
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM.  12
DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
   DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2018

ASSISTENTS

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

A la Sala de Juntes de l'Ajuntament de Muro, essent el dia 28 de febrer de 2018, es
reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, prèvia convocatòria i citació feta en
legal forma a l'objecte de celebrar sessió extraordinària i urgent.

Presideix la sessió el Sr. Martí Fornés Carbonell, batle president.

Hi són presents José Gómez de la Cruz, interventor accidental i Francesc Sabater Mulet,
secretari interí, que dóna fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 08.00 h es declara oberta essent l'hora assenyalada, i es
tracten els assumptes següents:

1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.  

La Junta de govern Local per unanimitat, acorda ratificar la urgència de la sessió.

2. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITATS DE TEMPS
LLIURE  PER  A  2018,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT  NEGOCIAT  SENSE
PUBLICITAT.  QUALIFICACIÓ  DEFINITIVA  DE  LA  DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA. OBERTURA DELS SOBRES C AVALUABLES MITJANÇANT
JUDICI  DE VALOR (EXP. 3/2018).  

1r. Excloure l'empresa Ocidiomes, S.L. per no haver acreditat la solvència econòmica o
financera, i la solvència tècnica i professional de conformitat amb l'establert als articles 6.3.1
i 6.3.2 del plec de clàusules administratives particulars.

2n. Acceptar i qualificar definitivament la documentació administrativa presentada per les
següents empreses presentades al procediment negociat: 

• Serveis del Lleure Oci i Més, SL. 
• Dic Drac, SLU.

3r. Sol·licitar a la Sra. Silvia Vives Martorell, professora de l'aula d'adults, l’emissió de
l’informe tècnic de valoració dels sobres C dels dos licitadors admesos, que contenen les
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proposicions tècniques relatives al projecte educatiu i millores complementàries al servei
com a criteris no avaluables mitjançant fórmules automàtiques i per tant, subjectes a judici
de valor. 

4t.  Una vegada emès  l’informe tècnic  de  valoració  dels  sobres  C,  la  Junta  de  Govern
procedirà  a l’obertura dels  sobres B, que contenen l’oferta  econòmica,  criteri  avaluable
mitjançant  forma  automàtica,  i  si  escau,  classificarà  les  ofertes,  per  ordre  decreixent  i
requerirà la documentació preceptiva i la constitució de la garantia definitiva al licitador que
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, atesos els criteris/aspectes objecte
de negociació.

3. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA “AMPLIACIÓ DE VORERES
(C/. MAJOR, C/ JESÚS I PL. CONVENT) I REFORMA DE LES PLACETES DELS
CARRERS  LLIBERTAT  I  MÀRTIRS”,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT
NEGOCIAT  SENSE  PUBLICITAT  (EXP.  6/2018).  OBERTURA  DE  LA
DOCUMENTACIÓ  ADMINISTRATIVA  (SOBRES  A),  I  SI  S'ESCAU  DE  LA
DOCUMENTACIÓ  RELATIVA  A  CRITERIS  AVALUABLES  MITJANÇANT
JUDICI DE VALOR (SOBRES C).  

1r. Sol·licitar a la Sra. Úrsula Triay Riudavets, arquitecta tècnica de l'Ajuntament, l’emissió
de  l’informe  tècnic  de  valoració  dels  sobres  C,  que  contenen  les  propostes  tècniques
relatives a criteris no avaluables mitjançant fórmules automàtiques i per tant, subjectes a
judici de valor. 

2n.  Una vegada emès l’informe tècnic de valoració dels  sobres  C, la  Junta de Govern
procedirà  a l’obertura dels  sobres B, que contenen l’oferta  econòmica,  criteri  avaluable
mitjançant  forma  automàtica,  i  si  escau,  classificarà  les  ofertes,  per  ordre  decreixent  i
requerirà la documentació preceptiva i la constitució de la garantia definitiva al licitador que
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, atesos els criteris/aspectes objecte
de negociació.

4.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  D'ASSEGURANÇA  DE
RESPONSABILITAT  CIVIL/PATRIMONIAL DE  L'AJUNTAMENT  DE  MURO,
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (EXP. 8/2018).
OBERTURA DE  LA DOCUMENTACIÓ  ADMINISTRATIVA (SOBRES  A),  I  SI
S'ESCAU  DE  LA  DOCUMENTACIÓ  DELS  SOBRES  C,  AVALUABLES  DE
FORMA AUTOMÀTICA.  

1r. Sol·licitar l’emissió de l’informe tècnic de valoració dels sobres C dels dos licitadors
admesos, que contenen les millores tècniques i complementàries al servei, avaluables de
forma automàtica. 

2n.  Una vegada emès l’informe tècnic de valoració dels  sobres  C, la  Junta de Govern
procedirà  a l’obertura dels  sobres B, que contenen l’oferta  econòmica,  criteri  avaluable
mitjançant  forma  automàtica,  i  si  escau,  classificarà  les  ofertes,  per  ordre  decreixent  i
requerirà la documentació preceptiva i la constitució de la garantia definitiva al licitador que
hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, atesos els criteris/aspectes objecte
de negociació.
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DILIGÈNCIA:  Per fer constar que han assistit el regidors José Juan Aguiló Ramis i Da-
miana Ramis Ramis.

I no havent-hi més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 08.20 h, de tot el
que com a secretari interí en don fe.
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