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

Codi: JGL2019/14
Data: 15 d'abril de 2019

A les  08:05 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 08:05 hores.

1.1. Comptes i Hisenda
1.1.1.  Aprovació de contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
20.161,98€.

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._
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Veure Plataforma de Contractació del Sector Públic.

1.1.2. Expedient de transferències de crèdit. 8/2019

Aprovar l’expedient núm. 8//2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
2350.63200 REFORMA DE LA RESIDENCIA 985,71

4540.62700
HONORARIS REDACCIÓ

PROJECTES I DIRECCIÓ OBRES
3.732,46

4.718,17

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES

2110.16000 SEGURETAT SOCIAL 4.718,17

4.718,17

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. Educació i Joventut
1.2.1.  Aprovació contracte menor serveis redacció documentació tècnica i econòmica servei
d'activitats de conducció de grups a cavall i atenció equines bàsiques 2019-2020 (en base a
pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista JUAN MATEO HORRACH TORRENS,
per un import de 1.686,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3240.22706 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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1.2.2. Aprovació Bases per a la creació d’una borsa de feina categoria Peó Poliesportiu

1r.  Aprovar les bases del procediment selectiu per a la creació d’una borsa de feina de la categoria
Peó Poliesportiu del Poliesportiu Municipal de Muro, per a cobrir necessitats urgents, substitucions,
vacances, permisos, llicències o places vacants, mitjanant contracte laboral temporal.

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

1.3. Medi Ambient i Agricultura
1.3.1.  Aprovació contracte menor serveis neteja i condicionament diversos camins Muro (en
base a pressupost)   

1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista VICENÇ  SACARÉS  FERRER
TRANSPORTES, per un import de 8.863,25 € (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. Sanitat i Serveis Socials
1.4.1. Sol·licitud d'ajuda económica per a pagament de despeses funeràries. 

1r. Autoritzar, disposar, reconéixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 2.222,77€ en
concepte d’ajuda econòmica per a despeses de serveis funeraris.

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

1.4.2. Instancia sol·licitant un nou títol de drets funeraris   

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

1.4.3. Instancia sol·licitant un nou títol de drets funerararis   

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

1.4.4. Instancia sol·licitant el trasllat de les restes 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda.
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1.4.5. Instancia sol·licitant la neteja de les restes 

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

1.5. Secretaria
1.5.1.  Baixa Vehicle policial matrícula 7701BRJ   

1r. Aprovar l'informe del Sr. Miquel Serra Marimon, Sotsinspector de Policia de l’Ajuntament de
Muro, i per tant, donar de baixa el vehicle policial amb matrícula 7701BRJ.

2n.  Comunicar  el  present  acord  al  Sotsinspector  de  Policia  de  l’Ajuntament  de  Muro,  per  la
realització dels tràmits oportuns per donar de baixa el vehicle policial amb matrícula 7701BRJ.

1.6. Transports
1.6.1. Transmissió de la llicència d'auto-taxi núm. 2 

1 . Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi núm. 2,  a la conductora assalariada amb permís de
conduir i exercici en la professió durant un any.

2. Notificar el present acord a les interessades per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2. Acords urgents
2.1. Urbanisme i Obres
2.1.1.  Donar compte informe TAG referent al número d’expedients oberts per infracció en
matèria d’ocupació de la via pública, i tipus de sancions econòmiques previstes a l’ordenança
municipal reguladora de l’ús de la via pública   

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

La Junta de Govern Local acorda donar-se per assabentada.

2.1.2. Aprovació contracte menor obres pavimentació dels clots dels carrers de Muro (en base 
a pressupost)   

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

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista ANTONIO BOU BAUZÁ, per un import
de 3.976,06 € (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.

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.

2.1.3.  Aprovació del document d'Informació complementària a l'expedient de "Concessió de
béns d'anterior titularitat de l'Ajuntament de Muro que quedaren compresos entre l'antiga i
la nova delimitació del Domini Públic Marítimo-terrestre, de conformitat amb el que disposa
la disposició transitòria primera de la Llei 22/1988, de Costes" i trametre'l a la Demarcació de
Costes en Illes Balears.

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

1. Aprovar  el  document d'Informació  complementària  a  l'expedient  de "Concessió de béns
d'anterior titularitat  de l'Ajuntament de Muro que quedaren compresos entre l'antiga i  la
nova delimitació del Domini Públic Marítimo-terrestre, de conformitat amb el que disposa la
disposició  transitòria  primera  de  la  LLei  22/1988,  de  Costes"  signat  per  l'enginyer  de
camins, canals i ports José Iglesias Estallés de data març de 2019.

2. Trametre  dues  còpies  en  paper  i  una  en  digital  de  l'esmentat  document  d'Informació
complementària a la Demarcació de Costes en Illes Balears.

2.1.4.  Nomenament  coordinador  de  seguretat  i  salut  de  l'obra  projecte  d'instal·lacions
renovació enllumenat públic carretera Platja de Muro, tram Ma-12   

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

1r.  Nomenar  coordinador  de  seguretat  i  salut  de  l’obra  “Projecte  d’instal·lacions  de  renovació
d’enllumenat públic a la carretera de Platja de Muro, tram Ma-12” el senyor Julián Fajardo Bonnín
en representació de l’empresa Afj Health & Safety.

2º. Notificar el present acord al senyor Julián Fajardo Bonnín en representació de l’empresa Afj
Health & Safety, per el seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.5. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra instal·lació renovació enllumenat públic
carretera Platja de Muro, tram Ma-12.   

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

1r. Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra “Projecte d’instal·lacions de renovació d’enllumenat
públic a la carretera de Platja de Muro, tram Ma-12”

2º. Notificar el present acord a l’empresa Ferrovial Servicios, S.A., per el seu coneixement i als
efectes oportuns.

2.2. Esports
2.2.1.  Aprovació  contracte  menor  obres  tancament  zona  de  fems  piliesportiu  (en  base  a
pressupost)   

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

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista CONSTRUCCIONS FONS-ESTEL S.L.,
per un import de 4.243,83 € (IVA inclòs).
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2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3420.21200 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.

2.3. Administració i Personal
2.3.1. Contractació de dos Oficials Segona Brigada Obres a la Platja de Muro per necessitats
de servei

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar l'informe de l'Oficial de la Policia Local i
Coordinador de Seguretat de la Platja de Muro, i procedir a la contractació de dos Oficials Segona a
jornada completa durant 6 mesos amb un salari brut anual de 21.323,72€.

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Sol·licitud d'ajuda económica d'urgent necessitat

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

Autoritzar, disposar, reconéixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 650€ en concepte
d’ajuda econòmica d’urgent necessitat.

2.4.2. Sol·licitid d'ajuda económica d'urgent necessitat 

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

Autoritzar, disposar, reconéixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 450€ en concepte
d’ajuda econòmica d’urgent necessitat.

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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