Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN
LOCAL
Codi: JGL2022/10
Data: 7 de març de 2022
A les 08:00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària.
Assisteixen:
Miguel Porquer Tugores, batle-president
Antoni Serra Sastre, 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 data 02/03/2022.
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Vist l’expedient de sol·licitud de responsabilitat patrimonial, que es va iniciar mitjançant escrit amb
registre d’entrada núm. 625 de 14 de febrer de 2022, presentat pel Sr. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
en representació de la Sra. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pels danys causats per caiguda a la via
pública el dia 26 de desembre de 2021 al carrer Rossinyol cantonada amb el carrer Bisbe Albertí
Vist l'informe de l’entitat MAPFRE de data 23 de febrer de 2022, de la Sra. Maribel Hernández
Sorroche, ( MAPFRE ESPAÑA), relatiu a la caiguda a la via pública el dia 26 de desembre de 2021
al carrer Rossinyol cantonada amb el carrer Bisbe Albertí, que entre d’altres diu:
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« Revisades les circumstàncies de la reclamació, es tracta d’uns danys causats per caiguda a la via
pública per desperfectes. El primer inconvenient de la reclamació ve referit respecte a la ocurrència
mateixa dels fets, ja que no hi ha testimonis d’aquests, per tant desconeixem si va caure allà on diu i
si a més la causa de la caiguda va ser pel mal estat de la via. No queda acreditat el nexe causal de la
caiguda amb un mal funcionament de l’Administració. Per altra banda, encara que donguéssim per
bona la seva versió, l’existència de responsabilitat es discutible en tant que el desperfecte al·legat
causant de la caiguda és visible a simple vista i tampoc sembla per si mateix un risc que constitueix
un perill per al peató que vagi més enllà de la simple atenció d’aquest en la seva deambulació, i més
si tenim en compte que el reclamant és coneixedor de la zona. L’existència de petits desperfectes a
la via pública no és causa suficient per entendre que pugui existir una responsabilitat de
l’Administració. La Jurisprudència respecte a caigudes a la via pública ha evolucionat darrerament
en el sentit que no li és exigible a un ens públic el manteniment en un estat ‘òptim´ de totes les vies
atès que això seria exigir més enllà del ‘ normal´ funcionament de l’Administració i tampoc seria
sostenible en l’àmbit pressupostari. Per aquests motius entenem que la resolució de l’Ajuntament
davant la present reclamació patrimonial ha de ser desestimatòria. Preguem ens pugueu aportar
còpia de la resolució de l’Ajuntament en el citat sentit quan més aviat millor.»
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial de la Sra. Xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx, pels danys causats per caiguda a la via pública el dia 26 de desembre de 2021 al carrer
Rossinyol cantonada amb el carrer Bisbe Albertí
Segon. Comunicar el present acord a l’entitat Mapfre per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Tercer. Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació de contractes menors
Vists els informes dels regidors de l’Ajuntament de Muro relatius als contractes menors que es
relacionen.
Atès l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i donat que:
PRIMER. Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes:
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No s’està alterant l’objecte dels contractes per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
No s’està fraccionant irregularment l’objecte dels contractes per evitar el procediment o la
publicitat que els correspondria.
No hi ha concatenació, any rere any, d’aquests contractes menors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
8.716,50€.
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.
2.2.2. Aprovació de bestretes de caixa fixa
Vist que amb data de 08.02.2022, va ser sol·licitat per els regidors amb delegacions de gestió, una
bestreta de caixa fixa per import de 181.747,33 euros, a fi d'atendre despeses corrents de caràcter
periòdic o repetitiu com a dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable,
conservació, atencions protocol·làries, i unes altres de similars característiques.
Vist que amb data 11.02.2021, per resolució de batlia N.º 2022/125 es va aprovar l'autorització de
pagaments amb el caràcter de «bestreta de caixa fixa», nomenant habilitat pagador a Joan Moragues
Pujol.
Vist que s’ha presentat per l’habilitat, compte justificatiu i a l’aplicatiu comptable figuren els
documents que la suporten.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe d'Intervenció, i de conformitat amb allò
estipulat a la Base 44 de les Bases d’execució del pressupost municipal,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa autoritzat mitjançant Resolució
de Batlia de data 11.02.2022, amb nombre de deslliurament 2022/125, per import de 15.228,88
euros, per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.
SEGON. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:20
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

