
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM.  8
DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
   DEL DIA 14 DE FEBRER 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 14 de febrer 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 extraordinària i urgent.

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. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.  

La Junta de Govern Local per unanimitat, acorda ratificar la urgència de la sessió.

2. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA “ADEQUACIÓ PEATONAL
DEL  CARRER  CREUER  DE  PLATJA  DE  MURO”,  MITJANÇANT
PROCEDIMENT  NEGOCIAT  SENSE  PUBLICITAT  (EXP.  4/2018).  DONAR
COMPTE DE L'INFORME DE VALORACIÓ DELS SOBRES  C RELATIUS  A
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. OBERTURA DELS
SOBRES  B.  CLASSIFICACIÓ  D'OFERTES  I  REQUERIMENT  DE
DOCUMENTACIÓ.  

Atès que la Junta de Govern Local, actuant com a òrgan de contractació, de conformitat a la
clàusula 13a dels plecs administratius, una vegada emès l'informe tècnic de valoració del
sobre C relatius als criteris no avaluables de forma automàtica i depenents d'un judici de
valor,  per part de la Sra. Úrsula Triay Riudavets, arquitecta tècnica de l'Ajuntament,  de data
13 de febrer de 2018, i  de conformitat amb el mateix,  procedeix a atorgar la següent
puntuació:

1. COEXA, S.A. ................................................................................... 9,5 punts
2. VITRAC, OBRA PÚBLICA, S.L.....................................................8,5 punts
3. VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (VOPSA).................................4,5 punts
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4. ANTONIO BOU BAUZA................................................................7,5 punts

Acte seguit es procedeix a l'obertura dels sobres B de proposta econòmica relativa al preu i
avaluable de forma automàtica, donant el següent resultat: 

  PREU OFERTAT:

1. COEXA, S.A.        62.000,00         68,05 punts
2. VITRAC, OBRA PÚBLICA, S.L.        65.000,00         27,79 punts
3. VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (VOPSA)      65.414,05         22,24 punts
4. ANTONIO BOU BAUZA.         60.364,34         90,00 punts

Atesos els aspectes objecte de negociació establerts a la clàusula 10a del Plec de clàusules
administratives, i examinada la corresponent documentació, de conformitat amb l'establert a
l’article 151 i disposició addicional segona del TRLCSP.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Classificar les proposicions presentades al procediment negociat, atenent els aspectes
econòmics i tècnics objecte de valoració, de conformitat amb el següent ordre decreixent de
puntuació:                                                                                    
                                                                  

 Puntuacions metodologia i preu            Total

1. ANTONIO BOU BAUZA 7,5 + 90,00 (60.364,34)                     97,5 punts
2. COEXA, S.A. 9,5 + 68,05 (62.000,00)                   77,55 punts
3. VITRAC, OBRA PÚBLICA, S.L. 8,5 + 27,79 (65.000,00)                   36,29 punts
4. VIAS Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (VOPSA) 4,5 + 22,24 (65.414,05)    26,74 punts

2n. Notificar el present acord, i requerir al licitador Antonio Bou Bauza, perquè dins el
termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al d’haver rebut el requeriment, presenti
la documentació justificativa  d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries  i  amb  la  seguretat  social,  de  disposar  efectivament  dels  mitjans  que  s’ha
compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte i d’haver constituït la garantia
definitiva per un import de 3.080,50 euros (5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs).

3. PUNT D'URGÈNCIA. ESCRIT RELATIU A VISITA A LA PLAÇA DE TOROS EL
PROPER DIA 18 DE FEBRER DE 2018.  

La Junta de Govern Local, per unanimitat, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta
requerida, declara la urgència del present punt.

Autoritzar la visita de la plaça de toros del proper dia 18 de febrer de 2018, sempre i quan es
faci responsable mitjançant la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil dels
danys i perjudicis que es puguin produir sobre els visitants, i sempre que la plaça de toros es
trobi en les condicions adequades per a ser visitada.
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DILIGÈNCIA:  Per fer constar que han assistit el regidors José Juan Aguiló Ramis i Da-
miana Ramis Ramis.

I no havent-hi més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 08.20 h, de tot el
que com a secretari interí en don fe.
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