
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/32
Data: 31 d'agost de 2020

A les 08:05 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària.

Assisteixen:

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. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 24/08/2020.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Llicència per matrimoni. 

1r. Concedir el permís de matrimoni de 15 naturals a gaudir  fins dia 31 de desembre de 2020.

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

2.1.2. Nomenament misser i procurador, i tramesa expedient de reclamació de responsabilitat
patrimonial de Catalina Costa Estarellas i Bartolomé Bonnín Alomar (procediment ordinari
49/2020)   



Ajuntament de Muro

1r. Presentar-se l'Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat (Procediment Abreujat
49/2020), que es segueix davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu núm.1 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. 1  de Palma de
Mallorca.

2.1.3. Assignació funcions superiors mes agost. 

1r. Abonar a la nòmina d’agost la diferència entre el complement de destí i el complement específic
entre la categoria d’oficial de policia i la categoria de sotsinspector al Sr. Jordi Vallespir Serra per la
realització en el mes d’agost de 2020 de tasques superiors de sotsinspector.

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

2.1.4. Pròrroga Excedència Voluntària. 

1r. Autoritzar la pròrroga de la situació d’excedència voluntària d'una professora de l’aula d'adults,
amb una duració d'un any, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2020 i fins el dia 31 d'agost
de 2021.

El treballador/a que es trobi en situació d’excedència per interès particular no percebrà retribucions,
ni li serà computable el temps que romangui en aquella situació a efectes d’ascensos, triennis i drets
en el règim de la seguretat social que li sigui d’aplicació.

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

2.1.5. Pròrroga Excedència Voluntària.

1r. Autoritzar la pròrroga de la situació d’excedència voluntària  d'una professora de l’escola de
música Miquel Tortell, amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2020, i finalitzant  el dia 31
d’agost de 2021.
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El treballador/a que es trobi en situació d’excedència per interès particular no percebrà retribucions,
ni li serà computable el temps que romangui en aquella situació a efectes d’ascensos, triennis i drets
en el règim de la seguretat social que li sigui d’aplicació.

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

2.1.6.  Sol·licitud pròrroga excedència per cura de familiar.

1r.  Autoritzar  la  pròrroga  de  la  situació  l’excedència  de  5  mesos  per  cura  de  familiar  d'una
funcionària de carrera, policia local de l'Ajuntament de Muro des de dia 22 de setembre de 2020
fins dia 21 de gener de 2021.

El temps de permanència en aquesta situació és computable als efectes de triennis, carrera i drets en
el règim de Seguretat Social que sigui aplicable. El lloc de treball que s’ocupa s’ha de reservar,
almenys,  durant dos anys.  Un cop transcorregut  aquest període,  la reserva ho és a un lloc a la
mateixa localitat i de la mateixa retribució.

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

2.1.7. Indemnització Assistència Tribunal Enginyer

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització
per assistència a tribunal selectiu als següents membres del tribunal:

Lloc 
Tribunal

Nom Import

President Raimundo Montis
Sastre

137,67

Vocals Joan Miguel 
Bergas Font

128,49

Carlos Mena 
Ribas

128,49

Jaime Ferrari 
Fernandez

128,49

Secretari Gabriel Perelló 
Felani

137,67

Adjunt Juan Reynes 
Moragues

137,67

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

2.2. Comptes i Hisenda
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2.2.1. Aprovació de contractes menors

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
24.314,83€.

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. Devolució dels avals del contracte de UTE Muro   

1r. Autoritzar la devolució dels avals de l’empresa  UTE MURO (LIMPIEZAS URBANAS DE
MALLORCA,  S.A.  Y  FOMENTO  DE  CONSTRUCCIONES  Y  CONTRATAS,  S.A.),  amb
domicili  al  Polígon  Industrial,  Zona  Franca,  Sector  B,  C/.  D,  49-51  08040  de  Barcelona,  del
contracte  dels  serveis  de  recollida  i  transport  de  R.S.U.,  pesatge  automàtic  de  R.S.U.  dels
generadors singulars i recollida selectiva del municipi de Muro, que es detallen a continuació:

- 115.484,00 €

- 33.516,51 €

- 4.140,71 €

- 3.832,71 €

- 15.330,86 €

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

2.3.2. Adjudicació contracte de servei manteniment jardineria Platja de  Muro. (Exp. 3/2020).

1r. Adjudicar  el  contracte  del servei de manteniment  de jardineria  de Platja de Muro, amb una
durada  de  dos  anys,  amb possibilitat  de  pròrroga  anual  fins  un  màxim de  dues  pròrrogues,  a
l'empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES DE BALEARS SL, amb un 7,33 %
de baixa sobre el pressupost base de licitació, que suposa una quantitat de 95.987,35 € + 21% IVA,
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que fan un total de 116.144,69 € anuals;  i disponibilitat permanent d’una plataforma elevadora i
una biotrituradora com a millores addicionals, i amb les condicions que es detallen en els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

2n. Disposar la despesa per l'import total de 29.036,16 euros (23.996,83 euros + 5.039,33 d'IVA),
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1710.22719 del pressupost de l'exercici de 2020.

3r. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant.

4t. Designar com a responsable del contracte al Sr. Jaume Ramon Nadal, tècnic de medi ambient de
l'Ajuntament de Muro.

5è. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

6è. Notificar a l'empresa adjudicatària el present acord, citant-la per a la signatura del corresponent
contracte.

7è. Facultar el Sr. batle per a la signatura del corresponent document contractual.

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Instancia sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm 156   

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

3. Acords urgents
3.1. Sanitat i Serveis Socials
3.1.1. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN

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

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

3.1.2. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN

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

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

3.1.3. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN

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

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


