
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/33
Data: 7 de setembre de 2020

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. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 31/08/2020.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda per a estudis pel personal.

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament en  concepte  d’ajuda  de
formació.

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

2.1.2.  Ajuda per a estudis pel personal.  

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  en  concepte  d’ajuda  de
formació.
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2n. Notificar el present acord al interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Ajuda per estudis al personal de l’Ajuntament 2019

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  en  concepte  d’ajuda  de
formació a:

Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxx: 160,00€
Sra.  xxxxxxxxxxxxxxxxx: 150,00€
Sra.  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 1478,63€
Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 479,00€
Sra xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 65,00€
Sr.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 868,48€
Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 68,00€

2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Reequilibri contracte de gestió del servei públic d’atenció a la primera infància   

1r.  Autoritzar,  Disposar  i  Reconèixer  l’obligació  de  4.300,97€  a  favor  de   l’entitat  mercantil
ESCOLETA D’INFANTS DE MURO, SL en concepte de compensació de la pèrdua d’ingressos per la
situació de fet creada per el COVID-19, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3260.47905.

2n. Notificar als interessats als efectes oportuns.

2.2.2. Aprovació de contractes menors

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
12.784,12€.

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.
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5è. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Expedient de contractació de servei extern de bugaderia per a la Residència Reina Sofia
de l’Ajuntament de Muro. Adjudicació del contracte

1r. Adjudicar el contracte del servei extern de bugaderia per a la Residència Reina Sofia, amb una
durada  d’un  any  prorrogable  per  pròrrogues  anuals,  fins  un  màxim  de  tres,  a  l'empresa
BUGADERIA TINTORERIA SANTA ANNA, S.L., pels imports unitaris 2,00 euros/kg (roba de
forma), i 1,40 euros/kg (roba plana), IVA exclòs,  amb les condicions que es detallen en els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

2n. Declarar que no es produeix conflicte d'interessos per part dels titulars de l'òrgan de contractació
que  puguin  comprometre  la  seva  imparcialitat  i  independència  dintre  del  procediment  de
contractació.

3r. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

4t.  Designar  com  a  responsable  del  contracte  a  la  Sra.  Antònia  Roig  Ribas,  directora  de  la
Residència Reina Sofia de Muro.

5è. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, cintant-la per a la signatura del contracte.

2.3.2. 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. Urbanisme i Obres
2.4.1. Aprovació CM curs suport vital bàsic Covid-19   

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista FALCK VL, NIF/CIF, per un import de
1.480,00 € (IVA inclòs).

2n.  Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la  contractació amb càrrec a l’aplicació
1560.16200 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
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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.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:40
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


