
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2018/57
Data: 24 de desembre de 2018

A les  08:00 hores,  es reuneix la  Junta de Govern Local  per  efectuar  una sessió ordinària,  que
presideix l’Alcalde

Assiteixen:

MARTÍ FORNÉS CARBONELL, BATLE PRESIDENT
MIQUEL PORQUER TUGORES, 1R TINENT DE BATLE
MARGALIDA M. FORTEZA BENNASSAR, 2N TINENT DE BATLE
JUAN ESCALAS NOCERAS, 3R TINENT DE BATLE
ANTONI SERRA SASTRE, 4T TINENT DE BATLE

Així mateix assisteixen,  JOSE JUAN AGUILO RAMIS i DAMIANA RAMIS RAMIS 

S'excusen d'assistir:

  -  

Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr.FRANCISCO SABATER MULET  , i per 
l’interventor municipal, Sr. JOSE.GOMEZ DE LA CRUZ 

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Indemnització per assistència a tribunal concurs per cobertura amb contracte de relleu
de personal laboral amb categoría biblitorecari/a -arxiver/a   

 Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament  de les següents quanties a
les  persones  que  s’anomenen  a  continuació  en  concepte  indemnitzacions  assistències  al
tribunal, per un total de 266,16 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 9200.22607.

1.1.2. Compliment de l'auto del jutjat del contencios/administratiu nº2 de Palma de Mallorca
relatiu a despatx d'ordre general d'execució de títol a favor de la part executant Maria del
Mar Buades Ferrer   

1. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria  9220.22604  del  pressupost  2018  de  47.511,72€  consignant  la  esmentada
quantitat a disposició del jutjat del contenciós/administratiu nº2 de Palma de Mallorca.

2. Identificar la Junta de Govern Local com a responsable de l’execució de l’auto.
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3. Comunicar el present acord al jutjat del contenciós/administratiu nº2 de Palma de Mallorca
per el seu coneixement i als efectes oportuns.

1.1.3. Ajudes socials personal funcionari 2018

Vista la relació d’ajudes socials que figuren a continuació, calculades en base al pacte signat de 
personal funcionari:

La Junta de Govern Local,  per  unanimitat,  acorda  l’aprovació  de les  ajudes  proposades  per  la
comissió paritària.

1.1.4.  Ajudes socials personal laboral

La Junta de Govern Local,  per  unanimitat,  acorda  l’aprovació  de les  ajudes  proposades  per  la
comissió paritària de personal laboral.

1.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
1.2.1. Aportació tercer trimestre 2018 Banda de Música Unió Artística Murera

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

 Banda de Música Unió Artística Murera, per a despeses del 3T de 2018, per un import de
9.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3340.48908.

1.2.2. Aportació quart trimestre 2018 Banda de Música Unió Artística Murera

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

 Banda de Música Unió Artística Murera, per a despeses del 4T de 2018, per un import de
9.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3340.48908.

1.3. Comptes i Hisenda
1.3.1. Resolució subvenció nominativa Asociación Española Contra el Cáncer   

PRIMER. Excloure a la  Asociación Española Contra  el  Cáncer,  degut  a que han presentat  una
memòria justificativa on els ingressos (8.170,00€) són superiors a les despeses (5.970,00€).

SEGON. Notificar aquest acord a l’entitat interessada, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
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1.4. Esports
1.4.1. Cessió del pavelló municipal Campionat de Balears Infatil Masculí   

1r.  Autoritzar  la  utilització  del  pavelló  del  Poliesportiu  Municipal  de  Muro a  la  Federació  de
Bàsquet de les Illes Balears, els dies 24, 25 i 26 de maig de 2019, en els horaris de:
- Divendres 24 de maig de 2019: un partit a les 17 h. i un a les 19 h.
- Dissabte 25 de maig de 2019: un partit a les 10 h. i un a les 12 h.
- Diumenge 26 de maig de 2019: un partit  a les 10 h. i un altre a les 12 h per dur a terme el
Campionat de Balears Infantil Masculí.

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

1.4.2. Cessió d'ús de la sala polivalent per tallers de formació del Club Tennis Muro   

1r. Autoritza la utilització de la sala polivalent del Poliesportiu Municipal al Club Tennis Muro per
poder dur a terme els tallers de formació per a pares i mares en els dies i horaris anteriorment
mencionats:

- 25 de gener de 2019
- 15 de febrer de 2019
- 15 de març de 2019
- 12 d'abril de 2019
- 10 de maig de 2019
de 18,30 a 20,30 h.

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

1.4.3.  Cessió espais esportius jornades tecnificació Club Volei Muro   

1r. Autoritzar la utilització del pavelló del Poliesportiu Municipal de Muro al Club Volei Muro els
dies 27, 28 i 29 de desembre de 2018 , en horari de 9 a 14 h. per poder dur a terme les Jornades de
Tecnificació Esportiva per a jugadores de l'entitat.

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

1.5. Medi Ambient i Agricultura
1.5.1. Model conveni de col.laboració entre el Consell  de Mallorca  i ajuntament de Muro
actuacions relatives al pacte de batles i batlesses de Mallorca   

1r.- Aprovar el model de conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’ajuntament per
dur a terme actuacions relatives al pacte de batles i batlesses de Mallorca.

2n.-  Comunicar  el  present  acord  al  Consell  de  Mallorca,  per  al  seu  coneixement  i  als  efectes
oportuns.

3



Ajuntament de Muro

1.6. Sanitat i Serveis Socials
1.6.1. Concessió d'ajuda económica d'urgent necessitat

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de 600 € en
concepte d’ajuda econòmica d’urgent necessita.

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

1.6.2. Aprovació contracte menor serveis prestació de serveis d'ajuda a domicili   

1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista EULEN  SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS, per un import de 3.498,00€ (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec al pressupost
municipal de 2019.

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.

1.6.3. Ajuda urgent necessitat 

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de 500 € en
concepte d’ajuda econòmica d’urgent necessitat.

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

1.6.4. Ajuda económica urgent necessitat 

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de 450 € en
concepte d’ajuda d’urgent necessitat.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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1.6.5. Ajuda económica d'urgent necessitat 

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de  500€ en
concepte d’ajuda econòmica d’urgent necessitat.

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

1.6.6. Ajuda económica d'urgencia social

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de 400 € en
concepte d’ajuda econòmica d’urgent necessitat.

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

1.6.7. Ajuda económica d'urgència social

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de  450€ en
concepte d’ajuda de formació.

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

1.6.8. Aportació 2018 Conveni Dentistas sobre ruedas

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

 DENTISTAS SOBRE RUEDAS, per a la aportació anual 2018, per un import de 1.000,00€,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2310.48917.

1.7. Urbanisme i Obres
1.7.1.  Necessitat de substituir el forjat - sostre de la planta baixa de la zona de lavabos del
col·legi  Sant  Francesc  d'Assís.  Inici  d'expedient  de  modificació  del  projecte  i  sol·licitud
d'autorització d'urgència de la Comissió Insular de Patrimoni Històric    

1r. Autoritzar l’inici de l’expedient de modificació del projecte de "Millora i supressió de barreres
arquitectòniques i reparació d'humitats en façana i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc
d'Assís de Muro".

2n. Sol·licitar a la Comissió Insular del Patrimoni Històric autorització d'urgència per realitzar les
obres de substitució del forjat dels lavabos durant les vacances escolars.

1.7.2. Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l'obra de reesfaltat de camins rurals de Muro. 

Aprovar l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra de reasfaltat de camins rurals de Muro.
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2. Acords urgents
2.1. Educació i Joventut
2.1.1.  Aprovació  2  certificació  obra << Millora  i  supressió  de barreres  arquitectòniques  i
reparació d’humitats en façana i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d’Assis>>

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

PRIMER.  Aprovar  la  2ª  certificació  d’obra  “Millora  i  supressió  de  barreres  arquitectòniques  i
reparació  d’humitats  en  façana  i  aules  de  planta  baixa  del  col·legi  Sant  Francesc  d’Assis”
presentada per la directora de l’obra, Sra. Mª Margalida Seguí Tugores.

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

COPROMIVA 2006 SL., 2ª certificació de l’obra “Millora i supressió de barreres arquitectòniques i
reparació d’humitats en façana i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d’Assis” factura
núm. 2018/A/18114 de data 20,12.18, per un import de 8149,94€, (2ª certificació 6.735,49 + IVA)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3230.62201.

2.1.2.  Correció  d’errada  de  l’acord  de  la  junta  de  govern  local  17/12/18.  resolució  de  la
convocatòria per l’atorgament d’ajudes per facilitat l’adquisició de llibres als estudiants de
secundària obligatòria, batxiller i cicles formatius de grau mitjà corresponent al curs 2018-
2019

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda la modificació de l'apartat TERCER de l'acord de
data 17 de desembre de 2018, que ha de dir:

<<TERCER. Disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  a  les  persones  que
s’anomenen a continuació a càrrec de l’aplicació pressupostària 3260.48905

2.2. Esports
2.2.1. Aprovació 3ª certificació obra << Adequació Pista d’Atletisme de Muro>>

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

PRIMER. Aprovar la 3ª certificació d’obra “Adequació Pista d’Atletisme de Muro” presentada pel
director de l’obra, Sr. Antonio Riera Marimon.

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

AMER E HIJOS S.A., 3ª certificació de l’obra “Adequació Pista d’Atletisme de Muro” factura
núm. 655 de data 05.12.18, per un import de 64.653,69€, (3ª certificació 53.432,80 + IVA) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.63232.
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2.3. Turisme i Zona Costanera
2.3.1.  Reconèixer  l’obligació   relativa  a  les  obres  d’execució  del  projecte  “Bulevard de la
Platja de Muro- Fase B”.

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

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació a favor de l’Associació Hotelera Playas de Muro amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria 4320.75101 per un import de 46.625,73€.

2.3.2.  Encomanar al TAG de l'Ajuntament l'inici i instrucció dels expedients d'infracció per
ocupació de la via pública   

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

Encomanar al TAG de l'Ajuntament l'inici i la instrucció dels expedient d'infracció per ocupació de
la via pública.

2.4. Administració i Personal
2.4.1.  Nomenament de misser per a la defensa jurídica de l’Ajuntament de Muro en procés
civil de reclamació de quantitat contra Dª Maria del Mar Buades Ferrer en la seva qualitat
d’hereva  del  procurador  dels  Tribunals  Antonio  Miguel  Buades  Garau. Adjudicació  de
contracte menor de serveis.

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

1r.-Nomenar  l’advocat  Sr.  Francesc  Segura  Fuster  per  a  la  direcció  tècnica  i  defensa  de
l’Ajuntament, a fi i efectes de que defensi i representi l’Ajuntament de Muro, fins i tot en altres
instàncies, en relació a l’esmentat procediment civil.

2n.- Adjudicar el contracte menor de SERVEIS al contractista DMS-CEB CONSULTING SL, Per
un import de 5.445,00 EUROS (IVA inclòs).

3r.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9220.22604 del vigent pressupost municipal.

4t.-  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb l’article  118 de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.
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6è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns._

2.5. Sanitat i Serveis Socials
2.5.1. Instancia sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura 534   

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar l'expedient esmentat.

2.5.2. Instancia sol·licitant la neteja total de la sepultura 416   

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar l'expedient esmentat.

2.5.3. Instancia sol·licitant el trasllat de les restes de la sepultura 534 a la sepultura núm. 249   

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 09:00
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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