
incidències, com a personal laboral temporal.

2n.  Publicar  les  bases  al  BOIB,  al  tauler  d’edictes  de  la  Corporació  i  a  la  plana  Web  de
l’Ajuntament.

2.3.3. Aprovació Bases Auxiliar de Clínica per a la  Residència Reina Sofia 

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

1r. Aprovar les bases del procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d’una borsa de
feina  d’Auxiliar  de  Clínica,  per  cobrir  les  necessitats  urgents,  substitucions,  vacants  i  altres
incidències, com a personal laboral temporal.

2n.  Publicar  les  bases  al  BOIB,  al  tauler  d’edictes  de  la  Corporació  i  a  la  plana  Web  de
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l’Ajuntament.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:30
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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