
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/43
Data: 9 de novembre de 2020

A les 08:05 hores, es reuneix mitjançant videoconferència 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. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 02/11/2020.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Modificació gaudiment Permís Lactància Acumulada i vacances. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Concedir a la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx 460-G) autorització per gaudir, a continuació
de la finalització del període de lactància acumulada, d’un dia de assumptes propis i de 33 dies de
vacances (22 dies de vacances de l’any 2020 i 11 de l’any 2021) a partir de dia 06 de gener de 2021
i fins dia 23 de febrer de 2021.

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de renúncia al nomenament com a enginyer industrial
amb  caràcter  d'interinitat  del  Sr.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (xxxxxxxx.656-D),  en  data  15  de
novembre de 2020.

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

2.1.3. Contracte menor serveis representació jurídica per oposició en recurs d'apel·lació instat
per la part demandada contra la sentència de 16 de setembre de 2020, recaiguda en el
procediment ordinari 795/2019 seguit davant el jutjat de 1a instancia núm. 9 de Palma

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista DMS CONSULTING, NIF B57442899, 
per un import de 2.178,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació 
9220.22604 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.-  El contractista haurà de presentar la factura en format electrònic a través de la plataforma
FACe.

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 l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.4. Contracte menor serveis representació jurídica per oposició en recurs d'apel·lació instat
per la part demandada contra la sentència de 16 de setembre de 2020, recaiguda en el
procediment ordinari 795/2019 seguit davant el jutjat de 1a instancia núm. 9 de Palma.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista PALMA PROCURA SLP, NIF
B57942104, per un import de 879,94 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació 
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9220.22604 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.-  El contractista haurà de presentar la factura en format electrònic a través de la plataforma
FACe.

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 l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.5. Contracte menor serveis representació jurídica en procediment ordinari núm. 946/2019
davant el Jutjat del Social núm. 1 de Palma.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista VICTORIA NOCERAS TAULER
NIF43186016C, per un import de 726,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9220.22604 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.-  El contractista haurà de presentar la factura en format electrònic a través de la plataforma
FACe.

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 l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovar el  pagament de la taxa model 990 del cànon d’ocupació i  aprofitament del
domini públic marítim-terrestre 2020
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Autoritzar, disposar i ordenar el pagament de la taxa Model 990 per fer el pagament de la taxa del
cànon d’ocupació i aprofitament del domini públic marítim-terrestre 2020, per un valor de
74.215,95 €, amb càrrec a la consignació pressupostària 1730.22500.

2. Comunicar  a  la  Demarcació  de  Costes  de  les  Illes  Balears  el  pagament  enviant-li  còpia  de
l’exemplar per a l’Administració al correu bzn-tasasbaleares@mapama.es.

2.2.2. Aprovació de contractes menors.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
26.997,42€.

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. Esports
2.3.1. Aprovació CM obres mur contenció pista atletisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  d’obres  al  contractista  CONSTRUCCIONES COPROMIVA
S.L., NIF B57270183, per un import de 6.111,38 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3420.63232 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.- El contractista haurà de presentar la factura en format electrònic a través de la plataforma
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FACe.

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 l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Instància de  xxxxxxxxxxxxxxxx sol·licitant  autorització  pel  trasllat  de les restes  de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx de la sepultura 417 del cementeri de Muro a la
sepultura 59 del cementeri de Santa Margalida.

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

2.4.2. Instància de x x x x x x x x x x x x x x x x  sol·licitant l’expedició d’un nou títol de drets
funeraris del ninxo 74 (PA).

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

2.4.3. Instancia  xxxxxxxxxxxxxxxx sol·licitant l’expedició d’un nou títol de drets
funeraris del ninxo núm 73 (PA).

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

2.4.4. Sol·licitud ajuda econòmica UGN.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

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

2.4.5. Sol·licitud ajuda econòmica UGN.

 La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 650 en concepte
d’ajuda econòmica d'urgent necessitat.

2.4.6. Sol·licitud ajuda econòmica UGN.

Vist l’informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 650 en concepte
d’ajuda econòmica d'urgent necessitat .

2.4.7. Sol·licitud ajuda econòmica UGN.

La Junta de Govern Local, epr unanimitat, acorda:

Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de  600€  en
concepte d’ajuda econòmica d'urgent necessitat.

2.4.8. Sol·licitud ajuda econòmica UGN.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 650 € en concepte
d’ajuda econòmica d’urgent necessitat.

2.4.9. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

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

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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