
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 2
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
   DEL DIA 15 DE GENER 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  dia 15 de gener 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 les 08.05 h, i es tracten els
assumptes següents:

1. APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS.

S'aproven per unanimitat les actes núm. 36 i 37, de dates 11 i 16 d'agost de l'any 2017.

2.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  D’AGÈNCIA
D’INTERMEDIACIÓ  AMB  MITJANS  DE  COMUNICACIÓ  PER  A  LA
PUBLICACIÓ D’ANUNCIS  OFICIALS  I  INSTITUCIONALS  I  INFORMACIÓ
CORPORATIVA  DE  L’AJUNTAMENT  DE  MURO,  MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (EXP. 2/2018).
        
1r. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
del contracte de servei d’agència d’intermediació amb mitjans de comunicació per a la
publicació d’anuncis oficials i institucionals i informació corporativa de l’ajuntament de
Muro, mitjançant procediment negociat sense publicitat, amb una durada d’un any, amb
possibilitat de pròrroga de sis mesos per mutu acord de les parts, per un import anual de
40.000,00 euros  (33.057,85 + 6.942,15 euros d’IVA al 21%).

2n. Autoritzar per a l’anualitat de 2018, la despesa derivada del present contracte, amb
càrrec a  l’aplicació pressupostària 9200.22753 del vigent pressupost municipal de 2018.
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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  de  servei  d’agència  d’intermediació  amb
mitjans de comunicació, mitjançant procediment negociat sense publicitat.

4t. Sol·licitar ofertes almenys a tres persones naturals o jurídiques, capacitades per a la
realització de l’objecte del contracte, sempre que això sigui possible, de conformitat amb
el  que  disposa  l’art.  178.1  del  Reial  Decret  Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre-
TRLCSP.

5è. Continuar amb la tramitació de l’expedient fins a la seva adjudicació.

3.  EXPEDIENT DE  CONTRACTACIÓ  DEL CONTRACTE  DE  SERVEIS  DE
MANTENIMENT  DE  LA  JARDINERIA  DE  LA  PLATJA  DE  MURO,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,  OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS
AVANTATJOSA,  AMB  DIVERSOS  CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  (EXPT.
27/2017).  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.

1r. Adjudicar a l’empresa ISLA CENTINELA, SL, amb NIF. B07894405, el contracte del
servei de manteniment de la jardineria de Platja de Muro, mitjançant procediment obert,
per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, atesos els  aspectes/criteris objecte de
valoració, per un import total de 165.184,36 euros (136.516,00 + 28.668,36 d'IVA), amb
una  durada  del  contracte  de  dos  anys,  i  de  conformitat  amb  el  plec  de  clàusules
administratives  i  de  prescripcions  tècniques  així  com  d’acord  amb  les  millores
complementàries al servei proposades per l’empresa adjudicatària.

2n. Requerir a l’empresa adjudicatària ISLA CENTINELA, SL, amb NIF. B07894405,
perquè dins el termini màxim dels 15 dies hàbils següents al de la data de la notificació
de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el pertinent contracte.

4. EXPEDIENT DEL CEMENTERI MUNICIPAL 1/2018, 2/2018 i 3/2018.

Es dóna compte dels expedients tramitats:

-  Exp.  1/2018.  Instància  sol·licitant  una  pròrroga  de  dos  anys  de  concessió  de  drets
funeraris temporals sobre el nínxol 95N del cementeri municipal. 

- Exp. 2/2018. Instància sol·licitant autorització per a la neteja de les restes funeràries del
ninxol 111 (PA) del cementeri municipal.

-  Exp.  3/2018.  Instància  sol·licitant  autorització  per  a  la  neteja  total  de  les  restes
funeràries de la supultura núm. 163 del cementeri municipal.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprovar els expedients esmentats.
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DILIGÈNCIA:  Per fer constar que han assistit els regidors José Juan Aguiló Ramis i
Damiana Ramis Ramis.

I no havent-hi més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 08.30 h, de tot el
que com a secretari en don fe.
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