
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 18
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
   DEL DIA 9 D'ABRIL DE 2018

ASSISTENTS

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

A la Sala de Juntes de l'Ajuntament de Muro, essent el dia 9 d'abril de 2018, es reuneixen
els membres de la Junta de Govern Local,  prèvia convocatòria i  citació feta en legal
forma a l'objecte de celebrar sessió ordinària.

Presideix la sessió el Sr. Martí Fornés Carbonell, batle president.

Hi són presents José Gómez de la Cruz, interventor accidental i Francesc Sabater Mulet,
secretari interí, que dóna fe de l'acta.

Convocada la sessió per a les 08.00 h es declara oberta essent les 08.05 h, i es tracten els
assumptes següents:

1.  APROVACIÓ  DEL  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  DE  L’OBRA
“REPAVIMENTACIÓ  ASFÀLTICA  DE  L'ACCÉS  I  APARCAMENT  DEL
CEMENTERI MUNICIPAL”.

1r. Acceptar i per tant, aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Repavimentació
asfàltica de l'accés i aparcament del cementeri municipal”.

2n. Notificar el present acord a l'empresa contractista pel seu coneixement i als efectes de
què doni  trasllat  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  la  referida  obra a  l'autoritat  laboral
competent.

2.  APROVACIÓ  DEL  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  DE  L’OBRA
“AMPLIACIÓ  DE  VORERES  (C/  MAJOR,  C/  JESÚS  I  PL.  CONVENT)  I
REFORMA DE LES PLACETES DELS CARRERS LLIBERTAT I MÀRTIRS”.

1r. Acceptar i per tant, aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Ampliació de voreres
(C/  Major,  C/  Jesús  i  Pl.  Convent)  i  reforma de  les  placetes  dels  carrers  Llibertat  i
Màrtirs”.

2n. Notificar el present acord a l'empresa contractista pel seu coneixement i als efectes de
què doni  trasllat  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  la  referida  obra a  l'autoritat  laboral
competent.
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3. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES “REFORMA
DE LA PLAÇA DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA PLATJA DE MURO”.

1r. Autoritzar l'inici d'expedient de modificació del contracte d'obres de reforma de la
plaça de l'edifici municipal de la Platja de Muro substanciat amb caràcter d'urgència.

2n. Donar audiència al contractista per un termini de 3 dies, amb trasllat de l'informe
emès i de la proposta de modificació, perquè es presentin les al·legacions que s'estimin
pertinents.

3r.  Que  s'emeti  informe  d'Intervenció  sobre  la  part  econòmica  i  les  repercussions
pressupostàries de la modificació que se suggereix i incorporar a l'expedient certificat
d'existència de crèdit, expedit per la Intervenció Municipal, si escau.

4. ESCRIT RELATIU A TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TAXI NÚM. 7.

1r.  Requerir  a  l'interessat  perquè  en  el  termini  de  deu  dies  hàbils,  acompanyi  els
documents acreditatius que la transmissió és a favor del conductor assalariat que presti el
servei acreditat mitjançant la possessió i vigència del permís de conductor expedit per
l'Ajuntament de Muro i la inscripció i cotització en aquest concepte a la Seguretat Social,
amb l'advertència que en altre cas se'l tendrà per desistit de la seva sol·licitud, prèvia
resolució de l'òrgan competent.

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

5. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER ASSUMPTES PROPIS.

1r. Concedir una llicència per assumptes propis des del dia 25 de juny fins al 31 de juliol
de 2018, ambdós inclosos,  amb l’advertiment que, d’acord amb l’article 14.5 del Decret
47/1995, el treballador no tendrà dret a cap retribució durant la llicència, però no causarà
baixa en el règim general de la Seguretat Social.

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

6.  SOL·LICITUD  DEL  PRESIDENT  DEL  CONSELL  INSULAR  DE
FORMENTERA DE  PRÒRROGA DE COMISSIÓ DE SERVEIS A FUNCIONARI
HABILITAT ESTATAL DE LA CORPORACIÓ.

1r. Informar favorablement la renovació, per un any més, de la corresponent comissió de
serveis atorgada per part de la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern de les
Illes Balears el  dia 11 d’abril  de 2014, entre el  lloc de treball  de Secretaria d’aquest
Ajuntament i el lloc de treball de Secretaria del Consell Insular de Formentera (en virtut
de l’establert en l’article 201 bis, apartat 1, lletra b de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, segons la redacció derivada de la Llei
4/2013, de 17 de juliol).
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2n.  Donar  compte  d’aquesta  Resolució  a  la  Direcció  General  de  Funció  Pública  i
Administracions Públiques (Secció d'habilitats nacionals) de la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, per al seu coneixement i, en el
que  fos  mester,  per  tal  que  ho  faci  arribar  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions
Públiques. 

També hom donarà compte al  Consell  Insular  de Formentera i  al  Col·legi  Oficial  de
Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de les Illes Balears.

3r. Notificar aquesta Resolució.

7. DONAR COMPTE DEL DECRET DE BATLIA DE DATA 4 D'ABRIL DE 2018
RELATIU A CITACIÓ DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 2 D'INCA PER A
COMPARÈIXER EL DIA 6 D'ABRIL DE 2018 PER A OFERIMENT D'ACCIONS
DE L'ARTICLE 109 LECRIM, EN RELACIÓ A DANYS CAUSATS A VEHICLE
DE LA POLICIA LOCAL.

Es dóna compte del Decret de Batlia de data 4 d'abril de 2018 relatiu a citació del Jutjat
d'Instrucció núm. 2 d'Inca per a comparèixer el dia 6 d'abril de 2018 per a oferiment
d'accions de l'article 109 LEcrim, en relació a danys causats a vehicle de la policia local.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada. 

8.  DONAR  COMPTE  DE  L'INFORME  DEL SR.  ANTONI  CARRIÓ  CALVO,
COORDINADOR  DE SEGURETAT DE PLATGES,  DE DATA 5 D'ABRIL DE
2018  RELATIU  A  LA  SOL·LICITUD  D'AUTORITZACIÓ  PER  A  LA
REALITZACIÓ DEL CAMPIONAT DE BALEARS DE PESCA “MAR- COSTA
2018” A PLATGES DE MURO.

Es dóna compte de l'informe del Sr. Antoni Carrió Calvo, Coordinador  de Seguretat de
Platges, de data 5 d'abril de 2018 relatiu a la sol·licitud d'autorització per a la realització
del campionat de Balears de Pesca “Mar- Costa 2018” a Platges de Muro, mitjançant el
que s'informa favorablement la realització de la prova esportiva.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada. 

9. ESCRIT DE SOL·LICITUD DE CESSIÓ DEL CLAUSTRE DEL CONVENT EL
PROPER DIA 16 DE JUNY PER A LA REALITZACIÓ DE SHOWCOOKING
2018.

Autoritzar la cessió del Claustre del Convent el proper dia 16 de juny per a la realització
de Showcooking 2018, sempre entenent que l'Ajuntament de Muro no es fa responsable
davant qualsevol eventualitat que pugui succeir amb motiu de l'esmentada cessió, fent-se
responsable  l'interessat  de  l'ús  de  les  instal·lacions,  i  de  retornar-les  en  les  mateixes
condicions.
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DILIGÈNCIA:  Per fer constar que han assistit els regidors José Juan Aguiló Ramis i
Damiana Ramis Ramis.

I no havent-hi més assumptes que tractar s'aixeca la sessió essent les 08.25 h, de tot el
que com a secretari interí en don fe.
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