
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM.  46
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
   DEL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2018

ASSISTENTS

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

A la  Sala  de Juntes  de l'Ajuntament  de Muro, essent  el  dia81 d’octubre de 2018,  es
reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, prèvia convocatòria i citació feta en
legal forma a l'objecte de celebrar sessió ordinària.

Presideix la sessió el Sr. Martí Fornés Carbonell, batle president.

Hi són presents José Gómez de la Cruz, interventor accidental i Francesc Sabater Mulet,
secretari interí, que dóna fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 08.00 h es declara oberta essent l’hora assenyalada, i es
tracten els assumptes següents:

1.    EXPEDIENT DE  CONTRACTACIÓ  DEL SERVEI  DE  METGE  PER  A LA  
RESIDÈNCIA  REINA  SOFIA  DE  MURO,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT (EXP. 21/2018).  

1r.  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  pel
servei de metge de la Residència Reina Sofia, amb una durada de dos anys, per un import
total de 39.000,00 euros (IVA exempt), convocant la seva licitació.

2n. Autoritzar per a l’anualitat de 2018, la despesa derivada del present contracte, amb
càrrec a  l’aplicació pressupostària 2350.22727 del vigent pressupost municipal de 2018.

Així  mateix,  al  tractar-se  d’una  despesa  de  caràcter  plurianual,  l’Ajuntament  haurà
d’assumir  el  compromís  d’incloure  en  el  pressupost  de  l’exercici  de  2019,  el  crèdit
adequat i suficient per fer front a les obligacions derivades del mateix.  

3r.  Aprovar  el  plec  de clàusules  administratives  particulars  i  el  plec de prescripcions
tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert simplificat.

4t. 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.

5è. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
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contractació,  en  particular  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  de
prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes
ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

6è. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:

- El Sr. Martí Fornés Carbonell, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President
de la Mesa.
- La Sra. Damiana Ramis Ramis, Regidora de l'Ajuntament, Vocal.
- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l'Ajuntament.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, secretari de la Corporació. Vocal
- El Sr.  José Gómez de la Cruz, interventor de la Corporació, Vocal.
- La Sra. Antònia Cladera Perelló, funcionària de carrera de la Corporació, que actuarà
com a secretària de la Mesa.

2.   EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE FISIOTERAPEUTA PER  
A LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA DE MURO, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT (EXP. 22/2018).  

1r.  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  pel
servei de fisioterapeuta de la Residència Reina Sofia, amb una durada de dos anys, per un
import total de 42.000,00 euros (IVA exempt), convocant la seva licitació.

2n. Autoritzar per a l’anualitat de 2018, la despesa derivada del present contracte, amb
càrrec a  l’aplicació pressupostària 2350.22727 del vigent pressupost municipal de 2018.

Així  mateix,  al  tractar-se  d’una  despesa  de  caràcter  plurianual,  l’Ajuntament  haurà
d’assumir  el  compromís  d’incloure  en  el  pressupost  de  l’exercici  de  2019,  el  crèdit
adequat i suficient per fer front a les obligacions derivades del mateix.  

3r.  Aprovar  el  plec  de clàusules  administratives  particulars  i  el  plec de prescripcions
tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert simplificat.

4t. 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.

5è. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació,  en  particular  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  de
prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes
ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

6è. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:

- El Sr. Martí Fornés Carbonell, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President
de la Mesa.
- La Sra. Damiana Ramis Ramis, Regidora de l'Ajuntament, Vocal.
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- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l'Ajuntament.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, secretari de la Corporació. Vocal
- El Sr.  José Gómez de la Cruz, interventor de la Corporació, Vocal.
- La Sra. Antònia Cladera Perelló, funcionària de carrera de la Corporació, que actuarà
com a secretària de la Mesa.

3. REQUERIMENT DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2
RELATIU A INFORME SOBRE LES ACTUACIONS DUTES A TERME PER A
L'EXECUCIÓ DEL DECRET DEL MATEIX JUTJAT DE DATA 20 DE JUNY DE
REQUERIMENT DE PAGAMENT, DINTRE DEL PROCEDIMENT D'EXECUCIÓ
DE TÍTOLS JUDICIALS 5/2018 CUP COMPTE PROCURADOR 18/2016.  

Es deixa damunt la taula. 

4. NOMENAMENT DE LA SRA. VICTORIA NOCERAS TAULER, ADVOCADA
PER A DEFENSAR L’AJUNTAMENT DINTRE DEL PROCEDIMENT   ORDINARI  
493/2018 DE DEMANDA DE DRET I RECLAMACIÓ  DE QUANTITAT PER PART
DE  LAURA  ALHAMA  CHACÓN,  QUE  ES  SEGUEIX  DAVANT  EL JUTJAT
SOCIAL NÚM. 4 DE PALMA.  

1r. Nomenar l'advocada Victoria Noceras Tauler, per a defensar l’Ajuntament dintre del
procediment  ordinari 493/2018 de demanda de dret i reclamació de quantitat per part de
Laura Alhama Chacón, que es segueix davant el jutjat social núm. 4 de Palma.

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

5.  DONAR  COMPTE  DE  L'ESCRIT  DE  L'AJUNTAMENT  DE  SANTA
MARGALIDA RELATIU A COMUNICACIÓ DE LA INTERPOSICIÓ DE RECURS
CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU,  PROCEDIMENT  ORDINARI  52/2018,  PER
PART  DE  L'AGÈNCIA  BALEAR  DE  L'AIGUA  I  QUALITAT  AMBIENTAL
(ABAQUA)  CONTRA L'ACORD  DEL PLE  DE  L'AJUNTAMENT  DE  SANTA
MARGALIDA DE DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2017 EN EL QUE ES RESOL EL
CONVENI  PER  A LA CONSTRUCCIÓ  DE  DEPURADORA EN  EL TERME
MUNICIPAL DE SANTA MARGALIDA.  

Es dóna compte de l'escrit de l'Ajuntament de Santa Margalida de data 20 de setembre de
2018 (R.E. núm. 2720 de 20.09.2018) relatiu a comunicació de la interposició de recurs
contenciós administratiu,  procediment ordinari  52/2018, per part de l'Agència Balear de
l'Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA) contra l'acord del ple de l'Ajuntament de Santa
Margalida de data 30 de novembre de 2017 en el que es resol el conveni per a la construcció
de depuradora en el terme municipal de Santa Margalida.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
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6.  DONAR  COMPTE  DE  LA SENTÈNCIA DE  JUTJAT  DEL CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2018 RELATIVA A
DEMANDA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER MANCA D'EXECUCIÓ
DEL PROJECTE DE COMPENSACIÓ DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ DE SON
FONT.  

Es dóna compte de la sentència de Jutjat del contenciós administratiu núm. 1 de data 18 de
setembre de 2018 relativa  a  desestimació del  recurs  contenciós  administratiu  interposat
contra la desestimació per silenci de la sol·licitud de data 15 de setembre de 2015, de
responsabilitat patrimonial per manca d'execució del projecte de compensació de la Unitat
d'Actuació de Son Font, imposant les costes al recorrent.

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

7.  APROVACIÓ  DEL  PLA  DE  SEGURETAT  I  SALUT  DE  L'OBRA  DE
“MILLORA  I  SUPRESSIÓ  DE  BARRERES  ARQUITECTÒNIQUES  I
REPARACIÓ  D'HUMITATS  EN  FAÇANES  I  DE  PLANTA  BAIXA  DEL
COL·LEGI SANT FRANCESC D'ASSIS DE MURO”.

1r. Acceptar i per tant, aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Millora i supressió de
barreres arquitectòniques i reparació d'humitats en façanes i de planta baixa del col·legi Sant
Francesc d'Assis de Muro”. 

2n. Notificar el present acord a l'empresa contractista pel seu coneixement i als efectes de
què   doni  trasllat  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  la  referida  obra  a  l'autoritat  laboral
competent.

8. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT EN EL JURAT
D'EXPROPIACIÓ  DINTRE  DEL  PROCEDIMENT  EXPROPIATORI  PER
MINISTERI DE LA LLEI DE LA FINCA REGISTRAL NÚM. 6635 (EL VERGER
I EL CLOS, CARRER PERELLÓ 1 DE MURO).

1r. Designar els tècnics que han de formar part de la composició del Jurat d'Expropiació en
representació de l'Ajuntament de Muro: 

Titular: Gregorio de Vicente Cuadrado.
Substituta: Pilar Riera Vicens.

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

9.  SOL·LICITUD  DE  LLICÈNCIA  SENSE  RETRIBUCIÓ  PER  ASSUMPTES
PROPIS.  

1r. Concedir a la treballadora de l’Ajuntament de Muro una llicència sense retribució per
assumptes propis des del dia 15 de desembre de 2018 fins al 15 de gener de 2019; 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.

4



2n. Notificar el present acord a la interessada, i a la Direcció de la Residència Reina Sofia,
per al seu coneixement i als efectes oportuns.

10.  SOL·LICITUD  DE  L'ASSOCIACIÓ  “SENSE  FILTRE”  RELATIVA A LA
UTILITZACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS EL PROPER DIA 27 D'OCTUBRE DE 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda informar del següent:

1r.  Pel  que  fa  a  l'espai  del  Convent/Col·legi  Sant  Francesc,  només  és  possible  la
utilització de l'entrada.

2n. Només és possible la utilització de l'espai de defora del Matadero Municipal.

3r. El teatre vell no és propietat de l'Ajuntament.

4t. Pel que fa a la utilització de la zona de l'església, s'ha de sol·licitar al Rector.

5è. Pel que fa a la la utilització de la zona del Museu, s'ha de sol·licitar al Consell de
Mallorca.

11. ESCRIT RELATIU A CESSIÓ DE MOBILIARI A L'AJUNTAMENT.

Acceptar l'esmentada cessió de mobiliari.

12.   CONVENI  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE  MURO  I  L'ENTITAT  “DSR
DENTISTAS  SOBRE  RUEDAS”  PER  A  L'ASSISTÈNCIA  BUCODENTAL
SOLIDÀRIA A PERSONES AMB MANCANÇA DE RECURSOS.

Es deixa damunt la taula.

13.  ESCRIT  DE  SOL·LICITUD  D'AUTORITZACIÓ  PER  A  CANCEL·LAR
CONDICIÓ  RESOLUTÒRIA  PER  A  PODER  VENDRE  HABITATGE
PARTICULAR.  

1r.  Autoritzar la cancel·lació de la condició resolutòria per la que es reservava un 20% dels
habitatges a favor de funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament de Muro, per a poder
vendre habitatge particular del carrer Jaime III núm. 11, 1r D.

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

14.  ESCRIT  RELATIU  A  SOL·LICITUD  DE  CERTIFICAT  DE  SERVEIS
PRESTATS DEL PERÍODE TREBALLAT COM A CUINERA DE LA RESIDÈNCIA
REINA SOFIA DE MURO.  

Demanar  informe  de  la  Directora  de  la  Residència  Reina  Sofia  sobre  la  sol·licitud
esmentada.
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15. SOL·LICITUD D’INFORME DEL SERVEI D’ACTIVITATS CLASSIFICADES
DEL CONSELL DE  MALLORCA RELATIU  A AUTORITZACIÓ  PER  A LA
REALITZACIÓ DE LA PROVA ESPORTIVA DE RECORREGUT ANOMENADA
“TRIATLON SPRINT PLATJA DE MURO” QUE TENDRÀ LLOC EL DIA 14
D'OCTUBRE DE 2018, I QUE TÉ PREVIST EL PAS, ENTRE D’ALTRES, PEL
MUNICIPI DE MURO.  

1r. Informar favorablement la viabilitat de la prova esportiva condicionat al compliment
de les condicions tècniques establertes a l'informe del Sotsinspector; amb la col·laboració
de la Policia Local durant el seu pas pel terme municipal. 

2n.  Comunicar  el  present  acord  al  Servei  d’Activitats  Classificades  del  Consell  de
Mallorca, i a la Policia Local de Muro, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1  6. SOL·LICITUD D’INFORME DEL SERVEI D’ACTIVITATS CLASSIFICADES  
DEL CONSELL DE  MALLORCA RELATIU  A  AUTORITZACIÓ  PER  A LA
REALITZACIÓ DE LA PROVA ESPORTIVA DE RECORREGUT ANOMENADA
“LONG  COURSE  WEEKEND  BIKE  DAY”  QUE  TENDRÀ  LLOC  EL DIA 28
D'OCTUBRE DE 2018, I  QUE TÉ PREVIST EL PAS, ENTRE D’ALTRES, PEL
MUNICIPI DE MURO.  

Es deixa damunt la taula.

17. CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE    DEFENSA DE  L’AJUNTAMENT  
DINTRE DEL PROCEDIMENT ORDINARI 493/2018.  

1r.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa “servei  de  defensa  de  l’Ajuntament  dintre  del
procediment ordinari 493/2018” davant el Jutjat del Social núm. 4 de Palma, per part de
Victoria Noceras Tauler, per un import de 600,00 € + 126 IVA: total 726,00 euros, a la
partida 9220 22604.

2n. Notificar el present acord a Victoria Noceras Tauler.

18.    CONTRACTE  MENOR  DEL  SERVEI  DE  REPRESENTACIÓ  DE  
L'AJUNTAMENT DAVANT EL PROCEDIMENT EXPROPIATORI DE LA FINCA
REGISTRAL NÚM. 6635 (EL VERGER I EL CLOS, CARRER PERELLÓ 1 DE
MURO).  

1r.  Autoritzar i  disposar la despesa servei de representació de l’Ajuntament davant el
procediment  expropiatori  de la  finca  registral  núm. 6635 (El  Verger  i  el  Clos,  carrer
Perelló 1 de Muro”, per part de Gregorio de Vicente Cuadrado, per un import de 4.000,00
€ + 840 IVA: total 4.840,00 euros, a la partida 9220 22604.

2n. Notificar el present acord a Gregorio de Vicente Cuadrado.
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19. AJUTS ECONÒMICS D’URGÈNCIA SOCIAL OCTUBRE 2018.  

Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  dels  següents  ajuts
econòmics  d’urgència  social,  amb  càrrec  a  l’aplicació  pressupostària  2310.48900  del
pressupost de despeses.

20. AJUT ECONÒMIC FORMACIÓ PERSONAL CORPORACIÓ.

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament.

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

21. APROVACIÓ CONTRACTE MENOR PER  “CURSOS NO REGLATS AULA
D’ADULTS”.

1r. Autoritzar i disposar la despesa de serveis per la gestió dels cursos no reglats per a
l’Aula d’Adults, per part de l’empresa ASSOCIACIÓ FACTORIA DE SOMNIS, per un
import de 14.999,40 euros (iva EXEMPT) = 14.999,40 euros, a la partida 3280.22731.

2n. Notificar el present acord a la empresa ASSOCIACIÓ FACTORIA DE SOMNIS.

22. APROVACIÓ CONTRACTE MENOR “SUBSTITUCIÓ BOMBA NÚM. 1 POU
IMPULSIÓ LAGO I”.

1r.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa “SUBSTITUCIÓ   BOMBA NÚM.  1  del  POU
IMPULSIÓ  DEL  LAGO  I”,  per  part  de  l’empresa  AQUAMBIENT  SERVICIOS
SECTOR AGUA SAU, per un import de 2.430,43 €+IVA (510,39 euros): total 2.940,82
euros, a la partida 1610.61902.

2n. Notificar el present acord a AQUAMBIENT SERVICIOS SECTOR AGUA SAU.

23.  APROVACIÓ  CONTRACTE  MENOR  “NOU  QUADRE  ELÈCTRIC  I
ALARMA POU IMPULSIÓ SES FOTGES”.

1r. Autoritzar i disposar la despesa “NOU QUADRE ELÈCTRIC I ALARMA PER EL
POU  IMPULSIÓ  DE  SES  FOTGES”,  per  part  de  l’empresa  AQUAMBIENT
SERVICIOS SECTOR AGUA SAU, per un  import de 1.972,54 €+IVA (414,23 euros):
total 2.386,77 euros, a la partida 1610.61902.

2n. Notificar el present acord a AQUAMBIENT SERVICIOS SECTOR AGUA SAU.
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24. RESOLUCIÓ PER LA QUE ES CONCEDEIX LES SUBVENCIONS NOMINA-
TIVES A LA ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER, ASSOCIACIÓ
TERCERA EDAT VERGE DE LLUC, ASSOCIACIÓ SEGONA EDAT NI FIGA NI
RAÏM, PARRÒQUIA SANT ALBERT MAGNE   I   PARRÒQUIA  SANT JOAN BAP  -  
TISTA.  

La Regidoria de Cultura amb l’objectiu de fomentar la cultura exercint la competència de
foment de la cultura i de equipament cultural recollida en l’article 25 de la LRBRL, va
consignar al pressupost 2018 una subvenció nominativa a les associacions esmentades.

L’article 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei 38/2003, de
17 de  novembre,  General  de Subvencions  estableix  que l’acte  de concessió tindrà el
caràcter de bases reguladores als efectes de la Llei General de Subvencions.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1r.  Concedir  la  següent  subvenció  nominativa  amb  els  requisits  i  condicions  que  a
continuació es detallen:

Beneficiari Import

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL 
CÀNCER

1.700,00

ASS. TERCERA EDAT VERGE DE LLUC 2.500,00

ASSOCIACIÓ SEGONA EDAT NI FIGA NI 
REïM

2.500,00

PARRÒQUIA SANT ALBERT MAGNE 6.250,00

PARRÒAUIA SANT JOAN BAPTISTA 6.250,00

Condicions de les subvencions:

1. OBJECTE

L’objecte de la subvenció son activitats al terme municipal de Muro o fora d'aquest en el
cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat, i que complementin
i-o supleixin la competència municipal.

Seran subvencionables les activitats culturals  programades i  relacionades amb les arts
escèniques i plàstiques, les ciències, les lletres, la música, les xerrades, col·loquis, cursos
i  conferències,  activitats  d’oci  i  temps  lliure,  així  com les  activitats  de  restauració  i
conservació d’edificis destinats al culte, obres d'art, dins l’àmbit de les competències de
les Regidories de Cultura.

2. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

Per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la
subvenció existeix crèdit adequat i suficient als pressuposts i partides pertinents de l’any
2018.
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3340.48910 ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER 1.700,00

3340.48911 ASS. TERCERA EDAT VERGE DE LLUC 2.500,00

3340.48912 ASSOCIACIÓ SEGONA EDAT NI FIGA NI REïM 2.500,00

3360.78901 APORTACIÓ PARRÒQUIA SANT ALBERT MAGNE 6.250,00

3360.78905 APORTACIÓ PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA 6.250,00

3.  COMPATIBILITAT  DE  LA  SUBVENCIÓ  AMB  ALTRES  AJUDES  QUE
PUGUIN OBTENIR-SE PER AL MATEIX FI.

Les  subvencions  objecte  d’aquestes  bases  són  compatibles  amb  altres  ajudes  o
subvencions concedides per altres administracions públiques o ens privats, si l’import
total subvencionat per les administracions públiques no supera el cost total de l’activitat.

Les entitats beneficiàries tenen l’obligació de comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de
qualsevol  subvenció  o  ajuda  per  a  la  mateixa  finalitat  procedent  de  qualsevol
administració o ens privat, siguin nacionals o internacionals.

4. TERMINIS I FORMA DE PAGAMENT.

El pagament es realitzarà una vegada justificada per part del beneficiari el compliment de
la finalitat de la subvenció i de les despeses realitzades, mitjançant transferència bancària.

La data màxima de pagament és el 31 de desembre de 2018.

5. TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

Abans del 30 de novembre de 2018.

6. FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.

Modalitat  de  compte  justificatiu  amb  aportació  de  justificants  de  despesa  (Art.  72
Reglament Llei General de Subvencions).

Documentació a aportar:
Memòria de actuació justificativa  de les activitats realitzades.
Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades formada per:

Relació de les despeses de l’activitat, import, data de emissió de la factura i
data de pagament.

Factures  o  documents  de  valor  probatori  equivalent  en  el  tràfic  jurídic
mercantil i documentació acreditativa del pagament.

Relació  detallada  d’altres  ingressos  o  subvencions  que  hagin  finançat
l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.

7. DOCUMENTACIÓ ADICIONAL A PRESENTAR.

Declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció.
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Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Certificat bancari  de les dades del compte corrent de l’entitat  on se sol·licita que
s’efectuï  l’ingrés  de la  subvenció que,  si  s’escau,  es  concedeixi. Si  ja  han estat
beneficiaris  d’alguna  subvenció  per part  de  l’Ajuntament  de  Muro,  aquesta
documentació no s’ha de tornar a presentar.

RELACIÓ DE JUSTIFICANTS

FACTURA NÚMERO DATA QUANTITAT DATA
PAGAMENT

ACTIVITAT

 TOTAL: 

Aquest compte justificatiu correspon al cost total definitiu de l'ajuda a dalt indicada,  els
justificants de la qual s'adjunten annexos en aquesta relació.

Muro, a     de           de 2018

El/la representant del centre o entitat

DECLARACIÓ 

D/ña.__________________________________________________________________

DNI num._________________ i domicili al ____________________________d’aquest 

municipi, en qualitat de __________________________________________________

10



Telef.__________

DECLARO  que  no  hi  ha  cap  causa  de  prohibició  per  rebre  la  subvenció  adreçada
activitats culturals programades i relacionades amb les arts escèniques i plàstiques, les
ciències, les lletres, la música, les xerrades, col·loquis, cursos i conferències, activitats
d’oci i temps lliure, així com les activitats de restauració i conservació d’edificis destinats
al culte.

I perquè consti, signa la present a Muro, a ______de_____________________de 2018.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. APROVACIÓ DE CONTRACTES MENORS.  

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL CONSTRUCCIÓ ESCOMESES

CM1154/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1154/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
36,76 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
relació  amb  la  tramitació  del  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS i  en
compliment de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _

1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest Ajuntament té la necessitat de MATERIAL CONSTRUCCIÓ ESCOMESES, per
la  qual  cosa  es  considera  necessària  la  contractació  d’una  empresa  per  a  la  seva
realització, sent l’actuació que es pretén contractar adequada a la finalitat perseguida.
_
2n. Dades del SUBMINISTRAMENTS a contractar.
A  la  vista  del  valor  estimat  del  contracte,  i  ateses  les  característiques  del
SUBMINISTRAMENTS, es considera que el procediment més adequat és el contracte
menor, en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:
_

1. Definició de l’objecte del contracte: MATERIAL CONSTRUCCIÓ ESCOMESES.
_

2. Pressupost màxim:   36,76 euros. IVA:    7,72 euros. Total:   44,48 euros.
_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.
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De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
CONSTRUCCIÓ  ESCOMESES,  al  contractista  MURO  SUMINISTROS  DE
ALBAÑILERIA SL, NIF B07098700, per un import de 44,48 euros (36,76 euros, i 7,72
euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1 DIA/ES.
_
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  SUBMINISTRAMENTS, 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.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL CONSTRUCCIÓ PLATJA DE MURO

CM1155/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1155/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
19,50 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
relació  amb  la  tramitació  del  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS i  en
compliment de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _

1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest  Ajuntament  té  la  necessitat  de  MATERIAL CONSTRUCCIÓ  PLATGES  DE
MURO, per la qual cosa es considera necessària la contractació d’una empresa per a la
seva  realització,  sent  l’actuació  que  es  pretén  contractar  adequada  a  la  finalitat
perseguida.
_
2n. Dades del SUBMINISTRAMENTS a contractar.
A  la  vista  del  valor  estimat  del  contracte,  i  ateses  les  característiques  del
SUBMINISTRAMENTS, es considera que el procediment més adequat és el contracte
menor, en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:
_

1. Definició de l’objecte del contracte:  MATERIAL CONSTRUCCIÓ PLATJA DE
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MURO.

2. Pressupost màxim:   19,50 euros. IVA:    4,10 euros. Total:   23,60 euros.
_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
CONSTRUCCIÓ PLATGES DE MURO, al  contractista  MURO SUMINISTROS DE
ALBAÑILERIA SL, NIF  B07098700, per un import de    23,60 euros (  19,50 euros, i
4,10 euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1 DIA/ES.
_
2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a
l’aplicació 1730. 21300 del vigent Pressupost municipal.

3r. Un cop realitzat  SUBMINISTRAMENTS, 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.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL CONSTRUCCIÓ PLATJA DE MURO

CM1156/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1156/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
14,31 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
relació  amb  la  tramitació  del  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS i  en
compliment de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _

1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest Ajuntament té la necessitat de  MATERIAL CONSTRUCCIÓ PLATJA MURO,
per  la  qual  cosa es  considera necessària  la  contractació  d’una empresa  per  a  la  seva
realització, sent l’actuació que es pretén contractar adequada a la finalitat perseguida.
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2n. Dades del SUBMINISTRAMENTS a contractar.
A  la  vista  del  valor  estimat  del  contracte,  i  ateses  les  característiques  del
SUBMINISTRAMENTS, es considera que el procediment més adequat és el contracte
menor, en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:
_

1. Definició de l’objecte del contracte:  MATERIAL CONSTRUCCIÓ PLATJA DE
MURO.

_
2. Pressupost màxim:   14,31 euros. IVA:    3,01 euros. Total:   17,32 euros.

_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:

1r. Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
CONSTRUCCIÓ  PLATJA  MURO,  al  contractista  MURO  SUMINISTROS  DE
ALBAÑILERIA SL, NIF B07098700, per un import de 17,32 euros (14,31 euros, i 3,01
euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1 DIA/ES.
_
2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a
l’aplicació 1730. 21300 del vigent Pressupost municipal.
_
3r. Un cop realitzat  SUBMINISTRAMENTS, 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.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL FERRETERIA CEMENTERI

CM1182/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1182/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
25,01 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
relació  amb  la  tramitació  del  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS i  en
compliment de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-.
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Ateses  les següents circumstàncies: _
1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest Ajuntament té la necessitat de MATERIAL FERRETERIA CEMENTERI, per la
qual cosa es considera necessària la contractació d’una empresa per a la seva realització,
sent l’actuació que es pretén contractar adequada a la finalitat perseguida.
_
2n. Dades del SUBMINISTRAMENTS a contractar.
A  la  vista  del  valor  estimat  del  contracte,  i  ateses  les  característiques  del
SUBMINISTRAMENTS, es considera que el procediment més adequat és el contracte
menor, en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:
_

1. Definició de l’objecte del contracte: MATERIAL FERRETERIA CEMENTERI.
_

2. Pressupost màxim:   25,01 euros. IVA:    5,25 euros. Total:   30,26 euros.
_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
FERRETERIA CEMENTERI, al contractista  JUPE MATERIALS DE CONSTRUCCIO
SL, NIF B07218282, per un import de 30,26 euros (25,01 euros, i  5,25 euros d’IVA), i
amb un termini de durada de 1 DIA/ES.
_
2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a
l’aplicació 1640. 21300 del vigent Pressupost municipal.
_
3r. Un cop realitzat  SUBMINISTRAMENTS, 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.

APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE SERVEIS SOLDAR

CM1183/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1183/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
61,20 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
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relació amb la tramitació del contracte menor de SERVEIS i en compliment de l’article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _

1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest  Ajuntament  té  la  necessitat  de  SOLDAR  DESGUÀS  PLAÇA  COMTE
D'EMPURIES, per la qual cosa es considera necessària la contractació d’una empresa per
a  la  seva  realització,  sent  l’actuació  que  es  pretén  contractar  adequada  a  la  finalitat
perseguida.
_
2n. Dades del SERVEIS a contractar.
A la vista del valor estimat del contracte, i ateses les característiques del  SERVEIS, es
considera que el  procediment més adequat és el  contracte  menor,  en ser el  seu valor
estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:
_

1. Definició de l’objecte del contracte: SERVEIS SOLDAR.
_

2. Pressupost màxim:   61,20 euros. IVA:   12,85 euros. Total:   74,05 euros.

Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar el contracte menor de SERVEIS de SOLDAR DESGUÀS PLAÇA COMTE
D'EMPURIES, al contractista  GABRIEL FONT CLOQUELL, NIF  42974910P, per un
import de 74,05 euros (61,20 euros, i 12,85 euros d’IVA), i amb un termini de durada de 1
DIA/ES.
_
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  SERVEIS,  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.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS DE  REPARACIÓ
FURGONETA
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CM1184/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1184/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
953,06 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
relació amb la tramitació del contracte menor de SERVEIS i en compliment de l’article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _

1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest  Ajuntament  té  la  necessitat  de  REPARACIÓ  FURGONETA  IB2027CT
BRIGADA, per la qual cosa es considera necessària la contractació d’una empresa per a
la  seva  realització,  sent  l’actuació  que  es  pretén  contractar  adequada  a  la  finalitat
perseguida.
_
2n. Dades del SERVEIS a contractar.
A la vista del valor estimat del contracte, i ateses les característiques del  SERVEIS, es
considera que el  procediment més adequat és el  contracte  menor,  en ser el  seu valor
estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:
_

1. Definició de l’objecte del contracte: REPARACIÓ FURGONETA.
_

2. Pressupost màxim:  953,06 euros. IVA:  200,14 euros. Total: 1.153,20 euros.
_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar  el  contracte  menor  de  SERVEIS de  REPARACIÓ  FURGONETA
IB2027CT BRIGADA, al contractista  MIQUEL LLUIS QUETGLAS, NIF 43006914L,
per un import de 1.153,20 euros (953,06 euros, i 200,14 euros d’IVA), i amb un termini
de durada de 1 DIA/ES.
_
2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a
l’aplicació 1560. 21400 del vigent Pressupost municipal.
_
3r. Un  cop  realitzat  SERVEIS,  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
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2017-,  comprenent  la  informació  a  publicar  el  seu  objecte,  durada,  l’import
d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL FERRETERERIA BRIGADA

CM1185/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1185/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
59,67 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
relació  amb  la  tramitació  del  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS i  en
compliment de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _

1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest  Ajuntament té la necessitat  de  MATERIAL FERRETERIA BRIGADA, per  la
qual cosa es considera necessària la contractació d’una empresa per a la seva realització,
sent l’actuació que es pretén contractar adequada a la finalitat perseguida.
_
2n. Dades del SUBMINISTRAMENTS a contractar.
A  la  vista  del  valor  estimat  del  contracte,  i  ateses  les  característiques  del
SUBMINISTRAMENTS, es considera que el procediment més adequat és el contracte
menor, en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:
_

1. Definició de l’objecte del contracte: MATERIAL FERRETERERIA BRIGADA.
_

2. Pressupost màxim:   59,67 euros. IVA:   12,53 euros. Total:   72,20 euros.
_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
FERRETERIA BRIGADA,  al  contractista  FERRETERIA CAN  PEP BOU  SL,  NIF
B57444945, per un import de 72,20 euros (59,67 euros, i 12,53 euros d’IVA), i amb un
termini de durada de 1 DIA/ES.
_
2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a
l’aplicació 1560. 21300 del vigent Pressupost municipal.
_
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3r. Un cop realitzat  SUBMINISTRAMENTS, 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.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SERVEIS DE  REPARACIÓ
FURGONETA BRIGADA

CM1186/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1186/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
1.774,74 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
relació amb la tramitació del contracte menor de SERVEIS i en compliment de l’article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _

1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest Ajuntament té la necessitat de REPARACIÓ BERLINGO 6016GXF BRIGADA,
per  la  qual  cosa es  considera necessària  la  contractació  d’una empresa  per  a  la  seva
realització, sent l’actuació que es pretén contractar adequada a la finalitat perseguida.
_
2n. Dades del SERVEIS a contractar.
A la vista del valor estimat del contracte, i ateses les característiques del  SERVEIS, es
considera que el  procediment més adequat és el  contracte  menor,  en ser el  seu valor
estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:
_

1. Definició de l’objecte del contracte: REPARACIÓ FURGONETA BRIGADA.
_

2. Pressupost màxim: 1.774,74 euros. IVA:  372,70 euros. Total: 2.147,44 euros.
_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar el contracte menor de  SERVEIS de  REPARACIÓ BERLINGO 6016GXF
BRIGADA, al  contractista  TOMEU ALZAMORA CALVO, NIF  42985737W, per  un
import de  2.147,44 euros (1.774,74 euros, i 372,70 euros d’IVA), i amb un termini de
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durada de 1 DIA/ES.
_
2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a
l’aplicació 1560. 21400 del vigent Pressupost municipal.
_
3r. Un  cop  realitzat  SERVEIS,  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.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL FERRETERIA GUARDERIA

CM1187/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1187/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
68,52 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
relació  amb  la  tramitació  del  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS i  en
compliment de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _

1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest Ajuntament té la necessitat de MATERIAL FERRETERIA GUARDERIA, per la
qual cosa es considera necessària la contractació d’una empresa per a la seva realització,
sent l’actuació que es pretén contractar adequada a la finalitat perseguida.
_
2n. Dades del SUBMINISTRAMENTS a contractar.
A  la  vista  del  valor  estimat  del  contracte,  i  ateses  les  característiques  del
SUBMINISTRAMENTS, es considera que el procediment més adequat és el contracte
menor, en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:
_

1. Definició de l’objecte del contracte: MATERIAL FERRETERIA GUARDERIA.
_

2. Pressupost màxim:   68,52 euros. IVA:   14,39 euros. Total:   82,91 euros.
_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
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novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:

1r. Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
FERRETERIA GUARDERIA, al contractista  FERRETERIA CAN PEP BOU SL, NIF
B57444945, per un import de 82,91 euros (68,52 euros, i  14,39 euros d’IVA), i amb un
termini de durada de 1 DIA/ES.
_
2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a
l’aplicació 3230. 21300 del vigent Pressupost municipal.
_
3r. Un cop realitzat  SUBMINISTRAMENTS, 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.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL FERRETERIA GRADUADA

CM1188/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1188/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
19,34 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
relació  amb  la  tramitació  del  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS i  en
compliment de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _

1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest  Ajuntament  té  la  necessitat  de  MATERIAL  FERRETERIA  GRADUADA
VELLA, per la qual cosa es considera necessària la contractació d’una empresa per a la
seva  realització,  sent  l’actuació  que  es  pretén  contractar  adequada  a  la  finalitat
perseguida.
_
2n. Dades del SUBMINISTRAMENTS a contractar.
A  la  vista  del  valor  estimat  del  contracte,  i  ateses  les  característiques  del
SUBMINISTRAMENTS, es considera que el procediment més adequat és el contracte
menor, en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:
_

1. Definició de l’objecte del contracte: MATERIAL FERRETERIA GRADUADA.
_
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2. Pressupost màxim:   19,34 euros. IVA:    4,06 euros. Total:   23,40 euros.
_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
FERRETERIA GRADUADA VELLA, al  contractista  FERRETERIA CAN PEP BOU
SL, NIF B57444945, per un import de 23,40 euros (19,34 euros, i  4,06 euros d’IVA), i
amb un termini de durada de 1 DIA/ES.
_
2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a
l’aplicació 3350. 21300 del vigent Pressupost municipal.
_
3r. Un cop realitzat  SUBMINISTRAMENTS, 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.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL FERRETERIA CEMENTERI

CM1189/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1189/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
57,51 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
relació  amb  la  tramitació  del  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS i  en
compliment de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _

1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest Ajuntament té la necessitat de MATERIAL FERRETERIA CEMENTERI, per la
qual cosa es considera necessària la contractació d’una empresa per a la seva realització,
sent l’actuació que es pretén contractar adequada a la finalitat perseguida.
_
2n. Dades del SUBMINISTRAMENTS a contractar.
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A  la  vista  del  valor  estimat  del  contracte,  i  ateses  les  característiques  del
SUBMINISTRAMENTS, es considera que el procediment més adequat és el contracte
menor, en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:

1. Definició de l’objecte del contracte: MATERIAL FERRETERIA CEMENTERI.
_

2. Pressupost màxim:   57,51 euros. IVA:   12,08 euros. Total:   69,59 euros.
_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:

1r. Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
FERRETERIA CEMENTERI, al contractista  FERRETERIA CAN PEP BOU SL, NIF
B57444945, per un import de 69,59 euros (57,51 euros, i  12,08 euros d’IVA), i amb un
termini de durada de 1 DIA/ES.

2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a
l’aplicació 1640. 21300 del vigent Pressupost municipal.
_
3r. Un cop realitzat  SUBMINISTRAMENTS, 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.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL FERRETERIA RESIDÈNCIA

CM1190/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1190/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
145,46 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
relació  amb  la  tramitació  del  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS i  en
compliment de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _
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1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest Ajuntament té la necessitat de MATERIAL FERRETERIA RESIDÈNCIA, per la
qual cosa es considera necessària la contractació d’una empresa per a la seva realització,
sent l’actuació que es pretén contractar adequada a la finalitat perseguida.

2n. Dades del SUBMINISTRAMENTS a contractar.
A  la  vista  del  valor  estimat  del  contracte,  i  ateses  les  característiques  del
SUBMINISTRAMENTS, es considera que el procediment més adequat és el contracte
menor, en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:
_

1. Definició de l’objecte del contracte: MATERIAL FERRETERIA RESIDÈNCIA.
_

2. Pressupost màxim:  145,46 euros. IVA:   30,55 euros. Total:  176,01 euros.
_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:

1r. Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
FERRETERIA RESIDÈNCIA, al contractista  FERRETERIA CAN PEP BOU SL, NIF
B57444945, per un import de 176,01 euros (145,46 euros, i 30,55 euros d’IVA), i amb un
termini de durada de 1 DIA/ES.
_
2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a
l’aplicació 2350. 21300 del vigent Pressupost municipal.
_
3r. Un cop realitzat  SUBMINISTRAMENTS, 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.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
MATERIAL FERRETERIA ESCOLA GRADUADA

CM1191/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1191/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
58,44 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
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relació  amb  la  tramitació  del  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS i  en
compliment de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _

1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest  Ajuntament  té  la  necessitat  de  MATERIAL  FERRETERIA  ESCOLA
GRADUADA, per la qual cosa es considera necessària la contractació d’una empresa per
a  la  seva  realització,  sent  l’actuació  que  es  pretén  contractar  adequada  a  la  finalitat
perseguida.
_
2n. Dades del SUBMINISTRAMENTS a contractar.
A  la  vista  del  valor  estimat  del  contracte,  i  ateses  les  característiques  del
SUBMINISTRAMENTS, es considera que el procediment més adequat és el contracte
menor, en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:

1.  Definició  de  l’objecte  del  contracte:  MATERIAL  FERRETERIA  ESCOLA
GRADUADA.

_
2. Pressupost màxim:   58,44 euros. IVA:   12,27 euros. Total:   70,71 euros.

_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  MATERIAL
FERRETERIA ESCOLA GRADUADA, al contractista  FERRETERIA CAN PEP BOU
SL, NIF B57444945, per un import de 70,71 euros (58,44 euros, i 12,27 euros d’IVA), i
amb un termini de durada de 1 DIA/ES.
_
2n.  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a
l’aplicació 9330. 21300 del vigent Pressupost municipal.
_
3r. Un cop realitzat  SUBMINISTRAMENTS, 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.

APROVACIÓ  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS DE
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ADQUISIÓ VEHICLE

CM1192/2018:

Vist  l’expedient  núm.  CM1192/2018 de  contractació  menor  amb un valor  estimat  de
6.900,00 euros, i un termini d’execució 1 DIA/ES.
Vista la proposta de despesa emesa pel regidor/a de l’àrea de BRIGADA D'OBRES, en
relació  amb  la  tramitació  del  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS i  en
compliment de l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017-.

Ateses  les següents circumstàncies: _

1r. Necessitat del contracte menor (art. 118.1 LCSP 2017).
Aquest Ajuntament té la necessitat de  CRITROEN BERLINGO 8211HYV BRIGADA
MUNICIPAL, per la qual cosa es considera necessària la contractació d’una empresa per
a  la  seva  realització,  sent  l’actuació  que  es  pretén  contractar  adequada  a  la  finalitat
perseguida.
_
2n. Dades del SUBMINISTRAMENTS a contractar.
A  la  vista  del  valor  estimat  del  contracte,  i  ateses  les  característiques  del
SUBMINISTRAMENTS, es considera que el procediment més adequat és el contracte
menor, en ser el seu valor estimat inferior a 15.000 euros, segons les següents dades:
_

1. Definició de l’objecte del contracte: ADQUISIÓ VEHICLE.
_

2. Pressupost màxim: 6.900,00 euros. IVA: 1.449,00 euros. Total: 8.349,00 euros.
_
Vist  l’informe  d’Intervenció,  en  el  qual  s’acredita  l’existència  de  crèdit  suficient  i
s’indica  que  les  competències  com  a  òrgan  de  contractació  s’atribueixen  a  aquesta
batlia/Junta de Govern Local.

De  conformitat  amb  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, es proposa a la Junta de Govern
Local:
_
1r. Adjudicar  el  contracte  menor  de  SUBMINISTRAMENTS de  CRITROEN
BERLINGO 8211HYV BRIGADA MUNICIPAL,  al  contractista  PEP PERELLO SL,
NIF  B57236606,  per  un  import  de  8.349,00 euros  (6.900,00 euros,  i  1.449,00 euros
d’IVA), i amb un termini de durada de 1 DIA/ES.
_
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  SUBMINISTRAMENTS, 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.
_
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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.

26. TRANSFERÈNCIA CRÈDIT 18/2018.  

Aprovar l’expedient núm. 18/2018 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

1610.61902
MILLORA XARXES AIGUA POTABLE I

CLAVEGUERAM
5.327,59

3280.22731 CLASSES AULA D'ADULTS
3.685,75

2350.22727
SERVEIS SOCIOSANITARIS

RESIDÈNCIA
13.426,48

1600.22711
MANTENIMENT ESTACIONS
BOMBEIG PLATJA DE MURO

6490,74

1560.22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 101,88

9220.22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 3.874,47

1730.22724
SERVEIS VIGILÀNCIA I SOCORRISME

PLATJA DE MURO
1.710,25

1610.22501
TRIBUTS DE LES COMUNITATS

AUTÒNOMES
3.594,80

1610.61902
MILLORA XARXES AIGUA POTABLE I

CLAVEGUERAM
11.848,02

1560.21300
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS

TÈCNIQUES I UTILLATGE
32.008,97

2350.21300
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS

TÈCNIQUES I UTILLATGE
5.454,40

3340.22609
ACTIVITATS CULTURALS I

ESPORTIVES
23.812,94

4300.22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 64,92

9220.22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 12.419,66

123.820,87
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B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

Aplicació

Pressupostària
Descripció Baixes

1300.12003 SOUS DEL GRUP C1 11.694,85

2110.16000 SEGURETAT SOCIAL 32.000,00

3290.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX 26.000,00

3290.13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL
TEMPORAL

9.500,00

3400.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX 18.100,00

3280.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL FIX 5.000,00

9200.12003 SOUS DEL GRUP C1 17.826,80

9200.12101 COMPLEMENT ESPECIFIC 3.699,22

 123.820,87

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.

DILIGÈNCIA:  Per fer constar que ha assistit el regidor José Juan Aguiló.

I no havent-hi més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 08.50 h, de tot el
que com a secretari interí en don fe.
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	Demanar informe de la Directora de la Residència Reina Sofia sobre la sol·licitud esmentada.

