
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/50
Data: 20 de desembre 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 acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 13/12/2021

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda per a estudis. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1.- Desestimar la sol·licitud de xxxxxxxx xxxxx xxx relativa a l’ajuda per a estudis per al personal
de l’Ajuntament de 1.444,99€ per la matricula d'assignatures del primer any del títol de formació
professional «Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear», entenent que l’estudi en qüestió no
es troba directament relacionat amb el lloc de feina.

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

2.1.2.Nomenament d’advocat i procurador dintre del recurs contenciós-administratiu
interposat per Mutua Madrileña Automovilista Sociedad de Seguros a Prima Fija contra la 
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2.1.3.desestimació per silenci administratiu de reclamació de responsabilitat patrimonial per
danys  soferts  sobre vehicle com a conseqüència de  caiguda d’arbre a la via pública
(procediment abreujat 653/2021).

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Presentar-se l'Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat (Procediment Abreujat
653/2021), que es segueix davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma de
Mallorca.

2n.- Nomenar l'advocat Sr. IÑIGO CASASAYAS TALENS, per a la direcció tècnica i defensa de
l'Ajuntament, així com la procuradora, Sra. LLUISA ADROVER THOMAS, per a la representació
processal, a fi i efectes de que representin a l'Ajuntament de Muro, fins i tot en altres instàncies, en
relació a l'esmentat recurs contenciós-administratiu.

3r.- Notificar el present acord a l'entitat asseguradora MAPFRE, als efectes de que pugui
comparèixer, com a interessat, en el termini de nou dies davant el Jutjat esmentat.

4t.- Requerir l'entitat MAPFRE perquè assumeixi les despeses de defensa de l'Ajuntament
produïdes com a conseqüència de la interposició del recurs contenciós.

5è.- Trametre tot l'expedient a l'esmentat Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma de
Mallorca.

2.1.4. Reclamació de responsabilitat patrimonial.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Estimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. xxxxx xxxx xxxxx,
pels danys soferts a la seva vivenda situada a l’Avinguda Santa Catalina Thomás, 25 de Muro, com
a conseqüència de la inundació del bany de la planta baixa, produït per la xarxa de la canonada
general, el passat dia 5 de gener de 2021, indemnitzant a la persona perjudicada amb un import de
1.551,92 €.

Segon. Comunicar el present acord a l’entitat Mapfre per al seu coneixement i als efectes oportuns.

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

2.1.5 Aprovació quadrant auxiliars de clínica 2022

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

1r. Aprovar el quadrant de les auxiliars de clínica de la Residència per l’any 2022 relatiu a l’opció



Ajuntament de Muro

3, tal i com s’estableix a l’acta la mesa de negociació de dia 10 de desembre de 2021.

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

2.1.6. Ajuda per a estudis.

Fets
Consideracions jurídiques

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1.- Desestimar la sol·licitud de xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx relativa a   l’ajuda per a estudis per
al personal de l’Ajuntament de 532,15 € per la matricula d'assignatures del primer any del títol de
formació professional «Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear», entenent que l’estudi en
qüestió no es troba directament relacionat amb el lloc de feina.

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

2.1.7.Ajudes mèdiques, guarderies, renovació permís de conducció i estudi del personal de la
corporació 2021. Personal Laboral

Vist l’informe favorable de la Comissió Paritària d’interpretació i vigilància del conveni col·lectiu
de personal laboral de l’Ajuntament de Muro, relatiu a les ajudes mèdiques, guarderies, renovació
permís de conducció i estudi del personal de la Corporació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Requerir les dades fiscals de l’any 2020 per acreditar els ingressos dels seus fills als següents
treballadors:

2n. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per un import total de
9.081.49€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 221.16204 del pressupost de despeses.

2.1.5. Ajudes mèdiques, guarderies, renovació permís de conducció i estudi del personal de la
corporació 2021. Personal Funcionari

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Requerir les dades fiscals de l’any 2020 per acreditar els ingressos dels seus fills als següents
treballadors:
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2n. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per un import total de
9.193,79€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 221.16204 del pressupost de despeses.

2.1.6. Ajuda per a estudis. 

La Junta de Govern Local, amb dos vots a favor del batle i Miquel Porquer, i tres abstencions de
Margalida Forteza, Joana Maria Perelló, i Margalida Ballester,acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 30,00 € en
concepte d’ajuda per a estudis a la treballadora xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

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

2.1.7. Ajuda per a estudis. 

La Junta de Govern Local, amb dos vots a favor del batle i Miquel Porquer, i tres abstencions de
Margalida Forteza, Joana Maria Perelló i Margalida Ballester, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 30,00 € en
concepte d’ajuda per a estudis a la treballadora xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

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

2.1.8. Ajuda per a estudis. 

La Junta de Govern Local, amb dos vots a favor del batle i Miquel Porquer, i tres abstencions de
Margalida Forteza, Joana Maria Perelló, i Margalida Ballester,acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 30,00 € en
concepte d’ajuda per a estudis a la treballadora xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

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

2.1.9. Renúncia voluntària. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de renúncia al nomenament com a funcionària interina,
categoria Auxiliar Administrativa d’Intervenció de l’Ajuntament de Muro, de la Sra.xxxxx xxxxx
xxx (xx.xxx.534-X), en data 12 de desembre de 2021.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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No s’està alterant l’objecte dels contractes per evitar l’aplicació de les regles generals de 

contractació.

2.1.10. Ajuda per estudis.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 159,00€ en
concepte d’ajuda per a estudis a la Sra. xxxxxxx xxxxx xxxx 43.126.539-K.

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

2.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.2.1. Aportació subvenció exercici 2021 Banda de Música Unió Artística Murera

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres presents, acorda:

PRIMER. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 12.000€ amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3340.48908 a l’Associació Unió Artística Murera.

SEGON.  Donar  per justificats  els  imports  de  la  bestreta concedida per  resolució de  batlia N.
2021/788.

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

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. 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:
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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
16.815,52 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.

2.3.2. Aprovació bestretes de caixa fixa

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa autoritzat mitjançant Resolució
de Batlia de data 8.02.2021, amb nombre de deslliurament 2021/213, per import de 1.966,93 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.

2.3.3. Concessió de subvencions per alumnes de preescolar, educació infantil, primària,
secundària obligatòria, batxiller i cicles formatius de grau mitjà corresponent el curs
2021- 2022.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer : Acceptar la sol·licitud d’ajuda:

Segon. Disposar, reconèixer l’obligació i l’ordenació del pagament següent:

Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades, pel seu coneixement i als efectes
oportuns.
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2.3.4. Contracte menor d'obra per a la reparació i substitució de la coberta de l'aula de
plàstica del col·legi Sant Francesc.

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

<< Necessitat a satisfer

OBRA  DE  REPARACIÓ  I  SUBSTITUCIÓ  DE  LA  COBERTA  DE  L’AULA  DE
PLÀSTICA DEL COL·LEGI SANT FRANCESC DE MURO.

Característiques del contracte

Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: OBRA DE REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA
DE L’AULA DE PLÀSTICA DEL COL.LEGI SANT FRANCESC DE MURO.
Procediment de contractació: CONTRACTE
MENOR Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 33.576,70€ IVA:
7.051,11 € Preu: 40.627,80 €
Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació
Empresa/professional:  CONSTRUCCIONS  9FUTUR
2012 SL NIF/CIF: B57730442

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

INFORM

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.
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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 CONSTRUCCIONS 9FUTUR 2012 SL,
NIF B57730442, per un import de 40.627,80 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3230.63201 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.

2.4. Esports
2.4.1. Contracte menor d'obra per a la reparació de la façana principal i lateral dels
vestuaris del camp de futbol.

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

<< Necessitat a satisfer

OBRES DE REPARACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL I LATERAL DELS
VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL.
Característiques del contracte
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: OBRES DE REPARACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL I
LATERAL DELS VESTUARIS DEL CAMP DE FUTBOL.
Procediment de contractació: CONTRACTE
MENOR Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 25.254,97€ IVA:
5.303,54 € Preu: 30.558,51€
Durada: 1 MES
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Proposta d’adjudicació
Empresa/professional:  PROYECTOS
PALMACEM S.L. NIF/CIF: B57774838

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

INFORM
E

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 PROYECTOS PALMACEM S.L.,
NIF B57774838, per un import de 30.558,51€ (IVA inclòs).

2n.-  Aprovar  la  despesa  corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb  càrrec  a
l’aplicació 3420.63218 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.
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2.4.2. Calendari de proves esportives d’àmbit municipal per a l’any 2022

En data 17 de novembre de 2021, la Comissió de Cooperació en matèria d’Activitats No
Permanents de Recorregut, va presentar escrit pel qual ens remeten el calendari anual unificat
d’activitats no permanents de recorregut d’afectació al trànsit interurbà de Mallorca per a
2022, el qual inclou proves esportives d’àmbit íntegrament municipal, i ens insten a aprovar
el calendari de proves esportives d’àmbit municipal per a l’any 2022.

Per a l’any 2022, el calendari previst de les activitats no permanents menors de recorregut d’àmbit
municipal és el següent:

• Dia  16 d’abril  de  2022,  Cursa  de  la  Riba,  de  la  modalitat  atletisme,  i  organitza

SaRiba Club. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Aprovar el calendari previst de les activitats no permanents menors de recorregut
d’àmbit municipal.

2. Publicar a  la  pàgina web d’aquest Ajuntament  el  calendari de  les  activitats  no
permanents menors de recorregut.

3. Remetre còpia d’aquest acord a la Comissió de Cooperació en matèria
d’Activitats No Permanents de Recorregut, del Consell de Mallorca.

2.5. Urbanisme i Obres
2.5.1. Instància d’xxxxxx x x x x  x x x x x x x x  sol·licitant una pròrroga de 2 anys
del nínxol municipal núm 51N

Vist l’expedient relatiu a la instància d’xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, sol·licitant una pròrroga de
dos anys de concessió de drets funeraris temporals sobre el nínxol municipal núm. 51N a on
es troba inhumada la seva mare Maria Bassa Pons-Estel.

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

2.5.2. Instància de xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sol·licitant la neteja total de la sepultura
núm. 266

Vist l’expedient relatiu a la instància de Bernardo Tugores Cloquell sol·licitant autorització
per a la neteja total de les restes inhumades a la sepultura núm. 266

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
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2.5.3. Instància  de  Vicente  Tauler  Cantarellas,  sol·licitant  un  nou  títol  de  drets
funeraris de la sepultura 486

Vist l’expedient relatiu a la instància de Vicente Tauler Cantarellas sol·licitant l’expedició
d’un nou títol de drets funeraris de la sepultura núm 486 a nom seu (abans a nom del seu
padrí).

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

2.5.4. Aprovació 2n certificació obra << Millora del sistema de proveïment d’aigua
potable de la vila de Muro >>

Vist que la Junta de Govern Local de 19 d’abril de 2021 va adjudicar l’obra “Millora del sistema de
proveïment d’aigua potable de la vila de Muro”.

Vista la certificació d’obra presentada per la direcció

d’obra La  Junta  de Govern Local, per  unanimitat,

acorda:

PRIMER. Aprovar la 2n certificació d’obra “Millora del sistema de proveïment d’aigua
potable de la vila de Muro” presentada per la directora de l’obra, Sr. Pere Buñola Sansó.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

- VITRAC OBRA PÚBLICA SL., amb NIF B57207714, 2n certificació de l’obra “Millora
del sistema de proveïment d’aigua potable de la vila de Muro” factura núm. 808 de data
29.11.21, per un import de 73.233’60 €, (2ª certificació 60.523’64€ + IVA) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1610.61949.02 i la factura 826 de data 30/11/21 per un import de
943,54€  (gestió  de residus 857’76€ + IVA)  amb  càrrec  a l’aplicació pressupostària
1610.61949.02.

2.5.5. Aprovació 2n i darrera certificació obra <<Substitució gespa artificial pistes de tenis>> .

Vist que la Junta de Govern Local de 30 d’agost de 2021 va adjudicar l’obra “Substitució
gespa artificial pistes de tenis” .

Vista la certificació d’obra presentada per la direcció

d’obra. La  Junta  de Govern Local, per  unanimitat,

acorda:

PRIMER. Aprovar la 2ª i darrera certificació d’obra “Substitució gespa artificial pistes de tenis”
presentada pel director de l’obra, Sr. Onofre Isern Frontera.
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SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

- UTE PISTES MURO, amb NIF U16847428, 2ª i darrera certificació de l’obra “Substitució
gespa artificial pistes de tenis” factura núm. 2 de data 24.11.21, per un import de
16.990’66€, (2ª certificació 14.041’87 +  IVA)  amb càrrec a  l’aplicació pressupostària
3420.63218.
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3. Acords urgents
3.1. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
3.1.1. Concessió de subvencions nominatives a la Associació tercera edat Verge de Lluc i
Parròquia Sant Joan Baptista 2021

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

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Muro, en sessió ordinària de dia 9 de desembre de
2021, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions nominatives a la
Associació tercera edat Verge de Lluc, Associació Segona Edat ni figa ni Raïm, Parròquia Sant
Albert Magne i Parròquia Sant Joan Baptista per a l’exercici 2021.

Vistes les instàncies presentades per les entitats esmentades i un cop revisada la documentació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Primer. Admetre les següents entitats presentades :

ASS. TERCERA EDAT VERGE DE LLUC G07135700
PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA R0700225 F

Segon . 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 2021.

3340.48911 ASS. TERCERA EDAT VERGE DE LLUC 2.500,00
3360.78905 APORTACIÓ PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA 4.000,00

Tercer. Vist la documentació presentada, els imports de les subvencions s’estableixen per els
següents imports :

Beneficiari Import
ASS. TERCERA EDAT VERGE DE LLUC 990,00
PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA 4.000,00

Quart.  Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels imports  i a les  entitats  que es relacionen a
continuació:
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-ASSOCIACIO TERCERA EDAT VERGE DE LLUC, amb CIF G07135700 , l’ajut per a la
realització de programes i activitats per fomentar la cultura per un import de 990,00 €, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3340.48911.

-PARROQUIA SANT JOAN BAPTISTA, amb CIF R0700225 F , l’ajut per a la realització de
programes i activitats per fomentar la cultura per un import de 4.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3360.78905.

Cinquè. Notificar aquest acord a les entitats interessades, pel seu coneixement i als efectes
oportuns.

3.2. Capellans
3.2.1. Contracte menor d'obra per arrenjament d'una paret a la Caseta dels Capellans

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

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

<< Necessitat a satisfer

OBRA D’ARRANJAMENT D’UNA PARET A LA CASETA DELS CAPELLANS.

Característiques del contracte
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: OBRA D’ARRANJAMENT D’UNA PARET A LA CASETA DELS
CAPELLANS.
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 4.996,10 € IVA: 1.049,18 €
Preu: 6.045,28 €
Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: CONSTRUCCIONS FONS-ESTEL S.L.
NIF/CIF: B07695695

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.
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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.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista CONSTRUCCIONS FONS-ESTEL S.L.,
NIF B07695695, per un import de 6.045,28 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1710.60906 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.

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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