
ACTA NÚM. 8 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL VINT-I-SET DE JULIOL DE DOS MIL DESSET

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.
Maria Perelló Cladera, regidora
José Juan Aguiló Ramis, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Margalida Portells Sastre, regidora
Martí Siquier Sastre, regidor
Jaume Payeras Serra, regidor

Excusa la seva absència: Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 27 de juliol de 2017, 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:

1R.-  SOL·LICITUD  DE  CONCESSIÓ  DE  PRÒRROGA DEL CONTRACTE
D’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR - CAFETERIA DEL POLIESPORTIU
MUNICIPAL DE MURO.

El Sr. batle diu que la pròrroga es demana any a any. Té dret a aconseguir aquesta pròrroga.
L'equip de govern està a favor de la seva concessió.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que el seu grup s'abstendrà.
Hem anunciat diverses irregularitats en la concessió com el tema de l'electricitat o millores.
Nosaltres  no  som  tant  sectaris  com  altres  grups,  que  varen  rescindir  concessió.
Perfectament es podria fer nova licitació.

La  Sra.  Margalida  Portells,  portaveu  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  demana  si  la
proposta no s'hagués pogut dur al Ple ordinari.

El Sr. batle diu que la petició va arribar després.
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El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB,  diu que estranya el tema
de l'electricitat.  Varen posar com a millora el servei d'aire condicionat. Ho haurien de
posar. Demana al secretari.

El  secretari  diu que si  és  una  millora  s'ha de posar.  De res  serveix instal.lar  un aire
condicionat si després no es posa.

El Sr. batle diu que en funció del volum de negoci ho té o no posat. Ho haurien de dir els
tècnics.  Que  es  miri  per  part  dels  tècnics,  Xavier  Morlà  o  Mateu  Torelló  sobre
l'obligatorietat o no de tenir l'aire.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana al secretari si és
obligatòria una millora.

El secretari diu que si ho va oferir com a millora és obligatòria. 

Vist l’escrit del Sr. Juan Sabater Trias i de la Sra. Maria Mayol Grimalt de data 20 de juny
de 2017  (R.E. núm. 1921 de 27.06.16), en representació de l’entitat MUROPOLI S.L.,
amb CIF B57517616, adjudicatària del contracte d’explotació del servei de  bar-cafeteria
del  Poliesportiu  Municipal  de  data  26  de  juliol  de  2005,  sol·licitant  la  pròrroga  del
contracte de concessió pel període d’un any.

Atès el  que disposa la clàusula 4.1 del Plec de clàusules administratives, així com la
clàusula III del contracte signat el dia 26 de juliol de 2005, que permet la pròrroga anual,
per mutu acord de les parts,  fins un període màxim de cinc anys.
 
Atès que la petició s’ha formulat dins termini, i que mitjançant els corresponents acords
del Ple de l’Ajuntament s'han concedit dues pròrrogues del contracte, finalitzant per tant
el dia 26 de juliol de 2017.

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Administració i Personal
de data 24 de juliol de 2017.

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

1r.- Acceptar la sol·licitud de concessió de pròrroga pel termini d’un any del contracte
d’explotació del servei de  bar-cafeteria del Poliesportiu Municipal de data 26 de juliol de
2005,  amb  les  mateixes  condicions  i  obligacions  dimanants  del  contracte  original,
finalitzant el dia 26 de juliol de 2018. 

2n.- Notificar, en deguda forma, el present acord a l’adjudicatària del servei, MUROPOLI
S.L.,  per al seu coneixement i efectes oportuns.

2N.- FESTES LOCALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL PER A L’ANY 2018. 

Vist l’escrit de la Direcció General de Treball,  Economia Social i Salut Laboral de la
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria de data 10 de juliol de 2017 (R.E. núm. 2113 de

2



14.07.17) mitjançant el que es sol·licita la comunicació dels dies fixats com a festius en
l’àmbit del municipi. 

De conformitat amb l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de
jornades, hores extraordinàries i descansos.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Administració i Personal de data
24 de juliol de 2017.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
 
Primer. Elegir com a dues festes locals a l’àmbit municipal per a 2018 les següents:

- 17 de gener de 2018, Sant Antoni.
- 26 de desembre de 2018, segona festa de Nadal.

Segon. Comunicar el present acord a la Direcció General de Treball, Economia Social i
Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
8'15 hores del dia 27 de juliol de 2017, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta
acta.
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