
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/28
Data: 22 de juliol de 2019

A les 08:00 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.

S'excusen d'assistir:

  -  

Són assistits pel secretari de la Corporació Francisco Sabater Mulet, i per l’interventor municipal,
José Gómez de la Cruz.

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Aprovació de bases de procediment de selecció de la Policia Local

1r.  Aprovar les bases Bases específiques que regiran la convocatòria de 6 places de policia local,
funcionari de carrera, , mitjançant el procediment ordinari, de l'Ajuntament de Muro.

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

1.1.2.  Comunicació  al  Jutjat  del  contenciós  administratiu  núm.  2  de  Palma  de  Mallorca
d'òrgan responsable del compliment de sentència

1r.  Comunicar  al  Jutjat  del  contenciós  administratiu  núm. 2 de Palma de Mallorca que  l'òrgan
responsable del compliment de la sentència és la mateixa Junta de Govern Local.

2.-  Comunicar que mitjançant resolució de batlia de data 26 de juny de 2019 es va autoritzar,
disposar  i  ordenar  el  pagament  de la  sentència  judicial  núm. 48/2019 del  Jutjat  del  contenciós
administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, en la quanitat de 7.404,97 euros, amb càrrec a la partida
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presspostària de despesa 9220.22604.

3.- Comunicar que mitjançant transferència bancària de data 17/07/2019 la tresoreria municipal va
procedir a l'ingrès de la quantitat de 7.404,97 euros al núm. de compte del Jutjat del contenciós
administratiu  núm.  2  de  Palma  de  Mallorca,  del  Banc  de  Santander,  indicant  com a  concepte
0488.0000.940281-17.

1.1.3. Designació de representant de l'Ajuntament dintre de la Federació d'Entitats Local de
les Illes Balears (FELIB).

1r.- Designar el Sr. Miquel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle, com a representant de l'Ajuntament
dintre de la Federació d'Entitats Local de les Illes Balears (FELIB).

2n.- Comunicar el present acord a la FELIB, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.2. Comptes i Hisenda
1.2.1. Aprovació de contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
67.402,51€.

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. 

1.2.2. Donar compte de la sentència núm. 909/2019 del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós 
Administratiu, Secció Segona, de data 25 de juny de 2019, mitjançant la que s'estima el recurs
de casació interposat per TIRME, S.A., contra la sentència  de 28 de març de 2017, de la Sala 
del contenciós administratiu del TSJIB (acord de la junta de govern local de 8 d'octubre de 
2019 de compensació d'ofici de deutes amb el Consell de Mallorca).

Es  dóna  compte  de  la  sentència  núm.  909/2019  del  Tribunal  Suprem,  Sala  del  Contenciós
Administratiu, Secció Segona, de data 25 de juny de 2019, mitjançant la que s'estima el recurs de
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casació interposat per TIRME, S.A., contra la sentència  de 28 de març de 2017, de la Sala del
contenciós administratiu del TSJIB, estimatòria del recurs d'apel.lació interposat per l'Ajuntament
de Muro contra la sentència del Jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca,
procediment ordinari 283/2012, que va estimar el recurs instat per TIRME, S.A., contra l'acord de la
Junta de Govern Local de l'Ajuntament, que desestimava el recurs de reposició presentat contra
l'acord de compensació d'ofici de deutes amb el Consell de Mallorca.

La  sentència  esmentada  confirma  el  pronunciament  de  la  sentència  159/2016  del  jutjat  del
contenciós  administratiu  núm.  2  de  Palma  de  Mallorca  en  el  recurs  contenciós  administratiu
283/2012 (procediment ordinari) pel que s'estima el recurs contenciós administratiu,  i s'anul.la i
deixa sense efecte l'acord de compensació d'ofici adoptat per l'Ajuntament de Muro.

1.2.3. Expedient de transferències de crèdit. 16/2019

Aprovar l’expedient núm. 16/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
3350.62311 MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE 1.464,36
4320.22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 8.951,69

 4300.21300
MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNIQUES I 
UTILLATGE

121,00

 4300.22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 2.299,00
 4320.22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 350,00

 9120.23000
DIETES  DELS  MEMBRES  DELS  ORGANS  DE
GOVERN

14.945,71

 9120.10000 RETRIBUCIONS BASIQUES 20.468,27

 4320.20600
ARRENDAMENTS  D’EQUPS  PER  A  PROCESSOS
D’INFORMACIÓ

9.075,00

57.675,03

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
9200.12000  SOUS DEL GRUP A1 21.810,36

 9200.12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 12.123,36
 9200.12101 COMPLEMENT ESPECIFIC 9.002,39
 9200.121033 C.P. TRANSITORI 6.645,58
 1560.130004 RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL C2 7.650,84
 1560.130020 ALTRES REMUNERACIONS LABORAL C.DESTI 442,50
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57.675,03

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.

1.3. Sanitat i Serveis Socials
1.3.1. Sol·licitud d'ajuda económica UGN.

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de  450€  en
concepte d’ajuda econòmica d’urgent necessitat.

1.3.2. Sol·licitud d'ajuda económica UGN 

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de  500€  en
concepte d’ajuda econòmica UGN.

1.3.3. Sol·licitud d'ajuda económica UGN 

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de  500€  en
concepte d’ajuda econòmica UGN.

1.3.4. Sol·licitud d'ajuda económica UGN 

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de  300€  en
concepte d’ajuda econòmica  UGN.

2. Acords urgents
2.1. Batlia
2.1.1. Informe sobre sol.licitud de la mercantil Mallorca Activa, SL d’autorització per realitzar
jocs a la Platja de Muro - Capellans, el dia 29 de setembre de 2019

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

PRIMER. Informar favorablement l’autorització per realitzar jocs a la Platja de Muro - Capellans,
ubicats a la zona lliure a l’esquerra de la torre de vigilància V-7, el dia 29 de setembre de 2019,
entre  les 08,30 hores i  15,30 hores,  sol·licitat  per  la  mercantil  Mallorca Activa,  SL,  en base a
l’informe anteriorment esmentat.

SEGON. Comunicar el present acord a la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

2.2. Turisme i Zona Costanera
2.2.1.  Aprovació  contracte  menor  subministraments  compra  d'ordinador  de  taula  per  a
l'oficina de la Platja de Muro (en base a pressupost)   
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista DF SISTEMES SL, per un
import de 817,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
4300.62607 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.

2.2.2. Pròrroga del contracte de servei de vigilancia, salvament, socorrisme i accessibilitat de
la platja de Muro   

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

1r.-  Prorrogar  per  una  temporada,  fins  el  dia  31  d’octubre  de  2020,   el  contracte de  servei  de
vigilància,  salvament,  socorrisme  i  accessibilitat  als  usuaris  de  la  Platja  de  Muro,  a  favor  de
l’empresa Marsave Mallorca S.L, sempre amb les mateixes  condicions i  obligacions del  contracte de
data 11 de maig de 2017.

2n.- Notificar, en deguda forma, el present acord a l’adjudicatària del servei, per al seu coneixement i
efectes.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:20
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
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