
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/31
Data: 27 d'agost de 2020

A les 19:30 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió extraordinària i
urgent

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 19:30 hores.

1. Ratificació de la urgència de la sessió

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

2.1. Educació i Joventut
2.1.1. Expedient de contractació del serveis de personal docent de l’escola municipal de música
de Muro.  Adjudicació del contracte.

1r. Adjudicar el contracte del servei de personal docent de l’escola municipal de música de Muro,
amb una durada d’un any prorrogable anualment fins un màxim de tres, a l'empresa Produccions
Xarxa Musical SL, per l'import anual de 90.534,48 euros (IVA exempt), amb les condicions que es
detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

2n. Designar el Director de l’Escola de Música com a responsable del contracte.
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3r. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

4t.- Notificar l'adjudicació al licitador que no ha resultat adjudicatari.

5è. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.

2.2. Urbanisme i Obres
2.2.1. 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 les condicions
d'accessibilitat universal en el parc infantil situat al carrer Circuit del Llac de Platja de Muro.
Adjudicació del contracte.

1r.  Adjudicar  el  contracte  d'obra de MILLORA DE LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT
UNIVERSAL  EN  EL  PARC  INFANTIL  SITUAT  AL  CARRER  CIRCUIT  DEL  LLAC  DE
PLATJA DE MURO, a l'empresa CONSTRUCCIONES VAR-SUREX S.L., per l'import total de
33.462,18 euros, IVA inclòs, que es desglossa de la següent forma:

– L'import  de  25.172,31  euros  i  5.286,19   euros  corresponents  a  l'IVA  del  21  %  (total
30.458,50 euros).

– L'import de  2.730,62 euros i 273.06 euros corresponents a l'IVA del 10%, per a la gestió de
residus (total 3.003,68 euros).

2n.  Disposar  la  despesa  corresponent  per  import  de  33.462,18  euros,  amb càrrec  a  l'aplicació
pressupostària 1710.60920 del pressupost de l'exercici de 2020.

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 CONSTRUCCIONES VAR-SUREX S.L., adjudicatària del contracte, el
present acord, citant-la per a la signatura del corresponent contracte.

3. Acords urgents
3.1. Educació i Joventut
3.1.1. Expedient de contractació de serveis d’ensenyament preescolar de 0 a 3 anys de Muro.
Adjudicació del contracte.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt

1r. Adjudicar el contracte de serveis d’ensenyament preescolar de 0 a 3 anys de Muro, amb una
durada  d’un  any,  sent  possible  una  pròrroga  d’un  altre  any,  a  la
Sra  .XXXXXXXXXXX,  per  import  anual  de  117.802,59  euros  (IVA  exempt),  amb  les
condicions que es detallen als plecs de clàusules administratives particulars i les prescripcions
tècniques.
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2n. Designar el Sr. Mariano Juan Serra Sabater, regidor d’educació i joventut, com a responsable
del contracte.

3r.- Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil del contractant en el termini de 15 dies.

4t.- Notificar el present acord a l’adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.

3.2. Urbanisme i Obres
3.2.1.  Expedient  de  contractació  d’obra  de  renovació  de  xarxa  d’aigua  potable  i  obres
complementàries  en  els  carrers  Colomer,  Antoni  Carrió  o  Sagrera  de  la  Vila  de  Muro.
Adjudicació del contracte.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt

1r. Adjudicar el contracte d’obra de renovació de xarxa d’aigua potable i obres complementàries en
els carrers Colomer, Antoni Carrió i Sagrera de la Vila de Muro, a l’empresa EXCAVACIONES
S’HORTA S.A, per import de 267.817,84 euros (IVA inclòs), que es desglossa de la següent forma:

− L’import  de  210.756,50  euros  i  44.258,87  euros  corresponent  a  l’IVA  del  21%  (total
255.015,37 euros).

− L’import de 11.638,61 euros i 1.163,86 euros corresponent a l’IVA del 10% (total 12.802,47
euros).

2n. Disposar de la despesa corresponent per import de 145.155,32 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 1610.61949 del pressupost de l'exercici de 2020 i per import de 122.662,52 euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1610.61949 del pressupost de l'exercici de 2021.

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

4t Notificar l’adjudicació als empresaris que no han resultat adjudicataris.

5è Notificar a l’empresa EXCAVACIONES  S’HORTA S.A, 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 19:45
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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