
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2021/11
Data: 7 de juliol de 2021

A les 08:00 hores, es reuneix mitjançant videoconferència el Ple Municipal per efectuar una sessió
extraordinari 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 08:00 hores.

1. Ratificació de la urgència de la sessió

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

1.1. Turisme i Zona Costanera
1.1.1. Expedient de contractació per l’ocupació i explotació de les instal·lacions temporals 
(hamaques, ombrel·les i caixes de seguretat) a la Platja de Muro. Adjudicació dels lots.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ratifica la inclusió del punt dintre del l’ordre del dia.
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Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 23 de juny de 2021, relatiu a la classificació de les
ofertes presentades dintre dels lots 1, 2 3, dintre de l’expedient de contractació  per l’ocupació i
explotació de les instal·lacions temporals (hamaques, ombrel·les i caixes de seguretat) a la Platja de
Muro:

- LOT 1:

1. HAMACA BLUE S.L. Valor ofertat: 849.000,00 euros anuals. Puntuación total: 100

2. BEACH I OCI S.L. Valor  ofertat  :  786.000,00  euros  anuals.  Puntuación  total:
92,583. SEACTIVITY, SL. Valor ofertat. 650.000,00 euros anuals. Puntuación total: 76,56

- LOT 2:

1. HAMACA BLUE S.L. Valor ofertat: 515.000,00 euros anuals. Puntuación total: 100

2. BEACH I OCI S.L. Valor ofertat: 487.000,00 euros anuals. Puntuación total: 94,56

3. SEACTIVITY, SL.  Valor ofertat 415.000,00 euros anuals. Puntuación total: 80,58

- LOT 3:

1. BEACH I OCI S.L. Valor ofertat: 100.000,00 euros anuals. Puntuación total: 100

2. HAMACA BLUE S.L. Valor ofertat: 90.000,00 euros anuals. Puntuación total: 90,00

3. SEACTIVITY S.L. Valor ofertat: 76.000,00 euros anuals. Puntuación total: 76,00

4. EXCLUSIVAS OMEGA

ATLÁNTICO S.L.  Valor ofertat. 75.958,21 euros anuals. Puntuación total: 75,96

Atès que dintre del mateix acord de Ple de 23 de juny de 2021 es va requerir als licitadors, perquè
dintre del termini de deu dies hàbils a comptar d’aquell en què s’ha rebut el requeriment, presentassin
la documentació justificativa del compliment dels requisits previs que fa referència a l’article. 140.1 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que es traslladen a l’ordenament
jurídic espanyol  les directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26.
de febrer de 2014; així com de què es disposa efectivament dels mitjans als que s’hagués compromès
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2; i d’haver constituït les garanties
definitives.

Vists els escrits de les empreses HAMACA BLUE, S.L., de desistiment de les ofertes presentades
als lots 1 i 2; i de l’empresa BEACH I OCI, S.L. de desistiment de l’oferta presentada al lot 1.

Atès  que  els  licitadors  han  presentat  la  documentació  justificativa  pertinent,  així  com  la
documentació justificativa d’haver constituït les garanties definitives.  



Ajuntament de Muro

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:

1r.- Adjudicar el procediment obert,  amb un únic criteri d’adjudicació, per l’ocupació i explotació
de les instal·lacions temporals (hamaques, ombrel·les i caixes de seguretat) a la Platja de Muro, dels
següents lots:

Lot 1

Adjudicatari:  SEACTIVITY, S.L., amb N.I.F. nombre B67344374

Les instal·lacions que comprèn segons ordenació DGOT són: IT38, IT36, IT32, IT31, IT27, IT26,
IT22 i IT20.

Nombre d'hamaques: 1.576
Nombre de para-sols: 788
Nombre de caixes de seguretat: 788.
Total superfície ocupada: 7880 m2
Valor material de les instal·lacions: 472.545,00 euros

El preu del contracte s'estableix en la quantitat de 650.000,00 euros / anuals per a les temporades 2022,
2023, 2024.

El preu anual de la temporada 2021 serà per l'import de 105.721,77 euros.

Lot 2

Adjudicatari: BEACH I OCI, S.L., amb N.I.F. nombre B57759706

Les instal·lacions que comprèn segons ordenació DGOT són: IT17, IT16, IT15, IT14, IT11, IT8, IT79.

Nombre d'hamaques: 1.040
Nombre de para-sols: 520
Nombre de caixes de seguretat: 520
Total superfície ocupada: 5200 m2
Valor material de les instal·lacions: 292.845,00 euros

El preu del contracte s'estableix en la quantitat de 487.000,00 euros / anuals per a les temporades 2022,
2023, 2024.

El preu anual de la temporada 2021 serà per l'import de 61.026,54 euros.

Lot 3
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Adjudicatari:  BEACH I OCI, S.L., amb N.I.F. nombre B57759706

Les instal·lacions que comprèn segons ordenació DGOT són: IT4, IT3, IT1

Nombre d'hamaques: 328
Nombre de para-sols: 164
Nombre de caixes de seguretat: 164
Total superfície ocupada: 1648 m2
Valor material de les instal·lacions: 113.850,00 euros

El preu del contracte s'estableix en la quantitat de 100.000,00 euros / anuals per a les temporades 2022,
2023, 2024.

El preu anual de la temporada 2021 serà per l'import de 0,00 euros.

2n.- Notificar el present acord a les empreses adjudicatàries, perquè, dins el termini màxim dels 15
dies hàbils a partir  de la notificació de la present adjudicació procedeixin al pagament del preu
anual de la temporada 2021.

3r.- Així mateix, requerir a les empreses adjudicatàries perquè, dins el termini màxim dels 15 dies
hàbils següents a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació, procedeixin a formalitzar
els pertinents contractes.

4t.- Publicar el present acord en el perfil del contractant.

5è.-  Facultar  al  batle-president  per  a  la  firma de  tots  els  documents necessaris  per  executar  el
present acord.

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=fCRxmI4Gnas

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
08:15 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


