
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/30
Data: 31 de juliol de 2019

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

Assisteixen:

Antoni Serra Sastre, batle-president 
Miguel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle  
Margarita Ballester Bauzá,  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. Ratificació de la urgència de la sessió.

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

2.1. Comptes i Hisenda
2.1.1. Aprovació contractes menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
38.021,86€.

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.
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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._

Veure Plataforma de Contractació del Sector Públic.

2.2. Medi Ambient i Agricultura
2.2.1. Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament de tres punts de recàrrega
de vehicle elèctric (exp. 13/2019)

1r.-  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  pel
subministrament de tres punts de recàrrega de vehicle elèctric, amb un pressupost base de licitació
per import de 22.539,42, euros, iva exclòs, convocant la seva licitació.

2n.- Autoritzar la despesa derivada del present contracte per import de 27,272,70€ iva inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1720.62344 del vigent pressupost municipal de 2019.

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

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  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.

6è.- 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.
- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l'Ajuntament de Muro, Vocal.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, secretari de la Corporació. Vocal
- El Sr. José Gómez de la Cruz, interventor de la Corporació, Vocal.
-  La Sra.  Antònia Cladera Perelló,  funcionària  de carrera de la  Corporació,  que actuarà com a
secretària de la Mesa.

2.2.2. Aprovació de l’expedient de contractació de subministrament de vehicle 100% elèctric
per a la policia local (exp. 12/2019)

1r.-  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  pel
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subministrament de vehicle 100% elèctric per a la policia local, amb un pressupost base de licitació
per import de 30.600, euros, iva exclòs, convocant la seva licitació.

2n.- Autoritzar la despesa derivada del present contracte per import de 37,026€ iva inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1320.62408 del vigent pressupost municipal de 2019.

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

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  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.

6è.- 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.
- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l'Ajuntament de Muro, Vocal.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, secretari de la Corporació. Vocal
- El Sr. José Gómez de la Cruz, interventor de la Corporació, Vocal.
-  La Sra.  Antònia Cladera Perelló,  funcionària  de carrera de la  Corporació,  que actuarà com a
secretària de la Mesa.

2.3. Urbanisme i Obres
2.3.1. Expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat que ha de regir el
contracte d'obres “millora de la xarxa de distribució d'aigua al carrer Gómez Ulla de la vila
de Muro”. Adjudicació del contracte.

1. Adjudicar el contracte d'obra de MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA AL
CARRER  GÓMEZ  ULLA  DE  LA  VILA  DE  MURO,  a  l'empresa  MATIAS  AMER,
CONSTRUCCIÓ I OBRA PÚBLICA, S.L.U., per l'import total de 129.705,67 euros, IVA inclòs,
que es desglossa de la següent forma:

– L'import de 105.092,30 euros  i  22.069,38  euros corresponents a l'IVA del 21 % (total
127.161,68 euros).

– L'import de  2312,72 euros i 231,27 euros corresponents a l'IVA del 10%, per a la gestió de
residus (total 2543,99 euros).

El contractista haurà de realitzar les millores ofertades.

2.  Disposar  la  despesa  corresponent  per  import  de  129.705,67  euros,  amb  càrrec  a  l'aplicació
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pressupostària 16100.61949. del pressupost de l'exercici de 2019.

3. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

4. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

5.  Notificar  a  l'empresa  MATIAS  AMER,  CONSTRUCCIÓ  I  OBRA  PÚBLICA,  S.L.U,
adjudicatària del contracte, el present acord, citant-la per a la signatura del corresponent contracte.

2.3.2. Expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat que ha de regir el
contracte d'obres per procediment obert simplificat de les obres de  millora de l'accessibilitat
universal al carrer Major de la vila de Muro. Adjudicació del contracte.

1.  Adjudicar  el  contracte  d'obra  de MILLORA  DE  L'ACCESSIBILITAT  UNIVERSAL  AL
CARRER MAJOR DE LA VILA DE MURO,  a l'empresa COPROMIVA 2006, S.L. per l'import
total de 68.577,15 euros, IVA inclòs, que es desglossa de la següent forma:

– L'import  de 49.520,61 euros  i   10.399,33  euros corresponents  a l'IVA del 21 % (total
59.919,94 euros).

– L'import de  7.870,19 euros i 787,02 euros corresponents a l'IVA del 10%, per a la gestió de
residus (total 8.657,21 euros).

El contractista haurà de realitzar les millores ofertades.

2.  Disposar  la  despesa  corresponent  per  import  de  68.577,15  euros,  amb  càrrec  a  l'aplicació
pressupostària 1532.61904 del pressupost de l'exercici de 2019.

3. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

4. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

5.  Notificar  a  l'empresa COPROMIVA 2006,  S.L,  adjudicatària  del  contracte,  el  present  acord,
citant-la per a la signatura del corresponent contracte.

2.3.3.  Aprovació 1 certificació obra <<Adaptació al trànsit rodat del paviment dels carrers
Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan, de la Vila de Muro>>

PRIMER. Aprovar la 1ª certificació d’obra “Adaptació al trànsit rodat del paviment dels carrers
Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan, de la Vila de Muro” presentada pel director de l’obra, Sr.
Jose Iglesias Estelles.

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

- VIAS Y OBRAS PÚBLICAS SA (VOPSA), 1ª certificació de l’obra “Adaptació al trànsit rodat del
paviment dels carrers Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan, de la Vila de Muro” factura núm. 57 de
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data 04,03,19, per un import de 6.994,01€, (1ª certificació 5.780,17 + IVA) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1532,60912.

2.3.4.  Aprovació 2 certificació obra <<Adaptació al trànsit rodat del paviment dels carrers
Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan, de la Vila de Muro>>

PRIMER. Aprovar la 2ª certificació d’obra “Adaptació al trànsit rodat del paviment dels carrers
Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan, de la Vila de Muro” presentada pel director de l’obra, Sr.
Jose Iglesias Estelles.

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

- VIAS Y OBRAS PÚBLICAS SA (VOPSA), 2ª certificació de l’obra “Adaptació al trànsit rodat del
paviment dels carrers Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan, de la Vila de Muro” factura núm. 108 de
data  08.04.19,  per  un  import  de  27.829,77€,  (2ª  certificació  22.999,81  +  IVA)  amb  càrrec  a
l’aplicació pressupostària 1532,60912.

2.3.5.  Aprovació 3 certificació obra <<Adaptació al trànsit rodat del paviment dels carrers
Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan, de la Vila de Muro>>

PRIMER. Aprovar la 3ª certificació d’obra “Adaptació al trànsit rodat del paviment dels carrers
Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan, de la Vila de Muro” presentada pel director de l’obra, Sr.
Jose Iglesias Estelles.

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

- VIAS Y OBRAS PÚBLICAS SA (VOPSA), 3ª certificació de l’obra “Adaptació al trànsit rodat del
paviment dels carrers Miquel Tortell, Sant Jaume i Sant Joan, de la Vila de Muro” factura núm. 165 de
data  22.05.2019,  per  un import  de 15.782,50€,  (3ª  certificació  13.214,67 + IVA) amb càrrec  a
l’aplicació pressupostària 1532.60912.

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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