
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/50
Data: 28 de desembre de 2020

A les 08:00 hores, es reuneix mitjançant videoconferència 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 08:00 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 21/12/2020.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Expedient de contractació del servei de neteja d'edificis municipals de l'Ajuntament de 
Muro subjecte a regulació harmonitzada mitjançant procediment obert    

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb un únic criteri
d’adjudicació, pel servei de neteja d’edificis municipals de l’Ajuntament de Muro, amb una durada
de dos anys,  prorrogable per a 2 anys més,  amb un pressupost  base de licitació  per import  de
490.836,06 euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.
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SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2021, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 933.2270 del pressupost municipal de 2021.

Així mateix,  al tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual,  l’Ajuntament haurà d’assumir el
compromís d’incloure en els pressupost de l’ exercici de 2022, el crèdit adequat i suficient per fer
front a les obligacions derivades del mateix.  

TERCER. Aprovar  el  Plec de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec de  Prescripcions
Tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert.

QUART. 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, així com també al
Diari Oficial de la Unió Europea, al tractar-se un contracte subjecte a regulació harmonitzada.

CINQUÈ. 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 des
del dia de publicació de l'anunci de licitació.

SISÈ. 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.

- La Sra. Catalina Mª Balaguer Fuster, TAG de l'Ajuntament, que actuarà com a Secretari 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.

2.1.2. Donar compte de sentència del Jutjat del Social núm. 2 de Palma de Mallorca relativa a 
procediment ordinari 973.2019

Es dóna compte de la sentència del Jutjat del Social núm. 2 de Palma de Mallorca de data 15 de
desembre  de  2020  relativa  a  procediment  ordinari  973.2019,  sobre  demanda  del  Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxx de reconeixement del dret a percebre el complement d’antiguitat  en la seva
quantia  íntegra  del  100%  tal  com  es  preveu  al  Conveni  col·lectiu  del  personal  laboral  de
l’Ajuntament de Muro.

La sentència esmentada estima la demanda,  i reconeix el dret al demandant de percebre el 100%
del complement d’antiguitat, condemnant l’Ajuntament de Muro a passar per aquesta declaració i a
abonar al demandant la quantitat de 1.758,99 euros en concepte d’endarreriments, més 727,63 euros
en concepte de recàrrec de mora.
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La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

2.1.3.  Aprovació  de contracte  menor de  serveis defensa jurídica  Ajuntament  de Muro en
recurs contenciós-administratiu contra contestació Abaqua de 17-11-2020, sobre la gestió de
Edar de la Platja de Muro Edar Platja Muro (misser)   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  DMS-CEB  Consulting  SL,  NIF
B57442899, per un import de 15.125,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9220.22604 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.

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.

2.1.4.  Aprovació  de contracte  menor de  serveis  defensa jurídica  Ajuntament  de Muro en
recurs contenciós-administratiu contra contestació Abaqua de 17-11-2020, sobre la gestió de
Edar de la Platja de Muro (procuradora)   

Vist l’informe del batle de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

<< Procediment: Contracte Menor

Naturalesa de l’informe: Definitiu
Document signat per: El batle

Necessitat  a  satisfer:  DEFENSA  JURÍDICA  AJUNTAMENT  DE  MURO  EN  RECURS
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU  CONTRA  CONTESTACIÓ  ABAQUA  DE  17/11/2020,
SOBRE LA GESTIÓ DE L'EDAR DE LA PLATJA DE MURO. PROCURADORA.

Característiques del contracte:
Tipus de contracte: SERVEIS
Objecte  del  contracte: DEFENSA  JURÍDICA  AJUNTAMENT  DE  MURO  EN  RECURS
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU  CONTRA  CONTESTACIÓ  ABAQUA  DE  17/11/2020,
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SOBRE LA GESTIÓ DE L'EDAR DE LA PLATJA DE MURO. PROCURADORA.

Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 396,67€ IVA: 83,30 €
Preu: 479,97 €
Durada: 12 MES

Proposta d’adjudicació:
Empresa/professional: CATALINA FUSTER RIERA
NIF/CIF: 18220186T

El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.

Per raó d’urgència només s’ha sol·licitat un pressupost.

S’adjunta pressupost sol·licitat.

En compliment de l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, emeto el següent

INFORME

Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte:

No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

No s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat

que li correspondria.

No hi ha concatenació, any rere any, d’aquest contracte menor.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis a la contractista CATALINA FUSTER RIERA, NIF
18220186T, per un import de 479,97 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9220.22604 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
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pagament si procedeix.

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. Resolució Subvenció Primer habitatge   

La Junta de Govern de dia 13 d’Octubre de 2020 va aprovar les bases reguladores que han de regir
la convocatòria pública de subvencions relatives d’ajuts per facilitar l'accés al primer habitatge als
joves de Muro 2020.

Vistes les instàncies presentades pels sol·licitants i un cop revisada la documentació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  de  la  ajuda  a
xxxxxxxxxxxxxxxx per import de 4.500€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1510.78900 del
pressupost de despeses.

Segon. Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  de  la  ajuda  a
xxxxxxxxxxxxxxxxxx per import de 4.500€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1510.78900 del
pressupost de despeses.

2.2.2.  Concessió de subvencions  nominatives  a  la  Associació  tercera edat Verge de  Lluc i
Parròquia Sant Joan Baptista 2020.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Muro, en sessió ordinària de dia 9 de desembre de
2020, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions nominatives a la
Associació  tercera  edat  Verge  de  Lluc,  Associació  Segona  Edat  ni  figa  ni  Raïm,  Asociación
Española  contra  el  Cancer,  Parròquia  Sant  Albert  Magne i  Parròquia  Sant  Joan Baptista  per  a
l’exercici 2020.

Vistes les instàncies presentades per les entitats Associació tercera edat Verge de Lluc i Parròquia
Sant Joan Baptista, i un cop revisada la documentació.  

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Primer. Primer. Admetre les següents entitats presentades:

ASS. TERCERA EDAT VERGE DE LLUC                       G07135700
PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA                             R0700225F

Segon . Per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la
subvenció existeix crèdit adequat i suficient als pressuposts i partides pertinents de l’any 2020.

 3340.48911 ASS. TERCERA EDAT VERGE DE LLUC 2.500,00
3360.78905 APORTACIÓ PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA 6.000,00

Tercer. Vista  la  documentació  presentada,  els  imports  de  les  subvencions  s’estableixen  pels
següents imports :

Beneficiari Import
ASS. TERCERA EDAT VERGE DE LLUC 660,00
PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA 6.000,00

Quart. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels imports i a les entitats que es relacionen a
continuació:

-ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT VERGE DE LLUC,  amb  CIF  G07135700  ,  l’ajut  per  a  la
realització de programes i activitats per  fomentar la cultura  per un import de 660,00 €, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3340.48911.

-PARROQUIA SANT JOAN BAPTISTA, amb CIF R0700225 F , l’ajut per a la realització de
programes i activitats per  fomentar la cultura  per un import de 6.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3360.78905.

Cinquè. Notificar  aquest  acord  a  les  entitats  interessades,  pel  seu  coneixement  i  als  efectes
oportuns.

2.3. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Donar compte de les ajudes econòmiques UGN concedides per decret de batlia

Es dóna compte de les ajudes econòmiques UGN concedides mitjançant decret de batlia:

Núm. de famílies:  nou
Import total: 4.704,30 euros

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
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2.4. Urbanisme i Obres
2.4.1.  Exp.  116/2016,  Antònia Ribot Aguiló,  llicència  urbanística  d'ocupació  o  de  primera
utilització,  de  les  obres  de  legalització  de  canvi  d'ús  de  magatzem a  habitatge,  enderroc
parcial  i  projecte de reforma i  ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres,  al  carrer
Comtat, 15.   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 Concedir a la SRA. ANTÒNIA RIBOT AGUILÓ, la llicència urbanística d’ocupació
o de primera utilització, de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística
núm.  116/2016,  consistents en la LEGALITZACIÓ  DE  CANVI  D´ÚS  DE
MAGATZEM  A  HABITATGE,  ENDERROC  PARCIAL  I  PROJECTE  DE
REFORMA I AMPLIACIÓ D´HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES
I MODIFICACIONS, al carrer COMTAT, 15.

 Notificar  el  present  acord,  a  la  part  interessada,  amb  l’expressió  dels  recursos
procedents.

2.4.2.  Exp.  746/2020,  Juan Capó Alzamora,  llicència  urbanística,  per a  l'agrupació  de  les
parcel·les 251, 255, 264, 478, 506 i 516, del polígon 14.   

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir al Sr. JUAN CAPÓ ALZAMORA, la llicència urbanística per a AGRUPACIÓ DE
LES PARCEL·LES 251-255-264-478-506-516, del POLÍGON 14, expedient municipal núm.
746/2020, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions generals.

2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

2.4.3.  Aprovació  1  certificació  obra  <<Renovació  de  la  xarxa  d’aigua  potable  i  obres
complementàries  en els carrers Colomer, Antoni Carrió i Sagrera de la vila de Muro>>

Vist que la Junta de Govern Local de  27 d’agost de 2020 va adjudicar l’obra “Renovació de la
xarxa d’aigua potable i obres complementàries  en els carrers Colomer, Antoni Carrió i Sagrera de
la vila de Muro”

Vista la certificació d’obra presentada per la direcció d’obra.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER.  Aprovar  la  1ª  certificació  d’obra  “Renovació  de  la  xarxa  d’aigua  potable  i  obres
complementàries  en els carrers Colomer, Antoni Carrió i Sagrera de la vila de Muro” presentada
pel director de l’obra, Sr. Jose Iglesias Estellés.
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SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

- EXCAVACIONES S’HORTA S.A., amb NIF A07442668, 1ª certificació de l’obra “Renovació de
la xarxa d’aigua potable i obres complementàries  en els carrers Colomer, Antoni Carrió i Sagrera de la
vila de Muro” factura núm. 8211 de data 30.11.2020, per un import de 114.240,50€, (1ª certificació
94.413,64 + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1610.61949.

2.4.4.  Exp.  136/2017,  Grupotel  Dos,  S.A.,  llicència  urbanística,  per  a  modificacions  en  el
transcurs  de  les  obres  de  reforma  i  ampliació,  legalització  d'ampliacions  i  expedient
d'enderroc d'edificacions auxiliars de l'hotel Los Principes 4****, carrer Galio, 31, Platja de
Muro.   

Examinat l'expedient de llicència urbanística núm. 136/2017, del qual és promotor el Sr. MIQUEL
ALOMAR LLADÓ, en representació de l’entitat GRUPOTEL DOS, S.A., el qual, mitjançant escrit
registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 1343, de data 30 d’abril de 2019, sol·licita
llicència  municipal  d'obres  per  a MODIFICACIONS  EN  EL  TRANSCURS  DE  LES  OBRES
CONSISTENTS  EN  REFORMA  I  AMPLIACIÓ,  LEGALITZACIÓ  D'AMPLIACIONS  I
DEMOLICIÓ D'EDIFICACIONS AUXILIARS DE L'HOTEL LOS PRÍNCIPES 4****, situades al
carrer  GALIO, 31, PLATJA DE MURO, (REF. CAD. 0073302EE0097S0001GH), d'aquest terme
municipal, en base al projecte signat pels arquitectes Maria del Mar Ramis Fornés i Joan Tolo Seguí
Gamundí (ARQ Projects & Partners, SLPU), i visat pel COAIB amb número 11/04435/20, de data
21 de maig de 2020, memòria d’esmena de deficiències, i plànols III-01, III-01 (b) i III-02, signats
pels mateixos arquitectes, en data desembre de 2020, sense visar, i baix la direcció facultativa dels
arquitectes redactors del projecte, i de l’arquitecte tècnic Sr. Joan Palau Cantallops.

Resultant que els terrenys on es preveu executar les obres estan situats en sòl urbà.

Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és turístic.

Atès l’informe de la Direcció General de Turisme, de la Conselleria  de Model Econòmic, Turisme i
Treball del Govern de les Illes Balears de data 26 d’octubre de 2020.

Vist l'informe tècnic,  de data 11 de desembre de 2020, emès per l’arquitecte tècnica municipal,
segons el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 18 de desembre de 2020, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  al  Sr. MIQUEL ALOMAR LLADÓ, en  representació  de  l’entitat GRUPOTEL
DOS, S.A., la llicència urbanística d’obres, per a MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS
DE  LES  OBRES  CONSISTENTS  EN  REFORMA  I  AMPLIACIÓ,  LEGALITZACIÓ
D'AMPLIACIONS I DEMOLICIÓ D'EDIFICACIONS AUXILIARS DE L'HOTEL LOS
PRÍNCIPES 4****, situades al carrer  GALIO, 31, PLATJA DE MURO,   núm. 136/2017,
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sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta  llicència  queda  condicionada  al  compliment  de les  mateixes  condicions  que  la
llicència inicial.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 40.494’71€, amb la taxa pagada de
242’97 €, i l’ICIO a pagar de 996’17 €.

4. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des
de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o
no  haver  acabat  les  mateixes  en  un  termini  de  24  mesos,  o  no  haver-se  sol·licitat  la
corresponent prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

5. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

2.4.5.  Expedient de contractació del servei de redacció de projectes i resta de documentació
tècnica  preceptiva,  mitjançant procediment obert  simplificat, per a la  construcció d’un nou
col·legi d’educació infantil i atenció a la primera infància (escola d’educació infantil de 0 a 3
anys).

Vista la memòria justificativa de la necessitat del contracte, i l'informe d'insuficiència de mitjans,
ambdós documents redactats per l’enginyer industrial Juan Mateo Horrach .
         
Atès  que  a  tal  efecte  han  estat  redactats  Plecs  de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  de
Prescripcions Tècniques, els quals han de regir el contracte.
          
A la  vista  de les  característiques  i  de l'import  del  contracte  s'opta  per  l'adjudicació  mitjançant
procediment obert simplificat, amb varis criteris d’adjudicació.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del  Sector  Públic,  per  la  qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
          
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb varis
criteris  d’adjudicació,  pel  servei  de  redacció  de  projectes  i  resta  de  documentació  tècnica
preceptiva, per a la construcció d’un nou col·legi d’educació infantil i atenció a la primera infància
(escola d’educació infantil de 0 a 3 anys), amb una durada de 4 anys, amb un pressupost base de
licitació per import de 98.578,10 euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.
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SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2021, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a  l’aplicació pressupostària 3230.62700 del pressupost municipal de 2021.

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 2022, 2023 i 2024, el crèdit adequat i
suficient per fer front a les obligacions derivades del mateix.  

TERCER. Aprovar  el  Plec de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec de  Prescripcions
Tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert simplificat.

QUART. 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.

CINQUÈ. 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.

SISÈ. 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.

- La Sra. Catalina Mª Balaguer Fuster, TAG de l'Ajuntament, que actuarà com a Secretari 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.

2.4.6. Aprovació 9 certificació obra <<Canvi d’ús d’edifici existent, per convertir-lo en arxiu
municipal i sala polivalent>>

Vist que la Junta de Govern Local de 10 de desembre de 2018 va adjudicar l’obra “Canvi d’ús
d’edifici existent, per convertir-lo en arxiu municipal i sala polivalent”

Vista la certificació d’obra presentada per la direcció d’obra.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar la 9ª certificació d’obra “Canvi d’ús d’edifici existent, per convertir-lo en arxiu
municipal i sala polivalent” presentada pel director de l’obra, Sr. Joan Oliver Fornés.

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

-  CONSTRUCCIONS FERRIOL FLORIT SL.,  amb NIF B57347031,  9ª  certificació  de  l’obra



Ajuntament de Muro

“Canvi d’ús d’edifici existent, per convertir-lo en arxiu municipal i sala polivalent” factura núm. 13/
A de data 23.12.2020 per un import de 35.442,69€, (9ª certificació 29.291,48 + IVA) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3322.63229.

2.4.7. Aprovació 1 certificació obra << Millora de les condicions d’accessibilitat universal en el
parc infantil situat al carrer del llac de Platja de Muro>>

Vist que la Junta de Govern Local de  27 d’agost de 2020 va adjudicar l’obra “Millora de les
condicions d’accessibilitat universal en el parc infantil situal al carrer del llac de Platja de Muro”

Vista la certificació d’obra presentada per la direcció d’obra.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar la 1ª certificació d’obra “Millora de les condicions d’accessibilitat universal en
el parc infantil situal al carrer del llac de Platja de Muro” presentada per la directora de l’obra, Sr.
Jose Iglesias Estellés.

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

- CONSTRUCCIONES VARI-SUREX S.L., amb NIF B57131096, 1ª certificació de l’obra “Millora
de les condicions d’accessibilitat universal en el parc infantil situal al carrer del llac de Platja de Muro”
factura núm. 2028 de data 22.12.2020, per un import de 33.288,94€, (1ª certificació 27.511,52 +
IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1710.60920.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:45
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


