
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/40
Data: 7 d'octubre 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. José Gómez de la Cruz.

S’inicia la sessió a les 08:05 hores.

1. Aprovació d'acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l'acta de la sessió de data 30/09/2019

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Donar  compte  de  renúncia  voluntària  al  seu  lloc  de  feina  d’auxiliar  administrativa
d'administració general amb caràcter d'interinitat

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.1.2. Pròrroga  de  l’autorització  del  nomenament  en  comissió  de  serveis, del Sr. Rafael
Perelló Ordinas

1r. Informar favorablement la pròrroga de l’autorització per un termini d’un any del nomenament en
comissió  de  serveis,  del  Sr.  Rafael  Perelló  Ordinas,  funcionari  de  carrera  i  policia  local  de
l’Ajuntament de Muro, per realitzar les funcions de reforç al magatzem del Servei de Bombers del
Consell de Mallorca, amb efectes a partir del dia 1 d’octubre de 2019.
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2n. El  personal  funcionari  en  comissió  de  serveis  té  dret  a  la  reserva  del  lloc  de  feina  de
procedència, i percep les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa, de conformitat
amb l’establert a l’article 82.5 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

3r. Comunicar el present acord a la Direcció Insular de Funció Pública del Consell de Mallorca.

4t. Notificar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Reclamació de responsabilitat patrimonial del sr. José Porquer Cladera

1r. Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. José Porquer Cladera,
pels danys soferts sobre el seu vehicle, quan circulava pel carrer Llibertat, a l'alçada del número 4,
el passat dia 8 d'agost de 2019, i el vehicle va topar amb un desnivell.

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 per al 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
5.910,06€.

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. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN 

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’ajuda econòmica
d’urgent necessitat.

2.3.2. Donar compte de la resolució denegatòria de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la
sol·licitud d'acreditació de la Residència per a persones grans Reina Sofia
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La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.4. Urbanisme i Obres
2.4.1. Aprovació  5  certificació  obra  <<  Millora  i  supressió  de  barreres  arquitectòniques  i
reparació d’humitats en façana i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d'Assís>>

1r. Aprovar la 5ª certificació d’obra “Millora i supressió de barreres arquitectòniques i reparació
d’humitats en façana i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d'Assís” presentada per la
directora de l’obra, Sra. Mª Margalida Seguí Tugores.

2n. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

COPROMIVA 2006 SL., 5ª certificació de l’obra “Millora i supressió de barreres arquitectòniques i
reparació d’humitats en façana i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d'Assís”.

3. Acords urgents
3.1. Administració i Personal
3.1.1. Autoritzar als policies locals Francesc Xavier Lluís Quetglas i Ramón Verger Guerrero
la participació en el II Congrés Internacional de Professionals per la Seguretat i Educació Vial

1r.  Autoritzar  als  policies  locals  Francesc  Xavier  Lluís  Quetglas  i  Ramón  Verger  Guerrero  la
participació en el II Congrés Internacional de Professionals per la Seguretat i Educació Vial que es
realitzarà a Madrid.

2n. Autoritzar la despesa en concepte de matricula de la inscripció al Congrés , i les despeses del
viatge i l’estància,  segons la factura de l’empresa B THE TRAVEL BRAND de l’oficina de Sa
Pobla. Aquestes despeses aniran amb càrrec a la partida pressupostària 1300.16200.

3r. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3.1.2. Ajuda Jubilació. 

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

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament en  concepte  d’ajuda  a  la
jubilació anticipada.

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

3.1.3. Ajuda Jubilació. 

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

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament en  concepte  d’ajuda  a  la
jubilació.

2n. 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 més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:35
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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