
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/12
Data: 8 d'abril de 2020

A les 10:00 hores, es reuneix per vídeo conferència la Junta de Govern Local per efectuar una sessió
extraordinària

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 10:00 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 31/03/2020.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Renúncia policia local. 

1r.  Donar-se per  assabentada  de  la  voluntat  de renúncia  al  nomenament  com a policia  local  de
l'Ajuntament de Muro amb caràcter d'interinitat, amb efectes 06 d’abril de 2020.

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

2.1.2. Sol·licitud de la presidència del Consell Insular de Formentera relativa a pròrroga de 
comissió de serveis de funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
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1r. Informar favorablement la pròrroga de la comissió de serveis per un any, a atorgar per part de la
Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització del Govern de les Illes Balears, entre el
lloc de treball  de Secretaria  d’aquest Ajuntament  i el  lloc de treball  de Secretaria,  anteriorment
descrit, del citat Consell Insular de Formentera (tot això en virtut de l’establert en l’article 201 bis,
apartat 1, lletra  b  de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, segons la redacció derivada de la Llei 4/2013, de 17 de juliol).

2n. Comunicar aquest acord al Consell Insular de Formentera i a la Direcció General de Funció
Pública  i  Administracions  Públiques  (Secció  d’habilitats  nacionals)  de  la  Conselleria
d’Administracions Públiques i Modernització del Govern de les Illes Balears, als efectes escaients.

3r. Notificar aquesta Resolució, al interessat.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació de contractes menors

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
17.844,90 €.

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.

2.3. Fires i Festes
2.3.1. Suspensió d’actes programats pel mes d’abril

Donada la declaració de l’estat d’alarma provocada per la pandèmia.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda suspendre els actes organitzats per l’Ajuntament
durant el mes d’abril relatius al Pancaritat de Sant Vicenç (dia 13 d’abril) i Fira de Sant Francesc
(19 d’abril).

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Instància sol·licitant la neteja parcial de 3 restes de la sepultura 357

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
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2.4.2. Instancia sol·licitant la neteja del nixol 93 PA

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.4.3. Instancia sol·licitant la neteja parcial de la sepultura 424

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.4.4. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’ajuda econòmica
d’urgent necessitat.

2.4.5. Sol·licitud ajuda econòmica UGN

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’ajuda econòmica
d’urgent necessitat.

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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