
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/36
Data: 9 de setembre de 2019

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.

S’inicia la sessió a les 08:05 hores.

1. Actes anteriors.

La Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat,  aprova  les  actes  de  les  sessions  núm.  29,  de  data
29/07/2019; num. 30 de data 31/07/2019, 31 de data 05/08/2019, núm. 32 de data 12/08/2019, núm.
33 de data 19/08/2019, núm. 34 de data 26/08/2019 i núm. 35 de data 02/09/2019.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Pròrroga excedència voluntària interés particular. 

Primer. Aprovar la continuació de la situació d’excedència voluntària per interès particular.

Segon. L'excedència voluntària suposa el cessament temporal de la relació de serveis, sense dret a
percebre retribucions, i no es computa com a servei actiu el temps en què es roman en aquesta
situació.

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

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació de contractes menors
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
15.139,13€.

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._

Veure Plataforma de Contractació del Sector Públic.

2.3. Educació i Joventut
2.3.1.  Resolució de la convocatòria pública de subvencions relatives a activitats adreçades a
Associacions de pares i mares, dels centre de preescolar, educació infantil, educació primària i
secundària per al curs 2018-2019.

Primer. Admetre totes les entitats  presentades.

AMIPA CP Guillem Ballester i Cerdó 
AMPA Col·legi Sant Francesc d'Assís
AMPA IES Albuhaira

Segon. Aprovar els següents resultats de la baremació:

CENTRE
CURS 2018-2019 Nº

ALUMNES IMPORT/ALUMNE
IMPORT

AMIPA CP GUILLEM 
BALLESTER

Despeses menjador 
escolar 469 8 € 3.752,00€

AMIPA CP GUILLEM 
BALLESTER

Despeses activitats 
extraescolars 469 16 € 7.504,00€
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CENTRE
CURS 2018-2019 Nº

ALUMNES
IMPORT PER

ALUMNE IMPORT
AMPA COL.LEGI SANT
FRANCESC

Despeses activitas 
extraescolars 235 16 € 3.760,00

CENTRE
CURS 2016-2017 Nº

ALUMNES
IMPORT PER

ALUMNE IMPORT
AMPA IES 
ALBUHAIRA

Despeses activitas 
extraescolars 465 16 € 7.440,00€

Tercer. Autoritzar, disposar els imports i a les entitats que es relacionen a continuació:

AMIPA CP Guillem Ballester, la subvenció per activitats extraescolars i menjador curs 2018-2019,
per un import de 11.256,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3260.48902

AMPA Col.legi Sant Francesc, subvenció activitats extraescolars curs 2018-2019, per un import de
2.328,64 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3260.48902

AMPA IES Albuhaira, subvenció activitats extraescolars curs 2017-2018, per un import de 5.920,00
€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3260.48906

L’entitat AMIPA CP Guillem Ballester i Cerdó ha justificat per despeses de menjador escolar la
quantitat de 7.035,60€ i per despeses d'activitats extraescolars la quantitat de 15.562,72€.

L'entitat  AMPA Col.legi  Sant  Francesc  ha  justificat  per  despeses  d'activitats  la  quantitat  de
12.708,36€.

L’entitat  AMPA IES Albuhaira ha justificat  per despeses d'activitats  extraescolar la quantitat  de
14.192,53€.

Quart. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels imports i a les entitats que es relacionen a
continuació:

AMIPA CP Guillem Ballester, subvenció activitats extraescolars i menjador curs 2018-2019, per un
import de 11.256,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3260.48902

AMPA Col.legi Sant Francesc, subvenció activitats extraescolars curs 2018-2019, per un import de
2.328,64 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3260.48902

AMPA IES Albuhaira, subvenció activitats extraescolars curs 2018-2019, per un import de 5.920,00
€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3260.48906

3



Ajuntament de Muro

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  les  entitats  interessades,  pel  seu  coneixement  i  als  efectes
oportuns.

2.4. Medi Ambient i Agricultura
2.4.1.  Expedient de contractació de subministrament de tres punts de recàrrega de vehicle
elèctric  (exp. 13/2019). Proposta de la mesa de contractació sobre adjudicació del contracte.

1r.-  Adjudicar  el  contracte  de subministrament  de tres  punts  de  recàrrega  de vehicle  elèctric  a
l'empresa INAY ENERGIAS SL., per l'import de 22.090,87 euros (18.257,00 + 3.833,97 d'IVA).

2º.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

3r.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Jaume Ramon Nadal, tècnic de medi ambient.

4t.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.

2.5. Urbanisme i Obres
2.5.1.  Aprovació del PSS de l'obra "Millora de la xarxa de distribució d'aigua en el carrer
Gómez Ulla de la vila de Muro"   

Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra "Millora de la xarxa de distribució d'aigua en el
carrer Gómez Ulla de la vila de Muro".

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

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:55
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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