
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2022/29
Data: 18 de juliol de 2022

A les 08:10 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 08:10 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Excedència Voluntària. XXXXXX XXXXX XXXXXX

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Declarar la situació d’excedència voluntària del Sr. xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx.xxx.763-T)
personal laboral fix discontinu, categoria professor de música de l’escola municipal de música



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.

Ajuntament de Muro

Miquel Tortell, amb efectes a partir del des de dia 01 de setembre de 2022 fins dia 30 juny de 2027.

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.

1.2. Comptes i Hisenda
1.2.1. Aprovació 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
56.415,17€.

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.
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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.

1.2.2. 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 6.235,98 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.

1.3. Fires i Festes
1.3.1. Premis Es Cós Sant Jaume 2022

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar les bases reguladores dels premis Es Cós
Sant Jaume 2022, que literalment diuen:

<<FESTES SANT JAUME 2022.
Normes de les carreres ES CÓS

1. Tots els cavallistes que vulguin participar en les distintes categories s’hauran d’inscriure
prèviament en cada una de les categories que desitgin sempre que compleixin els requisits.



2. Requisits:
2.1. Carreres de ponis: existeixen dues carreres en funció de l’alçada d’aquests. Així doncs, hi haurà
una cursa per a tots els ponis menors d’un metre d’alçada i una altra pels ponis de més d’un metre
d’alçada.

2.2. Carrera de poltres: s’haurà d’acreditar l’edat del poltre mitjançant la cartilla sanitària (fins a 5
anys).

2.3. Carrera dels murers: en el moment de la inscripció s’haurà d’acreditar tant l’empadronament o
residència del cavallista bé mitjançant DNI, passaport, carnet de conduir, i del cavall. Si no
s’acrediten ambdós no es podrà córrer en aquesta categoria.

2.4. Carrera Unió Cavallista Murera: podrà participar en aquesta cursa tots els socis de l’associació
Unió Cavallista Murera amb independència de la raça del cavall.

3. La no acceptació d’aquestes normes implicarà l’exclusió de les carreres. En tot cas, les
discussions sobre la interpretació de les mateixes es farà durant les inscripcions, MAI, una vegada
feta la carrera.

Premis corregudes “Es Cós”
Els guanyadors hauran de presentar el DNI
Els premis s'ingressaran mitjançant transferència bancària

Categories

SOMERES 50€ (1r premi ) 40€ (2n premi ) i 30€ (3r premi )
MULS 50€ (1r premi ) 40€ (2n premi ) i 30€ (3r premi )
CARROS ENGANXATS 50€ (1r premi ) 40€ (2n premi ) i 30€ (3r premi )
POLTRES 70€ ( 1r premi ) 50€ (2n premi ) 30€ (3r premi )
PONIS+1M 50€ (1r premi ) 40€ (2n premi ) i 30€ (3r premi )
PONIS-1M 50€ (1r premi ) 40€ (2n premi ) i 30€ (3r premi )
MURERS 90€ (1r premi ) 60€ ( 2n premi ) i 40€ (3r premi )
PURA SANG ANGLESOS 90€ (1r premi ) 60€ ( 2n premi ) i 40€ (3r premi )
GENERAL 90€ (1r premi ) 60€ ( 2n premi) i 40€ (3r premi )
UNIO CAVALLISTA MURERA 90€ (1r premi ) 60€ ( 2n premi ) i 40€ (3r premi )

*Només per aquesta carrera, els genets han de ser socis i els cavalls propietat d’un soci. Obligació de
portar casc.>>

2. Acord urgent
2.1. Urbanisme i Obres
2.1.1. Contracte menor d'obra adequació bany per aula UEECO

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

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

<<Necessitat a satisfer

Contracte d’obra d’adequació bany per aula UEECO



Característiques del contracte
Tipus de contracte: OBRA
Objecte del contracte: Obra de millora d’accessibilitat al bany per aula UEECO Procediment
de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 5.578,43 € IVA:  1.171,47  €
Preu total: 6.749,90 €
Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació
Empresa/professional:  PROYECTOS PALMACEM SL.
NIF/CIF: B-57774838

El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.

S’adjunten pressuposts sol·licitats.

En compliment  de 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, emeto el següent

INFORME

Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte:
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
No s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat
que li correspondria.
No hi ha concatenació, any rere any, d’aquest contracte menor.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor d’obra al contractista PROYECTOS PALMACEM SL. NIF/CIF: B-
57774838 per un import de 6.749,90 € € (IVA inclòs).

2n.-  Aprovar  la  despesa corresponent  a l’adjudicació de la  contractació  amb càrrec a l’aplicació
3230.21200 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, i es tramiti el pagament si procedeix.

4t.- 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,  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 a l’interessat, 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 08:35
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


	1.1. Administració i Personal
	1.2. Comptes i Hisenda
	1.2.2. Aprovació de bestretes de caixa fixa
	1.3. Fires i Festes
	<<FESTES SANT JAUME 2022.
	Premis corregudes “Es Cós”
	2. Acord urgent
	2.1.1. Contracte menor d'obra adequació bany per aula UEECO
	<<Necessitat a satisfer
	Característiques del contracte
	Proposta d’adjudicació
	INFORME

