Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2022/22
Data: 30 de maig de 2022

A les 08:05 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària.
Assisteixen:
Miguel Porquer Tugores, batle-president
Antoni Serra Sastre, 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 acta anterior
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 23/05/2022.
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda Formació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 500,00€ en
concepte d’ajuda per a estudis al Sr. Xxxxx xxxxx xxxxx ( xx.xxx.640-A)
2n. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.2. Aprovació de conveni de col·laboració per la prestació de serveis policials per un temps
determinat durant la festa de fi de curs escolar
Es dóna compte de la proposta d’aprovació del conveni de col·laboració per la prestació de serveis
policials per un temps determinat entre l’Ajuntament d’Alcúdia i l’Ajuntament de Muro, el qual
literalment diu:
<<Acord de col·laboració per la prestació de serveis policials per un temps determinat
durant la festa de fi de curs escolar que anualment es celebra al Port d’Alcúdia
Parts
Bàrbara Rebassa Bisbal, batlessa de l’Ajuntament d’Alcúdia, amb CIF P0700300G , en nom i
representació d'aquest Ajuntament, en virtut del seu nomenament mitjançant acord del plenari
municipal de dia 15/06/2019, en virtut del que disposen els apartats b) i s) de l’article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 21 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, d’atribucions del batle o
batlessa en matèria de convenis.
Miquel Porquer Tugores, batle de l’Ajuntament de Muro, amb CIF P0703900A, en nom i
representació d'aquest Ajuntament, en virtut del seu nomenament mitjançant acord del plenari
municipal de dia 19/02/2022, en virtut del que disposen els apartats b) i s) de l’article 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 21 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, d’atribucions del batle en
matèria de convenis.

Ambdues parts reconeixen la capacitat legal necessària per subscriure el present acord.
Antecedents
1

L'article 40 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears, disposa que els municipis que per circumstàncies especials o per causes
extraordinàries tenguin sobrecàrrega de serveis policials en determinades èpoques de l’any i
que no requereixin un augment permanent de plantilla dels seus cossos de policia local o dels
llocs de treball de policia en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local poden
reforçar-la per mitjà d’acords amb altres municipis a fi que els seus membres puguin actuar en
el terme municipal dels sol·licitants, per un temps determinat i en règim de comissió de
serveis.
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2

L'article 11 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el reglament marc de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, estipula les condicions per establir
acords bilaterals de cooperació per necessitats estacionals o circumstàncies especials del
servei en règim de comissió de serveis amb la voluntarietat de les persones afectades.

3

Els articles 25.2 f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i 29.2 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, preveuen que els
municipis, per gestionar els seus interessos, poden exercir entre d’altres les competències de
policia local i d’ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes de la seva
competència.

4

L’article 31 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, indica la possibilitat de formalitzar convenis intermunicipals per a la prestació de
serveis o activitats d’interès.

En virtut d'aquests antecedents, les parts formalitzen aquest acord, segons les següents
Clàusules
Objecte de l’acord
Aquest acord té per objecte fer efectiva la col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcúdia i
l’Ajuntament de Muro a través del servei de policia tutor amb la intervenció d’aquesta figura per
millorar la seguretat dels escolars assistents a la festa de fi de curs que cada any se celebra al Port
d’Alcúdia amb l’alumnat de secundària i batxillerat de municipis del Nord, Raiguer i Pla de
Mallorca. Aquest acord pretén que el servei de policia tutor de l’Ajuntament de Muro pugui
col·laborar amb l’Ajuntament d’Alcúdia en el dispositiu de seguretat que es dissenya anualment
per a aquest esdeveniment en matèria de protecció de menors.
1 Compromisos i actuacions de cada una de les parts


L’Ajuntament d’Alcúdia anualment ha d’informar, amb un mínim de quinze dies d’antelació
de la data de celebració de la festa de fi de curs escolar, l’Ajuntament de Muro i ha de
sol·licitar per escrit la seva col·laboració a través de l’aportació del seu policia tutor per
col·laborar en el dispositiu de seguretat. L’objecte d’aquesta col·laboració és garantir la
seguretat i donar assistència als escolars que hi participen, així com vigilar el consum
d’alcohol per part dels menors segons les ordenances i bans municipals d’Alcúdia i
col·laborar amb la policia local d’aquest municipi en la vigilància de les zones més
freqüentades pels menors, com ara la zona de platja, els locals i establiments públics, zones
d’oci, etc.



L’Ajuntament de Muro, en el cas d’estar interessat a participar en el dispositiu de seguretat de
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la policia local d’Alcúdia, ha de comunicar per escrit les dades del policia tutor comissionat a
la prefectura del cos de policia local i dotar el seu agent de les mesures de protecció
individual i d’autodefensa necessàries.



Els serveis es prestaran sota la dependència del batle de l’ajuntament on es realitzin i sota el
comandament del cap del cos del municipi d'Alcúdia.

2 Retribucions
Als funcionaris que es trobin en comissions de prestació temporal de serveis a conseqüència
d’aquest acord, els continua sent aplicable el règim jurídic del cos de policia local al qual pertanyen.
Així mateix, continuaran percebent les retribucions i les indemnitzacions per raó del servei que els
corresponguin de l’Ajuntament en el qual són titulars. A l'efecte de la carrera administrativa, es
consideraran serveis prestats en el mateix ajuntament, si bé costarà en l'expedient aquesta
circumstància.
La relació d’hores realitzades pel policia tutor comissionat serà confeccionada per la prefectura
del cos de policia local de l'Ajuntament d’Alcúdia o persona delegada amb determinació de si són
hores ordinàries o extraordinàries.
L’Ajuntament d’Alcúdia abonarà a l’Ajuntament de Muro els serveis prestats pel policia tutor en
d’acord amb el que estipula l’article 11.3 Acords bilaterals de cooperació del Decret 40/2019, de
24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears. La compensació serà per la quantia total de despesa realitzada incloses les despeses per
desplaçament i dietes corresponents, en el seu cas.

3 Comissió de seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment integrada per un membre designat per cada
administració participant i un membre pertanyent a l’administració que té la competència en la
coordinació de les policies locals a les Illes Balears, essent aquest l’Institut de Seguretat Pública
de les Illes Balears. Aquesta comissió es constituirà a petició d’una de les parts i es convocarà en
un termini no superior a 20 dies, una vegada finalitzada la festa de fi de curs que se celebrà al
Port d’Alcúdia amb l’alumnat de secundària i batxillerat.
4 Vigència
La vigència d’aquest acord s’estendrà des que se signi fins al dia 31 de desembre de 2022, i es
prorrogarà anualment fins un màxim de quatre anys, sempre que no el denunciï cap de les parts
implicades en el termini màxim d’un mes abans de la data de finalització. Podrà ser resolt per
voluntat unilateral de qualsevol de les parts, degudament comunicada a l'altra part amb una
antelació mínima de 30 dies.
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I en prova de conformitat signam aquest acord en dos exemplars. >>
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar l’»Acord de col·laboració per la prestació de serveis policials per un temps
determinat durant la festa de fi de curs escolar que anualment es celebra al Port d’Alcúdia».
Segon. Facultar el batle per a la seva signatura.
2.1.3. Reclamació de responsabilitat patrimonial.
•
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial de la Sra. xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
pels danys causats al seu vehicle Renault Clio IV, amb matricula xxxxxxJVH,el dia 18 de març de
2021, a l’aparcament situat davant la platja V-3 del Sector I del carrer Romani de la Platja de
Muro, com a conseqüència d’impactar contra el tronc d’un arbre.
Segon. Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.4. Donar compte de la designació provisional de la Sra x x x x x x x x x x x x x x x com a
secretària del jutjat de pau
Es dóna compte de la resolució de batlia número 2022/451 de data 25 de maig de 2022 que
literalment diu:
«Resolució del batle per la qual s’aprova la designació provisional de la Sra. Xxxx xxxxxxx
xxxxx com Secretaria del Jutjat de Pau per substitució de la treballadora xxxxx xxxxxx xxx,
durant la seva baixa laboral
Vist l’acord de Ple de data 27 de gener de 2022 on es prendre l’acord de nomenar a la Sra. xxxxx
xxxxxx xxxx, com a funcionària interina per acumulació de tasques, pel termini de nou mesos, per
tal que pugui continuar exercint de manera provisional la funció de secretaria del Jutjat de Pau de
Muro a partir del dia 1 de febrer de 2022, i fins el nomenament de funcionari/ària al servei del
Ministeri de Justícia.
Atès que la Sra. x x x x x xxxxxxx xxx, es troba de baixa des de dia 23 de maig de 2022.
Atès que a hores d’ara no es té constància del nomenament de funcionari al servei del Ministeri de
Justícia que hagi d’exercir la funció de secretaria.
Entenent que la funció de secretaria del Jutjat de Pau és essencial, i tot i que la competència per a
prestar el servei correspon al Ministeri de Justícia.
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Aquesta Batlia, en virtut de les competències atribuïdes per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 41 el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, per la present:
RESOLC
1r- Designar de manera provisional a la Sra. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, administratiu
d’administració general amb caràcter d’interinitat, per assumir la funció de secretaria del Jutjat de
Pau de Muro, durant la duració de la baixa laboral de la Sra. xxxx xxxxxx xxxx
2n-Comunicar la present resolució al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Secretaria de
Govern, Pl. des Mercat número 12, CP 07001 de Palma de Mallorca, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
3r-Comunicar a la gerència del Ministeri de Justícia, C/De la Posada de la Real, 6 de Palma de
Mallorca, per al seu coneixement i als efectes oportuns.4t-Notificar el present decret als interessats
pel seu coneixement i als efectes oportuns.»
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada
La Junta de Govern Local, per unanimitat, demana informes al secretari i a l’interventor sobre el
decret de batlia.
2.1.5. Ajuda per a fills dels treballadors .
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 d’ajuda per a estudis de fills de treballadors a la Sra. xxxxxx xxxxxx xxxx
(34.064.966-B), a partir de la nòmina de juny 2022.
2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Ajornament de pagament del cànon d’explotació del Balneari 7 per a la temporada
2022
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Aprovar l’ajornament de pagament sol·licitat pel Sr xxxx xxxxxxx xxxxx del cànon
d’explotació del Balneari 7 per a la temporada 2022, en les condicions, terminis i quotes proposades
per l’informe de tresoreria-intervenció.
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.2.2. 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:

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
16.513,70€.
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.
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2.2.3. Aprovació de bestretes de caixa fixa
Vist que amb data de 08.02.2022, 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 11.02.2021, per resolució de batlia N.º 2022/125 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, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa autoritzat mitjançant Resolució
de Batlia de data 11.02.2022, amb nombre de deslliurament 2022/125, per import de 1.492,97 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.
SEGON. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.

Ajuntament de Muro

2.3. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Expedient de contractació del subministrament d’una bomba de calor a la residència
Reina Sofia de Muro. Adjudicació del contracte.
Vist l’expedient de contractació tramitat, i vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 27 d’abril
de 2022 sobre adjudicació a favor de l’empresa ONDOAN SERVICIOS, S.A.U., amb NIF
A48545842 per import total de 40.231,59,00 euros (IVA inclòs).
Atès que l'empresa ha aportat la documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva.
Examinada la documentació, i de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona 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.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r- Adjudicar el contracte de subministrament d’una bomba de calor a la residència Reina Sofia de
Muro, amb un termini màxim d’entrega de 6 setmanes, a l'empresa ONDOAN SERVICIOS,
S.A.U., amb CIF A48545842 per import total de 40.231,59 euros (IVA inclòs), amb les condicions
que es detallen en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques.
2n- Publicar l’anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
3r- Designar com a responsable del contracte l’enginyer municipal el Sr. Miloud El Yazidi Haitof.
4r- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.
2.4. Turisme i Zona Costanera
2.4.1. Ampliació de la zona ACIRE de Capellans
Vist l’informe del sotsinspector de policia local, de data 23 de maig de 2022, el qual literalment diu:
« INFORME SOBRE AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE AFLUENCIA DE ACIRE DE
CAPELLANS
Antonio Carrió Calvó, Subinspector Jefe de la Policía Local de Muro, por el presente
informe hace constar:
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Actualmente la zona de influencia del ACIRE (Área de Circulación Restringida) de
Capellans, se sitúa en las calles interiores de la zona de Capellans quedando exceptuada la calle de
acceso principal, desde la ctra. Ma-12, las calles perimetrales del parking, así como el mismo
parking.
A tenor del art. 23 bis. Sobre Ordenacions circulatòries especials, Àrees de circulació
restringida (ACIRE). (BOIB núm. 179 de 10/12/2009), apartado 1º que dice “Per raons d’interès
municipal la Batlia pot declarar un o diversos vials, o un sector urbà, com a àrea de circulació
restringida (ACIRE).
Les entrades a aquestes àrees s’indiquen per mitjà de senyalització vertical o elements físics de
control d’accés. La vigència de l’àrea de circulació restringida és permanent, llevat de
senyalització que indiqui l’horari de vigencia.”.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la ampliación de la zona de ACIRE de
Capellans, haciéndola extensiva a toda la zona, incluidas las zonas actualmente excluidas y citadas
anteriormente, por los siguientes motivos, entre otros:
- La masificación de vehículos que acceden a la zona de la Caseta des Capellans.
- La reducida capacidad del parking y calles colindantes del mismo para la absorción de
los vehículos que acceden, circulan y estacionan.
- La dificultad de control de acceso a la zona y del tráfico rodado mediante presencia de
personal.
- El peligro que conlleva la acumulación de vehículos que se introducen sin autorización
en zonas de ACIRE, en cuanto a:
o Incendios, por la masa forestal existente en el lugar
o Accidentes de tráfico por la gran afluencia de peatones.
o Obstaculización de los accesos a la playa para evacuación de emergencias.
Para realizar la nueva implantación y después de diversas reuniones con diferentes
actores, así como en comisiones informativas de Turismo, se llevarán a cabo las siguientes
actuaciones:
- Adecuar la zona de entrada de Capellans para la ubicación de una rotonda.
- Instalar rotonda mediante dispositivos de barrera reciclables denominados “New Jersey”
con la señalización vertical correspondiente.
- Exportar autorizaciones actuales de vehículos a la ATIB.
- Cuantías sanciones (acceso (leve 80€) y estacionamiento (grave 200€)
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- Instalación de cámaras lectoras de matrículas para la gestión de control e infracciones de
vehículos autorizados, que llevara a cabo la ATIB (Agència Tributària de les Illes Balears).
- Instalación de señalización vertical informando del acceso a zona ACIRE, ubicada en la
rotonda de la Ma-12, así como su reforzamiento, doble instalación, una vez accedido a la
zona de ACIRE después de la rotonda a instalar.

Para la gestión de control de los vehículos autorizados, que previamente se exportarán las
actuales autorizaciones a un formato Excel y remitidas a la ATIB, así como las correspondientes
infracciones de los vehículos no autorizados, se tiene que considerar lo siguiente, entre otros:
- Vehículos de reparto
- Vehículos de reparta a establecimientos públicos
- Vehículos de empresas de reparación
- Vehículos de clientes de establecimientos públicos, como el llamado “take-away”
- Periodos de cortesía
- Sistema de autorizaciones (teléfono, instancia, discriminación…)»
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Ampliar la zona ACIRE de Capellans, incloent el carrer d’accés principal des de la ctra. Ma-12,
els carrers perimetrals de l’aparcament, així com el mateix aparcament.
2n.- Instal·lar la corresponent senyalització vertical o elements físics de control d’accés, de
conformitat amb l’establert a la corresponent ordenança.
2.5. Urbanisme i Obres
2.5.1. Revocació de l’acord de la Junta de Govern Local de 23.05.2022 i nova aprovació de la
3ª i darrera certificació d’obra “Millora de l’asfaltat de pati i consolidació dels murs de
tancament de l’edifici antic Guillem Ballester i Cerdó”
Vist l’informe de la directora d’obra, Miquela Costa Ramis, que literalment diu:
«JUSTIFICACIÓ CERTIFICACIONS
OBRA: millora de l’asfalt del pati i consolidació dels murs de tancament de l’edifici antic Guillem
Ballester i Cerdó.
CONTRACTISTA: AMER E HIJOS SA
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Vistes les obres que han estat executades referents a la millora de l’asfalt del pati i consolidació dels
murs de tancament de l’edifici antic Guillem Ballester i Cerdó, les quals segons el projecte elaborat
per jo mateixa tenien un pressupost d’execució material igual a 63.254,37 €, i un pressupost per al
coneixement de l’Administració (inclòs els residus) igual a 92.154,59 €. Un cop es va licitar,
l’empresa adjudicatària va presentar una baixa, essent els valors resultants del contracte els
següents, el pressupost és igual a 88.420,31 €, dels qual 87.345,69 € corresponen a l’obra i 1.074,62
€ als residus generats a l’obra.
Durant les obres, dues de les partides contemplades a l’estat d’amidaments, no han estat executades,
essent aquestes les consistents en el pintat del sòl de la zona de pati, i la referent al canon dels
residus, així com tampoc s’ha contemplat el que fa referència al que s’havia previst per la gestió
dels residus.
Per altra banda, durant les obres, es va detectar que algunes partides no estaven contemplades en la
seva totalitat, i per tant, hi havia un defecte d’amidaments, les quals varen esser recollides a la
certificació 3. Aquestes partides compleixen amb l’indicat a la Llei de Contractes ja que no superen
el 10% del pressupost original, i són objecte per excés de medició del projecte.
Per tant, durant les obres s’han emès un total de tres certificacions:
- La primera certificació amb data de 31 de març de 2022, per un import total de 75.506,42 €.
- La segona certificació amb data 30 d’abril de 2022, per un import total de 9.118,08 €.
- La tercera certificació, corresponent a l’excés de medició que no s’havia contemplat inicialment al
projecte, amb data de 1 de maig de 2022, per un import de 6.031,31 €.
Per tant, la primera i la segona certificació fan referència a la totalitat del projecte contemplat
inicialment, excepte les dues partides indicades anteriorment que no han estat executades i l’import
corresponent a la gestió de residus que tampoc s’ha contemplat, i que per tant, hi hauria un import
igual a 3.795,81 € que no ha estat executat.
I per altra banda, un import igual a 6.031,31 € que ha estat executat per partides contemplades al
projecte a les quals els faltava medició..”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de la sessió de dia 23/05/2022 relatiu a
l’aprovació de la certificació d’obra.
Segon. Donar de baixa la disposició inicial del contracte per un import de 3.795,81 € no executat.
Tercer. Aprovar la 3ª i darrera certificació d’obra “Millora de l’asfaltat de pati i consolidació dels
murs de tancament de l’edifici antic Guillem Ballester i Cerdó” presentada per la directora de
l’obra, Sra. Miquela Costa Ramis, per excés d’amidaments.

Ajuntament de Muro

Quart. Disposar, reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent: - AMER E
HIJOS SA, amb CIF A07296536, 3ª i darrera certificació de l’obra “Millora de l’asfaltat de pati i
consolidació dels murs de tancament de l’edifici antic Guillem Ballester i Cerdó” factura núm.275
de data 12.05.2022, per un import de 6.031,31€, (3ª i darrera certificació 4.984,55 + IVA) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3260.6330821, per excés d’amidaments.
Cinquè. Notificar el present acord als interessats, per al 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 08:40
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 balte

El secretari

