
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/22
Data: 15 de juny de 2020

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

Assisteixen:

Antoni Serra Sastre, batle-president
Miguel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle
Margarita Ballester Bauzà, 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. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 08/06/2020

2.1. Batlia
2.1.1.  Aprovació C.M. serveis  redacció projecte reforma y millora  accessibilitat Parc Santa
Catalina Tomas   

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  JOSÉ  IGLESIAS  ESTELLÉS  -
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, per un import de 3.872,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1710.22706 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i es tramiti  el
pagament si procedeix.
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4t.- Que es publiqui el contracte menor 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 a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació contractes menors 

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
16.492,45 €.

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.

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.

2.3. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Instància sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura 27 (PA)   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.3.2.  Aprovació expedient de contractació del servei de bugaderia de la Residencia Reina
Sofia de Muro

1r. Aprovar  l'expedient  de contractació,  mitjançant  procediment  obert  simplificat,  pel  servei  de
bugaderia externa de la Residència Reina Sofia, amb una durada d’un any, prorrogable anualment
fins a tres anys més, amb un pressupost base de licitació per import de 23.000,00 euros anuals, iva
exclòs, convocant la seva licitació.

2n. Autoritzar per a l’anualitat de 2020, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2350.22700 del vigent pressupost municipal de 2020.
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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 els pressuposts dels exercicis de 2020 i 2021, 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 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, Vocal
- El Sr.  José Gómez de la Cruz, interventor de la Corporació, Vocal.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, secretari de la Corporació, Vocal.
- El Sr. Ramon Morell Canals, funcionari interí de la Corporació, que actuarà com a Secretari de la
Mesa.

2.4. Urbanisme i Obres
2.4.1. Instància de Bartolomé Riutort sol·licitant ocupació de via pública de taules i cadires al
bar Espai 34   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.4.2.  Aprovació  6  certificació  obra  <<Millora  i  supressió  de  barreres  arquitectòniques  i
reparació d’humitats en façana i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d’Assis>>

1r. Aprovar la 6ª certificació d’obra “Millora i supressió de barreres arquitectòniques i reparació
d’humitats en façana i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d’Assis” presentada per la
directora de l’obra, Sra. Mª Margalida Seguí Tugores.

2n. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

COPROMIVA 2006 SL., 6ª certificació de l’obra “Millora i supressió de barreres arquitectòniques i
reparació d’humitats en façana i aules de planta baixa del col·legi Sant Francesc d’Assis” factura
núm. 2020/A/50 de data 13.05.2020, per un import de 15.354,37 €, (6ª certificació 12689,56 € +
IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3230.62201
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:20
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


