
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/26
Data: 21 de juny de 2021

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. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 14/06/2021.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda mèdica personal laboral 2021. 

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per un import total de 348€ al
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx  (xx.xxx.905-J), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 221.16204 del
pressupost de despeses en concepte d’ajuda mèdica.

2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.2. Autoritzar pagament despeses judicials. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 583,00 euros
en concepte de despeses de representació jurídica del funcionari xxxxx xxxxxx xxxx .

2n. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l´import de 60,66 euros en
concepte de despeses de representació jurídica del funcionari xxxx  xxxxxx xxxx.

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

2.1.3. Donar compte de desistiment dintre de procediment ordinari 388/2020 del Jutjat del
Social núm. 5

Es dóna comte del decret del Jutjat del Social núm. 5 de Palma de Mallorca de data 10 de juny de
2021, dintre del procediment ordinari 388/2020, relatiu a demanda de de reclamació de quantitat de
Blanca Mireya Diaz Fuentes contra FOGASA, Soler & Mann Abogados S.L.P., Ajuntament  de
Muro i  IDARA GLOBAL SERVICES,  S.L,  mitjançant  el  que  es  dóna  per  desistida  a  la  part
demandant acordant el sobreseïment de les actuacions, i l’arxiu dels autos.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.1.4. Donar compte de desistiment dintre de procediment ordinari 309/2020 del Jutjat del
Social núm. 2

Es dóna comte del decret del Jutjat del Social núm. 2 de Palma de Mallorca de data 21 d’abril de
2021, dintre del procediment ordinari 309/2020, relatiu a demanda de de reclamació de quantitat de
xxxxxx xxxxx xxxxxxx contra FOGASA, Ajuntament de Muro i IDARA GLOBAL SERVICES,
S.L, mitjançant el que es dóna per desistida a la part demandant acordant el sobreseïment de les
actuacions, i l’arxiu dels autos.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació contractes menors

Vists els informes dels regidors de l’Ajuntament de Muro relatius als contractes menors que es
relacionen.

Atès l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual

es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i donat que:

PRIMER. Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes:

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
14.115,18 euros.

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 de bestretes de caixa fixa

Vist que amb data de 04.02.2021, va ser sol·licitat per els regidors amb delegacions de gestió , una
bestreta de caixa fixa per import de 181.747,33 euros, a fi d'atendre despeses corrents de caràcter
periòdic o repetitiu com a dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable,
conservació, atencions protocol·làries, i unes altres de similars característiques.

Vist que amb data 08.02.2021, per resolució de batlia N.º 2021/213 es va aprovar l'autorització de
pagaments amb el caràcter de «bestreta de caixa fixa», nomenant habilitat pagador a Joan Moragues
Pujol.

Vist  que  s’ha  presentat  per  l’habilitat,  compte  justificatiu  i  a  l’aplicatiu  comptable  figuren  els
documents que la suporten.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe d'Intervenció, i de conformitat amb allò
estipulat a la Base 44 de les Bases d’execució del pressupost municipal,

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 2.502,75 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

No s’està alterant l’objecte dels contractes per evitar l’aplicació de les regles generals de 

contractació.
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corresponguin les quantitats justificades i per l'import de 3.076,80 euros.

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

2.2.3. Resolució de la convocatòria de subvencions per a estudis superiors 
(universitaris, màsters i cicles de grau superior) corresponent al curs 2020-2021

La Junta de Govern de dia 26 d’abril de 2020 va aprovar les bases reguladores que han de
regir  la convocatòria pública d’ajudes a estudis superiors (graus i carreres universitàries,
màsters universitaris, projectes final de grau i cicles formatius de grau superior de
formació professional) per al curs 2020-2021.

Vistes  les  instàncies  presentades  pels  sol·licitants  un  cop  revisada  la

documentació. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Admetre les persones següents:

2.3. Esports
2.3.1. Aprovació horaris dels dies festius a les instal·lacions esportives

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova els següents horaris:

Dimecres 24 de juny de 2020 Tancat el poliesportiu excepte piscina 
descoberta. Dissabte 15 d’agost de 2020 Tancat el poliesportiu excepte piscina
descoberta Dilluns 12 d’octubre de 2020 de 9.00 a 13.00 h.
Diumenge 1 de novembre de 2020 TANCAT 
Diumenge 6 de desembre de 2020 TANCAT 
Dimarts 8 de desembre de 2020 de 9.00 a 
13.00 h.
Dijous 24 de desembre de 2020 de 7,00 a 16,00 h. (perquè es fa la 
Marxeta) Divendres 25 de desembre de 2020 TANCAT
Dissabte 26 de desembre de 2020 TANCAT
Dijous 31 de desembre de 2020 de 7,00 a 16,00 h. (perquè es fa la Marxeta)

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Contracte menor de subministrament per a l'adquisició de material per la 
residència Reina Sofia de Muro.

 La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor de subministrament al contractista ORTHO ILLES S.L., NIF
B57769259, per un import de 675,72 € (IVA inclòs).

2n.-  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb  càrrec  a
l’aplicació 2350.62308 del vigent pressupost municipal.
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3r.-  Un cop realitzat  el  subministre,  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.

2.4.2. Contracte menor de subministrament per a l'adquisició d'un armari refrigerat 
per la residència Reina Sofia de Muro.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  subministrament  al  contractista  NOVEDADES DEL
CLIMA S.L.,NIF B07588395, per un import de 2.191,94 € (IVA inclòs).

2n.-  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb  càrrec  a
l’aplicació 2350.62308 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat el subministrament, 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.

2.5. Urbanisme i Obres
2.5.1. Aprovació del PSS de l’obra "MEJORA DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VILLA DE MURO"

Vist  el  Pla  de  seguretat  i  salut  de  l’obra  "MEJORA  DEL  SISTEMA  DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VILLA DE MURO", presentat per
l’empresa VITRAC OBRA PUBLICA SL, amb CIF B57207714 que actua mitjançant el seu
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representant, senyor MIGUEL REUS PEREZ, titular del DNI 43125291S.

Vist  l’informe  favorable  de  data  14.06.2021 signat  pel  senyor  Miloud  El  Yazidi  Haitof,
coordinador de seguretat i salut durant l'execució de l'obra "MEJORA DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VILLA DE MURO" en el qual
proposa a
l’Ajuntament de Muro aprovar el Pla de seguretat i salut de 

l’esmentada obra. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra "MEJORA DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA VILLA DE MURO".

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa VITRAC OBRA PUBLICA SL, al director de
l’obra i al coordinador de seguretat i salut, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.5.2. Exp. 1366/2021, Ajuntament de Muro, per a aprovació de projecte d’obres per a
substitució de la gespa artificial de dues pistes de tennis al Poliesportiu Municipal, al
carrer Poliesportiu, s/núm. de Muro.

Vist el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecta municipal Miquela Costa Ramis
per a les obres de substitució de la gespa artificial de dues pistes de tennis al Poliesportiu
Municipal,  al  carrer Poliesportiu,  s/núm.,  d’aquest  terme  municipal,  (REF.  CAD.
4580912ED0948S0001LB), promotor: Ajuntament de Muro, signat en data 14 de juny de
2021, i baix la direcció facultativa de l’arquitecta redactora del projecte.

La Junta de Govern Local adopta, per unanimitat, l’acord següent:

1. Aprovar el  projecte  bàsic i  d’execució redactat  per l’arquitecta  municipal  Miquela
Costa Ramis per a les obres de substitució de la gespa artificial de dues pistes de
tennis al Poliesportiu Municipal, al carrer Poliesportiu, s/núm., de Muro, promotor:
Ajuntament de Muro, amb un pressupost total de 90.000 €.

2. Donar compte d’aquest acord a la Comissió Informativa d’Obres i Urbanísme.

2.5.3. Exp. 573/2021, Ajuntament de Muro, aprovació del PSS de l'obra consistent en la
"millora de les condicions d'accessibilitat al parc infantil Santa Catalina Thomas".

Vist el Pla de seguretat i salut de l’obra "millora de les condicions d'accessibilitat al parc
infantil Santa Catalina Thomas", presentat per l’empresa OURI ENTRETENIMIENTOS SL,
amb CIF B32425654 que actua mitjançant el seu representant, senyor LUCIANO JOSÉ
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, titular del DNI 76365463N.
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Vist l’informe favorable de data 16.06.2021 signat per Miquela Costa Ramis, coordinadora
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra "millora de les condicions d'accessibilitat al
parc infantil Santa Catalina Thomas" en el qual proposa a l’Ajuntament de Muro aprovar el
Pla de seguretat i salut de l’esmentada obra.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra "millora de les condicions d'accessibilitat al 
parc infantil Santa Catalina Thomas de la vila de Muro".

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa OURI ENTRETENIMIENTOS SL, i al coordinador 
de seguretat i salut, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

3. Acord urgent
3.1. Comptes i Hisenda
3.1.1. Expedient 16.2021 de Transferència de Crèdit

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

1. S’ha tramitat l’expedient núm.16/2021 de transferències de crèdit per a la 
modificació del pressupost municipal.

2. L’interventor accidental informa favorablement l’expedient..

3. L’aprovació dels expedients de transferències de crèdit és competència de la Junta de 
Govern Local, segons estableix la base 14 de les Bases d’execució del Pressupost.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient núm. 16/2021 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ
CREDIT
ACTUAL AUGMENT

CREDIT 
DEFINITIU

3322.63229 CONSTRUCCIÓ ARXIU
MUNICIPAL 430.460,20 207.477,20 637.937,40

9200.21500 MOBILIARI 0,00 402,00 402,00

4320.60909
HONORARIS DIRECCIÓ OBRA I
COORDINACIÓ BOULEVARD 
FASE A

0,00 7.260,00 7.260,00

TOTAL 215.139,20

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
1300.12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 69.158,93
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1300.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 74.286,75
9200.12000 SOUS DEL GRUP A1 32.142,88
9200.12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 18.865,32
9200.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 17.185,32
9200.12004 SOUS DEL GRUP C2 3.500
TOTAL 215.139,20

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.

SEGON.- Exposar al públic l'aprovació inicial en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de
les Illes  Balears  per  un  període  de  quinze  dies  hàbils,  comptats  des  de  l'endemà  de  la
publicació en el Butlletí Oficial, posant a disposició del públic la documentació corresponent,
durant  l'esmentat termini  els  interessats  podran  examinar  la  documentació  i  presentar
reclamacions davant la Junta de Govern Local de la Corporació.

TERCER.-  Que  es  doni  compte  a  la  Junta  de  Govern  Local  de  l'Ajuntament  de  les
reclamacions i suggeriments que es formulin, que es resoldran amb caràcter definitiu, o en
cas que no es presentin, l'acord provisional s'elevarà automàticament a definitiu.

QUART..- L'acord d'aprovació definitiva i el resum per capítols de la modificació de crèdits
s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva vigència i impugnació
jurisdiccional.

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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