
                                                       
                                                N O T I F I C A C I Ó.- 
 
Per la present us notifico que la Junta de Govern Local a la sessió ordinària de data 25 
de novembre de 2013, ha adoptat, entre altres, el següent ACORD:-------------------------- 
 
" EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS SOCIOSANITARIS DE LA 
RESIDÈNCIA REINA SOFIA DE L’AJUNTAMENT DE MURO, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA AMB 
VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.  
CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ. 
 
Es dóna compte de l’expedient de contractació tramitat. 
  
Atès que la Junta de Govern Local de data 21 d’octubre de 2013 va aprovar 
l’expedient de contractació  així com el plec de clàusules administratives particulars i 
va autoritzar la despesa anticipada del mencionat expedient de contractació. 
 
Atès que en data 31 d’octubre de 2013 es va publicar anunci de licitació al BOIB núm. 
150 exposant a informació pública els plecs i concedint el termini de 15 dies naturals  
perquè els interessats presentessin  les seves proposicions així com també s’anuncià  
en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació.    
 
Atès que durant la licitació es va presentar, en temps i forma, un únic licitador, Cuidar 
Serveis Socials de Mallorca, SL. 
 
Atès que la Mesa de Contractació de data 19 de novembre de 2013, va realitzar 
proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Cuidar Serveis Socials de Mallorca, SL, al 
haver presentat una oferta avantatjosa pels interessos municipals.   
  
Atès que, amb data 21 de novembre de 2011, s’han rebut les pliques amb segell de 
correus de 19 de novembre de 2013 de Javier Badillos García, en representació de la 
Clínica Nafarroa de Barakaldo, estant fora de termini, el qual acabà el dia 15 de 
novembre de 2013. 
 
Examinada la documentació i de conformitat amb el que estableix l’article 151.1  en 
relació amb la disposició addicional segona del TRLCSP. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- Excloure a Javier Badillos García, en representació de Clínica Nafarroa de 
Barakaldo, per haver presentat la seva  oferta fora de termini, ja que acabà el dia 15 de 
novembre. 
 
2n.- Classificar la proposició presentada per l’únic licitador presentat, atenent la 
proposta de la Mesa de Contractació de data 19 de novembre de 2013, de conformitat 
amb els criteris d’adjudicació:          
                                                                                Import Adjudicació          Puntuació  
 
-CUIDAR SERVEIS SOCIALS MALLORCA, SL  114.900 €, IVA exempt      5,- punts 



 3r.- Requerir a l’únic licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa pels interessos municipals, atesos els criteris d’adjudicació, CUIDAR 
SERVEIS SOCIALS DE MALLORCA, SL, perquè dins el termini de deu dies hàbils a 
comptar des del següent al d’haver rebut el requeriment, presenti la documentació 
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la seguretat social, de disposar efectivament dels mitjans que s’ha compromès a 
dedicar o a adscriure a l’execució del contracte i d’haver constituït la garantia definitiva 
per import de 5.745 euros ( 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs).  
 
4t.- Notificar el present acord al licitador classificat així com al licitador exclòs.   
 
5é.- Publicar el present acord en el perfil del contractant ”.- 
 
 
Contra el present acord es poden interposar alternativament els recursos següents: 
 
- Directament recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, a comptar 
des de la recepció de la present notificació, davant el Jutjat pertinent del Contenciós 
Administratiu de Palma de Mallorca. 
 
- Recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que ha adoptat el present acord en el 
termini d’un mes, a comptar des de la recepció de la present notificació.  
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.- 
 
 
Muro, 25 de novembre de 2013 
 
El Secretari,  
 
 
 
 
 
 
St. Francisco Sabater 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Sr.:  JUAN FERRIOL SUREDA .  
         REPRESENTANT LEGAL DE CUIDAR SERVEIS DE MALLORCA, SL    
            
          C/ Infante Felipe, núm. 6, baixos                                      07010 PALMA                   
 
          jfedades@gmail.com  
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2n.- Classificar la proposició presentada per l’únic licitador presentat, atenent la 
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avantatjosa pels interessos municipals, atesos els criteris d’adjudicació, CUIDAR 
SERVEIS SOCIALS DE MALLORCA, SL, perquè dins el termini de deu dies hàbils a 
comptar des del següent al d’haver rebut el requeriment, presenti la documentació 
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la seguretat social, de disposar efectivament dels mitjans que s’ha compromès a 
dedicar o a adscriure a l’execució del contracte i d’haver constituït la garantia definitiva 
per import de 5.745 euros ( 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs).  
 
4t.- Notificar el present acord al licitador classificat així com al licitador exclòs.   
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des de la recepció de la present notificació, davant el Jutjat pertinent del Contenciós 
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- Recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que ha adoptat el present acord en el 
termini d’un mes, a comptar des de la recepció de la present notificació.  
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.- 
 
 
Muro, 25 de novembre de 2013 
 
El Secretari,  
 
 
 
 
 
 
St. Francisco Sabater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Sr.:  JAVIER  BADILLOS GARCÍA .  
          EN REPRESENTACIÓN DE CLÍNICA NAFARROA    
            
          C/ Autonomía, 25                       48902  BARAKALDO                   
 



           
FRANCISCO SABATER MULET, Secretari Interí de l’Ajuntament de Muro, Illes 
Balears. 
  
CERTIFIC: Que a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 25 de novembre de 
2013 es va adoptar l’acord que a l’esborrany de l’acta de la corresponent sessió diu:-------------- 
 
" EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS SOCIOSANITARIS DE LA 
RESIDÈNCIA REINA SOFIA DE L’AJUNTAMENT DE MURO, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA AMB 
VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 
CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ. 
 
Es dóna compte de l’expedient de contractació tramitat. 
  
Atès que la Junta de Govern Local de data 21 d’octubre de 2013 va aprovar l’expedient de 
contractació  així com el plec de clàusules administratives particulars i va autoritzar la despesa 
anticipada del mencionat expedient de contractació. 
 
Atès que en data 31 d’octubre de 2013 es va publicar anunci de licitació al BOIB núm. 150 
exposant a informació pública els plecs i concedint el termini de 15 dies naturals  perquè els 
interessats presentessin  les seves proposicions així com també s’anuncià  en el perfil del 
contractant de l’òrgan de contractació.    
 
Atès que durant la licitació es va presentar, en temps i forma, un únic licitador, Cuidar Serveis 
Socials de Mallorca, SL. 
 
Atès que la Mesa de Contractació de data 19 de novembre de 2013, va realitzar proposta 
d’adjudicació a favor de l’empresa Cuidar Serveis Socials de Mallorca, SL, al haver presentat 
una oferta avantatjosa pels interessos municipals.   
  
Atès que, amb data 21 de novembre de 2011, s’han rebut les pliques amb segell de correus de 
19 de novembre de 2013 de Javier Badillos García, en representació de la Clínica Nafarroa de 
Barakaldo, estant fora de termini, el qual acabà el dia 15 de novembre de 2013. 
 
Examinada la documentació i de conformitat amb el que estableix l’article 151.1  en relació amb 
la disposició addicional segona del TRLCSP. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- Excloure a Javier Badillos García, en representació de Clínica Nafarroa de Barakaldo, per 
haver presentat la seva  oferta fora de termini, ja que acabà el dia 15 de novembre. 
 
2n.- Classificar la proposició presentada per l’únic licitador presentat, atenent la proposta de la 
Mesa de Contractació de data 19 de novembre de 2013, de conformitat amb els criteris 
d’adjudicació:          
                                                                                Import Adjudicació          Puntuació  
 
-CUIDAR SERVEIS SOCIALS MALLORCA, SL  114.900 €, IVA exempt      5,- punts 
  



3r.- Requerir a l’únic licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa pels 
interessos municipals, atesos els criteris d’adjudicació, CUIDAR SERVEIS SOCIALS DE 
MALLORCA, SL, perquè dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al 
d’haver rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, de disposar 
efectivament dels mitjans que s’ha compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte 
i d’haver constituït la garantia definitiva per import de 5.745 euros ( 5% de l’import 
d’adjudicació, IVA exclòs).  
 
4t.- Notificar el present acord al licitador classificat així com al licitador exclòs.   
 
5é.- Publicar el present acord en el perfil del contractant ”.- 
 
 
 
I, perquè així consti i a l’efecte d’acreditar-ho, d’ordre i amb el vist-i-plau del Sr. batle, 
expedesc el present. 
 
Muro, 25 de novembre de 2013. 
 
Vist i plau, 
El batle, 
 
 
 
 
 
Martí Fornés Carbonell. 
 
 
 
 
 
 


