Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE LACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2022/18
Data: 2 de maig de 2022

A les 08:05 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 08:05 hores.
1. Aprovació acta anterior
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 25/04/2022
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Indemnització assistència membres tribunal. Administratiu
Vista la relació de sol·licituds d'indemnització per assistència a tribunal per la constitució d’una
borsa de treball d’administratiu.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització
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per assistència a tribunal selectiu als següents treballadors:
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació ajornament de pagament ICIO exp. obres 2020/1268

Vist l'informe favorable de tresoreria-intervenció a l'ajornament sol·licitat per la Sra xxxxxxx
XXXX XXXX, en relació a l'expedient d'obres 2020/1268, i concretament a la liquidació del ICIO
del mencionat expedient per un import de 4.548,82 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Aprova l’ajornament sol·licitat amb els següents termes:

MES
05/05/2022
05/06/2022
05/07/2022
05/08/2022
05/09/2022
03/10/2022
03/11/2022
03/12/2022
03/01/2023
02/02/2023
05/03/2023
05/04/2023
05/05/2023
05/06/2023
05/07/2023
05/08/2023
05/09/2023
03/10/2023
03/11/2023

AJORNAMENT DE PAGAMENT ICIO EXP 2020/126
CAPITAL
DIES
QUOTA INTERESSOS
4.548,82
31
240,00 14,49
4.308,82
30
240,00 13,28
4.068,82
31
240,00 12,96
3.828,82
31
240,00 12,19
3.588,82
28
240,00 10,32
3.348,82
31
240,00 10,67
3.108,82
30
240,00 9,58
2.868,82
31
240,00 9,14
2.628,82
30
240,00 8,10
2.388,82
31
240,00
7,61
2.148,82
31
240,00
6,84
1.908,82
30
240,00
5,88
1.668,82
31
240,00
5,32
1.428,82
30
240,00
4,40
1.188,82
31
240,00
3,79
948,82
31
240,00
3,02
708,82
28
240,00
2,04
468,82
31
240,00
1,49
228,82
30
228,82
0,71
4548,82

141,83

TOTAL
254,49
253,28
252,96
252,19
250,32
250,67
249,58
249,14
248,10
247,61
246,84
245,88
245,32
244,40
243,79
243,02
242,04
241,49
229,53
4690,65

2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.2.2.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:
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1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
11.863,07€.
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.
2.2.3. 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 5.589,28 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. Expedient de contractació de l'obra Adequació del Llac Gavines de la Platja de Muro.
Declaració de procediment desert
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Vist l’expedient de contractació de l’obra adequació del llac Gavines de Platja de Muro, mitjançant
procediment obert simplificat aprovat per la Junta de Govern Local de data 28 de març de 2022.
Atès que no s’han presentat ofertes dintre del termini concedit a l’efecte, una vegada publicat el
corresponent anunci de licitació al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació del Sector
Públic.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Declarar desert el procediment de contractació de l’obra adequació del llac Gavines de Platja
de Muro, per manca de licitadors.
Segon. Publicar el present acord en el perfil del contractant de la Plataforma de Contractació del
Sector Públic.
2.3.2. Instància d'Xxxxxxx xxxxxxx xxxx sol·licitant la neteja del nínxols 45 i 46
Vist l’expedient relatiu a la instància d’xxxxxx xxxxxxxxt xxxx, sol·licitant autorització per a la
neteja dels nínxols 45 i 46 del cementeri municipal de Muro
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
2.3.3. Aprovació 1 certificació obra <<per a les instal·lacions de tractament d’aigua i filtració
piscina Poliesportiu de Muro >>
Vista que la resolució de batlia de data 17 de març de 2022 va adjudicar l’obra “per a les
instal·lacions de tractament d’aigua i filtració piscina Poliesportiu de Muro”
Vista la certificació presentada per la direcció d’obra.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la 1ª certificació d’obra “ per a les instal·lacions de tractament d’aigua i filtració
piscina Poliesportiu de Muro” presentada per el director d’obra Miloud El Yazidi Haitof.
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SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:
- ELECTRICA PUIGCERCOS SAU, amb CIF A07072911, 1ª certificació de l’obra “ per a les
instal.lacions de tractament d’aigua i filtració piscina Poliesportiu de Muro” factura núm. 96616 de
data 22.04.22, per un import de 116.873,34,(1ª certificació 96.589,54€ + IVA) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3260.63308.

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

