
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/11
Data: 31 de març de 2020

A les 18:00 hores, es reuneix per vídeo conferència la Junta de Govern Local per efectuar una sessió
extraordinària

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 18:00 hores.

1. Acta anterior.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 16/03/2020

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Aprovar  la  celebració  de  les  sessions  de  la  junta  de  govern  local,  amb  caràcter
excepcional, mitjançant la utilització del sistema de vídeo conferencia o similars

Aprovar la celebració de sessions de la junta de govern local mitjançant la utilització del sistema de
vídeo conferència o similars per tal de garantir el funcionament de la junta de govern local.

2.1.2. Correcció errada. Lactància acumulada.

1r. Concedir la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades
completes el temps corresponent, a gaudir, i durant un termini de 21 dies hàbils.

2n.- Concedir a la interessada autorització per a gaudir a continuació de 28 dies de vacances (6 dies
de vacances de l’any 2019 i 22 de l’any 2020).



Ajuntament de Muro

3r.- Concedir a la interessada llicència sense retribució per assumptes propis pel termini d'un mes,
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, no causant baixa en el règim general de la Seguretat Social.

4r.-Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Ajuda Social. Català C2.

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l´obligació i ordenar el pagament, a partir de la nòmina d’abril
de 2020, en concepte d’ajuda per coneixements de català.

2n. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.4. Reconeixements de serveis previs.

1r. Modificar la data d’antiguitat.

2n. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.5. Jubilació.

1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de Jubilació d’un empleat de l’ajuntament.

2n. Notificar el present acord a l'interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Esports
2.2.1. Cessió  d’us  d’espais  esportius  del  Poliesportiu  Municipal per dur a terme el III 
Campus Àlex Abrines – Club Bàsquet Muro

1r. Autoritzar la cessió de l’ús dels espais esportius, en les condicions exposades en l’informe, per
poder dur a terme el III Campus Àlex Abrines – Club Bàsquet Muro, la setmana de l’11 al 18 de
juliol de 2020.

2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2.2. Aprovació C.M. reparació plataforma VIT accessibilitat escales del poliesportiu

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de serveis  al  contractista  STANNAH INCISA S.L.U.,  per  un
import de 1.333,79 € (IVA inclòs).

2n.  Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la  contractació amb càrrec a l’aplicació
3420.21300 del vigent pressupost municipal.
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3r.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i es tramiti  el
pagament si procedeix.

4t.- Que es publiqui el contracte menor 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 a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2.3. Aprovació C.M. subministraments camisetes Cursa Riba 2020

1r. Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista PASSA LLARGA S.L., per un
import de 2.432,10 € (IVA inclòs).

2n.  Aprovar la  despesa corresponent  a l’adjudicació de la  contractació amb càrrec a l’aplicació
3410.22609 del vigent pressupost municipal.

3r. Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de la
Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  -LCSP 2017-,  i  es  tramiti  el
pagament si procedeix.

4t. Que es publiqui el contracte menor 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 a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2.4. Aprovació C.M. subministraments bidons alumini per proves esportives

1r. Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista PLAÇA 18 S.L., per un import
de 1.911,80 € (IVA inclòs).

2n.  Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la  contractació amb càrrec a l’aplicació
3410.22602 del vigent pressupost municipal.

3r. Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de la
Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic  -LCSP 2017-,  i  es  tramiti  el
pagament si procedeix.

4t. Que es publiqui el contracte menor 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.
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5è. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Urbanisme i Obres
2.3.1. Exp. 187/2016, Jaime Antonio Colom Garcia-Rogla, per modificacions en el transcurs 
de les obres de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat

La Junta de Govern, per unanimitat, adopta el següent acord:

1r.  Concedir  al  SR.  JAIME  ANTONIO  COLOM  GARCIA-ROGLA,  la  llicència  urbanística,
sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions generals.

2n.  Aquesta  llicència queda  condicionat  al  compliment  de  l’apartat VI  del  Decret  145/1997
d’habitabilitat.

3r. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la notificació
de la present resolució. El Termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des de l’inici de les obres.
En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o no haver acabat les mateixes en
un  termini  de  24  mesos,  o no  haver-se sol·licitat  la  corresponent prorroga  en  dit terminis,  aquesta
llicència es donarà per caducada.

4t. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les obres.

2.3.2. Proposta per donar compte de l’expedient de comunicació prèvia d’obres 2019/466.- Sr.
Mateu Bauzà Sastre, per enrajolar cotxeria , a l’immoble situat al carrer Roma, 17, d’aquest
terme municipal.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia 
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.3. Proposta per donar compte de l’expedient de comunicació prèvia d’obres 6/2018.- Sr.
Nadal Muñoz Llompart, per la construcció de petita «barbacoa» a l’exterior de l’habitatge, a
l’immoble situat al carrer Pare Alzina, 26, d’aquest terme municipal.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia 
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.4. Proposta per donar compte de l’expedient de comunicació prèvia d’obres 1134/2018.-
Sr. Xavier Català Mayol, per reforma en Hotel Apartaments 4**** (blocs 1, 2, 3 i 4) VIVA
BLUE , a l’immoble situat al passeig de Bateman, S/N, d’aquest terme municipal.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia 
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

3. Acords urgents
3.1. Batlia
3.1.1. Sol·licitud de l’Agrupació de Radio Taxi de Muro relativa a reducció del servei
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

1. Reduir al 20% la prestació del servei de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de
turisme, en torns rotatius, mentre duri la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

2. Notificar el present acord a l’Agrupació de Radio Taxi de Muro, pel 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 19:00
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
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