
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/5
Data: 11 de febrer de 2019

A les  08:10 hores,  es reuneix la  Junta de Govern Local  per  efectuar  una sessió ordinària,  que
presideix l’Alcalde

Assisteixen:

MARTÍ FORNÉS CARBONELL, BATLE PRESIDENT
MIQUEL PORQUER TUGORES, 1R TINENT DE BATLE
MARGALIDA M. FORTEZA BENNASSAR, 2N TINENT DE BATLE
JUAN ESCALAS NOCERAS, 3R TINENT DE BATLE
ANTONI SERRA SASTRE, 4T TINENT DE BATLE
  

Així mateix assisteixen el regidor JOSE JUAN AGUILO RAMIS i la regidora DAMIANA RAMIS 
RAMIS 

S'excusen d'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  FRANCISCO  SABATER  MULET,  i  per
l’interventor municipal, Sr. JOSE.GOMEZ DE LA CRUZ 

S’inicia la sessió a les 08:10 hores.

1.1. Secretaria
1.1.1. Aprovació de les actes anteriors (núm. 26, 27, 28, 29 i 30 de 2018)   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les actes de les sessions núm. 26, 27, 28, 29 i 30
de dates 4 de juny de 2018, 11 de juny de 2018, 18 de juny de 2018, 25 de juny de 2018 i 28 de juny
de 2018.

1.2. Administració i Personal
1.2.1. Aprovació contracte menor subministraments material oficina planta Baixa (en base a 
pressupost)   

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  subministraments  al  contractista  DISTRIBUCIONES
UNIVERSAL MALLORCA S.L., per un import de 84,57€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9200.22000 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.

1.2.2. Reincorporació al seu lloc de feina. 

1r. Acceptar la reincorporació a la plaça d´Auxiliar de Clínica de la Residència Reina Sofia, amb
caràcter d´interinitat, amb efectes de data 01 de març de 2019 .

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

1.2.3. Aprovació contracte menor subministraments productes alimentaris recepció nadal   

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor de SUBMINISTRAMENTS al  contractista  JUAN VANRELL
MORAGUES, per un import de 862,60€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9200.22601 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

1.2.4. Requeriment de justificació d'absències de la treballadora 

Primer.  Requerir  a  la  treballadora  perquè  procedeixi  a  la  justificació  de  la  impossibilitat  de
realització  fora  de  la  jornada  laboral  de  les revisions  mèdiques,  consultes,  tractaments,
rehabilitacions, exploracions, etc., que han suposat l'absència del seu lloc de feina durant l'any 2018.

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

1.2.5. Pròrroga Excedència interès particular. 
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1r. Autoritzar la pròrroga de la declaració de la situació d’excedència voluntària amb una duració de sis
mesos, amb efectes a partir del dia 14 de març de 2019 i fins el dia 13 de setembre de 2019.

El treballador/a que es trobi en situació d’excedència per interès particular no percebrà retribucions, ni
li serà computable el temps que romangui en aquella situació a efectes d’ascensos, triennis i drets en el
règim de la seguretat social que li sigui d’aplicació.

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

1.3. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
1.3.1.  Aprovació  contracte  menor  subministraments  programa  Festival  Miquel  Tortell
(concerts Sta. Cecilia i Nadal)   

1r. Adjudicar el contracte menor de SUBMINISTRAMENTS al contractista IMPREMTA MURO
SL, per un import de 356,93€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3340.22602 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

1.3.2. Aprovació contracte menor serveis muntatge festival jazz Alternatilla Teatre

1r. Adjudicar el contracte menor de SERVEIS al contractista JOAN BIEL SERRA SEGUI, per un
import de 769,56€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3340.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

1.3.3. Aprovació contracte menor serveis serveis audiovisulas concert Santa Cecília   

1r. Adjudicar el contracte menor de SERVEIS al contractista JOAN BIEL SERRA SEGUI, per un
import de 804,65€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3340.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

1.3.4. Aprovació contracte menor serveis tècnic so i reproducció Fireta de Nadal   

1r. Adjudicar el contracte menor de SERVEIS al contractista JOAN BIEL SERRA SEGUI, per un
import de 526,35€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3340.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

1.3.5. Autorització per dur a terme celebració de noces al claustre del convent el dia 13 de
juliol de 2019   

Primer. Cedir l’ús del claustre del convent per dur a terme la celebració de noces el dia 13 de juliol
de  2019,  sempre  entenent  que  l’Ajuntament  de  Muro  no  es  fa  responsable  davant  qualsevol
eventualitat que pugui succeir amb motiu de l’esmentada cessió, fent-se responsable la interessada
de l’ús de les instal·lacions, i de retornar-les en les mateixes condicions.
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Segon. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.3.6. Aprovació contracte menor serveis viatge intercanvi Muro-Muro d'Alcoi segons conveni
col·laboració d'agermanament de pobles 2019 (en base a pressupost)   

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  ASSOCIACIÓ  DIMONIS  DE  SA
PEDRERA DE MURO, per un import de 2.162,75€ (exempt d’IVA).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3340.22609 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.

1.4. Esports
1.4.1. Aprovació contracte menor subministraments material fontaneria Poliesportiu   

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS  al  contractista  MURO
SUMINISTROS DE ALBAÑILERÍA, per un import de 13,48€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3420.21300 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

1.4.2. Aprovació contracte menor subministraments productes alimentaris San Silvestre

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor de SUBMINISTRAMENTS al  contractista  JUAN VANRELL
MORAGUES, per un import de 405,60€ (IVA inclòs).
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2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3410.22105 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

1.5. Fires i Festes
1.5.1.  Correcció  error  material  d’acord  de  Junta  de  Govern  Local  pel  que  s’aprova  el
contracte menor de serveis actuació de Cirko i Ses Bubotes Sant Antoni 2019

1. Aprovar la correcció de l’error material detectat en l’acord de Junta de Govern de dia 21 de gener
de 2019, adjudicant el contracte menor de serveis al contractista GRUP TRUI MALLORCA S.L.

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

1.6. Medi Ambient i Agricultura
1.6.1.  Aprovació contracte menor obres reconstrucció mur en camí de son Blai (en base a
pressupost)   

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  d’obres  al  contractista EXCAVACIONES  ANTONIO  BOU
BAUZA, per un import de 12.587,85€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
4540.21000 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.

1.7. Sanitat i Serveis Socials
1.7.1. Aprovació contracte menor subministraments material de construcció Residència   
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1r. Adjudicar el contracte menor de SUBMINISTRAMENTS al contractista JUPE MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN, per un import de 10,94€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
2350.21300 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

1.7.2. Assignació provisional de funcions de superior categoria a la residència Reina Sofia de
Muro   

PRIMER. Assignar provisionalment les funcions de cuinera.

SEGON. Notificar el present acord a les persones interessades.

1.7.3. Sol·licitud 2 auxiliars de clínica a jornada completa durant 6 mesos   

Aprovar l'informe de la Directora de la Residència Reina Sofia, i procedir a la contracció de 2
auxiliars a jornada completa durant 6 mesos per acumulació de tasques.

1.8. Urbanisme i Obres
1.8.1.  Correcció per error material   d’acord de Junta de Govern Local pel que s’aprova el
preu  del  contracte  menor  de  serveis  coordinació  seguretat  obra  arxiu  municipal  i  sala
polivalent

1. Aprovar la correcció de l’error material  detectat en l’acord de Junta de Govern de dia 17 de
desembre de 2018, determinant el preu en 4.665,76€ (IVA inclòs).

2. Notificar el present acord a l’interessada, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

1.8.2. Aprovació contracte menor obres tancament solar Son Font (en base a pressupost)   

1r. Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista CA NA FERRERA TRANSPORTES Y
CERRAMIENTOS S.L., per un import de 7.042,20€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1510.22758 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.

1.8.3.  Aprovació contracte menor serveis nomenament director i coordinador de seguretat i
salut projecte adaptació al tràfic rodat c/ Sant Joan, Sant Jaume i Miquel Tortell (en base a
pressupost)   Nomenament del sr. Jose Iglesias Estellés com a director d’obra i coordinador de
seguretat i salut del “projecte d’adaptació al trànsit rodat dels carrers sant joan, sant jaume i
miquel tortell de muro”. Aprovació de contracte menor.

1r. Nomenar al Sr. José Iglesias Estellés, enginyer de camins, canals i ports, com a director d’obra i
coordinador de seguretat i salut del projecte d’adaptació al trànsit rodat dels carrers Sant Joan, Sant
Jaume i Miquel Tortell de Muro.

2n. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista José Iglesias Estellés, per un import de
3.569,50€ (IVA inclòs).

3r.  Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació  de la  contractació amb càrrec a  l’aplicació
1532.62700 del vigent pressupost municipal.

4t. 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.

5è. 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.

6è. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.8.4.  Aprovació  contracte  menor  subministraments  iluminàries  brigada  (en  base  a
pressupost)

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  subministraments  al  contractista  GLOBATECNIC
INSTALACIONES, per un import de 3.569,50€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1650.21300 del vigent pressupost municipal.

8



Ajuntament de Muro

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. Acords urgents
2.1. Urbanisme i Obres
2.1.1.  Aprovació del PSS de l’obra d’adequació al  trànsit  rodat del paviment dels carrers
Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan de la vila de Muro

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

1r. Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra “Adequació al trànsit rodat del paviment dels carrers
Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan de la vila de Muro”

2n.  Notificar  el  present  acord  a  l’empresa  Vías  y  Obras  Públicas,  SA  (VOPSA),  per  al  seu
coneixement i als efectes oportuns.

2.1.2. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de 
Muro per dur a terme actuacions d’inversió (obres, adquisició de vehicles i d’immobles)

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

1r.  Aprovar  el  model  normalitzat  de  conveni  de  col·laboració  entre  el  Consell  de  Mallorca  i
l’Ajuntament per dur a terme actuacions d’inversió (Annex II de la convocatòria de subvencions).

2n.  Remetre al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca un certificat del
secretari municipal de l’acord, en el termini màxim de dos mesos comptadors des de la data de la
publicació al BOIB de la concessió de la subvenció,

2.2. Fires i Festes
2.2.1. Aprovació contracte menor subministraments bolis i rotuladors festes de Nadal   

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

1r. Adjudicar el contracte menor de SUBMINISTRAMENTS al contractista IMPREMTA MURO
SL, per un import de 41,10€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.21300 del vigent pressupost municipal.
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3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

2.2.2.  Aprovació  contracte  menor  subministraments  impressions  concurs  de  foguerons  i
programa de Nadal   

1r. Adjudicar el contracte menor de SUBMINISTRAMENTS al contractista IMPREMTA MURO
SL, per un import de 1.301,33€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22602 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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  contracte  menor  subministraments  productes  alimentaris  col·laboradors
Cavalcada de Reis   

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor de SUBMINISTRAMENTS al  contractista  JUAN VANRELL
MORAGUES, per un import de 857,50€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22105 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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
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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 contracte menor serveis acompanyament patges reials i desfilada colcada   

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

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  SERVEIS  al  contractista  ASSOCIACIÓ  CULTURAL
CARABASSAMBA, per un import de 600,00€ (exempt d’IVA).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

2.2.5. Aprovació contracte menor serveis plaques per subjectar carrosses Reis Mags   

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

1r. Adjudicar el contracte menor de SERVEIS al contractista GABRIEL FONT CLOQUELL, per
un import de 184,40€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.
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2.2.6. Aprovació contracte menor serveis equip so i il·luminació (festa cap d'any)   

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

1r. Adjudicar el contracte menor de SERVEIS al contractista SERSO PALMA 2006, per un import
de 3.085,50€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

2.2.7. Aprovació contracte menor serveis trasllat de Muro a Creu de son Parera dels reis mags
el dia de la cavalcada   

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

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor de SERVEIS al  contractista  J.M. FUTURTRANS SL,  per  un
import de 165,00€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22300 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

2.2.8. Aprovació contracte menor serveis muntatge so i il·luminació cavalcada Reis Mags   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
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1r. Adjudicar el contracte menor de SERVEIS al contractista GUILLERMO XIMELIS ADROVER,
per un import de 2.933,04€ (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3380.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.  Incorporar  la  factura,  d’acord  amb  l’article  118  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent l’obligació i que es tramiti  el  pagament
corresponent.

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.

2.3. Administració i Personal
2.3.1. Reconeixement antiguitat 

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

1r. Reconèixer els serveis prestats a altres administracions, amb un total de 167 dies.

2n. Aprovar, com a data inicial a efectes de meritació de triennis, el dia 10 de maig de 2019.

3r. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Sol·licitud d'ajuda económica UGN 

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

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de  400€ en
concepte d’ajuda  econòmica puntual d’urgent necessitat.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al 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 09:00
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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