
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/18
Data: 3 de maig de 2021

A les 08:00 hores, es reuneix mitjançant videoconferència 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 08:00 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 26/04/2021.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Nomenament de la Sra. Victoria Noceras Tauler, advocada, per defensar l’ajuntament
dintre del procediment ordinari número 388/2020, que es segueix davant del jutjat del social
núm. 5 de Palma de Mallorca.

Vista la cèdula de citació del Jutjat del Social núm. 5 de Palma de Mallorca relatiu a demanda de
quantitat  de la  Sra.  Blanca  Mireya  Diaz Fuentes  contra  AJUNTAMENT DE MURO, YDARA
GLOBAL SERVICES SL, SOLER  & MANN ABOGADOS, SLP; FONDO DE GARANTIA
SALARIAL, dintre del procediment ordinari 388/20220.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Nomenar a Victoria Noceras Tauler, advocada, per a defensar l’ajuntament dintre del
procediment ordinari  388/2020  relatiu a  demanda de  quantitat  de  la  Sra.  Blanca Mireya Diaz
Fuentes contra AJUNTAMENT DE MURO; YDARA GLOBAL SERVICES SL; SOLER &
MANN ABOGADOS, SLP; FONDO DE GARANTIA SALARIAL.

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

2.1.2. Contracte  menor  de  serveis  d'honoraris  per  a  la  defensa  del  procediment  ordinari
388/2020 instat per xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx contra l'Ajuntament de Muro, xxxxx xxxxxx
Serrvices SL, Soler & Mann Abogados SLP i el Fons de Garantia Salarial , en reclamació de
quantitat.

>> La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista VICTORIA MARGALIDA NOCERAS
TAULER, NIF 43186016C, per un import de 726,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9220.22604 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.-  El contractista haurà de presentar la factura en format electrònic a través de la plataforma
FACe.

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, 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 l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Expedient de contractació del servei d’assegurança de responsabilitat civil/patrimonial
de l’ajuntament de Muro, mitjançant procediment obert simplificat (exp. 9/2021).
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb varis
criteris d’adjudicació, pel servei d’assegurança de Responsabilitat Civil/Patrimonial de
l’Ajuntament de Muro, amb una durada de 2 anys, prorrogable anualment per 2 anys més, amb un
pressupost base de licitació per import de 40.000 euros, IVA exempt, convocant la seva licitació.

SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2021, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 9220.22400 del vigent pressupost municipal de 2021.

Així mateix,  al tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual,  l’Ajuntament haurà d’assumir el
compromís d’incloure en els pressuposts dels exercicis de 2022, el crèdit adequat i suficient per fer
front a les obligacions derivades del mateix.

TERCER.  Aprovar  el  Plec de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec de  Prescripcions
Tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert simplificat.

QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

CINQUÈ.  Publicar en el  perfil  de contractant tota la documentació integrant de l'expedient  de
contractació,  en particular  el  plec de clàusules  administratives  particulars  i  el  de prescripcions
tècniques.  La documentació  necessària  per a la  presentació de les ofertes ha d'estar  disponible
aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

SISÈ. Designar als membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició en el perfil
de contractant:

- El Sr. Antoni Serra Sastre, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de la
Mesa.

- La Sra. Catalina Mª Balaguer Fuster, TAG de l'Ajuntament, que actuarà com a Secretari dela
Mesa.

- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l’Ajuntament, Vocal
- El Sr. José Gómez de la Cruz, Interventor de la Corporació, Vocal.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, Secretari de la Corporació, Vocal.

2.1.4. Ajuda per formació. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.Desestimar la sol·licitud de pagament d’ajuda de formació a la Srs. xxxxx xxxx xxxxxxx
amb registre  d’entrada 2866 de data 29 de setembre de 2020.

2n.Notificar el present acord a la treballadora interessada, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.
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2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació contractes menors

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
2.201,04€.

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.

2.2.2. Aprovació bestretes de Caixa fixa

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 8.02.2021, amb nombre de deslliurament 2021/213, per import de 1.039,72 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.

SEGON. Aprovar la reposició dels fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a què
corresponguin les quantitats justificades i per l'import de 3.746,42 euros.

TERCER. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.

2.3. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Instància de José Simó Bibiloni sol·licitant la neteja parcial de la sepultura 169

Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxx  xxxxxxxx sol··licitant autorització per a la neteja
de les restes inhumades a la sepultura núm 169.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:25
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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