
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/3
Data: 27 de gener de 2020

A les 08:05 hores, es reuneix 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. Acta Anterior

La Junta de Govern local, per unanimitat, aprova lacta de la sessió de data 20/01/2020

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Donar  compte  de  l’informe de la Directora  de  la  Residència  Reina  Sofia  sobre  el
personal de cuina

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.1.2. Pròrroga de programa temporal de feina.

Prorrogar el programa temporal  de feina de conformitat  art.16.1 d) Llei  3/2007, de març,  de la

funció pública de la CAIB per implantació de l’administració electrònica, per un any més.

2.1.3. Donar compte de sentència del Jutjat del contenciós administratiu núm. 3 de Palma de
Mallorca de data 13 de gener de 2020 relativa a reclamació de responsabilitat patrimonial del
Sr. Francisco Guillen Quero
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La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.1.4. Nomenament de la Sra. Victoria Noceras Tauler, advocada, per defensar l’Ajuntament
dintre del procediment ordinari núm. 465/2018 instat per Obdulia Servera Verger,  que es
segueix davant el Jutjat del Social núm. 1 de Palma de Mallorca. Aprovació del contracte
menor

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.  Nomenar  a  Victoria  Noceras  Tauler,  advocada,  per  a  defensar  l’ajuntament  dintre  del
procediment ordinari 465/2018 de demanda de dret i reclamació de Obdulia Servera Verger, que es
segueix davant del Jutjat del Social núm. 1 de Palma de Mallorca

2n. Adjudicar el contracte menor de serveis de defensa jurídica a la contractista Victoria Noceras
Tauler, per un import de 726,00 € (IVA inclòs).

3r.  Aprovar  la  despesa corresponent  a l’adjudicació de la  contractació  amb càrrec a l’aplicació
9220.22604 del vigent pressupost municipal.

4t. 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.

5è. 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.

6è. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Esports
2.2.1. Aprovació C.M. serveis vídeo VII gala de l'esport

1r. Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista Joe Comunicació S.L., per un import de
2.395,80 € (IVA inclòs).

2n.  Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la  contractació amb càrrec a l’aplicació
3410.22609 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
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l’adjudicatari.

5è. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Urbanisme i Obres
2.3.1. Aprovació C.M. obres renovació voravies Platja de Muro

1r. Adjudicar  el  contracte  menor  d’obres  al  contractista  Ferriol-Florit  S.L.,  per  un  import  de
20.477,00 € (IVA inclòs).

2n.  Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la  contractació amb càrrec a l’aplicació
1532.21000 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
del’adjudicatari.

5è. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3. Acords urgents
3.1. Comptes i Hisenda
3.1.1. Expedient de transferències de crèdit 02/2020

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

Aprovar l’expedient núm. 02/2020 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
1532.61904 REPOSICIÓ VIES PÚBLIQUES 4.376,57

1730.62306
ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA, INST. I UTILLATGE
PLATGES

11.688,60

2350.63200 REFORMA DE LA RESIDÈNCIA 3.719,62
3260.62516 MOBILIARI ALTRES 135,58
9200.359 Altres despeses financeres. 13,55

19.933,92
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B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
2110,16000 SEGURETAT SOCIAL 19.933,92

L’import  dels  crèdits  que es  minoren  coincideix  amb els  crèdits  que s’incrementen  i  d’aquesta
manera queda anivellat el pressupost, així com imposa l’article 16.2 del RD 500/90, de 20 d’abril.

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 batle, El secretari
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