
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/9
Data: 2 de març de 2021

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

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 22/02/2021

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Aprovació del programa temporal de treball d’enginyer industrial

Es dóna compte del següent programa temporal de treball:

<<Programa temporal de treball d’enginyer industrial

1.DENOMINACIÓ PROGRAMA

Programa temporal de treball d’enginyer industrial
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2. FONAMENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA

Amb aquest projecte el que es vol aconseguir es la contractació d’un enginyer industrial per donar
cobertura legal dintre de la Llei 7/2013 de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears, als locals de que disposa el propi Ajuntament, ja que la gran
majoria dels edificis municipals, no comptem amb el pertinent títol habilitant per poder exercir les
activitats que s’hi desenvolupen.

Els locals municipals que no disposen del preceptiu títol habilitant segons la Llei 7/2013, de 26 de
novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, són els
següents:

1. Zona esportiva
2. Casa Consistorial
3. Biblioteca
4. Edifici d’equipaments: Policia Local, Jutjat de Pau, Escola d’educació infantil, Aula

d’adults, Local de la segona edat, Serveis socials, Punt d’informació Juvenil.
5. Escola Graduada (antic CP Guillem Ballester i Cerdó)
6. Teatre
7. Col·legi Sant Francesc d’Assís
8. Centre sanitari
9. Biblioteca, sala polivalent, bar i locals de la 3a edat.
10. Oficina recaptació.
11. Tanatori.
12. Edifici municipal de Platja de Muro
13. Escola de música
14. Residència d’ancians

Disposar dels títols habilitants necessaris per exercir les activitats que s’hi duen a terme és
obligatori  per  la  qual  cosa  la  contractació  d’un enginyer  industrial  és  una  necessitat  urgent  i
inajornable pel bon funcionament del servei. El personal funcionari interí contractat ocuparà un
lloc de feina prioritari i essencial per l’execució del programa.

Pel que fa al fonament jurídic del programa, cal trobar-lo, a la Llei 7/2013, de de 26 de novembre,
de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, que a l’article 2 .1
disposa:

Quedan sometidas  a  la  presente ley todas  las  actividades y  las  infraestructuras comunes, de
titularidad pública o privada,  susceptibles de ocasionar  molestias,  alterar  las condiciones de
salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o los bienes que
se desarrollen o se ubiquen en las Illes Balears, independientemente de que las personas titulares o
promotoras sean entidades públicas, personas físicas o jurídicas, y tengan o no finalidad lucrativa,
se realicen en instalaciones fijas, portátiles, desmontables, de manera habitual o esporádica y en
espacios abiertos o cerrados.
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L’objectiu que perseguim en la implementació del programa és el compliment de la normativa pel
que fa a les activitats dels edificis de titularitat municipal.

3. OBJECTE DEL PROGRAMA

La posada en marxa del programa és necessari i urgent per l’Ajuntament de Muro pel compliment
del deure que marca la Llei 7/2013, de de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats a les Illes Balears.

La posada en marxa del programa, implica la contractació d’una plaça de funcionari interí de la
categoria d’enginyer industrial (A1), atesa la necessitat urgent i inajornable de disposar d’aquest
lloc de feina, que sirà prioritari i essencial per l’Ajuntament.

4. TERMINIS D’EXECUCIÓ

Es proposa el disseny d’un programa temporal mitjançant el qual, i sense crear una plaça en la
relació de llocs de treball ni en la plantilla, es podria seleccionar un funcionari de conformitat amb
el supòsit establert en l’article 10.1.c)  del TREBEP,  conjuntament amb el que també  disposa
l’article 15.2.d) de la LFPIB. La duració màxima no serà inicialment superior als tres anys, si bé es
pot donar el supòsit d’ampliació per a dotze mesos més segons previsió de la legislació.

El caràcter temporal del programa deriva del fet que es tracta d’una necessitat no permanent de
l’Ajuntament però amb autonomia i substantivitat pròpia suficient en el marc del programa
Administració electrònica.

5. RECURSOS HUMANS PER DUR A TERME EL PROGRAMA TEMPORAL

Per poder dur a terme les activitats derivades d'aquest programa serà necessari comptar amb el
personal següent:
Categoria Professional: Enginyer industrial o equivalent.
Titulació: enginyer industrial o equivalent.
Català:  Certificat  C1.
Número de Llocs: 1>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova el programa temporal de treball d’enginyer
industrial.

2.1.2. Pròrroga contracte administratiu de servei d’assegurança de responsabilitat
civil/patrimonial de l’Ajuntament de Muro

Vist el contracte administratiu de servei d’assegurança de responsabilitat civil/patrimonial de
l’Ajuntament de Muro de data 4 d’abril de 2018, amb l’entitat MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA
DE SEGUROS SA amb NIF A28141935.



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.

No hi ha concatenació, any rere any, d’aquests contractes menors.
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Vista la clàusula Tercera relativa a la durada, que literalment diu:

« Tercera.- DURADA.- La durada del contracte de servei serà de dos anys, podent-se prorrogar per
2 anys més (1+1), per mutu acord de les parts ».

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Manifestar la voluntat de prorrogar el contracte per 1 any més.

Segon. Notificar el present acord a l’interessat pel seu coneixement i efectes oportuns, entenent que
en cas de no manifestar-se abans de dia 4 d’abril de 2021, el contracte quedarà prorrogat.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. 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:

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
14.848,82 euros.

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

2.2.2. Aprovació bestretes de caixa fixa

Vist que amb data de 04.02.2021, va ser sol·licitat per els regidors amb delegacions de gestió , una
bestreta de caixa fixa per import de 181.747,33 euros, a fi d'atendre despeses corrents de caràcter
periòdic o repetitiu com a dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable,
conservació, atencions protocol·làries, i unes altres de similars característiques.

Vist que amb data 08.02.2021, per resolució de batlia N.º 2021/213 es va aprovar l'autorització de
pagaments amb el caràcter de «bestreta de caixa fixa», nomenant habilitat pagador a Joan Moragues
Pujol.

Vist  que  s’ha  presentat  per  l’habilitat,  compte  justificatiu  i  a  l’aplicatiu  comptable  figuren  els
documents que la suporten .

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe d'Intervenció, i de conformitat amb allò
estipulat a la Base 44 de les Bases d’execució del pressupost municipal.

La Junta de Govern Local acorda:

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa autoritzat mitjançant Resolució
de Batlia de data 8.02.2021, amb nombre de deslliurament 2021/213, per import de 7.828,29 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.

SEGON. Comunicar la present resolució al habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.

2.3. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Instància de  xxxxxxxxxxxxxx sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura
472

Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxxxxxxxxxxxx sol·licitant l’expedició d’un nou títol de
drets funeraris de la sepultura núm 472 a nom seu (abans a nom del seu padrí xxxxxxxxxxxxxxx).

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



2.3.2. Instància  de  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  sol·licitant  el  trasllat  de  les  restes  d'xxxxxxxxxx
inhumada al nínxol municipal  núm. 95N al ninxol núm 48 de la sepultura 530-531-532 del
cementeri de Muro

Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxxxxxxxxxxxxx sol·licitant autorització pel trasllat de
les restes d'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inhumades al  nínxol municipal  núm. 95N al nínxol 48 de la
sepultura 530-531-532.

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

2.3.3. Instància  de  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  sol·licitant  una  pròrroga  de  2  anys  del  nínxol
municipal núm 115.

Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxx sol·licitant una pròrroga de dos anys
de drets funeraris temporals sobre el nínxol municipal núm. 115 a on es troben inhumades les restes
de xxxxxxxxxxxxxxxx.

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

2.3.4. Instància  de  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  sol·licitant  una  pròrroga  del  ninxol  municipal
núm. 117.

Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sol·licitant una pròrroga de dos
anys de drets funeraris temporals sobre el nínxol municipal núm 117.

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

2.3.5. Instància de xxxxxxxxxxxxxxxx sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la
sepultura núm 160

Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxxxxxxxxxxxxxx, sol·licitant l’expedició d’un nou títol
de drets funeraris de la sepultura núm 160 a nom seu.

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 08:20
hores, aixecant-se de  la mateixa  aquesta acta que, llegida i  conforme, signaran l’Alcalde i  el
Secretari, que ho certifica.
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