
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/43
Data: 28 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 actes anteriors

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les actes de les sessions de dates 14/10/2019 i
21/10/2019.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Sol·licitud relativa a excedència voluntària per interès particular.

1r. Entendre  que,  donat  que  no  s’estableix  termini  màxim  de  duració  de  l’excedència,  podrà
incorporar-se  en  el  moment  que  desitgi,  sempre  que  existeixi  plaça  vacant  dotada
pressupostàriament.

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

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Sol·licitud  de  MARGARITA ROSSELLO SABATER  43093243  Y d’ajornament  de
pagament del primer termini del cànon anual 2019-2020 del Bar Poliesportiu

1. Aprovar l’ajornament de pagament per part de la Sra. MARGARITA ROSSELLO SABATER,
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del primer termini del cànon anual 2019-2020 del Bar Poliesportiu  del Ajuntament de Muro, en els
termes següents:

MES CAPITAL DIES QUOTA INTERESSOS TOTAL

30/10/2019 9.092,50 0 3.192,50 0,00 3.192,50
18/01/2020 5.900,00 80 2.950,00 48,49 2.998,49
18/03/2020 2.950,00 60 2.950,00 18,18 2.968,18

2. Notificar aquest acord a l’empresa interessada, en compliment d’allò que estableix l’article 52.3 del 
Reglament general de recaptació. A la notificació s’advertirà al sol·licitant dels efectes que es produiran cas 
de falta de pagament conforme als articles 48 i 54.

2.2.2. Aprovació de contractes menors

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de 
2.123,74€.

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. Medi Ambient i Agricultura
2.3.1. Organització de la campanya de sacrifici porcí per al consum domèstic privat per a la
temporada 2019/2020

1r. Organitzar la campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat entre
els dies 1 de novembre de 2019 i 31 de març de 2020, amb l’obligació que els porcs se sotmetin a
una anàlisi de detecció de triquina per part d’un veterinari col·laborador de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

2n. Que, les persones interessades amb fer matances de porc s’han de dirigir abans a l’Ajuntament de
Muro per inscriure’s, recollir el material necessari per a la presa de la mostra de carn i sol·licitar el
llistat de veterinaris col·laboradors per a la campanya.

3r. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Salut Pública i Participació del Govern de les
Illes Balears.
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2.3.2. Pròrroga del contracte de concessió del servei de subministrament d’aigua potable

1r. Aprovar la pròrroga del contracte administratiu de la concessió de la gestió i explotació del servei
públic municipal de proveïment domiciliari i distribució d’aigua potable de la vila de Muro, a partir
del pròxim 1 de novembre i per un termini màxim de 6 mesos, o alternativament, en el moment de la
disponibilitat efectiva d’un nou concessionari resultant del procés de licitació actualment en curs, si
aquest es produeix amb anterioritat als 6 mesos.

2n. Notificar el present acord a l’empresa concessionària del servei, per al seu coneixement i als
efectes oportuns

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Instancia sol·licitant la neteja del nínxol 88

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.4.2. Declarar desert el procediment de contractació del servei de manteniment i actualització
de software informàtic de la Residència Reina Sofia

1r.  Declarar  desert  el  procediment  de  contractació  del  servei  de  manteniment  i  actualització  de
software informàtic de la Residència Reina Sofia.

2n.  Publicar  el  present  acord  a  la  Plataforma  de  Contractació  del  Sector  Públic,  per  a  general
coneixement.

3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1. Aprovació CM serveis tancament nau brigada

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

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista JAUME FONT FUSTERIA METALICA
S.L., per un import de 13,851,75 € (IVA inclòs).

2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a  l’aplicació
9330.60919 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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3.2. Administració i Personal
3.2.1. Bestreta reintegrable

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

1r.  Concedir  a  la  plantilla  de  personal  funcionari  de  l’Ajuntament  de  Muro,  una  anticipació
reintegrable,  a  comptar  des del  mes següent  al  de la  percepció  de la  bestreta,  amb les  següents
condicions previstes a l’article 10.17 del pacte del personal funcionari de l’Ajuntament de Muro:

2n. Notificar el present acord a l’interessat.

3.2.2. Concessió de la medalla al mèrit policial distintiu blanc al policia local. Xisco Siquier 
Martorell

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

1r. Concedir la medalla al mèrit policial distintiu blanc al policia local Xisco Siquier Martorell, 
policia local de Muro.

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

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:30
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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