
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/21
Data: 3 de juny 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'acta anterior.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l'acta de la sessió de data 28 de maig de 2019.

2. Acords
2.1. Administració i Personal
2.1.1.  Sol.licitud relativa a segona activitat. 

1r.  Acceptar  la  sol.licitud  relativa  a  passar  a  la  modalitat  de  segona  activitat  dins  la  situació
administrativa de servei actiu, ocupant el lloc de treball de Policia Centralita (2ª activitat), i exercint
les funcions descrites a la  Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Muro, amb efectes 01 de
juliol de 2019.
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2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3r. Notificar a la Conselleria d’Interior de la nova situació del Sr. Rafael Frontera Moll per als seus 
efectes oportuns.

2.1.2.  Complementar  la  senyalització  de  trànsit  vertical  de  prohibit  l’entrada  R-100
(circulació prohibida), instal·lada a l’inici del carrer Jaume I de Muro, amb una placa que
digui “excepte vehicles autoritzats”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda complementar la senyalització de trànsit vertical
de prohibit l’entrada R-100 (circulació prohibida), instal·lada a l’inici del carrer Jaume I de Muro,
amb una placa que digui “excepte vehicles autoritzats”.

2.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.2.1.  Aprovació  contracte  menor  serveis  correfoc  cercavila  Sant  Joan  2019  (en  base  a
pressupost)   

1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  ASSOCIACIÓ  DIMONIS  DE SA
PEDRERA DE MURO, per un import de 4.500,00 € (exempt d’IVA).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3340.22609 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.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Expedient de transferències de crèdit. 13/2019

Aprovar l’expedient núm. 13/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

4540.21000 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS 2.767,03

2.767,03
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B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES

2110.16000 SEGURETAT SOCIAL 2.767,03

2.767,03

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.

2.4. Esports
2.4.1. Aprovació de bases reguladores de premis milla urbana

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la prova.

SEGON. Les quanties dels premis s’entenen netes de les retencions obligatòries estipulades a la
normativa tributària vigent.

TERCER. Aprovar  les  obligacions  de  contingut  econòmic  que  es  deriven de  la  concessió  del
Premi, amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 3410.48207.

2.4.2. Aprovació de les bases reguladores dels premis revetla de Sant Joan

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la prova.

SEGON. Les quanties dels premis s’entenen netes de les retencions obligatòries estipulades a la
normativa tributària vigent.

TERCER. Aprovar  les  obligacions  de  contingut  econòmic  que  es  deriven de  la  concessió  del
Premis, amb càrrec a l'aplicació pressupostaria  3380.48206.

2.4.3. Aprovar les bases del premi ciclisme memorial Bernat Capó

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir el premis de la prova.

SEGON. Les quanties dels premis s’entenen netes de les retencions obligatòries estipulades a la
normativa tributària vigent.

TERCER. Aprovar  les  obligacions  de  contingut  econòmic  que  es  deriven de  la  concessió  del
Premis, amb càrrec a l'aplicació pressupostaria  3410.48208.
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2.5. Sanitat i Serveis Socials
2.5.1. Instància sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm. 86 PA   

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

2.6. Urbanisme i Obres
2.6.1.  Aprovació 3ª certificació de l’obra <<Canvi d’ús d’edifici existent, per convertir-lo en 
arxiu municipal i sala polivalent>>

PRIMER. Aprovar la 3ª certificació d’obra ‘Canvi d’ús edifici existent, per convertir-lo en arxiu
municipal i sala polivalent’ presentada pel director de l’obra, Sr. Joan Oliver Fornés.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar de pagament de la despesa següent:

-  CONSTRUCCIONS  FERRIOL FLORIT  S.L.,  3ª  certificació  de  l’obra  ‘Canvi  d’ús  edifici
existent,  per convertir-lo en arxiu municipal i sala polivalent’,  per un import de 43.936,93€ (3ª
Certificació 36.311,51 + IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupuestària 3322.63229.

2.6.2. Instancia sol·licitant posar una tarima de 1,8 x 7 m a la via pública

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada, condicionat al
funcionament del trànsit rodat.

2.6.3. Instancia sol·licitant ocupació de via pública per posar una tarima per a taules i cadires.

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

3. Acords urgents
3.1. Comptes i Hisenda
3.1.1. Aprovació de contractes menors

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

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
42.012,55€.

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. 

3.2. Medi Ambient i Agricultura
3.2.1.  Sol.licitud relativa a autorització per celebrar un recorregut de caça amb modalitat
compack sporting

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

1. Manifestar que no existeix inconvenient per a realitzar el recorregut de caça amb modalitat
compack sporting, a les finques abans esmentades, en el marc de les festes de Sant Joan 2019,
sense perjudici de l’obtenció de la resta d’autoritzacions pertinents.

2. Notificar la present resolució a la persona interessada, amb expressió dels recursos procedents.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 09:20
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

5


