
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2018/56
Data: 19 de desembre de 2018

A les 08:00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió extraordinària amb
urgència, que presideix l’Alcalde

Assisteixen:

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
   

Així mateix assisteixen el regidor Jose Juan Aguiló Ramis i la regidora Damiana Ramis Ramis.

S'excusen d'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  Francisco  Sabater  Mulet,  i  per  l’interventor
municipal, Sr.  Jose.Gomez de la Cruz.

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Ratificació de la urgència de la sessió.

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

2.1. Urbanisme i obres
2.1.1. Expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat que ha de regir el 
contracte d'obres per procediment obert simplificat de les obres de reasfaltat de camins rurals
de Muro. Adjudicació del contracte.   

1. Excloure l'empresa AGLOMSA per haver presentat la documentació fora del termini establert.

2. Adjudicar el contracte d'obra de REASFALTAT DE CAMINS RURALS DE MURO, a l'empresa
Amer e Hijos, SA, per l'import total de 81.265,77 euros, IVA inclòs, que es desglossa de la següent
forma:

 L'import de 67.161, 79 euros i 14.103,98 euros corresponents a l'IVA al 21 %.

3. Disposar la despesa corresponent per import de 81.265,77 euros, amb càrrec a l'aplicació
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pressupostària 454060912 del pressupost de l'exercici de 2018.

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

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

6. Notificar a l'empresa Amer e Hijos, SA, adjudicatària del contracte, el present acord, citant-la per
a la signatura del corresponent contracte.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:05
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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