
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2021/8
Data: 4 de juny de 2021

A les 08:30 hores, es reuneix mitjançant videoconferència el Ple Municipal per efectuar una sessió 
extraordinària amb urgència.

Assisteixen:

SERRA SASTRE ANTONIO, BATLE
PORQUER TUGORES MIGUEL, 1R. TINENT DE BATLE
BALLESTER BAUZA MARGARITA, 2NA. TINENTA DE BATLE
FORTEZA BENNASAR MARGARITA MARIA, 3RA. TINENTA DE BATLE
PERELLO TRIAS JUANA MARIA, 4TA. TINENTA DE BATLE
SERRA SABATER MARIANO JUAN, REGIDOR
CANTARELLAS TUGORES ANDRES PEDRO, REGIDOR
GELABERT BOYERAS RAFAEL, REGIDOR
MORANTA RIERA BARTOLOME, REGIDOR
PORTELLS SASTRE MARGARITA, REGIDORA
SIQUIER SASTRE MARTI, REGIDOR
TORTELL FRONTERA MIQUEL ANGEL, REGIDOR
RIERA GELABERT MARIA DEL MAR, REGIDORA

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 08:30 hores.

1. Ratificació de la urgència de la sessió

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ratifica la declaració de la urgència de la sessió.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Expedient de contractació de concessió de la gestió i explotació del local de la tercera edat
destinat a bar, situat a l’edifici municipal del carrer Sants Apòstols i el bar del local annex del
carrer Lluís Carreres (11/2021).



Ajuntament de Muro

Vista la memòria justificativa de la necessitat del contracte redactada per l’enginyer industrial Juan
Mateo Horrach Torrens.
         
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, amb un únic criteri 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,
          
El  Ple  de  l’Ajuntament,  amb  set  vots  a  favor  dels  grups  municipals  CDM,  EL PI,  PP;  i  sis
abstencions dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE, MÉS-APIB; acorda:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb un únic criteri
d’adjudicació, per la concessió de la gestió i explotació del local de la tercera edat destinat a bar, situat
a l’edifici municipal del carrer Sants Apòstols i el bar del local annex del carrer Lluís Carreres, amb
una durada de 5 anys, sense possibilitat de pròrrogues, amb un canon base de licitació per import de
3.025,00 euros anuals, IVA inclòs, convocant la seva licitació.

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

TERCER. 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.

QUART. 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.

CINQUÈ. 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.
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1.1.2.   Expedient de contractació per l’autorització de l’ocupació i explotació de les instal·lacions
temporals  (hamaques,  ombrel·les  i  caixes  de  seguretat)  a  la  Platja  de  Muro,  mitjançant
procediment obert (exp. 13/2021).

Vista la resolució de data 12 de maig de 2021 de la Demarcació de Costes de les Illes Balears per la
qual s’autoritza l’ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal per a l’explotació dels
serveis de temporada en el litoral del terme municipal de Muro per a les temporades 2021-2024, que
inclou hamaques, ombrel·les i caixes de seguretat, dels lots 1, 2 i 3 de Platja de Muro.

Vist el projecte tècnic redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, José Iglesias Estellés.
         
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, amb un únic criteri 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,
          

El Ple de l’Ajuntament, amb nou vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, UIM; i quatre
abstencions dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS-APIB; acorda:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb un únic criteri
d’adjudicació, per l’autorització per l’ocupació i explotació de les instal·lacions temporals (hamaques,
ombrel·les i caixes de seguretat) a la Platja de Muro, amb una durada de 4 anys, sense possibilitat de
pròrroga, convocant la seva licitació, pels següents lots:

Temporades 2022, 2023 i 2024:

•     LOT 1 - Nombre hamaques: 1.576
Nombre ombrel·les: 788
Nombre caixes de seguretat: 788
Total superfície ocupada: 7880 m2

Canon anual de licitació: 585.553,10 €/anuals

•       LOT 2 -    Nombre hamaques: 1.040
Nombre ombrel·les: 520
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Nombre caixes de seguretat: 520
Total superfície ocupada: 5200 m2

Canon anual de licitació: 365.936,38 €/anuals

• LOT 3 - Nombre hamaques: 328
         Nombre ombrel·les: 164
         Nombre caixes de seguretat: 164
        Total superfície ocupada: 1648 m2

        Canon anual de licitació: 75.458,72 €/anuals

Temporada  2021  :  El  canon  anual  corresponent  a  aquesta  temporada  sirà  fixe  i  pels  següents
imports:

• LOT 1: 105.721,77 €

• LOT 2: 61.026,54 €

• LOT 3: 0,00 €

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

TERCER. 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.

QUART. 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.

CINQUÈ. 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.
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Les intervencions dels regidors i regidores es troben recollides dins un fitxer d'àudio i vídeo, que
acompanya l’acta de la sessió.

Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=EmXE2MqQ1jA

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
08:50 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran el batle i el
secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari


