
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/45
Data: 12 de novembre de 2019

A les 08:30 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió extraordinària.

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 08:30 hores.

1. Acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 04/11/2019.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Aprovació CM serveis defensa jurídica procediment ETJ 153/2019 .  NOMENAMENT
DE  LA  SRA.  VICTORIA  NOCERAS  TAULER,  ADVOCADA,  PER  A  DEFENSAR
L’AJUNTAMENT  DINTRE  DEL  PROCEDIMENT  ETJ  Nº  153/2019  PER  PART  DE
MATIAS MORLÀ QUETGLAS, QUE ES SEGUEIX DAVANT DEL JUTJAT DEL SOCIAL
Nº 3 DE PALMA DE MALLORCA.

1r.  Nomenar  l’advocada  Victoria  Noceras  Tauler,  advocada,  per  a  la  compareixença  pel  dia
20.11.2019,  per  tal  de  defensar  l’ajuntament  dintre  del  procediment  ETJ  nº  153/2019,  que  es
segueix davant del Jutjat del Social nº 3 de Palma de Mallorca.

2n. Adjudicar el contracte menor de serveis de defensa jurídica a la contractista Victoria Noceras
Tauler, per un import de 423,50€ (IVA inclòs).

3r. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec 9220.22604 al
vigent Pressupost municipal.
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4t. 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.

5è. 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.

6è. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.2.1. Concessió  de  subvencions  nominatives  a  la  Associació  tercera  edat  Verge  de Lluc,
Associació Segona Edat ni figa ni Raïm, Parròquia Sant Albert Magne i Parròquia Sant Joan
Baptista.

1r. Concedir la següent subvenció nominativa amb els requisits i condicions que s’estableixen als
següents beneficiaris:

Beneficiari Import
ASS. TERCERA EDAT VERGE DE LLUC 2.500,00
ASSOCIACIÓ SEGONA EDAT NI FIGA NI RAïM 2.500,00
PARRÒQUIA SANT ALBERT MAGNE 3.000,00
PARRÒAUIA SANT JOAN BAPTISTA 9.000,00

Segon. Notificar el present acord als interessats, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Expedient de transferències de crèdit. 25/2019

1r. Aprovar l’expedient núm. 25/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

9200.21300
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I

UTILLATGE
130,59

130,59

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
3290.130021 ALTRES REMUNERACIONS LABORAL C.ESPECIFIC 130,59

130,59
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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.

2.3.2. Aprovació de contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de 
708,88€.

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.

2.3.3. Expedient de transferències de crèdit. 26/2019

1r. Aprovar l’expedient núm. 26/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
1600.21000 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS 2.271,17
1610.21000 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS 104,73
1510.22500 TRIBUTS ESTATALS 71,90
1730.22500 TRIBUTS ESTATALS 94.975,65

97.423,45

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES

1610.61902
MILLORA XARXES AIGUA POTABLE I

CLAVEGUERAM
51.270,49

1650.61906 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PLATGES MURO 46.152,96
97.423,45
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2n. 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.

2.4. Esports
2.4.1. Aportació piscina municipal octubre 2019

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

- Miquel Capó Fuster, per explotació piscina municipal de OCTUBRE de 2019, per un import de
8.082,26 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost de despeses.

2.5. Sanitat i Serveis Socials
2.5.1. Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports i l¡Ajuntament de
Muro  per  a  la  reserva  i  l'ocupació  de  places  residencials  per  a  gent  gran  en  situació  de
dependència

1r. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Ajuntament
de  Muro  per  a  la  reserva  i  l’ocupació  de  places  residencials  per  a  gent  gran  en  situació  de
dependència.

2n. Facultar el batle per la seva signatura.

2.5.2. Aportació 2019 Conveni Dentistas sobre ruedas

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

- Dentistas sobre Ruedas, per a la aportació anual 2019, per un import de 1.000,00€, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 2310.48917.

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

2.5.3. Aportació al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

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

- Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, aportació municipal 2019, per un import de 1.700,00 €,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2310.48916.

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

2.6. Urbanisme i Obres
2.6.1. Aprovació CM obres escomeses fecals C. Justícia

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor d’obres al  contractista  EXCAVACIONES Y OBRA PÚBLICA
BOU S.L., per un import de 2.271,17 € (IVA inclòs).
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2n.  Aprovar  la  despesa corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a  l’aplicació
1600.21000 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.

2.6.2. Aprovació CM obres fuga de aigua CEIP G. Ballester i Cerdó

1r. Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista EXCAVACIONES Y OBRA PÚBLICA BOU
S.L., per un import de 104,73 € (IVA inclòs).

2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb  càrrec  a  l’aplicació
1610.21000 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.

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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