
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/8
Data: 4 de març 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. Aprovació d'actes anteriors

Les actes de les sessions núm. 51, 52, 53 i 54, de dates 19 de novembre, 26 de novembre, 10 de
desembre i 17 de desembre, totes elles de 2018,  s'aproven per unanimitat.

2. Acords
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Comunicació finalització serveis a l'Ajuntament. 

1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de finalització dels serveis.

2n. Notificar el present acord a l'interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.2. Batlia
2.2.1. Horari de la farmàcia de Platja de Muro

PRIMER. Autoritzar a la titular de la farmàcia situada al complexe Eden Center, Local D-1, 07458
– Platja de muro, a l’obertura de la mateixa,  durant l’horari  anteriorment esmentat,  tot això als
efectes de presentar aquesta autorització davant la Direcció General de Farmàcia de la Conselleria
de Salut i Consum.

SEGON. Notificar el present acord a la part interessada, amb expressió dels recursos procedents.

2.3. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.3.1. Aprovació contracte menor subministraments porta contra incendis teatre (en base a 
pressupost)

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista BIEL FONT CLOQUELL, 
per un import de 441,96 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3350.63230 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.

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Sol·licitud vacances 

1r. Denegar la sol.licitud de les vacances del dia 25 de desembre de 2019 fins 11 de gener de 2020.

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

2.5. Turisme i Zona Costanera
2.5.1. Aprovació contracte menor serveis redacció documentació tècnica i econòmica prestació
servei parc aquàtic flotant zona costanera (en base a pressupost)   

1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  JUAN  MATEO  HORRACH
TORRENS, per un import de 1.204,28 € (IVA inclòs).
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2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació 
1730.22706 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.

2.5.2. Conveni prestació serveis ambulància Platja de Muro

1r. Aprovar el Conveni de col.laboració entre Falck VL Servicios Sanitarios SL i l’Ajuntament de
Muro per dur a terme el servei sanitari extrahospitalari a les Platges de Muro, sense que comporti el
caràcter d’exclusivitat.

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

2.6. Urbanisme i Obres
2.6.1.  Aprovació contracte menor serveis redacció documentació tècnica i econòmica per la
licitació d'un contracte de  concessió de serveis públics per la gestió del servei de proveïment
d'aigua potable a Muro (en base a pressupost)   

1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  JUAN  MATEO  HORRACH
TORRENS, per un import de 5.995,55 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1610.22706 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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2.6.2. Aprovació Bases  Oficial Segona Electricista de la Brigada d’Obres.

1r. Aprovar les bases del procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d’una borsa de
feina  de  Oficial  Segona  Electricista  de  la  Brigada  d’Obres,  per  cobrir  les  necessitats  urgents,
substitucions, vacants i altres incidències, com a personal laboral temporal així com per atendre
totes aquelles situacions temporals o circumstancials regulades als articles 12.7  i 15.1 apartats b) i
c) del R.D. Legislatiu 2/2015, de 25 d’octubre, text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

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

2.6.3. Aprovació Bases Peó Tractorista de la Brigada d’Obres

1r. Aprovar les bases del procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d’una borsa de
feina de Peó Tractorista de la Brigada d’Obres, per cobrir les necessitats  urgents, substitucions,
vacants i altres incidències, com a personal laboral temporal així com per atendre totes aquelles
situacions temporals o circumstancials regulades als articles 12.7 i 15.1 apartats b) i c) del R.D.
Legislatiu 2/2015, de 25 d’octubre, text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

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

3. Acords urgents
3.1. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
3.1.1.  Aprovació  contracte  menor  subministraments  substitució  compressor  climatització
biblioteca (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 INST. CLIMATIZACIÓN Y
RENOVA (ICR), per un import de 4.814,13 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3321.63304 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.
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5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3.2. Comptes i Hisenda
3.2.1. Expedient de transferències de crèdit. 2/2019

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

Aprovar l’expedient núm. 2/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
3322.63229 CONSTRUCCIÓ ARXIU MUNICIPAL 4.665,75

9200.64104
GESTIÓ I COMPTABILITAT

SUBMINISTRAMENTS
ENERGÈTICS MUNICIPALS

4.791,60

9.457,35

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

Aplicació

Pressupostària
Descripció Baixes

2110.16000 SEGURETAT SOCIAL 9.457,35

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.

3.3. Administració i Personal
3.3.1. Aprovació de contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
27.459,83€.

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. 

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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