Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2022/2
Data: 10 de gener de 2022
A les 08:00 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 08:00 hores.
1. Aprovació d’acta anterior
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 03/01/2022.
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Reclamació de responsabilitat patrimonial de l'empresa Contenidors Muro, S.L.
Vist l’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, iniciat mitjançant escrit del Sr. Pedro
Antonio Fornés Noceras (R.E. núm. 990 de 28.04.2020), en representació de l’empresa Contenidors
Muro S.L. per danys ocasionats sobre el vehicle minitren, com a conseqüència dels reductors de
velocitat instal·lats a Platja de Muro.
Vist l’informe tècnic de data 22 de setembre de 2020 sobre les sol·licituds presentades per
l’empresa concessionària del servei de minitren turístic de Platja de Muro, CONTENIDORS
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MURO, S.L., de retirada o rebaix dels reductors de velocitat.
Vist l’escrit de la Sra. Ester Gómez, del Area de Prestaciones Patrimoniales, de l’entitat
asseguradora Mapfre, de data 4 de gener de 2022, que literalment diu:
<<Estimado asegurado:
En relación con el siniestro de referencia, le comunicamos que, de los antecedentes obrantes en
nuestro poder, no se concluye responsabilidad que le pudiera ser imputable en los hechos ocurridos.
Revisadas las circunstancias de la reclamación, se trata de unos daños causados supuestamente por
unos reductores de velocidad existentes en la via pública.
Indicar que el art. 19.1 del texto refundido de la Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial señala que el conductor está obligado a tener en cuenta las características
dels estado de la via y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de
adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro
de los límittes de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.
Por estos motivos entendemos que la resolución del Ayuntamiento ante la presente reclamación
patrimonial ha de ser desestimatoria. Rogamos nos remitan copia de la resolución del Ayuntamiento
en dicho sentido lo antes possible.
En caso de recibir alguna reclamación, le rogamos nos lo comunique a la mayor brevedad a fin de
proceder a la defensa de sus intereses. Estando a su disposición para cuantas aclaraciones precise, le
saludamos atentamente.>>
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.- Desestimar la reclamació de de responsabilitat patrimonial del Sr. Pedro Antonio Fornés
Noceras (R.E. núm. 990 de 28.04.2020), en representació de l’empresa Contenidors Muro S.L., per
danys ocasionats sobre el vehicle minitren, com a conseqüència dels reductors de velocitat
instal·lats a Platja de Muro.
2.- Comunicar el present acord a l’entitat asseguradora Mapfre, pel seu coneixement i als efectes
oportuns.
3.- Notificar el present acord a l’interessat pel seu coneixement i als efectes oportuns
2.2. Esports
2.2.1. Aprovació horaris poliesportiu dels dies festius 2022
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar els horaris dels dies festius de l’any 2022
del Poliesportiu Municipal:
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Dissabte 1 de gener de 2022: TANCAT
Dijous 6 de gener de 2022: TANCAT
Dilluns 17 de gener de 2022: TANCAT
Dimarts 1 de març de 2022: de 9,00 a 13,00 h.
Dijous 14 d’abril de 2022: de 9,00 a 13,00 h.
Divendres 15 d’abril de 2022: de 9,00 a 13,00 h.
Dilluns 18 d’abril de 2022: TANCAT
Divendres 24 de juny de 2022: Tancat el poliesportiu excepte piscina descoberta.
Dilluns 15 d’agost de 2022: Tancat el poliesportiu excepte piscina descoberta
Dimecres 12 d’octubre de 2022: de 9.00 a 13.00 h.
Dimarts 1 de novembre de 2022: TANCAT
Dimarts 6 de desembre de 2022: de 9,00 a 13,00 h.
Dijous 8 de desembre de 2022: de 9.00 a 13.00 h.
Dissabte 24 de desembre de 2022: de 9,00 a 16,00 h.
Diumenge 25 de desembre de 2022: TANCAT
Dilluns 26 de desembre de 2022: TANCAT.
Dissabte 31 de desembre de 2022 : de 9,00 a 13,00 h.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:10
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

