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ACTA NÚM. 5 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA NOU DE MAIG 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 9 de maig de 2016, es 
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de 
celebrar sessió extraordinària. 
 
Hi és present el secretari interí, Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 9’00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora,  i es 
tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1.- EXPEDIENT DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚB LIC, 
MITJANÇANT CONCESSIÓ, DE L’EXPLOTACIÓ DE LA INSTAL· LACIÓ DE 
SERVEIS DE LA PLATJA DE MURO (BALNEARI 4).  
 
El secretari dóna compte dels tràmits realitzats dintre de l’any 2016 amb relació al Sr. 
Fernando González Mata per a l’adjudicació del balneari quatre a nom seu. Diu que el 
Sr. Fernando González Mata és el tercer licitador que va participar, a l’any 2013, dintre 
del procediment de licitació del balneari. Amb data 10 de març de 2016 va presentar 
escrit dirigit a l’ajuntament en el que manifestava l’interès en ser adjudicatari del 
contracte de concessió del balneari quatre de platja de Muro. La Junta de Govern Local 
de data 21 de març de 2016 va requerir l’interessat perquè esmenés la seva sol·licitud, 
presentant documentació acreditativa d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i 
amb la seguretat social, així com declaració responsable de no trobar-se incurs en 
prohibicions de contractar, i la documentació acreditativa d’haver constituït definitiva 
del contracte per import de 1.258,60 euros. El dia 22 d’abril de 2016 finalitzava el 
termini per a presentar la documentació, i al no haver-la presentada, se’l va tenir per 
desistit de la seva sol·licitud. A partir d’aquest moment es va preparar la documentació 
per a procedir a la nova licitació del balneari quatre de Platja de Muro. 
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El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana quan es varen iniciar 
els contactes amb el Sr. Fernando González Mata. 
 
El secretari diu que els contactes es varen iniciar via e-mail el mes de febrer. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana qui farà complir el contracte de concessió, tant pel que fa 
a les millores com a la resta d’obligacions del contracte. 
 
El Sr. batle respon que la Sra. Úrsula Triay, Arquitecte Tècnica de l’Ajuntament, haurà 
de comprovar el compliment del contracte. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana si s’hauria de 
descomptar l’IVA de l’import del cost de les obres de reposició i millora, donat que es 
tracta d’IVA que es podrà deduir per part del concessionari. 
 
El secretari diu que qui hauria de respondre aquesta pregunta haurien de ser els tècnics 
que han procedit a la valoració de les obres. 
 
El Sr. batle diu que es demanarà al tècnic si veu viable que del cost de les obres de 
reposició s’exclogui l’IVA. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que teníem 
l’oportunitat d’incloure el punt de precs i preguntes dintre de l’ordre del dia de la 
present sessió, donat que la darrera sessió plenària ordinària es va interrompre sense que 
es poguessin acabar de formular.   
 
Vist l’informe  de secretaria i de conformitat amb l’establert a l’article 110 i Disposició 
Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP.  
 
El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor corresponents als grups municipals 
CDM, EL PI, PP, UIM i PSIB-PSOE; i dues abstencions corresponents al grup 
municipal MÉS –APIB, acorda: 
 
1r.- Aprovar l’expedient de contractació així com el Plec de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques, i l’informe tècnic de l’estat de les instal.lacions 
i valoració de les obres de reposició i millora, que han de regir, mitjançant procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, el 
contracte de gestió de servei públic, mitjançant concessió, de l’explotació de la 
instal·lació dels serveis de la Platja de Muro, Balneari núm. 4. 
 
2n.- Obrir el procediment d’adjudicació i exposar al públic els referits plecs per termini 
de 10 dies naturals al BOIB a efectes de reclamacions, tal com disposa l‘art. 188.3 de la 
Llei 20/2006, municipal i de règim local de les Illes Balears així com simultàniament 
anunciar la licitació al perfil del contractant i BOIB per termini de 15 dies naturals 
perquè es puguin presentar les oportunes proposicions, de conformitat amb el que 
disposa l’article 159.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
TRLCSP.  
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Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
9,10 hores del dia 9 de maig de 2016, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 
 


