
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/52
Data: 30 de desembre de 2019

A les 13:10 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 13:10 hores.

1. Acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 23/12/2019

2.1. Sanitat i Serveis Socials
2.1.1. Instancia sol·licitant la neteja de la sepultura 343

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

2.1.2. Instancia sol·licitant el canvi de nom dels drets funeraris de la sepultura 578 (PA)

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

2.2. Secretaria
2.2.1. Annex 0 Model de conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament
de Muro per dur a terme accions incloses al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima

1r. Aprovar el model de conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Muro, per dur a terme accions incloses al Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (Annex 0).

2n. Comunicar el present acord al Consell de Mallorca pel seu coneixement i als efectes oportuns.
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3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1. Aprovació 7ª certificació obra 'Canvi d’ús d’edifici existent, per convertir-lo en arxiu
municipal i sala polivalent'

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

1r. Aprovar la 7ª certificació d’obra “Canvi d’ús 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 de pagament de la despesa següent:

-  CONSTRUCCIONS  FERRIOL  FLORIT  S.L.,  7ª  certificació  de  l’obra  “Canvi  d’ús  edifici
existent, per convertir-lo en arxiu municipal i sala polivalent” , per un import de 66.715,38€ (7ª
Certificació 55.136,68€ + IVA), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3322.63229.

3.1.2. Aprovació  4  certificació  i  darrera  obra  "Millora  condicions  accessibilitat  universal
carrer Major de la vila de Muro

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

1r. Aprovar la 4ª certificació d’obra i darrera “Millora condicions accessibilitat universal carrer 
Major de la Vila de Muro” presentada pel director de l’obra, Sr. Jose Iglesias Estelles.

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

- COPROMIVA, 4ª certificació de l’obra “Millora condicions accessibilitat universal carrer Major
de  la  Vila  de  Muro”  ,  per  un  import  de  2,080,02  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
1532.61904.

3.1.3. Aprovació 4 certificació obra i darrera <<Millora xarxa distribució aigua carrer Gómez Ulla>>

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

Aprovar la 4ª certificació i darrera d’obra “Millora xarxa distribució aigua carrer Gómez Ulla” 
presentada pel director de l’obra, Sr. Jose Iglesias Estelles.

3.2. Comptes i Hisenda
3.2.1. Expedient 33/2019 de Transferències de Crèdit

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

Aprovar l’expedient núm. 33/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES
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APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
1560,13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX 411,12

2300,13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX 1.441,99
2340,13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX 5.254,95
3290,13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX 4.796,70
1300,121035 C. CARRERA PROFESSIONAL 5.790,24
9200,121035 C. CARRERA PROFESSIONAL 3.591,79
1560,130004 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL C2 7.701,11
1560,130006 TRIENNIS LABORAL 2.079,24
2340,130006 TRIENNIS LABORAL 2.596,99
3290,130006 TRIENNIS LABORAL 27.278,88
3400,130006 TRIENNIS LABORAL 983,86
1560,130020 ALTRES REMUNERACIONS LABORAL C. DESTI 14.046,68

75.973,55

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
3260,47901 AJUTS ESCOLARITZACIÓ EDUCACIÓ INFANTIL 1.000,00

3260,48901 AJUTS ESCOLARI TZACIÓ 
EDUCACIÓ

PRIMÀRIA 27.989,70

3260,48905
AJUTS ESC

SECUNDÀRIA

OLARITZACIÓ EDUCACIÓ
2.447,42

3380,48202 PREMIS CARNAVAL 2.000,00

3410,48900
TC A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE
LUCRE

8.818,89

3420,62312
MAQUINÀRIA,

POLIESPORTIU

INSTAL. I UTILLATGE
7.370,81

3420,63212 REFORMA POLIESPORTIU 2.283,07
3420,63225 REFORMA EDIFICIS ÀREA ESPORTIVA 3.213,17
9200,62604 ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS OFICINES 1.350,49
9420,46701 AL CONSORCI DE TECNOLOGIES DE MALLORCA 19.500,0

75.973,55

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.

3.2.2. Aprovació contractes menors

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
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1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
180.262,43€.

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

3.2.3. Resolució Subvenció Primer Habitatge 2019

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

1r.  Excloure la sol·licitud de subvenció Primer Habitatge per incomplir, el adquirent del 50% del
habitatge, el punt 2.a de les bases reguladores (edat inferior a 35 anys).

2n. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament d’una ajuda, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1510.78900 del pressupost de despeses.

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

3.3. Administració i Personal
3.3.1. Permís Lactància Acumulada.

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

1r. Concedir la  substitució  del temps  de  lactància  per un permís  retribuït  que  acumuli  en  jornades
completes el temps corresponent.

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

3.4. Sanitat i Serveis Socials
3.4.1. Instancia sol·licitant la neteja del ninxo 101N

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

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

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 13:30
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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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