Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Codi: JGL2019/2
Data: 21 de gener de 2019
A les 08:00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària, que
presideix l’Alcalde
Assisteixen:
MARTÍ FORNÉS CARBONELL, BATLE PRESIDENT
MIQUEL PORQUER TUGORES, 1R TINENT DE BATLE
MARGALIDA M. FORTEZA BENNASSAR, 2N TINENT DE BATLE
JUAN ESCALAS NOCERAS, 3R TINENT DE BATLE
ANTONI SERRA SASTRE, 4T TINENT DE BATLE
Així mateix assisteixen els regidor JOSE JUAN AGUILO RAMIS i al regidora DAMIANA
RAMIS RAMIS
S'excusen d'assistir:

Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr.FRANCISCO SABATER MULET
S’inicia la sessió a les 08:00 hores.
1.1. Fires i Festes
1.1.1. Aprovació contracte menor serveis actuacions Ses Bubotes i Cirko-Festes de Sant Antoni

2019 (en base a pressupost)
1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista TRUI ESPECTÁCULOS SL, per un
import de 6.655,00€ (IVA inclòs).
2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 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.- 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.
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5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
1.2. Medi Ambient i Agricultura
1.2.1. donar compte de resolución del conseller de medi ambient, agricultura i pesca de data
20 de desembre de 2018, relatiu a l'expedient sancionador RA 030/2017.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
1.3. Sanitat i Serveis Socials
1.3.1. Ajuda económica d'urgent necessitat
1r. Autoritzar, disposar, reconéixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 600€ en
concepte d’ajuda econòmica d’urgent necessitat.
2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
1.3.2. Donar compte informe de la directora de la residència relatiu a millores necessàries per
evitar fuites de residents
Es dóna compte de l'informe de la directora de la residència de data 21 de desembre de 2018.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada, i acorda requerir a la directora de la residència
perquè comparegui a la propera sessió de la junta de govern local per tal de consensuar les mesures
a adoptar.
1.3.3. Donar compte de l'informe de la directora de la residencia relatiu a l'estudi ergonòmic
mobilització de pacients MAPO realitzat per PREVIS
Es dóna compte de l'informe de la directora de la residència Reina Sofia de data 8 de gener de 2018.
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada, i acorda implementar totes les mesures
establertes per PREVIS.
1.3.4. Adjudicació del contracte de servei metge per a la residencia Reina Sofia de Muro
1r.- Adjudicar el contracte del servei de metge de la Residència Reina Sofia, amb una durada des del
dia 1 de febrer de 2019, al 31 de desembre de 2020, a Yamil Chaban, per l'import mensual de
1.500,00 euros (IVA exempt), amb les condicions que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
2n.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
3r.- Designar com a responsable del contracte a la Sra. Antònia Roig Ribas, directora de la
Residència Reina Sofia de Muro.
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4t.- Notificar el present acord a l'empresari adjudicatari, citant-lo per a la signatura del contracte.
1.4. Turisme i Zona Costanera
1.4.1. Aprovació contracte menor subministraments planols Muro i zona costera (en base a
pressupost)
1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista IMPREMTA MURO S.L., per
un import de 1.427,00€ (IVA inclòs).
2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
4320.22602 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.- 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.
5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
1.4.2. Aprovació contracte menor subministraments bosses paper Platja de Muro (en base a
pressupost)
1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista IMPREMTA MURO S.L., per
un import de 1.275,58€ (IVA inclòs).
2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
4320.22602 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.- 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.
5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.Acords urgents
2.1. Educació i Joventut
2.1.1. Encomanar a la Sra. Catalina Maria Escalas Estrany preparació de documentació
técnica de contractació (MARXETA D'ESTIU 2019)
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda encomanar a la Sra. Catalina Maria Escalas
Estrany la preparació de la documentació tècnica per a la contractació de la Marxeta d'Estiu 2019.
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 11:00
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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