
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2022/16
Data: 19 d'abril de 2022

A les 08:05 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió extraordinària.

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 08:05 hores.

1. Aprovació acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 11/04/2022.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda per a Estudis.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 500,00€ en
concepte d’ajuda per estudis al Sr. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx.xxx.566-N,.

2n. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.2.  Llicència sense retribució de la Sra.  xxxxxxxxxx xxxxx xxxx i contractació de la Sra.
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx per a la seva substitució

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Concedir a la Sra xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xx.xxx.341-S), llicència sense retribució per
assumptes propis des de dia 11 d’abril de 2022 fins dia 10 de juliol de 2022; amb l’advertiment que,
d’acord amb l’article 14.5 del Decret 47/1995, la treballadora no tendrà dret a cap retribució durant
la llicència, i tampoc causarà baixa en el règim general de la Seguretat Social.  

2n. Realitzar la contractació laboral temporal, categoria serveis generals, de la Sra. xxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx (xx.xxx.223-V) des de dia 12 d’abril de 2022 fins dia 10 de juliol de 2022.

3r. Notificar el present acord als interessats, 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:

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
18.359,46€.
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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.
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 1.445,17 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.

SEGON. Aprovar  la  reposició  dels  fons  amb  aplicació  als  conceptes  pressupostaris  a  què
corresponguin les quantitats justificades i per l'import d'aquestes:

TERCER. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.

2.3. Urbanisme i Obres
2.3.1. Aprovació 1 i darrera certificació obra <<Demolició d’edifici d’un habitatge unifamiliar
aïllat i de dos magatzems>>

Vist que la Junta de Govern Local de  07 de febrer de 2022 va adjudicar l’obra “Demolició d’edifici
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d’un habitatge unifamiliar aïllat i de dos magatzems”

Vista la certificació presentada per la direcció d’obra.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar la 1ª i darrera certificació d’obra “Demolició d’edifici d’un habitatge unifamiliar
aïllat i de dos magatzems” presentada per la direcció de l’obra, BOS ARQUITECTES SLP.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

- URBAN ILLES SL, amb NIF B16512873, 1ª i darrera certificació de l’obra “Demolició d’edifici
d’un habitatge unifamiliar aïllat i de dos magatzems” factura núm. 22013 de data 31.03.22, per un
import de 31.573,48€, (1ª i darrera certificació d’obra 27305,16 + IVA) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3230.62202.

3. Acord urgent
3.1. Administració i Personal
3.1.1.  Agraïments Pancaritat de Sant Vicenç 2022

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

La Junta de Govern Local, per unanimitat,  acorda fer arribar la felicitació amb agraïment per la
col·laboració i la tasca realitzada en motiu de la Pancaritat Sant Vicenç 2022, a les forces i cossos
de seguretat, als serveis sanitaris, a protecció civil.

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


