
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM.  30
DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

   DEL DIA 28 DE JUNY 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  28 de juny 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.

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. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ QUE HA DE REGIR EL
CONTRACTE  D'OBRES  DE  “MILLORA I  SUPRESSIÓ  DE  LES  BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES I REPARACIÓ D'HUMITATS EN FAÇANES I AULES DE
PLANTA  BAIXA  DEL  COL·LEGI  SANT  FRANCESC  D'ASSÍS  DE  MURO”,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (EXP. 17/2018).  

1r. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per les
obres  consistents  en  millora  i  supressió  de  barreres  arquitectòniques  i  reparació
d’humitats en façanes i aules de planta baixa, del Col·legi de Sant Francesc d’Assís de
Muro,  amb un  pressupost  base  de  licitació  per  import  de  115.444,86 euros  (IVA no
inclòs), i un valor total de l’obra per import de 139.688,28 euros (IVA inclòs), més el
cànon de  gestió  de  residus  que  és  de  882,60 euros  (IVA inclòs),  resulta  un  total  de
140.570,88 euros, condicionat al compliment de les prescripcions descrites anteriorment,
i convocar la seva licitació.

2n.  Autoritzar  la  despesa  derivada  del  present  contracte,  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària 323062201 del vigent pressupost municipal de 2018.

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

    • Margalida Forteza Bennassar, com a presidenta de la Mesa.
    • Antònia Cladera Perelló, com a secretària de la Mesa. 
    • Vocals: 
        ◦ Francisco Sabater Mulet, secretari.
        ◦ Pedro Martorell Bestard, TAG d'Urbanisme. 
        ◦ José Gómez de la Cruz, interventor. 

7è.  Notificar  aquest  acord  al  director  de  l'obra  adjuntant-li  el  plec  de  clàusules
administratives particulars i el plec de condicions tècniques corresponents.

2.  APROVACIÓ  DEL CONTRACTE MENOR  D'OBRES  “INSTAL·LACIÓ DE
NOU PAVIMENT A L'ESCOLA D'EDUCACIÓ INFANTIL”.

1r.  Autoritzar  i  disposar  la  despesa “INSTAL·LACIÓ  DE  NOU  PAVIMENT  A
L’ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL”, per part de l’empresa DECORFER SA, per un
import  de  11.035,01  €  +  IVA (2.933,35  euros):  total  13.968,36  euros,  a  la  partida
3230.63201.

2n. Notificar el present acord a DECORFER SA.

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 interí en don fe.
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