
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/26
Data: 8 de juliol de 2019

A les 08:05 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària

Assisteixen:

Antoni Serra Sastre, batle-president 
Miguel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle  
Margarita Ballester Bauzá,  2na. tinenta de batle  
Margarita Maria Forteza Bennasar, 3ra. tinenta de batle  
Juana Maria Perelló Trias, 4ta. tinenta de batle  

Així  mateix  assisteixen  els  regidors  Mariano  Juan  Serra  Sabater  i  Andrés  Pedro  Cantarellas
Tugores, a l’objecte d’informar de les seves activitats com a regidors.

Són assistits per la secretària accidental de la Corporació Antònia Cladera Perelló, i per l’interventor
municipal, José Gómez de la Cruz.

S’inicia la sessió a les 08:05 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Ajuda Formació. 

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i  ordenar  el  pagament  per l’import  de 25,00€ en
concepte d’ajuda de formació a càrrec a la aplicació pressupostària 2340.16200.

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

1.1.2. Jubilació Anticipada Voluntària.  

1. Acceptar la sol.licitud de jubilació anticipada voluntària amb efectes 16 de setembre de 2019.

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

3. Comunicar el present acord a la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern Balear als
efectes oportuns.

1.1.3. Renúncia voluntària. 

1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de finalització dels serveis amb efectes 16 de juny de
2019.
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2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.1.4. Endarreriments i revisió de triennis. 

1. Reconèixer les següents meritacions de triennis.

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

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

1.1.5. Reconeixement endarreriments triennis. 

1. Reconèixer les següents meritacions de triennis.

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

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

1.1.6. Reconeixement de triennis i endarreriments. 

1. Reconèixer les següents meritacions de triennis.

2. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament.

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

1.1.7. Ajuda Formació.

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 864,88€ en
concepte d’ajuda de formació a càrrec de la partida 1300.16200.

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

1.1.8. Sol·licitud llicència sense retibució 

1r. Concedir a la treballadora de l’Ajuntament de Muro una llicència sense retribució per assumptes
propis des del dia 09 de juliol de 2019 fins al 23 de juliol de 2019; amb l’advertiment que, d’acord
amb l’article  14.5 del  Decret  47/1995,  la  treballadora 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.
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1.1.9. Reconeixement Triennis. 

1. Aprovar la meritació del primer trienni dia 01/11/2012, del segon trienni dia 01/11/2015 i del
tercer trienni dia 06/05/2019.

2. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament, dins la nòmina del mes de
juliol de 2019, els tres triennis meritats.

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

1.1.10. Ajuda Formació. 

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconèixer l’obligació i  ordenar  el  pagament  per l’import  de 25,00€ en
concepte d’ajuda de formació a càrrec a la aplicació pressupostària 2340.16200.

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

1.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
1.2.1 Aportació primer i segon trimestre 2019 Banda de Música Unió Artística Murera

PRIMER. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa següent:

 Banda de Música Unió Artística Murera, per a despeses del 1er i 2on trimestres de
2019,  per  un  import  de  9.015,31€  i  8.450,80€  respectivament,  amb  càrrec  a
l’aplicació pressupostària 3340.48908.

1.3. Comptes i Hisenda

1.3.1. Premis Milla Urbana

Primer. Disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels imports i a les persones que es
relacionen  anteriorment  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  3410.48207  del  pressupost  de
despeses del 2019.

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

1.3.2.  Premis Revetla Sant Joan  

Primer. Disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels imports i a les persones que es
relacionen  anteriorment  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  3380.48206  del  pressupost  de
despeses del 2019.

Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, pel seu coneixement i als efectes oportuns
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1.3.3. Premis ciclisme Memorial Bernat Capó   

Primer. Disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels imports i a les persones que es
relacionen  anteriorment  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  3410.48208  del  pressupost  de
despeses del 2019.

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

1.3.4. Aprovació contractes menors .   

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
3.384,68€.

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. 

1.4. Urbanisme i Obres
1.4.1. Aprovació contracte menor subministraments pilona mòbil Hospitalet.   

1r. Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista FERROCOLAT S.L.,  per un
import de 1.740,37 € (IVA inclòs).

2n- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1532.60912 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
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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. Acords urgents
2.1. Educació i Joventut
2.1.1. Convocatòria subvencions estudis superiors.   

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

Primer. Admetre totes les persones següents.

Segon: Excloure la sol·licitud d’estudis superiors a les persones següents.

Tercer. Disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels imports i a les les persones que
es relacionen a continuació a càrrec de l’aplicació pressupostària 3260.48907 del pressupost de
despeses.

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

2.2. Administració i Personal
2.2.1. Convocatòria Visibles 2019-2020.

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

Primer. Aprovar els projectes en l’àmbit dels serveis relacionats amb la vida diària i en l’àmbit del
medi ambient, per a la contractació de 2 ajudants de jardineria i 1 cuiner, per un import total de
38.677,63€.

Segon. Sol·licitar la corresponent subvenció presentant els projectes esmentats dins la convocatòria.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el batle dón per acabada la sessió a les 08.55
hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran el batle i la secretària
accidental, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle La secretària accidental
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