
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/10
Data: 18 de març de 2019

A les 09:10 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 09:10 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Aprovació contracte menor subministraments panell LED departament d'urbanisme de
l'Ajuntament de Muro (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista WÜRTH ESPAÑA S.A., per 
un import de 487,15 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació 
9200.21300 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 
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l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.1.2. Reconeixement Triennis.

1. Reconèixer-li els serveis prestats a les Administracions públiques amb un total de 4.617 dies 
fins 11 de març de 2019.

2. Aprovar, com a termini a efectes de meritació del proper trienni, el 02 de maig de 2021, i 
reconèixer-li 4 triennis amb categoria C1.

3. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament, dins la nòmina del mes de 
març de 2019.

1.1.3. Ajuda Formació. 

1r. Desestimar la sol.licitud  de pagament d’ajuda de formació amb registre d’entrada 436 de data 
20 de febrer.

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

1.1.4. Ajuda Formació. 

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 210€ en 
concepte d’ajuda de formació a càrrec de la partida 1500.16200.

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

1.1.5. Reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sr. Ana Pacheco Martínez

Primer. Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra. Ana Pacheco Martínez 
amb registre d'entrada núm. 113 de data 14 de gener de 2019.

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

1.1.6. Ajuda per a estudis de fills de treballadors. 

1r. Autoritzar, disposar, reconéixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 30€ mensuals  
en concepte d’ajuda per a estudis de fills de treballadors a partir de la nòmina de març de 2019.

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

1.1.7. Sol·licitud bestreta reitegrable. 

PRIMER. Concedir una anticipació reintegrable de 2.000 euros a tornar en 24 mensualitats (83,33€ 
cada mes), a comptar des del mes següent al de la percepció de la bestreta, amb les següents 
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condicions previstes a l’article 10.17 del pacte del personal funcionari de l’Ajuntament de Muro:

“No podran ser concedits nous préstecs o avançaments al mateix treballador, entre no s’hagin 
amortitzat els anteriors, si n’hi hagués, o hagin passat tres mesos des de la liquidació de l’anterior.

No es concediran excedències voluntàries a beneficiaris d’avançaments mentre els avançaments no 
hagin estat reintegrats en la seva totalitat.

En tots els casos els préstecs hauran de ser reintegrats quan acabi la realització laboral amb 
l’Ajuntament de Muro o en el seu cas hauran de garantir la devolució de forma fefaent.”

SEGON. Notificar el present acord a la interessada.

1.1.8. Requeriment de justificació d'absències de la treballadora

Primer.  Requerir  a  la  treballadora  perquè  procedeixi  a  la  justificació  de  la  impossibilitat  de
realització  fora  de  la  jornada  laboral  de  les  revisions  mèdiques,  consultes,  tractaments,
rehabilitacions, exploracions, etc., que han suposat l'absència del seu lloc de feina durant l'any 2018.

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

1.1.9. Requeriment de justificació d'absències de la treballadora

Primer.  Requerir  a  la  treballadora  perquè  procedeixi  a  la  justificació  de  la  impossibilitat  de
realització  fora  de  la  jornada  laboral  de  les  revisions  mèdiques,  consultes,  tractaments,
rehabilitacions, exploracions, etc., que han suposat l'absència del seu lloc de feina durant l'any 2018.

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

1.2. Comptes i Hisenda
1.2.1. Expedient de transferències de crèdit 4/2019

Aprovar l’expedient núm. 4/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

2350.63200 REFORMA DE LA RESIDÈNCIA 3719,62

3719,62

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
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2110.16000 SEGURETAT SOCIAL 3719,62

3719,62

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.

1.2.2. Aprovació de contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de 
29.075,78€.

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.

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. 

1.3. Fires i Festes
1.3.1. Aprovació contracte menor serveis actuació Grup Societat Anònima (festa quintades 
Muro 2019) (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista GRUP TRUI MALLORCA S.L., per un
import de 2.662,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 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.

4



Ajuntament de Muro

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.3.2. Aprovació contracte menor equip so i il·luminació festa quintades Muro 2019 (en base a
pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista SERSO PALMA 2006, per un import de
2.541,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 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.

1.3.3. Festa diada quintos 2019

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda ordenar a les persones responsables de l’acte que
es  prenguin  les  mesures  indicades  a  l’informe tècnic  emès  per  l’enginyer  tècnic  industrial,  Sr.
Mateu Torelló  Quetglas,  per poder dur a bon terme la  diada de Quintos,  a la Plaça del Comte
d’Empúries.

1.3.4. Resolució premis carrosses  Sant Antoni 2019   

Primer. Disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels imports i a les persones que es
relacionen  a  continuació  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  3380.48201  del  pressupost  de
despeses:

TRADICIONAL
CARROSSA DNI IMPORT

1 ANTONIO MIR CAPO 43035007Y    1.428,00 €
2 AMPA COL·LEGI SANT FRANCESC G07213531    1.190,00 €
3 AMIPA CP GUILLEM BALLESTER I CERDO G07201817       714,00 €
4 MIGUEL MOREY MORAGUES 41522073N       595,00 €

4
ASSOCIACIO PERSONES MAJORS VERGE DE

LLUC
G07135700       595,00 €

5 ISABEL RAMIS GAMUNDI 43093491R       476,00 €
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6 JOANA MARIA MOLINAS SASTRE 43152919C       300,00 €
7 CATALINA FERRIOL AMER 37341097E       250,00 €
8 ASSOCIACIO SENSE FILTRE G57960254       200,00 €
9 SEBASTIAN GUAL BUADES 42996635K       150,00 €

COMPARSA DNI IMPORT
1 AMPA COL·LEGI SANT FRANCESC G07213531       535,50 €
2 AMIPA CP GUILLEM BALLESTER I CERDO G07201817       300,00 €
3 ISABEL RAMIS GAMUNDI 43093491R       200,00 €
3 JOANA MARIA MOLINAS SASTRE 43152919C       200,00 €

4
ASSOCIACIO PERSONES MAJORS VERGE DE

LLUC
G07135700       175,00 €

4 CATALINA FERRIOL AMER 37341097E       175,00 €
5 ASSOCIACIO SENSE FILTRE G57960254       150,00 €
5 ANTONIO MIR CAPO 43035007Y       150,00 €

LLIURE
CARROSSA DNI IMPORT

1 AMPA COL·LEGI SANT FRANCESC G07213531    1.428,00 €
2 AMIPA CP GUILLEM BALLESTER I CERDO G07201817    1.190,00 €
3 ASSOCIACIO PARES I MARES 0-3MURO G16550048       714,00 €
4 JOSEP SOBERATS CAPO 45185855D       595,00 €
4 ASSOCIACIO CULTURAL CARABASSAMBA G57735789       595,00 €
5 MARGARITA AGUILO PIÑA 78211617W       476,00 €
6 AMIPA CP GUILLEM BALLESTER I CERDO G07201817       300,00 €

COMPARSA DNI IMPORT
1 AMPA COL·LEGI SANT FRANCESC G07213531       535,50 €
2 ASSOCIACIO PARES I MARES 0-3MURO G16550048       300,00 €
3 AMIPA CP GUILLEM BALLESTER I CERDO G07201817       200,00 €
4 MARGARITA AGUILO PIÑA 78211617W       175,00 €
5 JOSEP SOBERATS CAPO 45185855D       150,00 €
5 ASSOCIACIO CULTURAL CARABASSAMBA G57735789       150,00 €

Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, pel seu coneixement i als efectes oportuns

1.3.5. Resolució premis concurs carnaval 2019

Primer. Disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels imports i a les persones que es
relacionen  a  continuació  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  3380.48202  del  pressupost  de
despeses:

Títol COMPARSA IMPORT
ESPANTAOCELLS I GRANGERS 200,00 €
LA GRANJA 200,00 €
SES PINYATES 150,00 €
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BALLOON PARTY 150,00 €
LA CASA DE PAPER 200,00 €
CAPUTXETES i  PADRINES 200,00 €
LLOPS i CAÇADORS 150,00 €
UN VIATGE DE BOJOS 150,00 €
DALMATAS 100,00 €
SUBMARINISTES 100,00 €
PINTAM 200,00 €
SENSE PARAULES 200,00 €
EL MONSTRE DE LES GALLETES 200,00 €
MURODECOR 200,00 €
EL CIRC ARRIBA A MURO 200,00 €
L' ORACLE DE LES ZÍNGARES 200,00 €
CANCAN 200,00 €
PISTOLERS 200,00 €
CAFÉ-TRINAS 100,00 €
ESPORTISTES DEL INSTITUT ALBUHAIRA 150,00 €
QUINTADA DEL 2010 150,00 €
COTXETS DE XOQUE 150,00 €
UNICORNIS 150,00 €
FEIM PAELLA 150,00 €
COMPARSA FANTASIA 200,00 €
ALASKA Y LAS CHICAS DEL ORO 150,00 €
PERSONATGES DE FANTASIA I CIÈNCIA 
FICCIÓ

150,00 €

EN EL PAIS DEL NUNCA JAMAS 100,00 €
BRUIXOS I BRUIXES 100,00 €
PROTECTORA ANIMALETS SALVATGES 100,00 €
m&m 150,00 €
ARA VA DE BÒ 150,00 €
SUPERHEROIS 100,00 €
LA CASA DE PAPEL (QUINTOS) 200,00 €
RAFTING CLUB 150,00 €
INDIS 100,00 €

Títol CARROSA IMPORT
LA GRANJA 100,00 €
SES PINYATES 100,00 €
CAPUTXETES i PADRINES 100,00 €
DALMATAS 100,00 €
PINTAM 100,00 €
SENSE PARAULES 100,00 €
EL MONSTRE DE LES GALLETES 100,00 €
EL CIRC ARRIBA A MURO 100,00 €
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L' ORACLE DE LES ZÍNGARES 100,00 €
CAFÉ- TRINAS 100,00 €
ESPORTISTES DEL INSTITUT ALBUHAIRA 100,00 €
EN EL PAIS DEL NUNCA JAMAS 100,00 €
PROTECTORA ANIMALETS SALVATGES 100,00 €

Segon. Notificar  aquest  acord  a  les  persones  interessades,  pel  seu  coneixement  i  als  efectes
oportuns.

1.4. Medi Ambient i Agricultura
1.4.1.  Aprovació contracte menor obres paret  cantonada camí de na Quartana (en base a
pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista ANTONIO BOU BAUZÁ, per un import
de 2.997,71 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
4540.21000 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.

1.4.2.   Convocatòria  subvencions  per  establir  nous  punts  de  recàrrega  semiràpida  per  a
vehicle elèctric

1r. Sol.licitar l'acolliment a la convocatòria de subvencions per executar instal.lacions de tres punts
de  recàrrega per a vehicles elèctrics a l’exercici 2019.

2n. El compromís per a la reserva de crèdit suficient per dur a terme les instal.lacions dels punts de
recàrrega.

1.5. Sanitat i Serveis Socials
1.5.1. Instancia sol·licitant la neteja de la sepultura 170   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
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1.5.2. Instancia sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm 520    

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

1.5.3. Sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm. 55T   

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

1.5.4. Sol·licita la neteja del ninxol núm 32   

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

1.5.5. Sol·licitant la neteja total de la sepultura núm 240   

La Junta de Govern Local,  per  unanimitat,  acorda acceptar  la  sol·licitud d'autorització per  a la
neteja dels níxols que pertoquin de la sepultura núm. 240

1.5.6. Sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm 33C  

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

1.5.7. Sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm 231   

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

1.5.8. Sol·licitant retirar les urnes del ninxol municipal 47N   

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

1.6. Urbanisme i Obres
1.6.1. Aprovació contracte menor obres reparació del paviment de les voravies carrer Circuit
del Llac i avinguda s'Albufera (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista CONSTRUCCIONES DABASUR S.L.,
per un import de 23.570,74 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1532.21000 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.
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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.

1.6.2.  Designar  els  arqueòlegs  Antoni  Puig  Palerm  i  Margalida  Rivas  Llompart  com  a
supervisors de l'excavació de l'obra “Adaptació al trànsit rodat del paviment dels carrers
Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan”.

1r.  Designar  els  arqueòlegs  Antoni  Puig  Palerm  i  Margalida  Rivas  Llompart,  supervisors  de
l'excavació  de l'obra “Adaptació  al  trànsit  rodat  del  paviment  dels carrers  Miquel  Tortell,  Sant
Jaume i Sant Joan”.

2n. Notificar el present acord a l Sr. Antoni Puig Palerm i a la Sra. Margalida Rivas Llompart.

3r. Comunicar el present acord al Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca

2. Acords urgents
2.1. Esports
2.1.1. Cessió del pavelló cobert i del material sol·licitat a l'Ajuntament de Pollença

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

1r. Autoritzar, la cessió del pavelló cobert i del material sol·licitat a l'Ajuntament de Pollença, els
propers 23 i 24 de març de 2019, en el nostre horari d'apertura i tancament.

2n. En relació a la cessió d'espais i material, l'Ajuntament de Pollença i els seus col·laboradors, es
fan responsables del bon ús i es comprometen a fer-se càrrec dels possibles desperfectes que es
puguin ocasionar, i tenir especial cura en el paviment del pavelló evitant col·locar cintes adhesives
per marcar les pistes de bàdminton, que es puguin endur la pintura de la superfície de joc actual del
pavelló

3r. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Administració i Personal
2.2.1. Sol·licitud relativa a celebració d'eleccions sindicals

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

1r. Confeccionar i posar el cens de personal funcionari a disposició de la Mesa electoral una vegada
constituïda aquesta.

2n. Convocar als funcionaris que han de formar part de la Mesa electoral (el de major antiguitat
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com a president, el de major edat com a vocal i el de manco edat com a secretari, amb els seus
respectius suplents) per a la constitució de la Mesa i inici del procés electoral, el proper dia 12
d'abril.

3r. La celebració d'eleccions sindicals a les 12:00h  del dia 17 d’abril 2019.

4t. 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 09:45
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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