
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/47
Data: 25 de novembre 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. Acta anterior.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 18/11/2019.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Sol·licitud  permís  retribuït  d’una  funcionària  en  estat  de  gestació  (setmana  37
d’embaràs).

1r. Concedir permís retribuït, que coincideix amb el primer dia de la setmana 37 de gestació, i fins el 
dia del part.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.2. Nomenament d'advocat i procurador, i personació al recurs contenciós administratiu
interposat per Juana Maria Mas Mas contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 10
de juny de 2019 relatiu a reclamació de responsabilitat patrimonial (procediment abreujat
371/2019)

1r.-  Presentar-se l'Ajuntament  en el  recurs contenciós-administratiu esmentat (Procediment Abreujat
371/2019), que es segueix davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca.
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2n. Nomenar l'advocada Sra. MARTA ROSSELL GARAU, per a la direcció tècnica i defensa de
l'Ajuntament, així com la procuradora, Sra. LLUISA ADROVER THOMAS, per a la representació
processal, a fi i efectes de que representin a l'Ajuntament de Muro, fins i tot en altres instàncies, en
relació a l'esmentat recurs contenciós-administratiu.

3r. Notificar el present acord a l'entitat asseguradora MAPFRE, als efectes de que pugui comparèixer,
com a interessat, en el termini de nou dies davant el Jutjat esmentat.

4t.  Requerir l'entitat  MAPFRE perquè assumeixi  les  despeses  de  defensa  de  l'Ajuntament produïdes
com a conseqüència de la interposició del recurs contenciós.

5è. Trametre tot l'expedient a l'esmentat Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma de
Mallorca.

2.1.3. Nomenament d'advocat i procurador, i personació al recurs contenciós administratiu
interposat  per  Catalina  Planas  Morro  contra  la  desestimació  presumpte  del  recurs  de
reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2019
relatiu a reclamació de responsabilitat patrimonial (procediment abreujat 414/2019)

1r.  Presentar-se l'Ajuntament  en el  recurs contenciós-administratiu esmentat  (Procediment Abreujat
414/2019), que es segueix davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.2 de Palma de Mallorca.

2n. Nomenar l'advocada Sra. MARTA ROSSELL GARAU, per a la direcció tècnica i defensa de
l'Ajuntament, així com la procuradora, Sra. LLUISA ADROVER THOMAS, per a la representació
processal, a fi i efectes de que representin a l'Ajuntament de Muro, fins i tot en altres instàncies, en
relació a l'esmentat recurs contenciós-administratiu.

3r. Notificar el present acord a l'entitat asseguradora MAPFRE, als efectes de que pugui comparèixer,
com a interessat, en el termini de nou dies davant el Jutjat esmentat.

4t.  Requerir l'entitat  MAPFRE perquè assumeixi  les  despeses  de  defensa  de  l'Ajuntament produïdes
com a conseqüència de la interposició del recurs contenciós.

5è. Trametre tot l'expedient a l'esmentat Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 2 de Palma de
Mallorca.

2.2. Batlia
2.2.1. Aprovació contracte menor subministrament servidor

1r. Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista SMI SISTEMES S.L., per un
import de 2.274,80 € (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a la aplicació
9200.62604 del vigent pressupost municipal.
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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.

2.3. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.3.1. Aprovació de les Bases reguladores I Concurs aparadors.

1r. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria I Concurs Aparadors.

2n. Autoritzar  la  despesa de 600.00 a  càrrec de les  aplicacions  pressupostàries 4300.48212, del
pressupost de despeses de 2020.

3r. Publicar les Bases al BOIB, al tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació.

2.4. Comptes i Hisenda
2.4.1. Aprovació contractes menors

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
20.680,67€.

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.

2.4.2. Expedient de transferències de crèdit. 29/2019

1r. Aprovar l’expedient núm. 29/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:
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A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
9200.62301 MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE POLICA LOCAL 2.391,40

3420.63232 ADEQUACIÓ PISTA ATLETISME 0,03
3420.22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 12.467,63
3230.22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 28.133,71
4540.21000 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS 1.518,42

44.511,19

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
9200.62321 MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE OFICINA 1.097,11

9200.62604 ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMATICS OFICINES 1.294,29
3420.48900 TC A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 12.467,66
3322.63229 CONSTRUCCIÓ ARXIU MUNICIPAL 28.133,71
1610.61902 MILLORES XARXES AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM 1.518,42

44.511,19

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.

2.5. Fires i Festes
2.5.1. Resolució premis fira de la carabassa

1r. Disposar,  reconèixer  l'obligació  i  ordenar  el  pagament  dels  imports  i  a  les  persones  que  es
relacionen anteriorment a càrrec de l’aplicació pressupostària 3380.48203 del pressupost de despeses
del 2019.

2n. Notificar aquest acord a les persones interessades, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.6. Sanitat i Serveis Socials
2.6.1. Sol·licitud d'ajuda económica UGN

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

2.7. Urbanisme i Obres
2.7.1. Aprovació 2 certificació obra <<Millora condicions accessibilitat universal carrer Major 
de la Vila de Muro>>
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1r. Aprovar la 2ª certificació d’obra “Millora condicions accessibilitat universal carrer Major de la
Vila de Muro” presentada pel director de l’obra, Sr. José Iglesias Estellés.

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

- COPROMIVA, 2ª certificació de l’obra “Millora condicions accessibilitat universal carrer Major
de la Vila de Muro” factura núm. 2019/A/19164 de data 14.11.19, per un import de 21.323,11€, (2ª
certificació 17.862,99 + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1532.61904.

2.7.2. Aprovació 1 Certificació i darrera obra 'Renovació enllumenat públic de la carretera 
MA-12 Platja de Muro'

1r. Aprovar la 1ª certificació i darrera d’obra “Renovació enllumenat públic carretera Ma-12 Platja 
de Muro” presentada pel director de l’obra, Sr. Mateo Torelló Quetglas.

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

- FERROVIAL SERVICIOS S.A., 1ª certificació i darrera de l’obra “Renovació enllumenat públic
carretera  Ma-12 Platja  de Muro” factura núm. 5600211383 de data  15.11.19, per un import  de
142.952,62€, (1ª certificació i darrera 118.157,05€ + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1650.61906.

2.7.3. Aprovació contracte menor obres demolició mur nau Ajuntament (en base a pressupost)

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  d’obres  al  contractista  EXCAVACIONES  Y  OBRA
PÚBLICABOU S.L., per un import de 488,84 € (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.

2.7.4. Aprovació contracte menor obres mur de contenció camí de Son Poquet (en base a
pressupost)

1r. Adjudicar  el  contracte  menor  d’obres  al  contractista  CONSTRUCCIONS  MORAGUES
COMAS S.L., per un import de 1.518,42 € (IVA inclòs).
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2n. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la  contractació amb càrrec a l’aplicació
4540.21000 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 08:25
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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