
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/38
Data: 23 de setembre 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 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  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 08:05 hores.

1. Acta anterior

La Junta de govern Local, per unanimitat, aprova l'acta de la sessió de data16/09/2019.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Requeriment Rafel Frontera Moll sobre compliment de la jornada laboral

1r. Requerir el Sr. Rafel Frontera Moll, que actualment ocupa el lloc de treball de Policia Centralita
(2ª activitat), perquè compleixi la jornada laboral de dilluns a divendres, de les 7 a les 15 hores, tal
com està establert a la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Muro.

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

2.1.2. Donar compte de la sentència del jutjat del social núm. 4 de Palma de Mallorca relativa
a la declaració de la condició de treballador fixe discontinu a temps parcial.

Es dóna compte de la sentència del jutjat del social núm. 4 de Palma de Mallorca de data 11 de
setembre de 2019, relativa a la declaració de la condició de treballador fixe discontinu a temps
parcial, amb antiguitat de 25 de setembre de 2008, del Sr. Carlos Sendra Sendra.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
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2.1.3. Expedient  de  reclamació  de  responsabilitat  patrimonial  del  sr.  Francisco Garcia
Martin.

1r. Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial del Sr. Francisco Garcia Martin, pels
danys soferts com a conseqüència de caiguda a la via pública, al Carrer Miquel Tortell, el passat dia
6 de març de2019.

2n. Comunicar el present acord a l’entitat Mapfre per al seu coneixement i als efectes oportuns. 

3r. Notificar el present acord a l'interessat pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació de contractes menors

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de 
13.245,83€.

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.

2.3. Urbanisme i Obres
2.3.1. Al·legacions al recurs de reposició interposat pel Sr. Gabriel Sastre Tous, contra la
resolució de l'expedient 32/2018, del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa

Acorda presentar al Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa, l’informe emès per l’arquitecte tècnica
municipal, anteriorment esmentat, com al·legacions al recurs de reposició interposat pel Sr. Gabriel
Sastre Tous, contra la resolució de l’expedient 32/2018, referent a la finca registral 6635.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:40
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

Elbatle, Elsecretari
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