
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/17
Data: 6 de maig de 2019

A les 09:25 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària

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.  JOSEGOMEZ DE LA CRUZ 

S’inicia la sessió a les 09:25 hores.

1. Aprovació d'actes anteriors

La Junta de Govern Local, per unanimitat ,a prova les actes de les sessions de dates 04/02/2019,
11/02/2019, 18/02/2019, 25/02/2019.

2. Acords
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Donar compte de la Resolució de Batlia d'assignació de funcions superiors 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada de la resolució de batlia
número 2019/164 de dia 16 d’abril de 2019, per la qual s’aprova assignació funcions de Direcció de
la Residència a Sr. Rubén Alemany McEwen, infermer de la Residència

2.1.2. Requeriment d'esmena de sol.licitud de compensació hores. 

1r. Requerir que en un termini de 10 dies esmeni la seva sol·licitud assenyalant quantes s'han de
compensar, amb la indicació de que si no ho fes, es tendrà per desistida de la seva petició, prèvia
resolució.
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2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Requeriment d'esmena de sol·licitud de compensació hores.

1r. Requerir que en un termini de 10 dies esmeni la seva sol·licitud assenyalant quantes hores s'han
de compensar, amb la indicació de que si no ho fes, es tendrà per desistida de la seva petició, prèvia
resolució.

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

2.1.4. Requeriment d'esmena de sol.licitud de compensació hores. 

1r. Requerir que en un termini de 10 dies esmeni la seva sol·licitud assenyalant quantes s'han de
compensar, amb la indicació de que si no ho fes, es tendrà per desistida de la seva petició, prèvia
resolució.

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

2.1.5. Requeriment d'esmena de sol.licitud de compensació hores. 

1r. Requerir aque en un termini de 10 dies esmeni la seva sol·licitud assenyalant quantes hores s'han
de compensar, amb la indicació de que si no ho fes, es tendrà per desistida de la seva petició, prèvia
resolució.

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

2.1.6. Requeriment d'esmena de sol.licitud de compensació hores. 

1r. Requerir que en un termini de 10 dies esmeni la seva sol·licitud assenyalant quantes hores s'han
de compensar, amb la indicació de que si no ho fes, es tendrà per desistida de la seva petició, prèvia
resolució.

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

2.1.7. Requeriment d'esmena de sol.licitud de compensació hores.    

1r. Requerir que en un termini de 10 dies esmeni la seva sol·licitud assenyalant quantes hores s'han
de compensar, amb la indicació de que si no ho fes, es tendrà per desistida de la seva petició, prèvia
resolució.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.2.1.  Sol·licitud local per activitats durant el Ramadán    

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada d’aquesta sol·licitud.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Aprovació de contractes  menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
10.993,25€.

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. 

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Instància sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura 239   

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

2.4.2. Instancia sol·licitant la neteja total de la sepultura num. 268   

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

2.4.3. Instancia sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm. 204   

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

2.4.4. Instancia sol·licitant una pròrroga del ninxol municipal 83N   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
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2.4.5. Instancia sol·licitant el trasllat de les restes

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

2.5. Turisme i Zona Costanera
2.5.1.  Aprovació contracte menor subministraments compra dos telèfons mòbils platges de
Muro   

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA S.A., per un import de 940,17 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1730.62306 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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 09:40
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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