Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2022/5
Data: 31 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 acta anterior
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 24/01/2022.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajudes mèdiques, guarderies, renovació permís conducció i estudi del personal laboral de la
corporació 2021.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la nòmina de gener per l’import total de
727,49, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 221.16204 del pressupost de despeses i desglossats en la següent
relació de treballadors:
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.2. Ajudes mèdiques, guarderies, renovació permís conducció i estudi del personal funcionari de la
corporació 2021
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la nòmina de gener per l’import total de
162,50, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 221.16204 del pressupost de despeses i desglossats en la següent
relació de treballadors:
- xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xx.xxx.844-J): 162,50€
2n. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Gaudiment de vacances any 2021 durant exercici 2022.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar al Sr. x x x x x x x x x x x x x x x x x (78.207.082-K) el gaudiment de 18 dies de vacances
pendents de l’any 2021 durant l’any 2022.
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.4. Indemnització assistència membres tribunal. Cap de Cuina
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització per assistència
a tribunal selectiu als següents treballadors:
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns

2.1.5. Indemnització assistència membres tribunal. Cuiner/a
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització per assistència a
tribunal selectiu als següents treballadors:
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns

2.1.6. Indemnització assistència membres tribunal. Serveis Generals
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització per assistència
a tribunal selectiu als següents treballadors:
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns
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2.2. Urbanisme i Obres
2.2.1. Sol·licitud de reserva d’espai per a l’accés a un immoble
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Aprovar l’informe del Sotsinspector en cap de la Policia Local.
2n. Autoritzar la reserva d’espai sol·licitat, atenent a les condicions de l’informe.
3r. Notificar el present acord als interessats, 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 08:15 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

