
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/19
Data: 20 de maig de 2019

A les  08:05 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 08:05 hores.

1. Aprovació d'actes anteriors.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les actes de les sessions de dates 01/04/2019,
08/04/2019, 15/04/2019, 23/04/2019 i 30/04/2019.

2. Acords
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Requeriment esmena de sol.licitud de compensació hores.

1r. Requerir que en un termini de 10 dies esmeni la seva sol·licitud assenyalant quantes hores s’han
compensar, amb la indicació de que si no ho fes, es tendrà per desistida de la seva petició, prèvia
resolució.

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

1



Ajuntament de Muro

2.1.2. Sol·licitud designació vocals tribunal qualificador. Ajuntament d'Escorca   

1r. Designar el Sr. Joan Reynés Moragues i la Sra. Catalina Payeras Serra, funcionaris de carrera de
l’Ajuntament de Muro, com vocals titular i suplent, en el procés de selecció per a la provisió com a
funcionari  de  carrera  i  pel  torn  obert,  un  lloc  de  feina  d'auxiliar  administratiu  d’administració
general (subgrup C2) a l’Ajuntament d’Escorca.

2n.  Notificar  el  present  acord a  l’Ajuntament  d’Escorca,  així  com, als  funcionaris  Joan Reynés
Moragues i  Catalina Payeras Serra per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Desistiment de sol·licitud d’excedència

1r. Tenir per desistida la seva petició d’excedència, degut a que no ha esmenat la seva sol·licitud 
assenyalant el dia de començament de la mateixa.

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

2.1.4. Indemnització dietes assistència a tribunal selectiu

1r. Modificar l’import per errada material.

2n. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització 
per assistència a tribunal selectiu.

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

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Sol·licitud d’ajornament i fraccionament de pagament del cànon del  Bar Poliesportiu
Muro

1. Aprovar l’ajornament  de pagament del cànon del Bar Poliesportiu de Muro, en els termes següents:

2. Notificar aquest acord a l’empresa interessada, en compliment d’allò que estableix l’article 52.3 del
Reglament  general  de  recaptació.  A  la  notificació  s’advertirà  al  sol·licitant  dels  efectes  que  es
produiran cas de falta de pagament conforme als articles 48 i 54.

2.2.2. Revocació de contractes menors d'obres

1r. Revocar de mutu acord, i deixar sense efecte, els acords de la Junta de Govern Local de dates 3
de desembre de 2018 i 8 d'abril de 2019, relatius a l'adjudicació de contractes menors d'obres al
contractista ANTONIO BOU BAUZA.

2n. Sol.licitar pressuposts al contractista EXCAVACIONES Y OBRA PÚBLICA BOU S.L., per a
l'execució de les obres.
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3r. Notificar el present acord a l'empresa interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2.3. Expedient de transferències de crèdit. 11/2019

Aprovar l’expedient núm. 11//2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

1610.61950
HONORARIS REDACCIÓ I

DIRECCIÓ MILLORA XARXA
AIGUA P. INV. FIN. SOST.

5.808,00

4320.62702 REDACCIÓ PROJECTE BOULEVAR 17.545,00

4540.21000
INFRAESTRUCTURES I BÉNS

NATURALS
2.649,37

26.002,37

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES

2110.16000 SEGURETAT SOCIAL 26.002,37

26.002,37

L’import  dels  crèdits  que es  minoren  coincideix  amb els  crèdits  que s’incrementen  i  d’aquesta
manera queda anivellat el pressupost, així com imposa l’article 16.2 del RD 500/90, de 20 d’abril.

2.2.4. Pagament d'expedient sancionador correguda de bous 2016.

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 6.000 € en
concepte  de sanció del  procediment  sancionador RA 30/17,  per  la  comissió d’una infracció  en
matèria de protecció d’animals, en la correguda de bous de l’any 2016. La present sanció s’ha de
pagar a l’Agència Tributària de les Illes Balears i té un recàrrec de constrenyiment del 5%, per tant
s’han de pagar 6.300 €.

2n. Notificar el present acord a les parts interessades, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Esports
2.3.1.  Revocació del contracte menor d’obres “POLIESPORTIU: TANCAMENT ZONA DE
FEMS” que es va aprovar en la Junta de Govern Local de dia 15 d’abril de 2019, i nova
adjudicació.
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1. Revocar l'acord de la Junta de Govern Local de data 15 d'abril de 2019.

2.- Adjudicar el contracte menor d’obres “POLIESPORTIU: TANCAMENT ZONA DE FEMS”,  a
l'empresa Construccions Fons-Estel S.L., amb càrrec a l’aplicació 3420.21200 del vigent pressupost
municipal, per l'import total de 4.577,79 euros.

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

2.4. Medi Ambient i Agricultura
2.4.1. Resolució del contracte del servei de neteja d’edificis municipals

PRIMER.- Incoar l’expedient administratiu per a la resolució del contracte administratiu de serveis
de  neteja  dels  edificis  municipals  entre  la  mercantil  YDARA  GLOBAL  SERVICES  S.L.  i
l’Ajuntament  de  Muro,  per  la  següent  causa  imputable  al  contractista:  incompliment  de  les
obligacions essencials consistents en manca d’abonament puntual de les quotes corresponents a la
Seguretat Social.

SEGON.-  Proposar  la  resolució  del  contracte  administratiu  de  serveis  de  neteja  dels  edificis
municipals,  entre la mercantil  YDARA GLOBAL SERVICES S.L i l’Ajuntament de Muro, per
causa imputable al contractista, proposant la incautació de la garantia definitiva.

TERCER.- Atorgar tràmit d’audiència al contractista, per tal que al·legui quant estimi oportú en el
termini màxim de deu dies naturals a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació del
present acte administratiu. Així mateix, en cas de formular-se oposició per part del contractista, es
procedirà a la sol·licitud del pertinent Dictamen a l’òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma. 

2.5. Sanitat i Serveis Socials

2.5.1. Instancia sol·licitant un canvi de nom dels drets funeraris dels ninxols núm. 67 i 68.   

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

2.5.2. Instancia sol·licitant  un nou títol de drets funeraris del ninxols núm. 65 i 66   

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

2.5.3. Instancia sol·licitant el trasllat de les restes de la sep. 21PA al ninxol 110(PA)   

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

2.6. Turisme i Zona Costanera
2.6.1. Aprovació contracte menor serveis honoraris per a la redacció del projecte de Bulevard
en Platja de Muro-Fase A (en base a pressupost)   
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1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista JOSE IGLESIAS ESTELLÉS, per un
import de 17.545,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
4320.62702 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.

2.7. Urbanisme i Obres
2.7.1.  Aprovació  contracte  menor  subministraments  compra  furgoneta  d'ocasió  Citroën
Jumpy per a la brigada d'obres (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista PEP PERELLÓ S.L., per un
import de 14.399,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1560.62400 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.

2.7.2.  Aprovació contracte menor serveis  honoraris  per a la  redacció del  projecte d'obres
d'inversió de competència municipal corresponent a la convocatòria de subvencions 2019 del
Consell de Mallorca (en base a pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista JOSE IGLESIAS ESTELLES, per un
import de 5.808,00 € (IVA inclòs).
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2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1610.61950 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.

2.7.3.  Aprovació contracte menor obres embornal en avinguda santa Margalida (en base a
pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista EXCAVACIONES Y OBRA PÚBLICA
BOU SL, per un import de 1.179,75 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1600.21000 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.

3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1. Revocar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de maig de 2019, consistent en 
aprovar el projecte de millora de les condicions d’accessibilitat universal en el carrer Major 
així com l’expedient de contractació

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

Revocar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de maig de 2019, consistent en aprovar el
projecte de millora de les condicions d’accessibilitat universal en el carrer Major, l’expedient de
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contractació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques que
han de regir el contracte, autoritzar la despesa i la seva publicació, així com designar els membres
de  la  mesa  de  contractació,  donada  l’errada  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars,
consistent en la manca d’adaptació a les obres de la convocatòria.

3.1.2. Revocar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de maig de 2019, consistent en
aprovar el projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua al carrer Gómez Ulla, així
com l’expedient de contractació

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

Revocar l’acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de maig de 2019, consistent en aprovar el
projecte  de  millora  de  la  xarxa  de  distribució  d’aigua  al  carrer  Gómez  Ulla,  l’expedient  de
contractació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques que
han de regir el contracte, autoritzar la despesa i la seva publicació, així com designar els membres
de  la  mesa  de  contractació,  donada  l’errada  del  plec  de  clàusules  administratives  particulars,
consistent en la manca d’adaptació a les obres de la convocatòria.

3.1.3.  Expedient  de  contractació  de  les  obres  de  millora  de  les  condicions  d’accessibilitat
universal al carrer Major

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

PRIMER. Aprovar  el  projecte  de  millora  de  les  condicions  d’accessibilitat  universal  al  carrer
Major,  presentat  en aquest Ajuntament,  signat per l’enginyer  de camins,  canals  i  ports Sr.  José
Maria Iglesias Estellés, visat pel Col·legi de Enginyers de Camins, Canals i Ports de Balears, amb el
número 9243/PR/61, de data 7 de setembre de 2018.

SEGON. Aprovar  l'expedient  de contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  per  les
obres consistents en la millora de les condicions d’accessibilitat universal al carrer Major, amb un
pressupost base de licitació per import de 55.990,43 euros (IVA no inclòs), i un valor total de l’obra
per import de 67.748,42 euros (IVA inclòs), més el cànon de gestió de residus que és de 8.657,21 €
(IVA inclòs), resulta un total de 76.405,63 €, i convocar la seva licitació.

TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques
que han de regir el contracte mitjançant procediment obert simplificat.

QUART. Autoritzar  la  despesa  derivada  del  present  contracte,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 1532.61904 del vigent pressupost municipal.

CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

SISÈ. Publicar  en  el  perfil  de  contractant  tota  la  documentació  integrant  de  l'expedient  de
contractació,  en  particular  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars.  La  documentació
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necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible  aquest dia de publicació de
l'anunci de licitació.

SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil
de contractant:

 Joan Escalas Noceras, com a president de la Mesa.
 Antònia Cladera Perelló, com a secretària de la Mesa.
 Vocals:

o Pedro Martorell Bestard, TAG d'Urbanisme.
o José Gómez de la Cruz, interventor.
o Francisco Sabater Mulet, secretari.

SETÈ. Notificar aquest acord al director de l'obra adjuntant-li el plec de clàusules administratives
particulars corresponents.  

3.1.4. Expedient de contractació de les obres de  millora de la xarxa de distribució d’aigua al
carrer Gómez Ulla

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

PRIMER. Aprovar el projecte de millora de la xarxa de distribució d’aigua al carrer Gómez Ulla,
presentat  en aquest  Ajuntament,  signat  per  l’enginyer  de camins,  canals  i  ports  Sr.  José Maria
Iglesias Estellés,  visat  pel Col·legi de Enginyers de Camins,  Canals i  Ports  de Balears,  amb el
número 9242/PR/61, de data 7 de setembre de 2018.

SEGON. Aprovar  l'expedient  de contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  per  les
obres consistents en la millora de la xarxa de distribució d’aigua al carrer Gómez Ulla, amb un
pressupost base de licitació per import de 124.649,87 euros (IVA no inclòs), i un valor total de
l’obra per import de 150.826,34 euros (IVA inclòs), més el cànon de gestió de residus que és de
2.544,00 € (IVA inclòs), resulta un total de 153.370,34 €, i convocar la seva licitació.

TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques
que han de regir el contracte mitjançant procediment obert simplificat.

QUART. Autoritzar  la  despesa  derivada  del  present  contracte,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 1610.61949 del vigent pressupost municipal.

CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

SISÈ. Publicar  en  el  perfil  de  contractant  tota  la  documentació  integrant  de  l'expedient  de
contractació,  en  particular  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars.  La  documentació
necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible  aquest dia de publicació de
l'anunci de licitació.
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SETÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil
de contractant:

 Joan Escalas Noceras, com a president de la Mesa.
 Antònia Cladera Perelló, com a secretària de la Mesa.
 Vocals:

o Pedro Martorell Bestard, TAG d'Urbanisme.
o José Gómez de la Cruz, interventor.
o Francisco Sabater Mulet, secretari.

SETÈ. Notificar aquest acord al director de l'obra adjuntant-li el plec de clàusules administratives
particulars corresponents.  

3.2. Comptes i Hisenda
3.2.1. Aprovació de contractes menors

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

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
44.265,18€.

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._

Veure Plataforma de Contractació del Sector Públic.

3.3. Administració i Personal
3.3.1.  Aprovació de bases per a la constitució de borsa de treball de Director/a Residència
Reina Sofia de Muro

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

1r. Aprovar les bases del procediment selectiu, mitjançant concurs, per a la creació d’una borsa de
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feina  de  Director/a  de  la  Residència  Reina  Sofia  de  Muro,  per  cobrir  les  necessitats  urgents,
substitucions, vacants i altres incidències, com a personal laboral temporal.

2n.  Publicar  les  bases  al  BOIB,  al  tauler  d’edictes  de  la  Corporació  i  a  la  plana  Web  de
l’Ajuntament.

3.3.2.  Aprovació  contracte  menor  serveis  redacció  documentació  administrativa,  tècnica  i
econòmica per la  licitació  de  contracte  de neteja  d'edificis  municipals  de  l'ajuntament  de
Muro (en base a pressupost)   

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.-  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  JUAN  MATEO  HORRACH
TORRENS, per un import de 2.890,29 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9200.22706 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.

3.3.3.  Sol.licitud del partit polític MÉS PER MURO relativa a la  cessió de l'ús del teatre
municipal per a la realització de debat públic

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

1r.- Acceptar la sol.licitud de cessió de l'ús del teatre municipal per a la realització de debat públic,
el proper dimecres dia 22 de maig, de les 19 hores a les 24 hores.

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

3.3.4.  Sol.licitud  del  partit  polític  PARTIT POPULAR relativa  a  l'espai  de  l'avda.  Santa
Catalina Tomás per a acte de campanya electoral

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
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1r.- Acceptar la sol.licitud  del partit polític PARTIT POPULAR relativa a l'espai de l'avda. Santa
Catalina Tomás per a fer el fi de campanya el dia 24 de maig de 2019, de les 17 hores a les 24
hores; aíxí com un palco, 200 cadires i 20 taules.

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

3.4. Sanitat i Serveis Socials
3.4.1. Sol·licitud d'ajuda económica UGN 

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

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 450 € concepte
d’ajuda econòmica d’urgent necessitat.

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

3.4.2. Sol·licitud d'ajuda económica UGN . 

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

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconéixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de 500 € en
concepte d’ajuda econòmica 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 08:50
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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