
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/5
                                                                                                                           Data: 1 de febrer de 2021

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 d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 25/01/2021

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Indemnització assistència membres tribunal. Arquitecte.

Vista la relació de sol·licituds d'indemnització per assistència a tribunal per la constitució d’una 
borsa de treball d’arquitecte.

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

2.1.2. Ajuda per a estudis. 
2.1.3.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l´obligació i ordenar el pagament per l´import de 70,00 euros en 
concepte d’ajuda de formació a la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxx.953-R .

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

2.1.4. 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 1.022,16€
euros en concepte d’ajuda de formació al Sr. Xxxxxxxxxxxx  xxxxx.420-V.

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

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació de contractes menors

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
7.811,41€.

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.
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2.3. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Instància de x x x x x x x x x x x x x x x , sol·licitant autorització per a la neteja de dues
restes.

Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxxxxxxxxxxx, sol·licitant autorització per a la neteja de
les restes de xxxxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxxxx Ramis Moragues inhumades a la sepultura
núm 28.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1. Aprovació del Pla de seguretat i salut de l’obra «Bulevard a Platja de Muro. Fase A»

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

Vist el Pla de seguretat i salut de l’obra "Bulevard a Platja de Muro – fase A", presentat per l’empresa
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS, SA (COEXA, SA) amb CIF
A07042435, que actua mitjançant el seu representant, senyor MIQUEL BARCELÓ OLIVER titular
del DNI 43090527G.

Vist l’informe favorable de data 27.01.2021 signat pel senyor José Iglesias Estallés, coordinador de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra "Bulevard a Platja de Muro – fase A" en el qual proposa a
l’Ajuntament de Muro aprovar el Pla de seguretat i salut de l’esmentada obra.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra "Bulevard a Platja de Muro – fase A".

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa COEXA, SA, i al coordinador de seguretat i salut, 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 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
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