
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/8
Data: 2 de març de 2020

A les 08:10 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 08:10 hores.

1. Acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 24/02/2020

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Aprovació bases i  convocatòria d’una  borsa de  treball  d’arquitectes, de  la  escala
d’administració especial, subescala tècnica superior,  grup A,  subgrup  A1, de  l’Ajuntament  de
Muro

1r. Aprovar la convocatòria d’una oposició per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes, de
la escala d’administració especial, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, de l’Ajuntament de
Muro, per al seu nomenament com a funcionaris interins.

2n. Aprovar  les  bases que han  de  regir aquesta  convocatòria  i que  s’adjunten  com  annex d’aquesta
Resolució.

3r. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web 
de l’Ajuntament de Muro.
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2.1.2. Lactància acumulada i vacances 2019.

1r. Concedir la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades
completes el temps corresponent.

2n. Concedir a la interessada autorització per a gaudir a continuació de 16 dies de vacances.

3r. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Errada data meritació triennis. Rectificació.

1r. Aprovar, com a data inicial a efectes de meritació de triennis, el dia 19 de juny de 2016. 

2n. Notificar el present acord al interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.4. Donar compte del Decret núm. 50/2020 del jutjat del contenciós administratiu núm. 2 de
Palma de Mallorca  relatiu  a  desistiment  del  procediment  abreujat  414/2019.  Demandant:
Catalina Planas Morro

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.1.5. Llicència sense retribució.

1r.  Concedir  a  una  treballadora  de  l’Ajuntament  de  Muro  una  llicència  sense  retribució  per
assumptes  propis;  amb  l’advertiment  que,  d’acord  amb  l’article  14.5  del  Decret  47/1995,  la
treballadora no tendrà dret a cap retribució durant la llicència, però no causarà baixa en el règim
general de la Seguretat Social.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Educació i Joventut
2.2.1. Donar compte de la convocatòria de subvencions SOIB Visibles per l'exercici 2019-2020

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.3. Fires i Festes
2.3.1. Premis participació carnaval 2020

1r. Disposar,  reconèixer  l'obligació  i  ordenar  el  pagament  dels  imports  i  a  les  persones que es
relacionen  a  continuació  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària  3380.48202  del  pressupost  de
despeses:
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2n. Notificar aquest acord a les persones interessades, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.4. Turisme i Zona Costanera
2.4.1. Aprovació  C.M.  serveis  substitució  claraboia  i  reparació  dues  claraboies  edifici
municipal Platja de Muro

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista XISCO I PUNXA S.L., per un import de
2.214,30 € (IVA inclòs).

2n.  Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la  contractació amb càrrec a l’aplicació
4300.21200 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  -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.

3. Acords urgents
3.1. Comptes i Hisenda
3.1.1. Aprovació contractes menors

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

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
11.653,32€.

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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3.2. Administració i Personal
3.2.1. Aprovació del programa temporal de treball enginyer industrial

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova la proposta.

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
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