
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/31
Data: 5 d'agost 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 Bauzà, 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 per la secretària accidental de la Corporació, Antònia Cladera Perelló.

S’inicia la sessió a les 08.00 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Permís per matrimoni.

1r. Concedir el permís de matrimoni des de dia 02 fins 16 de setembre de 2019.

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

1.1.2. Dietes Assistència Tribunals   

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització
per assistència a tribunal selectiu als següents treballadors.

2n.  Notificar  el  present  acord  a  les  persones  interessades,  per  al  seu coneixement  i  als  efectes
oportuns.
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1.2. Capellans
1.2.1.  Sol·licitud de concessió  de la  llicència  anual  de la  caseta  núm.  151 «Sa Caseta  des
Capellans»

1R.  Concedir  la  llicència  anual  2019  d’ocupació  de  la  caseta  151 per  la  utilització  privativa  i
aprofitament especial del domini públic a “SA CASETA DES CAPELLANS».

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

1.2.2.  Aprovació  de  contracte  menor de  serveis  condicionament  camins  a  «Sa  Caseta  des
Capellans» per a tallafocs i desbrossament.

1r.  Adjudicar el  contracte  menor de serveis  al  contractista CONSTRUCCIONES FONS-ESTEL
S.L., per un import de 6.951,45 € (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1710.22799 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.

1.3. Educació i Joventut
1.3.1. Aprovació de contracte menor d’obres reparació varis Col·legi Sant Francesc d’Assís.

1r. Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista DABASUR S.L., per un import de 2.187,83
€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3230.63201 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.
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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.

1.4. Medi Ambient i Agricultura
1.4.1. Declaració de suport a l’avantprojecte d’ETAP (Estació de tractament d’aigua potable)
de desnitrificació Biològica de l’Ajuntament de Sa Pobla.

1r. Aprovar una declaració de suport a l’Ajuntament de Sa Pobla en relació a l’avantprojecte de la
nova ETAP de  desnitrificació  biològica  heteròtrofa  per  la  millora  del  cicle  de  l’aigua  a  l’àrea
d’influència del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca.

2n. Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Sa Pobla per al seu coneixement i als seus efectes.

2. Acords urgents
2.1. Urbanisme i Obres
2.1.1.  Aprovació  de  contracte  menor d’obres  reposició  paviment  asfàltic  varis  carrers  de
Muro.

La Junta de govern local, per unanimitat declara la urgència del present punt.

1r. Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista AGLOMERADOS MALLORCA S.A., per
un import de 30.599,99 € (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
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.
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En aquest estat, i no havent-hi assumptes a tractar, el batle dóna per acabada la sessió a les 08.20
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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