
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/41
Data: 14 d'octubre 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  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 08:00 hores.

1. Aprovació d'acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l'acta de la sessió anterior.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Reconeixement del nivell inicial de la carrera professional horitzontal

1r. Inadmetre una sol·licitud presentada el dia 04 de setembre de 2019, per haver-la sol·licitada fora
de termini, essent el termini de presentació el dia 17 de juliol de 2019.

2n. Reconèixer inicialment els nivells, amb efectes econòmics anuals del 30%, i retroactius des del
dia 1 de gener de 2019, als treballadors de l’Ajuntament.

3r. Reconèixer el nivell de la carrera professional sense efectes retributius a diferents treballadors per
estar d’excedència voluntària per interès particular:

4t. Reconèixer el nivell de la carrera professional amb efectes retributius amb els percentatges del
100% a diferents treballadors que estan en situació de jubilació:
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5è. Desestimar les sol·licituds per no haver acreditat els anys de serveis prestats a l'Administració
pública durant un mínim de 5 anys, a diferents treballadors següents:

2.1.2. Aprovació de les bases i convocatòria d'una borsa de feina d'enginyers industrials

1r. Aprovar la convocatòria d’un concurs oposició per a la constitució d’una borsa de feina d’enginyers
industrials.

2n. Aprovar  les  bases  que han  de  regir aquesta  convocatòria  i que  s’adjunten  com annex d’aquesta
Resolució.

3r. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web
de l’Ajuntament de Muro.

2.1.3. Nomenament membre titular i dos suplents representants al Ple de l'Assemblea General
del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears

1r. Designar la sra. Margarita Ballester Bauzá, com a representant titular, i els srs. Antoni Serra
Sastre  i  Miquel  Porquer  Tugores,  com  a  representants  suplents  de  l'Ajuntament  al  Ple  de
l'Assemblea General del Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears.

2n. Notificar el present acords als interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3r.  Comunicar  el  present  acord  al  Consorci  d'Infraestructures  de  les  Illes  Balears,  pel  seu
coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.4. Donar compte de la sentència del Jutjat del contenciós administratiu núm. 3 de Palma
de Mallorca relativa a recurs contenciós administratiu interposat per l'Ajuntament de Muro
contra la resolució del Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca sobre imposició de
sanció de 6.000 euros (correguda de bous de dia 19 de juny de 2016) .

La  sentencia  esmentada  estima  el  recurs  interposat,  i  anul·la  la  sanció,  per  no  adequar-se  a
l'ordenament jurídic.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.1.5. Donar compte de la sentència del Jutjat del social núm. 2 de Palma de Mallorca relativa
a la declaració de la condició de treballador fixe discontinu a temps parcial de treballador de
l'Ajuntament

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.2.1. Aportació tercer trimestre 2019 Banda de Música Unió Artística Murera

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa següent:

1. Banda de Música Unió Artística Murera, per a despeses del 3er trimestre de 2019,
per un import de 8.840,24 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3340.48908.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Aprovació de contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
48.126,71€.

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.
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2.4. Educació i Joventut
2.4.1. Aprovació de Conveni aula adults curs 2019-2020.

1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del
Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Muro en matèria d'educació de persones adultes per al
curs escolar 2019-2020.

2n.- Facultar el batle per a la seva signatura.

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

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

2.5.2. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN 

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

2.6. Urbanisme i Obres
2.6.1. Aprovació  5ena certificació  obra <<Canvi  d’ús  d’edifici  existent,  per  convertir-lo  en
arxiu municipal i sala polivalent>>

1r.  Aprovar  la  5ª  certificació  d’obra  “Canvi  d’ús  d’edifici  existent,  per  convertir-lo  en  arxiu
municipal i sala polivalent” presentada pel director de l’obra, Sr. Joan Oliver Fornés.

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

- CONSTRUCCIONS FERRIOL FLORIT SL., 5ª certificació de l’obra “Canvi d’ús d’edifici existent,
per  convertir-lo  en  arxiu  municipal  i  sala  polivalent” factura núm. 18/A de data 01.10.2019 per un
import  de  92.463,75€,  (5ª  certificació  76.416,32 + IVA) amb càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3322.63229.

3. Acords urgents
3.1. Comptes i Hisenda
3.1.1. Expedient de transferències de crèdit 24/2019

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

Aprovar l’expedient núm. 24/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:
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A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
1300.121035 C. Carrera Professional 38.673,96
1500.121035 C. Carrera Professional 12.600,00
1560.130025 C. Carrera Professional 10.050,00
1620.130025 C. Carrera Professional 1.350,00
1640.130025 C. Carrera Professional 1.500,00
1710.130025 C. Carrera Professional 2.100,00
1730.121035 C. Carrera Professional 5.008,21
2300.121035 C. Carrera Professional 3.000,00
2300.130025 C. Carrera Professional 1.500,00
2330.130025 C. Carrera Professional 1.575,00
2350.130025 C. Carrera Professional 20.436,60
3230.130025 C. Carrera Professional 900,00
3280.130025 C. Carrera Professional 1.924,31
3290.130025 C. Carrera Professional 3.575,06
3321.130025 C. Carrera Professional 2.088,49
3322.130025 C. Carrera Professional 2.700,00
3400.130025 C. Carrera Professional 6.600,00
4300.130025 C. Carrera Professional 525,00
9200.121035 C. Carrera Professional 20.750,34
9200.130025 C. Carrera Professional 2.250,00

Total 139.106,97

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
1300.12003 SOUS DEL GRUP C1 27.767,04
1300.12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 16.163,94
1300.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 41.137,51
3290.130002 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL A2 30.485,97
3290.130020 ALTRES REMUNERACIONS LABORAL C. DESTI 11.124,92
3290.130021 ALTRES REMUNERACIONS LABORAL C. ESPECIFIC 184,23
2300.130002 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL A2 12.243,36

Total 139.106,97

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