
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/6

Data: 8 de febrer de 2021

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 data 01/02/2021

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda per a estudis.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 49,00€ en
concepte d’ajuda de formació a la senyora x x x x x x x x x x x x x x x x  D N I  x x x x x .220-M

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 63,70€
mensuals  en  concepte d’ajuda  per  a  estudis  de  fills  de  treballadors a  xxxxxxxxxxxxxxxx
(xxxxx.512-F), a partir de la nòmina de febrer de 2021.

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

2.1.3. Ajuda per formació català. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 31,85€
mensuals en concepte de d’ajuda per coneixements de català a la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxx
(xxxxx.512-F), a partir de la nòmina de febrer de 2021.

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

2.1.4. Baixa voluntària plaça arquitecte. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de renúncia al nomenament com funcionària interina en
pràctiques,  categoria arquitecte de la Sra. Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx (xx.146.512-F), en data 07 de
febrer de 2021.

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

2.2. Capellans
2.2.1. Termini per sol·licitar llicències anuals d’ocupació a «Sa Caseta des Capellans» per a la
temporada 2021.

De conformitat  amb l’ establert  a l’ ordenança fiscal reguladora de la taxa Caseta de Capellans
aprovada pel Ple de l’ Ajuntament de Muro , en data 24 de setembre de 2012 ( BOIB Núm. 177 de
29 de novembre de 2012).

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER: Establir el termini de sol·licitud de les corresponents llicències anuals d’ ocupació per a
la temporada 2021 des de dia 1 d’ abril fins el dia 30 de maig de 2021.

SEGON: Publicar  el  present acord a la  plana web de l’  Ajuntament  i  al  taulell  d’edictes  de la



No s’està alterant l’objecte dels contractes per evitar l’aplicació de les regles generals de 

contractació.

No s’està fraccionant irregularment l’objecte dels contractes per evitar el procediment o la 

publicitat que els correspondria.
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corporació per a general coneixement.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Baixes de drets reconeguts recaptació voluntària 2020

Vist l’informe del tresorer accidental de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

«Informe tresoreria de baixes de drets reconeguts recaptació voluntària 2020.

Conclusió

Per tot això, inform favorablement de la baixa dels drets reconeguts de la relació anterior.»

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Autoritzar les baixes de drets reconeguts proposades a l’informe de la tresoreria d’aquest
Ajuntament.

2.3.2. Aprovació de contractes menors

Vists els informes dels regidors de l’Ajuntament de Muro relatius als contractes menors que es
relacionen.

Atès l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per

la qual es traslladen a l'ordenament jurídic  espanyol les Directives del Parlament  Europeu i del

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i donat que:

PRIMER. Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes:
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
3.394,09€.

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.

Educació i Joventut
2.3.3. Devolució de la fiança del contracte de l’escoleta 0-3 anys 2016-2020

El batle manifesta que es troba incurs en causa d’abstenció.

Vist la sol·licitud de la devolució de la fiança del contracte de l’escoleta 0-3 anys 2016-2020, per part
de l’empresa concessionària Escoleta d’Infants Muro SL, registre d’entrada a l’Ajuntament de Muro
nro 4484, de data 11 de desembre de 2020.

Vist que el contracte va acabar el 30 de juny de 2020.

Vist que el termini de garantia del contracte, segons els plecs de clàusules administratives, disposició
catorzena, era de 6 mesos, i es varen complir el 30 de de desembre de 2020.

Vist que aquesta garantia havia de respondre als conceptes inclosos en l'article 100 del Text refós de
la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de
novembre, i transcorregut 6 mesos des de la data d'acabament del contracte, sense que la recepció
formal i la liquidació haguessin tingut lloc per causes no imputables al contractista, es procedirà,
sense més demora, a la devolució o cancel·lació un cop depurades, en el seu cas, les responsabilitats
a què es refereix l'esmentat article 100.

Vist  l’informe  del  zelador  d’obres  de  l’Ajuntament  de  Muro,  Joan  Reynés  Moragues,  relatiu  a
l’inventari realitzat a les instal·lacions de l’escoleta 0-3 anys, ubicades a l’edifici de l’antic quarter de
la  Guardia  Civil  de  Muro,  on  s’informa  que  tant  les  instal·lacions  es  troben  en  bon  estat  de
conservació, i que el mobiliari, extintors, radiadors i demés estris propietat de l’Ajuntament no en
falta cap.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de 1000 € en
concepte devolució  de  la  garantia del contracte de  gestió  de  l’escoleta 0-3  anys  2016-2020  a
l’empresa Escoleta d’Infants Muro SL, NIF B57976409. La devolució es farà en efectiu de la Caixa
de la Corporació degut a que l’empresa ja no té compte bancari degut a la seva inactivitat.

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

2.4. Fires i Festes
2.4.1. Bases reguladores dels premis de concurs disfresses 2021

L’Ajuntament de Muro, a través de l’Àrea de cultura, fires i festes, convoca un concurs disfresses
2021.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la prova.

SEGON. Les quanties dels premis s’entenen netes de les retencions obligatòries estipulades a la
normativa tributària vigent.

TERCER. Autoritzar les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió del
Premi, amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 3380.48202.

Bases Reguladores dels Premis de Concurs disfresses 2021:

Model de catalogació en funció de les fotografies que aconsegueixen més m´agrades a la plataforma
de Facebook de l’Ajuntament de Muro.

INFANTIL : individual, parelles o grups de nins i nines fins a 16 anys convivents 1

premi -100 euros

2 premi - 75 euros

3 premi - 50 euros

ADULTS: individual , parelles o grups de majors de 16 anys convivents

1 premi - 100 euros

2 premi - 75 euros

3 premi- 50 euros

FAMILIES : grup familiar convivent 
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1 premi - 200 euros

2 premi - 150 euros

3 premi - 100 euros

2.5. Urbanisme i Obres
2.5.1. Aprovació del Programa de treball de l’obra «Bulevard a Platja de Muro. Fase A»

Vist el Programa de treball de l’obra "Bulevard a Platja de Muro – fase A", presentat per l’empresa
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS, SA (COEXA, SA) amb CIF
A07042435, que actua mitjançant el seu representant, senyor MIQUEL BARCELÓ OLIVER titular
del DNI 43090527G.

Vist l’informe favorable de data 29.01.2021 signat pel senyor José Iglesias Estellés, director
facultatiu de l'obra "Bulevard a Platja de Muro – fase A" en el qual proposa a l’Ajuntament de Muro
aprovar el Programa de treball de l’esmentada obra.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el Programa de treball de l’obra "Bulevard a Platja de Muro – fase A".

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa COEXA, SA, i al director facultatiu de l’obra, pel 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 08:20
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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