
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/49
Data: 21 de desembre de 2020

A les 08:05 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 08:05 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 14/12/2020.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajudes mèdiques, guarderies, renovació premis conducció del personal de la corporació
2020. Personal Laboral.

Vista l’acta de la Comissió Paritària d’interpretació i vigilància del conveni de personal laboral de
l’Ajuntament de Muro, en el que es determinen les quanties per a ajudes mèdiques,  guarderies,
renovació permís conducció del personal de la Corporació.

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per un import total de 9.142,98€,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 221.16204 del pressupost de despeses .
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Relació de treballadors, personal laboral :

2.1.2. Ajudes mèdiques, guarderies, renovació permís conducció del personal de la corporació
2020. Personal Funcionari

Vista l’acta de la Comissió Paritària d’interpretació i vigilància del pacte de personal funcionari de
l’Ajuntament de Muro, en el que es determinen les quanties per a ajudes mèdiques, guarderies,
renovació permís conducció del personal de la Corporació.

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per un import total de 7.512,47 €,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 221.16204 del pressupost de despeses .als efectes oportuns.

2.1.3. Excedència. 

Vist l’escrit de la Sra. xxxxxxxxxxxxxxxxx(xx.xxx.619-C) personal laboral fix discontinu,
professora de música especialitat piano de l’escola municipal de música Miquel Tortell de dia 02 de
desembre de 2020 (R.E. 4.363 02.12.2020), sol·licitant la declaració d’excedència voluntària per
prestació de serveis al sector públic per un període de quatre mesos des de dia 02 de desembre de
2020 fins dia 01 d’abril de 2021.

Atès que l’art. 46.2 del vigent text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors (R.D. Legislatiu
2/2015, de 23 d’octubre) possibilita una excedència voluntària per un termini no menor a quatre
mesos i no major a cinc anys.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Declarar la situació d’excedència voluntària per prestació de servies al sector públic de la Sra.
xxxxxxxxxxxxxxxxx,  (xx.xxx.619-C)  personal  laboral  fix  discontinu,  professora  de música
especialitat piano de l’escola municipal de música Miquel Tortell, amb efectes a partir del des de
dia 02 de desembre de 2020 fins dia 01 d’abril de 2021.

El treballador/a que es trobi en situació d’excedència per interès particular no percebrà retribucions,
ni li serà computable el temps que romangui en aquella situació a efectes d’ascensos, triennis i drets
en el règim de la seguretat social que li sigui d’aplicació.

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

2.1.4. Donar compte de sentència núm. 386.2020 del jutjat del social núm. 1 de Palma de
Mallorca  de  data  9  de  desembre  de  2020 relativa  a  reclamació  de  quantitat  per  part  de
xxxxxxxxxxxxxxx.

Es dóna compte de sentència núm. 386.2020 del jutjat del social núm. 1 de Palma de Mallorca de
data 9 de desembre de 2020 relativa a reclamació de quantitat per part de xxxxxxxxxxxxxxxxx que
estima la demanda contra l’empresa Idara Global Services S.L., (que fou adjudicatària del servei de
neteja  d’edificis),  condemnant  l’empresa  a  abonar la  quantitat  de 7.618,83 euros,  més  l’interès
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previst  a  l’article  29.3  de  l’Estatut  dels  Treballadors,  i  absolent  l’Ajuntament  de  Muro de  les
pretensions adduïdes.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada

2.1.5. Revisió persones beneficiàries assegurança mèdica.

Vist l'acord de la Junta de Govern Local de dia 02 de novembre de 2020 de sol·licitar als titulars de
l’assegurança  ASISA que  comuniquin  si  els  seus  beneficiaris  majors  de  d’edat  perceben  o  no
retribucions i, en el cas que no hi hagi comunicació, es tramitarà la baixa com a beneficiàries.

Vist les instàncies del titulars que aporten documentació dels seus beneficiaris: 

Atès al que disposa la Seguretat Social en termes de persones amb drets de prestació d’assistència
sanitària;

«Tendrán derecho a la prestación de asistencia sanitaria de la Seguridad Social:

 Los trabajadores (afiliados y en alta o en situación asimilada a la de alta).

 Los pensionistas de la Seguridad Social.

 Los perceptores de prestaciones periódicas, incluidos los perceptores de la prestación o
subsidio de desempleo.

 Los que habiendo agotado la prestación y el subsidio por desempleo, se encuentren en
desempleo y residan en España.

 Los que suscriben un Convenio Especial.»

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1è.  Notificar  el  present  acord  a  les  persones  interessada,  per  al  seu  coneixement  i  als  efectes
oportuns.

2.1.6. Donar compte dels representants sindicals laborals elegits a les eleccions 2020

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Donar-se per assabentada dels representats elegits a les eleccions sindicals del personal laboral
de dia 26 d’octubre de 2020, sent els següents treballadors:

Sra. Laura Alhama Chacon (78.201.998-C)
Sr. Sebastià Sastre Pastor (41.539.221-W)
Sr. Pedro J. Mestre Bosch (18.216.283-F)
Sra.  Isabel  Riutort  Vives  (78.207.088-G)
Sra. Amelia Calvo Villarín (51.636.620-X)

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

Ajuda social per títol català. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar,  disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 31,85€ en
concepte d’ajuda per coneixements de català a la senyora xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xx.xxx.539-K) a
partir de la nòmina de desembre de 2020.

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

2.1.7. Reconeixement serveis previs. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Reconèixer-li els serveis prestats a les Administracions públiques amb un total de 1.283 dies fins
el dia 01 de novembre de 2020.

2n. Aprovar com a data d’antiguitat a efectes de meritació de triennis dia 26 d’abril de 2017.

3r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1 trienni categoria C2,
meritat dia 26 d’abril de 2020, dins la nòmina del mes de desembre de 2020.

4t. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Turisme i zona Costanera
2.2.1. Contracte menor del servei de sistemes d'alarma i manteniment a les casetes de material
de Platja de Muro.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar  el  contracte  menor de serveis al contractista  TICS S.L., CIF B-57586026, per un
import de 2.178,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1730.22701 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.- 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.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Aprovació 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
60.351,81€.

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.

2.4. Educació i Joventut
2.4.1. Convocatòria ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació
de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats
que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de
primer cicle d’educació infantil.

Vista la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per
la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de
places públiques de primer cicle d’educació infantil  i  per a la reconversió de centres privats que
atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer
cicle d’educació infantil.

Primer
L’objecte de la convocatòria, és convocar ajuts per a la creació de noves escoles públiques de primer
cicle d'educació infantil, per a l'ampliació de centres ja autoritzats i per a la consolidació de places de
primer cicle d'educació infantil a centres de titularitat pública.

Tots els centres i places escolars que resultin d'aquesta convocatòria han de ser de titularitat pública.

Tots els ajuts que es donin tenen com a objectiu l'adaptació d'aquests centres al Text consolidat del
Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil,
aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol.

Segon

Activitats subvencionables



Ajuntament de Muro

Tant en el cas de la creació com en el de la consolidació són subvencionables, dins del concepte
d'obra: La redacció del projecte. La direcció d'obra, tant superior com tècnica. La redacció i direcció
de l'estudi de seguretat i higiene.

En ambdós casos es poden incloure les despeses derivades de l'equipament d'instal·lacions i mobiliari
necessaris per a la posada en funcionament del centre.

Aquests ajuts es destinen a les despeses de places autoritzades i posades en funcionament com a
places educatives amb posterioritat al 28 de juliol de 2019. En particular, s'entén que són
subvencionables les obres acabades amb posterioritat al 28 de juliol de 2019.

En el cas de consolidació, es poden subvencionar les despeses derivades d'un canvi de local
degudament justificat per inviabilitat del lloc

Tercer

Import i crèdit pressupostari

L'import màxim dels ajuts per a la creació i consolidació de noves places és de 6.000.000 € (sis
milions d'euros ) i  té caràcter  pluriennal.  Aquesta convocatòria  i la concessió dels ajuts que se'n
derivi es troben condicionades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 43 del Decret 75/2004, de
27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'existència de crèdit adequat i
suficient als pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2021.

Es finança la creació i/o consolidació de places públiques de primer cicle  d'educació infantil.  La
creació  es  finança  a  raó  de  9.000  €  per  plaça,  amb  el  límit  del  cost  efectiu.  En  el  cas  de  la
consolidació de places, es finança el 75 % dels costs de la consolidació fins a 9.000 € per plaça.

Per als ajuts a la creació i consolidació de places, la Direcció General de Primera Infància, Innovació
i Comunitat Educativa es reserva per a cada anualitat corresponent als exercicis 2021, 2022, 2023 i
2024 la quantitat màxima de 1.500.000,00 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda presentar-se a la convocatòria.

2.5. Medi Ambient i Agricultura
2.5.1. Aprovació model conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de
Muro per dur a terme accions incloses en el pla d’acció per a l’emergia sostenible i el clima per
assolir els objectius 2030 prevists per pacte de les batlies de Mallorca (PAESC 2020)

Vist que en el BOIB número 204 de data 5 de desembre de 2020, es va publicar la concessió de
subvencions 2020-2021 per dur a terme accions incloses en els plans d'acció per l'energia sostenible i
el clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de Batlies de Mallorca.

Atès que a l’Ajuntament de Muro se li concedeix una subvenció total de 15.980,75 € per a dur a
terme les següents accions genèriques:

 Auditoria energètica a l’edifici de la Platja de Muro.
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 Campanya de sensibilització per la inclusió de mecanismes estalviadors d’aigua als 
habitatges.

 Campanya de prevenció d’incendis forestals.

 Actualització del lloc web www.pactodelosalcaldes.eu.

 Informe de seguiment del PAESC.

 Pla de prevenció d’incendis forestals al municipi.

 Elaboració d’un estudi per a l’eficiència de la gestió dels recursos hídrics.

Atès que a l’Ajuntament de Muro se li concedeix una subvenció total de 45.100,00 € per a dur a 
terme les següents accions d’inversió:

 Instal·lació punt doble de recàrrega per a vehicles elèctrics.

 Substitució d’un vehicle de la flota municipal (+ de 10 anys), per un 100 % elèctric. 

Atès que el punt 8 de la concessió de subvencions diu:

«8.- Els ajuntaments als quals se'ls han concedit les subvencions tendran les següents obligacions:

8.1.-  Remetre  al  Departament  de Promoció Econòmica  i  Desenvolupament  Local  del  Consell  de
Mallorca, en el termini d'un mes comptador des de la data en què es publica en el BOIB la concessió
de la subvenció, un certificat de la secretaria municipal que acrediti que l'ajuntament ha aprovat el
conveni a subscriure amb el Consell de Mallorca segons el model normalitzat que figura com a annex
0 d'aquesta convocatòria.»

Vist el model de conveni de la convocatòria de la subvenció, que literalment diu:

<<Model de conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro per
dur a terme accions incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima per assolir
els objectius 2030 prevists per Pacte de les Batlies de Mallorca

Parts
                                    , conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca, en virtut de l’acord del Consell Executiu de dia
                        .

Antoni Serra Sastre, batle president / batlessa presidenta de l’Ajuntament de Muro.

Antecedents

 El Consell Executiu del Consell de Mallorca de dia 22 de juliol de 2020 va aprovar la
convocatòria de subvencions 2020-2021 per dur a terme accions incloses en el Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de les
Batlies de Mallorca i aquest conveni tipus a subscriure amb tots els ajuntaments beneficiaris de
les subvencions.
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 En el marc d’aquesta convocatòria de subvencions, a l’Ajuntament de Muro se li va
concedir una subvenció per import de 15.980,75 euros per dur a terme les següents accions:

 Auditoria energètica a l’edifici municipal de la Platja de Muro.
 Campanya de sensibilització per la inclusió de mecanismes estalviadors d’aigua als 

habitatges.
 Campanya de prevenció d’incendis forestals.
 Actualització del lloc web www.pactodelosalcaldes.eu.
 Informe de seguiment del PAESC.
 Pla de prevenció d’incendis forestals al municipi.
 Elaboració d’un estudi per a l’eficiència de la gestió dels recursos hídrics.
 Instal·lació punt doble de recàrrega de vehicles elèctrics.
 Substitució d’un vehicle de la flota municipal (+ de 10 anys, per un 100 % elèctric.

 L’Ajuntament de Muro, mitjançant acord/resolució de dia ............ de desembre de 2020 va
aprovar el text d’aquest conveni.

 La  disposició  addicional  segona  de  l’Ordenança  general  de  subvencions  del  Consell  de
Mallorca aprovada per acord del Ple de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer
de 2017) estableix que:

«En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de Mallorca i els
organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres administracions públiques, la
subvenció es pot justificar a través d’un certificat emès pel titular de l’òrgan que l’ha percebuda,
pel qual s’acrediti la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció, i
també a través de l’informe emès per la Intervenció, o òrgan de control financer equivalent, de
l’entitat beneficiària pel qual acredita la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa
de la subvenció.»

 En el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, l'objecte d'aquest conveni és
regular  les  obligacions,  el  desenvolupament  de  les  accions  i  la  justificació  de  les  despeses
derivades de la subvenció abans esmentada.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

1. Aquest  conveni  té per objecte  regular  les obligacions,  el  desenvolupament  de les accions  i  la
justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel Consell de Mallorca a
l’Ajuntament de Muro per dur a terme accions incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i
el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists pel Pacte de les Batlies de Mallorca en el
marc de la convocatòria de subvencions 2020-2021.

2. L’Ajuntament compleix els requisits per acollir-se a la convocatòria de subvencions 2020-2021
per dur a terme accions incloses en els plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) per
assolir els objectius 2030 previst pel Pacta de Batlies de Mallorca i ha rebut la subvenció per dur a
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terme les accions següents:

 Auditoria energètica a l’edifici municipal de la Platja de Muro.
 Campanya de sensibilització per la inclusió de mecanismes estalviadors d’aigua als 

hatitatges.
 Campanya de prevenció d’incendis forestals.
 Actualització del lloc web www.pactodelosalcaldes.eu.
 Informe de seguiment del PAESC.
 Pla de prevenció d’incendis forestals al municipi.
 Elaboració d’un estudi per a l’eficiència de la gestió dels recursos hídrics.
 Instal·lació punt doble de recàrrega de vehicles elèctrics.
 Substitució d’un vehicle de la flota municipal (+ de 10 anys, per un 100 % elèctric.

3. L’Ajuntament  de  Muro,  com a  beneficiari  de  la  subvenció,  es  compromet  a  complir  totes  i
cadascuna  de  les  obligacions  previstes  en  la  convocatòria  de  subvencions,  tant  les  de  tipus
administratiu com les de tipus tècnic, molt especialment a dur a terme les actuacions
subvencionades  fins al  31 de desembre de 2021 i  presentar  la  justificació  de les  despeses al
Consell de Mallorca fins al 30 de gener de 2022.

4. La justificació de les accions subvencionades a l’Ajuntament de Muro, d’acord amb la disposició
addicional segona de l’Ordenança general de subvencions vigent del Consell de Mallorca, es farà
per mitjà de la presentació al Consell de Mallorca per part de l'entitat beneficiària de la següent
documentació:

a) Un certificat del secretari o secretària de l’entitat local amb el vistiplau del batle o batlessa
que acrediti que l’activitat subvencionada s’ha duit a terme, que s’ha complit la finalitat de la
subvenció i que s’aporta la documentació justificativa que estableix la convocatòria.

b) Un  informe  emès  per  l’interventor  o  interventora  de  l’entitat  local  beneficiària  de  la
subvenció en virtut del qual es faci constar:

 La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que es troba
en poder de l’entitat local en els termes establerts en aquesta convocatòria.

 Una relació de les factures de l’actuació subvencionada amb les dades identificatives de
cada factura: número, data, creditor i import.

 Una relació certificada de les obligacions reconegudes de l’actuació subvencionada
d’acord amb  el  que  preveu l’article 48.1,  apartat segon,  de  l’Ordenança general  de
subvencions vigent del Consell de Mallorca.

A més, aquest informe per a la justificació de les accions subvencionades ha de fer constar:

 Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o
privades per l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides, amb
indicació dels imports i la procedència).

 Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat.
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 Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s’ajusten als preus de mercat.

 Que les despeses corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció.

 Que l’Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’impost sobre el valor
afegit (IVA).

5. Aquest conveni finalitzarà en acabar les accions subvencionades i una vegada justificades les
actuacions en els termes d’aquest conveni i realitzats, si escau, els reintegraments de la
subvenció per part de l’Ajuntament de Muro.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Aprovar el model de conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament
de Muro per dur a terme accions incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima per
assolir els objectius 2030 prevists per Pacte de les Batlies de Mallorca.

Segon. Facultar el Sr. batle per a la signatura del conveni.

Tercer. Comunicar l’adopció del present acord al Departament de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

2.6. Sanitat i Serveis Socials
2.6.1. Expedient de contractació del servei d’atenció psicosocial. Adjudicació del contracte.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r- Adjudicar el contracte del servei d’atenció psicosocial, amb una durada de dos anys prorrogable
dos anys més, a l'empresa EXITIM, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN SL, amb CIF B01798800, per
l'import 29.405,86 euros (IVA exempt), amb les condicions que es detallen en els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques.

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

3r- Designar com a responsable del contracte a Gabriel Ferriol Bennàssar.

4r- Notificar l'adjudicació al licitador que no ha resultat adjudicatari.

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

3. Acords urgents
3.1. Comptes i Hisenda
3.1.1. Expedient núm. 23/2020 de transferències de crèdit
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

1. S’ha tramitat l’expedient núm. 23/2020 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,
segons estableix la base 14 de les Bases d’execució del Pressupost.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Aprovar l’expedient núm. 23/2020 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

1350.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

74,42

1532.21000 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS 515,96

1560.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

2.172,28

1560.22110 PRODUCTES DE NETEJA I AGENÇAMENT 2.216,28

1640.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

171,42

1650.21300
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

2.827,90

1710.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

623,96

1730.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

134,44

1730.22723 MANTENIMENT ABALISAMENT PLATJA DE 
MURO

3.496,64

1730.22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 5,20

2300.22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 726,00

2300.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

87,99

2350.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

387,25

2350.22300 TRANSPORTS 217,80

2350.22110 PRODUCTES DE NETEJA I AGENÇAMENT 1.075,20

3230.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

498,26

3230.22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 1.000,00
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3280.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

30,30

3290.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

20,21

3321.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

22,97

3321.22110 PRODUCTES DE NETEJA I AGENÇAMENT 14,79

3340.22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 3.147,50

3340.22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 52,23

3350.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

51,81

3350.22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 2.183,60

3380.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

887,19

3380.22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 1.561,64

9200.22201 POSTALS 961,70

9200.22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 302,50

9200.22110 PRODUCTES DE NETEJA I AGENÇAMENT 575,00

9200.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

203,38

9200.22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 471,90

9220.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.606,86

9330.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

290,69

2350.22700 NETEJA I AGENÇAMENT 3.357,52

2350.22110 PRODUCTES DE NETEJA I AGENÇAMENT 198,00

2310.48900 A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT 
DE LUCRE

3.000,00

1330.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

2.107,35

1330.22300 TRANSPORTS 166,98

1640.22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 125,20

1720.22721 RECOLLIDA ANIMALS DOMÈSTICS 
ABANDONATS

1.815,29

1730.21000 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS 461,01

2330.22726 SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA 871,44

2330.22799 ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES 
EMPRESES O PROF.

2.095,60

2350.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 
UTILLATGE

881,42

2350.22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 4.856,84
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2350.22110 PRODUCTES DE NETEJA I AGENÇAMENT 8.346,91

2380.22110 PRODUCTES DE NETEJA I AGENÇAMENT 59,90

3110.22729 TRACTAMENT DESINSECTACIÓ I 
DESRATITZACIÓ

1.258,40

3240.22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 879,53

3280.20500 ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS 21,36

9200.22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE 320,81

9200.22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 3.008,01

9330.22700 NETEJA I AGENÇAMENT 3.559,78

9200.22607 OPOSICIONS I PROVES SEL·LECTIVES 1.350,00

1610.21000 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS 3.084,77

9200.21500 MOBILIARI 735,63

1560.130024 ALTRES REMUNERACIONS LABORAL ILT 17.486,48

1560.130005 RETRIBUCIONS BÀSIQUES AP 35.000,00

124.663,50

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES

3230.63201 REFORMA CENTRES D'ENSENYAMENT 3.941,25

9330.63202 REFORMA LOCAL 3a EDAT 3.000,00

1300.62300 MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE POLICIA 
LOCAL

4.000,00

1320.62301 ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE
POLICIA LOCAL

600,00

9200.12000 SOUS DEL GRUP A1 17.000,76

9200.12003 SOUS DEL GRUP C1 3.702,83

9200.12004 SOUS DEL GRUP C2 8.392,21

9200.12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 7.558,87

9200.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 15.357,94

9200.121033 C.P.TRANSITORI 13.610,73

1300.12003 SOUS DEL GRUP C1 9.577,72

1300.12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 13.621,98

1300.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 8.008,04

1730.12003 SOUS DEL GRUP C1 9.591,77

1730.12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 4.525,70

1730.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 2.173,70

124.663,50
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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.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:30
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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