
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/1
Data: 4 de gener de 2021

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’actes anteriors.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les actes de les sessions de 28/12/2020 i
30/12/2020.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Sol·licitud pròrroga excedència per cura de familiar.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar  la pròrroga de la situació l’excedència de 5 mesos per cura de familiar  a la Sra.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, funcionària de carrera, policia local de l'Ajuntament de Muro des de dia 22
de gener de 2021 fins dia 21 de juny de 2021.

El temps de permanència en aquesta situació és computable als efectes de triennis, carrera i drets en
el règim de Seguretat Social que sigui aplicable. El lloc de treball que s’ocupa s’ha de reservar,
almenys, durant dos anys. Un cop transcorregut aquest període, la reserva ho és a un lloc a la 
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mateixa localitat i de la mateixa retribució.

2n.- Notificar el present acord a la interessada, 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 08:25
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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