
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/28
Data: 30 de juliol de 2020

A les 19:00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió extraordinària

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 19:00 hores.

1.1. Educació i Joventut
1.1.1.  Declaració de procediment desert (Exp. 8/2020 de contractació de servei d’ensenyança
preescolar de 0 a 3 anys)

1r. Declarar desert el procediment de contractació del servei d'ensenyança preescolar de 0 a 3 anys
(Exp. 8/2020).

2n.  Publicar  el  present  acord  a  la  Plataforma  de  Contractes  del  Sector  Públic  per  a  general
coneixement.

1.1.2. Classificació d’ofertes i requeriment de documentació (Exp. de contractació del servei 
de personal docent de l’escola de música)

1r. Classificar l’oferta de l’única empresa admesa:
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2n. Requerir al licitador, perquè dintre del termini de deu dies hàbils a comptar d’aquell en què s’ha
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits previs que
fa referència a l’article. 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol  les directrius del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26. de febrer de 2014; així com de què disposa efectivament
dels mitjans als que s’hagués compromès dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a
l'article 76.2; i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

1.1.3. Aprovació de l'expedient de contractació del servei d'ensenyança preescolar (0 a 3 anys)

1r.  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  obert,  amb  varis  criteris
d’adjudicació, pel servei d’escoleta de 0 a 3 anys, amb una durada d’un any, prorrogable per un any
més,  amb un pressupost  base  de  licitació  per  import  de  117.802,59 euros  anuals,  iva  exempt,
convocant la seva licitació.

2n. Autoritzar per a l’anualitat de 2020, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3230.22743 del vigent pressupost municipal de 2020.

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.

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.
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1.2. Medi Ambient i Agricultura
1.2.1.  Classificació  i  requeriment  documentació  servei  jardineria  Platja  de  Muro  (Exp.
3/2020).

1r. Classificar, per ordre decreixent de puntuació, les proposicions dels  licitadors admesos, amb la
puntuació total obtinguda, atenent els criteris d’adjudicació del contracte:

1) SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES DE BALEARS SL 100,00 punts
2) NARTHA SERVEIS SL 97,49 punts
3) EULEN SA 71,73 punts

2n.  Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de deu dies hàbils des de la recepció de
la present comunicació, presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits previs a
què fa referència l’art. 140.1 de la LCSP, la documentació justificativa de què disposa efectivament
dels  mitjans  als  quals  s’hagués  compromès  dedicar  o  adscriure  a  l’execució  del  contracte,  i
constitueixi la garantia definitiva.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 19:30
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


