
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/49
Data: 9 de desembre 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  ,  i  per  l’interventor
municipal, Sr. José Gómez de la Cruz. .

S’inicia la sessió a les 08:05 hores.

1. Acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de dia 03/12/2019

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Sol·licitud  del  Sr.  Luis  Sánchez  Diaz  de  nomenament  de  misser  per  a  la  seva
representació, defensa i assessorament, per les actuacions derivades del procediment Judici
Delictes Lleus 329/2019.

1r. Assumir per part de l'Ajuntament de Muro les despeses de representació jurídica, de conformitat
amb l'establert a l'article 10.11 del Pacte del personal funcionari de l'Ajuntament de Muro, per les
actuacions derivades del procediment Judici Delictes Lleus 329/2019.

2n. Nomenar l'Advocat Sr. Jordi Vallespir Martorell, per a la representació legal del funcionari. 

3r. Notificar el present acord a l'interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.2. Donar compte de renúncia al seu lloc de feina com a funcionària interina, categoria
d'auxiliar administrativa
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La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.1.3. Aprovació de contracte menor de serveis

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista JORDI VALLESPIR MARTORELL,
per un import de 665,50 € (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  -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.

2.2. Educació i Joventut
2.2.1. Aprovació contracte menor subministrament mobiliari Escola de Música

1r. Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista SALOM Y POMAR S.L., per
un import de 540,00 € (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a la aplicació
3290.62504 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.

2.3. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN 

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’ajuda econòmica
d'urgent necessitat.
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2.3.2. Instància sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm. 121

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

3. Acords urgents
3.1. Comptes i Hisenda
3.1.1. Baixes de drets reconeguts de 2t i 3t 2019

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

Quadre de baixes de drets reconeguts proposats a l’informe del tresorer accidental:
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Autoritzar  l’aprovació  de  les  baixes  de  drets  reconeguts  proposades  a  l’informe  del  tresorer
accidental.

3.2. Esports
3.2.1. Convocatòria  pública  de  subvencions  relatives  a  activitats  esportives  i  foment  de
l’esport per a l’exercici 2019

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

1r. Admetre les següents entitats presentades:

 CLUB BASQUET MURO
 MOTO CLUB MURO
 CLUB VOLEIBOL MURO
 SA RIBA CLUB TRIATLÓ
 ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE MURO «LA BECADA»
 CLUB DEPORTIVO MURENSE
 ESPERANÇA CLADERA GIL 

I excloure les següents entitats presentades:

 JOSE MARIA SEGURA VERDAGUER en representació del CLUB FORA VILA MURO , per no
presentar el pressupost d’ingressos i despeses.

 2n. Aprovar els següents resultats de la baremació:

ENTITAT IMPORT
CLUB BASQUET MURO          4.747,84

  MOTO CLUB MURO          7.112,86
CLUB VOLEIBOL MURO        13.241,33
SA RIBA CLUB TRIATLÓ          1.830,68
ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE MURO «LA BECADA»          2.872,64
CLUB DEPORTIVO MURENSE        21.911,30
ESPERANÇA CLADERA GIL          1.212,47

3r. Autoritzar i disposar els imports a les entitats i associacions que es relacionen a continuació:

-CLUB BASQUET MURO, l’ajut  per  a  la  realització  de programes  i  activitats  de  promoció  i
participació  esportiva  per  un  import  de  4.747,84€,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.

L’entitat CLUB BASQUET MURO ha justificat la totalitat de la subvenció.

-MOTO  CLUB  MURO,  l’ajut  per  a  la  realització  de  programes  i  activitats  de  promoció  i
participació  esportiva  per  un  import  de  4.500,00€,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.
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L’entitat MOTO CLUB MURO ha justificat la totalitat de la subvenció.

-CLUB VOLEIBOL MURO, l’ajut  per a  la  realització  de programes i  activitats  de promoció i
participació  esportiva  per  un  import  de  7.664,71  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.

L’entitat CLUB VOLEIBOL MURO ha justificat la totalitat de la subvenció.

-SA RIBA CLUB TRIATLÓ, l’ajut per a la realització de programes i activitats de promoció i
participació  esportiva  per  un  import  de  1.830,68  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.

L’entitat SA RIBA CLUB TRIATLÓ ha justificat la totalitat de la subvenció.

-ASOCIACIÓN  DE  CAZADORES  DE  MURO  «LA  BECADA»,  l’ajut  per  a  la  realització  de
programes i activitats de promoció i participació esportiva per un import de 2.600,00 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3410.48900.

L’entitat ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE MURO «LA BECADA» ha justificat la totalitat de
la subvenció.

-CLUB DEPORTIVO MURENSE, l’ajut per a la realització de programes i activitats de promoció i
participació  esportiva  per  un  import  de  16.357,75  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.

L’entitat CLUB DEPORTIVO MURENSE ha justificat la totalitat de la subvenció.

-ESPERANÇA CLADERA GIL, l’ajut per a la realització de programes i activitats de promoció i
participació  esportiva  per  un  import  de  1.212,47  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.

ESPERANÇA CLADERA GIL ha justificat la totalitat de la subvenció.

4t. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels imports i a les entitats que es relacionen a
continuació:

-CLUB BASQUET MURO, l’ajut  per  a  la  realització  de programes  i  activitats  de  promoció  i
participació  esportiva  per  un  import  de  4.747,84€,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.
-MOTO  CLUB  MURO,  l’ajut  per  a  la  realització  de  programes  i  activitats  de  promoció  i
participació  esportiva  per  un  import  de  4.500,00€,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.

-CLUB VOLEIBOL MURO, l’ajut  per a  la  realització  de programes i  activitats  de promoció i
participació  esportiva  per  un  import  de  7.664,71  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.

-SA RIBA CLUB TRIATLÓ, l’ajut per a la realització de programes i activitats de promoció i
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participació  esportiva  per  un  import  de  1.830,68  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.

-ASOCIACIÓN  DE  CAZADORES  DE  MURO  «LA  BECADA»,  l’ajut  per  a  la  realització  de
programes i activitats de promoció i participació esportiva per un import de 2.600,00€, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3410.48900.

-CLUB DEPORTIVO MURENSE, l’ajut per a la realització de programes i activitats de promoció i
participació  esportiva  per  un  import  de  16.357,75  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.

-ESPERANÇA CLADERA GIL, l’ajut per a la realització de programes i activitats de promoció i
participació  esportiva  per  un  import  de  1.212,47  €,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària
3410.48900.

5è.  Notificar  aquest acord a les entitats  interessades,  pel seu coneixement  i  als  efectes  oportuns.
Administració i Personal.

3.2.2. Sol·licitud  a  la  Gerència  del  Ministeri  de  Justícia  de  nomenament  de  funcionari
Oficial al servei de l'Administració de Justícia per a desenvolupar la funció de secretaria del
Jutjat de Pau de Muro

1r. Donar compte de la renúncia al seu nomenament com a funcionària interina de l’Ajuntament
amb efectes de dia 28 de novembre de 2019 (funcionària contractada dintre de programa temporal
de treball  per implantació de l’administració electrònica,  i a la vegada, nomenada secretaria del
Jutjat de Pau de Muro)

2n.  Sol·licitar  a  la  Gerència  del  Ministeri  de  Justícia  el  nomenament  d’Oficial  al  servei  de
l’administració de justícia per a desenvolupar la funció de secretaria del Jutjat de Pau de Muro.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 12:00
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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