
ACTA NÚM. 13 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
L'Ú D'OCTUBRE DE DOS MIL DIVUIT

ASSISTENTS

Martí Fornés Carbonell, batle
Miquel Porquer Tugores, 1r tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennasar, 2a 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
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Martí Siquier Sastre, regidor
Jaume Payeras Serra, regidor
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor

HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA:

José Juan Aguiló Ramis, regidor
Margalida Portells Sastre, regidora

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 1 d'octubre de 2018, 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.-  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE  L'EXPLOTACIÓ  DEL  BAR-
CAFETERIA  SITUAT  AL  POLIESPORTIU  MUNICIPAL  DE  MURO,
MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PROCEDIMENT OBERT, AMB UN
ÚNIC  CRITERI  D'ADJUDICACIÓ  (EXP.  18/2018).  ADJUDICACIÓ  DEL
CONTRACTE.

El Sr. batle diu que si és possible durant el dia d'avui es firmarà el contracte.

Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 17 d'octubre de 2018 relatiu a la classificació,
per  ordre  decreixent  de  puntuació,  de  les  ofertes  presentades,  i  de  requeriment  a
l'adjudicatària perquè presentàs la documentació justificativa del compliment dels requisits
previs a què fa referència l'art.  140.1 de la LCSP, la documentació justificativa de què
disposa  efectivament  dels  mitjans  als  quals  s'hagués  compromès  dedicar  o  adscriure  a
l'execució del contracte, i constituís la garantia definitiva.
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Atès que la interessada ha aportat la documentació requerida i ha constituït la garantia
definitiva.

Examinada la documentació, 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, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar el contracte d'explotació del bar-cafeteria situat al Poliesportiu Municipal
de Muro, amb una durada de quatre anys, prorrogable per un any més per mutu acord de
les parts, a  la Sra. Margarita Rosselló Sabater, amb NIF 43.093.243-Y,  per un cànon
anual de 18.185,03 euros, amb les condicions que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.

2n.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

3r.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Jaume Ramon Nadal, tècnic de medi
ambient de l'Ajuntament de Muro.

4t.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultats adjudicataris.

5è.- Notificar el present acord a l' adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.

Arribats a aquest punt, el batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
08.05 hores del dia 1 d'octubre de 2018, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 
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