
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/33
Data: 30 d'agost de 2021

A les 08:05 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària.

Assisteixen:

Antoni Serra Sastre, batle-president 
Miguel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle
Margarita Ballester Bauzà, 2na. tinenta de batle 
Margarita Maria Forteza Bennasar, 3ra. tinenta de batle
Juana Maria Perelló Trias, 4ta. tinenta de batle

Així mateix assisteixen els regidors Mariano Juan Serra Sabater i Andrés Pedro Cantarellas
Tugores, a l’objecte d’informar de les seves activitats com a regidors.

S'excusen d'assistir:

-
Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. Francisco Sabater Mulet, i per l’interventor 
municipal, Sr. José Gómez de la Cruz.

S’inicia la sessió a les 08:05 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 23/08/2021.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda per estudis. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 29,00€ en 
concepte d’ajuda de formació a la Sra. xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx 

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

2.1.2. Reconeixement serveis previs. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Desestimar la sol·licitud de reconeixement serveis previs Sr. x x x x x  x x x x  x x x x x  
x x x x x x x  .

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

2.1.3. Sol·licitud pagament indemnització per assistència a tribunal. Electricista/Fontaner

Vista la relació de sol·licituds d'indemnització per assistència a tribunal de la prova selectiva
ELECTRICISTA-FONTANER.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització 
per assistència a tribunal selectiu als següents treballadors:

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

2.1.4. Sol·licitud pagament indemnització per assistència a tribunal. Oficial Poliesportiu

Vista la relació de sol·licituds d'indemnització per assistència a tribunal de la prova selectiva
OFICIAL POLIESPORTIU.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització 
per assistència a tribunal selectiu als següents treballadors:

2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.5. Sol·licitud pagament indemnització per assistència a tribunal. Director/a Residència

Vista la relació de sol·licituds d'indemnització per assistència a tribunal de la prova selectiva
DIRECTOR/A DE LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització 
per assistència a tribunal selectiu als treballadors.

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

2.1.6. Premi Jubilació. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 5.943,90€ en
concepte d’ajuda a la jubilació anticipada, al Sr. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

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

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació premis Sant Jaume Es Cós

-  La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els premis de Sant Jaume corregudes Es Cós 2021 als guanyadors per un import total
de 840,00€.

2n.-  Disposar,  reconèixer  l’obligació i  ordenar el  pagament  per un import  de 840,00€ euros en
concepte de les adjudicacions dels premis amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3380.48205.

- Llorenç Vanrell Sastre 43086784X (50,00€)
- Jaime Moragues Horrach 43036493C (50,00€)
- Jaime Moragues Horrach 43036493C (70,00€)
- Francesca Oliver Crespí 41658894Y (50,00€):
- Llorenç Vanrell Sastre 43086784X (50,00€)
- Llorenç Vanrell Sastre 43086784X (40,00€)
- Concepción Moragues Bota 43069049P (90,00€)
- Jaime Moragues Horrach 43036493C (60,00€)
- Rodrigo Willam Tejerina Fernández X8070342X (90,00€)
- Miquel Jaume Genovart 43026744T (60,00€)
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- Francesca Oliver Crespí 41658894Y (40,00€)
- Jaime Moragues Horrach 43036493C (90,00€)
- Concepción Moragues Bota 43069049P (60,00€)
- Jaime Moragues Horrach 43036493C (40,00€)

2.2.2. Aprovació bestretes caixa fixa

Vist que amb data de 04.02.2021, va ser sol·licitat per els regidors amb delegacions de gestió , una
bestreta de caixa fixa per import de 181.747,33 euros, a fi d'atendre despeses corrents de caràcter
periòdic o repetitiu com a dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable,
conservació, atencions protocol·làries, i unes altres de similars característiques.

Vist que amb data 08.02.2021, per resolució de batlia N.º 2021/213 es va aprovar l'autorització de
pagaments amb el caràcter de «bestreta de caixa fixa», nomenant habilitat pagador a Joan Moragues
Pujol.

Vist  que  s’ha  presentat  per  l’habilitat,  compte  justificatiu  i  a  l’aplicatiu  comptable  figuren  els
documents que la suporten.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe d'Intervenció, i de conformitat amb allò
estipulat a la Base 44 de les Bases d’execució del pressupost municipal,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa autoritzat mitjançant Resolució
e Batlia de data 8.02.2021, amb nombre de deslliurament 2021/213, per import de 6.662,23 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.

SEGON. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.

2.2.3. Aprovació de contractes menors

Vists els informes dels regidors de l’Ajuntament de Muro relatius als contractes menors que es
relacionen.

Atès l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la

qual es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i donat que:

PRIMER. Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes:



No s’està alterant l’objecte dels contractes per evitar l’aplicació de les regles generals de 

contractació.

No s’està fraccionant irregularment l’objecte dels contractes per evitar el procediment o la 

publicitat que els correspondria.

No hi ha concatenació, any rere any, d’aquests contractes menors.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
4.018,29 euros.

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.

Esports
2.2.4. Rectificació horaris del Poliesportiu

Vist l’acord de la junta de govern local de dia 21 de juny de 2021 relatiu a la aprovació dels
següents horaris:

Dimecres 24 de juny de 2020 Tancat el poliesportiu excepte piscina descoberta.
Dissabte 15 d’agost de 2020 Tancat el poliesportiu excepte piscina descoberta 
Dilluns 12 d’octubre de 2020 de 9.00 a 13.00 h.
Diumenge 1 de novembre de 2020 TANCAT 
Diumenge 6 de desembre de 2020 TANCAT 
Dimarts 8 de desembre de 2020 de 9.00 a 13.00 h.
Dijous 24 de desembre de 2020 de 7,00 a 16,00 h. (perquè es fa la Marxeta)
Divendres 25 de desembre de 2020 TANCAT
Dissabte 26 de desembre de 2020 TANCAT
Dijous 31 de desembre de 2020 de 7,00 a 16,00 h. (perquè es fa la Marxeta)
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2021 relatiu a l’aprovació 
dels horaris del Poliesportiu, que ha de dir:

Dijous 24 de juny de 2021 Tancat el poliesportiu excepte piscina descoberta. 
Diumenge 15 d’agost de 2021 Tancat el poliesportiu excepte piscina descoberta
Dimarts 12 d’octubre de 2021 de 9.00 a 13.00 h.
Dilluns 1 de novembre de 2021 obert de 9,00 a 13,00 h. 
Dilluns 6 de desembre de 2021 obert de 9,00 a 13,00 h. 
Dimecres 8 de desembre de 2021 obert de 9.00 a 13.00 h.
Divendres 24 de desembre de 2021 de 7,00 a 16,00 h. (perquè es fa la Marxeta)
Dissabte 25 de desembre de 2021 TANCAT
Diumenge 26 de desembre de 2021 TANCAT
Divendres 31 de desembre de 2021 de 7,00 a 16,00 h. (perquè es fa la Marxeta)

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

2.2.5. Expedient de contractació d’obra per a la substitució de la gespa artificial de dues pistes 
de tennis. Adjudicació del contracte.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r- Adjudicar el contracte d’obra per a la substitució de la gespa artificial de dues pistes de tennis,
amb una durada de 6 setmanes,  sense possibilitat  de pròrroga,  a la  UTEP ISTES DE TENNIS
MURO per import de 85.522,26 euros (70.311,56 euros y 14.765,43 euros (21% IVA) per
l’execució de  l’obra  +  404,79  euros  + 40,48  (10% IVA  )  per  la  gestió  de  residus),  amb  les
condicions que es detallen en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i en el projecte
tècnic, i amb les millores següents:

Característiques     tècniques     de     la     gespa  :

Resistència del producte al foc

Qualitat:

ISO 14001/2015 de disseny de paviments de gespa artificial. 
ISO 14001/2015 d'instal·lació de paviments de gespa artificial
ISO 14001/2015 de manteniment de paviments de gespa artificial.

ISO 9001/2015 de disseny de l'empresa subministradora del paviment de gespa artificial. 
ISO 9001/2015 d'instal·lació de l'empresa subministradora del paviment de gespa artificial.
ISO 9001/2015 de manteniment de l'empresa subministradora del paviment de gespa artificial.

Sostenibilitat     medi     ambient  :
Substitució de cèrcol de coronació i millora de l'acabat del mur.
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Aportació de certificat EUCERTPLAST o similar, del fabricant del fil de gespa artificial, complint
la norma UNE-EN 15343:2007 en relació a la traçabilitat i avaluació de conformitat del reciclatge 
de plàstics i contingut en reciclatge de la gespa artificial usada.
Aportació del Certificat ISCC PLUS, emès per Entitat Certificadora Acreditada, del Fabricant de la
gespa artificial, complint la Norma Internacional de Sostenibilitat i Petjada de Carboni (ISCC 
PLUS).
Aportació del Certificat ISCC PLUS, emès per Entitat Certificadora Acreditada, del Fabricant del
fil, complint la Norma Internacional de Sostenibilitat i Petjada de Carboni (ISCC PLUS).

2n- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

3r- Designar com a responsable del contracte a Carmina Vera Gaspar, gerent del Poliesportiu.. 

4t- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.

2.3. Urbanisme i Obres
2.3.1. Exp. 236/2020, Isabel  Riera Vicenç, llicència  urbanística,  per a reforma,  ampliació i
canvi d'ús en el transcurs de les obres en habitatge unifamiliar aïllat, a la parcel·la 752, del
polígon 9.

Examinat l'expedient d'obres núm. 236/2020, del que  és promotora  la SRA. ISABEL RIERA
VICENÇ, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 275, de
data 29 de gener de 2020, sol·licita llicència urbanística, per a REFORMA, AMPLIACIÓ I CANVI
D'ÚS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES A HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la
PARCEL·LA 752 DEL POLÍGON 9, (REF. CAD. 07039A009007520000SD), d'aquest terme
municipal, segons projecte bàsic i d'execució, redactat per l’arquitecte Juan Oliver Fornés, i visat pel
COAIB, amb el núm. 11/00136/20, de data 9 de gener de 2020, i esmena de deficiències, amb visat
11/06993/21, de data 9 de juliol de 2021, i baix la direcció facultativa de l’arquitecte redactor del
projecte.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl rústic. 

Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.

Vist l'informe tècnic, de data 15 de juliol de 2021, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 15 de juliol de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la SRA. ISABEL RIERA VICENÇ, la llicència urbanística, per a REFORMA,
AMPLIACIÓ I CANVI D'ÚS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES A HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la PARCEL·LA 752 DEL POLÍGON 9, núm. 236/2020,
sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.
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2. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 118.684,45 €., amb la taxa pagada de
712,11 € i l’ICIO a pagar de 2.919,63 €.

3. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des
de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o

4. no haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat la corresponent
prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

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

2.3.2. Contracte menor d'obra per a treballs de reparació del col·lector d'impulsió situat a 
Avda. Sineu de Muro.

Vist l’informe del regidor de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

<< Necessitat a satisfer

TREBALLS DE REPARACIÓ DEL COL·LECTOR D’IMPULSIÓ SITUAT A AVDA. SINEU 
DE MURO.

Característiques del contracte
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: TREBALLS DE REPARACIÓ DEL COL.LECTOR D’IMPULSIÓ 
SITUAT A AVDA. SINEU DE MURO.
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 2.423,32€ IVA: 508,90€
Preu: 2.932,21 €
Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació 
Empresa/professional: FCC AQUALIA, SA
NIF/CIF: A26019992

El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.

S’adjunten pressuposts sol·licitats.

En compliment de l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, emeto el següent
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INFORME

Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte:
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
No s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat
que li correspondria.
No hi ha concatenació, any rere any, d’aquest contracte menor.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista FCC AQUALIA, SA, NIF A26019992 per
un import de 2.932,21 € (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 realitzada l’obra, 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, i es tramiti el pagament si
procedeix.

4t.-  El contractista haurà de presentar la factura en format electrònic a través de la plataforma
FACe.

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, 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.

2.3.3. Aprovació de contracte menor de serveis de tall subministrament d'aigua

Vist l’informe de l’enginyer de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

<< Necessitat a satisfer

TALL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ELS DIES 25, 26 I 27 D’AGOST.

Característiques del contracte
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: TALL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA ELS DIES 25, 26 I 27 D’AGOST.
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
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Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 292,56 € IVA: 61,44 €
Preu: 354,00 €
Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació 
Empresa/professional: FCC AQUALIA, SA.
NIF/CIF: A26019992

El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.

S’adjunten pressuposts sol·licitats.

En compliment de l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, emeto el següent

INFORME

Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte:
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
No s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat
que li correspondria.
No hi ha concatenació, any rere any, d’aquest contracte menor.>>

L’enginyer de l’Ajuntament compareix i explica que els dies de tall del servei de subministrament 
no es corresponen amb l’informe signat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista FCC AQUALIA SA, NIF A26019992, 
per un import de 354,00 € (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 realitzada l’obra, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de la



Ajuntament de Muro

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i es tramiti el pagament si
procedeix.

4t.-  El contractista haurà de presentar la factura en format electrònic a través de la plataforma
FACe.

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, 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.

2.3.4. Aprovació expedient de contractació de les obres de millora de l'asfalt de diversos
camins rurals del terme municipal de Muro

Vist el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecta municipal, Miquela Costa Ramis, per a
la millora de l’asfalt de diversos camins rurals del terme municipal de Muro (camí Son Poquet,
camí de Son Jeroni, camí de Son Carbonell, camí de Son Claret i camí de la zona de Son Morei),

Atès que a tal efecte han estat redactats Plecs de Clàusules Administratives Particulars, els quals
han de regir el contracte.

A la  vista  de les  característiques  i  de l'import  del  contracte  s'opta  per  l'adjudicació  mitjançant
procediment obert simplificat, amb un únic criteri d’adjudicació.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecta municipal, Miquela Costa
Ramis, per a la millora de l’asfalt de diversos camins rurals del terme municipal de Muro (camí Son
Poquet, camí de Son Jeroni, camí de Son Carbonell, camí de Son Claret i camí de la zona de Son
Morei)

SEGON.  Aprovar l'expedient de contractació,  mitjançant  procediment  obert simplificat,  amb un
únic criteri d’adjudicació, per les obres de  millora de l’asfalt de diversos camins rurals del terme
municipal de Muro, amb una durada de 7 setmanes, prorrogable per 24 dies més, amb un pressupost
base de licitació per import de 371.480,30 euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.

TERCER. Autoritzar per a l’anualitat de 2021, la despesa derivada del present contracte, amb
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càrrec a l’aplicació pressupostària 4540.60912 del vigent pressupost municipal de 2021.

QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el present contracte
mitjançant procediment obert simplificat.

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  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.

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

- El Sr. Antoni Serra Sastre, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de la
Mesa.

- La Sra. Catalina Mª Balaguer Fuster, TAG de l'Ajuntament, que actuarà com a Secretari de
la Mesa.

- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l’Ajuntament, Vocal
- El Sr. José Gómez de la Cruz, Interventor de la Corporació, Vocal.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, Secretari de la Corporació, Vocal.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:35
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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