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ACTA NÚM. 10 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 
EL SETZE D’AGOST DE DOS MIL SETZE 

 
ASSISTENTS 

 
Martí Fornés Carbonell, batle. 
Miquel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle 
Margalida M. Forteza Bennasar, 2na. tinenta de batle 
Juan Escalas Noceras,  3r. tinent de batle  
Antoni Serra Sastre, 4t. tinent de batle 
Damiana Ramis Ramis, regidora. 
José Juan Aguiló Ramis, regidor 
Rafel Gelabert Boyeras, regidor 
Maria Perelló Cladera, regidora 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Martí Siquier Sastre, regidor 
Jaume Payeras Serra, regidor 
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 16 d’agost de 2016, es 
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de 
celebrar sessió extraordinària. 
 
Hi són presents l’interventor accidental, José Gómez de la Cruz, i el secretari interí, 
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora,  i es 
tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ DE L SERVEI 
DE BAR DE LA TERCERA EDAT DE L’EDIFICI MUNICIPAL DE L CARRER 
SANTS APÒSTOLS. PROPOSTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
RELATIVA A CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I REQUERIMENT DE  
DOCUMENTACIÓ (EXPT. 11/2016). 
 
Es dóna compte de l’expedient de contractació tramitat. 
  
Atès que l’Ajuntament Ple a la sessió ordinària de data 30 de juny de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació així com el plec de clàusules administratives particulars de 
l’esmentat expedient de contractació.  
 
Atès que en data 5 de juliol de 2016 es va publicar anunci de licitació al BOIB núm. 85 
exposant a informació pública els plecs i concedint el termini de 15 dies naturals  
perquè els interessats presentessin  les seves proposicions així com també es publicà en 
el perfil del contractant.   
 
Atès que durant la licitació es va presentar un licitador, que consta a l’expedient. 
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Atès que la Mesa de Contractació de data 1 d’agost de 2016, de conformitat amb el 
informe d’avaluació del sobre C i la valoració de l’oferta econòmica, així com el que 
disposa la clàusula catorzena dels plecs de clàusules administratives va realitzar 
proposta d’adjudicació a favor de l’únic licitador admès, JUAN CANALS MUÑOZ, 
atès que ha presentat una oferta  avantatjosa, atesos els criteris d’adjudicació previstos 
als plecs. 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Sanitat i Serveis Socials de 
data 8 d’agost de 2016.  
 
Examinada la documentació i de conformitat amb el que estableix l’article 151.1  en 
relació amb la disposició addicional segona del TRLCSP. 
 
L’Ajuntament Ple, de conformitat amb la Proposta  de la Mesa de Contractació, de data 1 
d’agost de 2016, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, PP i El PI, i sis 
abstencions dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB, ACORDA: 
 
1r.- Classificar la proposició presentada per l’únic licitador admès, JUAN CANALS 
MUÑOZ, amb dni. núm. 78.207.561-V,  que ha presentat una oferta  avantatjosa, atesos 
els criteris d’adjudicació previstos als plecs, d’acord amb el següent resultat: 
 
 
Sobre  “C” –  avaluable 
mitjançant judici de valor 

 
SOBRE “B” – PREU 

 
TOTAL  PUNTUACIO 

 
 0,00 punts 

 
1.651,23 + 346,75 (IVA) 
 
Total … 1997,98 €/any     
 
60,00 punts 
 

 
      60,00 punts 

 
2n.- Notificar i requerir al licitador JUAN CANALS MUÑOZ, que ha presentat una 
oferta econòmicament avantatjosa, atesos els criteris d’adjudicació del contracte,  
perquè dins el termini dels 10 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 un import de 3.808,60 euros, establerta a la 
clàusula onzena dels plecs de clàusules administratives particulars. 
 
3r.- Notificar el present acord a l’interessat i publicar-ho en el perfil del contractant. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
8,05 hores del dia 16 d’agost de 2016, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 
 


