
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2020/3
Data: 30 d'abril de 2020

A  les  19:35  hores,  es  reuneix  per  videoconferència  el  Ple  Municipal  per  efectuar  una  sessió
ordinària.

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'assitir:

  -  

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 19:35 hores.

1. Aprovació d’actes anteriors

El  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat,  aprova  les  actes  de  les  sessions  de  dates  26/09/2019,
21/10/2019, 31/10/2019, 28/11/2019, 19/12/2019 I 30/01/2020.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Aprovar la celebració de sessions de les comissions informatives i ple de l’Ajuntament
mitjançant la utilització del sistema de vídeo conferència o similars

Atès l’establert a l’article 46.3 de la LBRL, que literalment diu:
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«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o
catástrofes públicas  que impidan o dificulten de manera desproporcionada el  normal funcionamiento del
régimen presencial  de las  sesiones de los órganos colegiados  de las  Entidades  Locales,  estos  podrán,
apreciada  la concurrencia  de la  situación  descrita  por  el  Alcalde o Presidente  o quien  válidamente les
sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y
adoptar  acuerdos  a  distancia  por  medios  electrónicos  y  telemáticos,  siempre  que  sus  miembros
participantes  se encuentren en territorio  español  y quede acreditada su identidad.  Asimismo,  se deberá
asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios
para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.
A  los  efectos  anteriores,  se  consideran  medios  electrónicos  válidos  las  audioconferencias,
videoconferencias,  u  otros  sistemas  tecnológicos  o  audiovisuales  que  garanticen  adecuadamente  la
seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de
los acuerdos que se adopten».

De conformitat amb l’establert a l’article 18.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, que regula el contingut de les actes de les sessions celebrades a distància.

Donada  la  situació  actual  d’excepcionalitat,  i  per  tal  de  garantir  el  funcionament  dels  òrgans
col·legiats.

En exercici de la potestat d'autoorganització establerta a l’article 4 de la LBRL.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer. Celebrar les sessions de les comissions informatives i ple de l’Ajuntament mitjançant la
utilització del  sistema de vídeo conferència  o  similars per  tal  de  garantir  el  funcionament  dels
òrgans col·legiats.

Segon.  Procedir  a  la  gravació  de  les  sessions  celebrades  a  distància,  de  manera  que  el  fitxer
resultant de la gravació, una vegada certificada la seva autenticitat i integritat per part del secretari,
acompanyarà  l’acta  de  la  sessió,  sense  necessitat  de  fer  constar  en  l’acta  les  deliberacions  o
intervencions dels regidors.

Tercer. Publicar l’acta de la sessió plenària, juntament amb el fitxer resultant de la gravació de la
sessió celebrada a distància, a la pàgina web de l’Ajuntament.

2.1.2.  Suspensió  del  complement  de  carrera  professional a  diferents  treballadors  de
l'Ajuntament   

Vist  l’acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  13  de  gener  de  2020  relatiu  a  l’inici  del
procediment  per  a  suspendre  el  complement  de  carrera  professional, per  no  haver  acreditat  la
formació requerida, als següents treballadors:    

- Antich Moragues, Jorge
- Calvó Juan, Antonio
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- Parra Osuna, Andreu
- Sastre Marimón, Jaime

Vist  que  durant  el  termini  d’audiència  concedit  a  l’efecte  a  les  persones  interessades  i  als
representants de personal, no s’han presentat al·legacions.

Vist el dictamen favorable de la comissió de seguiment i control de la carrera professional.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer. Suspendre el pagament del complement de carrera professional, per no haver acreditat la
formació requerida, als següents treballadors:    

- Antich Moragues, Jorge
- Calvó Juan, Antonio
- Parra Osuna, Andreu
- Sastre Marimón, Jaime

Segon. Notificar el present acord als interessats, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
                   

2.1.3.  Estimació  de  les  al·legacions presentades  pel  Sr.  Antoni  Bestard  relatives  al
manteniment del complement de carrera professional   

Vista  la  instància  número  206  de  dia  24  de  gener  de  2020 del  Sr.  Antoni  Bestard  Picó,  que
literalment diu:

« EXPÒS:
QUE:  EL  23  de  gener  de  2020,  se’m  va  notificar  l’inici  del  procediment  de  suspensió  del
complement de la carrera professional, per no haver acreditat la formació necessària.
QUE: el passat 16 d’octubre vaig registrar sol·licitud pel manteniment de la carrera professional,
atès que havia realitzat el curs transversal  per a funcionaris i treballadors dels ajuntaments amb
certificació d'aprofitament expedida per la FELIB
Que: que per qüestions d’agenda, del centre de formació, no vaig poder realitzar abans del 30 de
novembre  un  curset  de  5  hores  a  l’Intitut  Balear  d’estudis  socials  inicialment  programat  pel
setembre  de  2019  titulat  «PAUTAS  PSICOLÓGICAS  PARA  MEJORAR  EL  TRATO
CIUDADANO Y AFRONTAR SITUACIONES DE CRISIS». El qual vaig haver de realitzar el 30
de desembre de 2019, no vaig poder presentar la certificació abans de que acabés el plaç.

SOL·LICIT:
QUE: S’acceptin les esmentades certificacions a la fí de poder completar les 30 hores de formació
necessària per a consolidar el nivell C1 de la carrera professional de l'ajuntament de Muro.
Adjunt certificats de formació amb aprofitament del següents cursos:
1*curs transvers per a funcionaris i treballadors del ajuntaments amb la certificació d’aprofitament
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expedida per la FELIB
2**  PAUTAS  PSICOLÓGICAS  PARA  LA  MEJORAR  EL  TRATO  CIUDADANO  Y
AFRONTAR SITUACIONES DE CRISIS» PER l'Institut Balear d’estudis socials.

Vist l’informe favorable de la comissió de seguiment i control de la carrera professional.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer. Estimar les al·legacions presentades pel Sr. Antoni Bestard Picó relatives al manteniment
del complement de la carrera professional.

Segon. Mantenir el nivell de complement de carrera professional del Sr. Antoni Bestard Picó, amb
efectes econòmics a 1 de gener de 2020.

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.4. Donar per desistida la Sra. Aranzazu Lidia Carrión Caballero relativa a la sol·licitud de
la carrera professional

Vista la sol·licitud de la  Sra. Aranzazu Lidia Carrión Caballero de data 4 de setembre de 2019
relativa a la carrera professional.

Vist  l’acord  de  la  Junta  de  Govern  Local  de  data  13  de  gener  de  2020  relatiu  a  requerir  la
interessada  perquè  en  el  termini  de  10  dies  procedís  a  esmenar  la  seva  sol·licitud,  aportant
l’acreditació de la formació realitzada l’exercici 2019, de conformitat amb l’article 68 de la Llei
39/2015, advertint-la que se la tendria per desistida en el supòsit que no esmenàs.

Donat que no ha procedit a  aportar l’acreditació de la formació realitzada durant l’exercici de 2019.

Vist l’informe favorable de la comissió de seguiment i control de la carrera professional.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Primer. Donar per desistida  la sol·licitud de la Sra. Aranzazu Lidia Carrión Caballero de data 4 de
setembre de 2019 relativa a la carrera professional.

Segon. Notificar el present acord a la interessada pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.5.  Proposta del grup municipal PSIB-PSOE sobre la  creació i activació del Consell de
Gent Gran   
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Es dóna compte de la proposta que literalment diu:

<<PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE SOBRE LA CREACIÓ I  ACTIVACIÓ
DEL CONSELL DE GENT GRAN

Moció que presenta el grup municipal socialista de l’Ajuntament de Muro

Exposició de Motius:

A les dades estadístiques sobre l’evolució de la població de l’INE s’hi constata la tendència de la
població de les Illes Balears, i d’Espanya en general, d’un progressiu envelliment i d’un augment de
la població major de 65 anys de manera progressiva i constant. Aquest augment de la població
major serà més accelerat i complexa amb l’arribada a l’edat de jubilació de la generació de «baby
boomers» que varen augmentar substantivament el creixement demogràfic.

A més d’aquest  augment  quantitatiu,  també hi  ha un augment  qualitatiu  que es  reflecteix  amb
l’augment de l’esperança de vida al néixer que actualment se situa al 83,24 anys de mitjana a tot
l’Estat Espanyol. Aquest factor fa que, una vegada arribat el moment de la jubilació es tingui una
esperança de viure al voltant de 21,5 anys més, un període més que considerable.

Si mantenir aquesta activitat durant l’edat més madura implica la continuïtat en la participació del
mercat  laboral o altres activitats de caràcter  més col·laboratiu amb la societat,  aquesta  situació
«activa» també implica la necessitat de participar activament en la vida política i social en general i,
molt especialment, a nivell local o insular.

A més aquest canvi cap a l’envelliment general de la població, l’augment de l’esperança de vida i
els canvis socials i tecnològics que s’estan donant al nostre voltant, fan que totes aquestes persones
tinguin unes necessitats específiques i molt concretes que s’han de tenir en compte a l’hora de donar
resposta a problemes generals de la població.

Hem de reforçar la cohesió social de les persones majors per poder donar contrarestar el procés
d’afebliment de la cohesió de les estructures familiars i l’amenaça del problema de la solitud. La
participació activa de totes aquestes persones en les institucions i en els centre de decisions permet
incloure’ls, de manera efectiva, alhora que ens sortim beneficiats per poder tenir i gaudir de la seva
visió des de la saviesa i l’experiència.

La gent gran i jubilada, són un col·lectiu que té problemes específics que requereixen solucions «ad
hoc». Així dons, són un grup social cada vegada més nombrós que reclama la seva participació
activa en les preses de decisions i demana que la societat se’ls escolti cada vegada més i de manera
més atenta.

A nivell insular o local, fer ús de l’experiència i comptar a la veu de la nostra història més recent
ens pot permetre a avançar i desenvolupar-mos evitant problemes posteriors i  plantejant-mos reptes
com una societat de futur que es recolza amb el seu passat, inclusiva i atenta a la problemàtica de
tothom.
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Per això, hem de ser capaços de donar-los veu específica a les institucions i de manera més especial
a nivell de l’administració local i insular que són les administracions més properes a la ciutadania.
Aquesta veu permetrà que, no sols s’atenguin les seves necessitats més immediates,  sinó també
planificar i actuar de manera general sense oblidar-se de les problemàtiques específiques.

Per tot això,  el  Grup Municipal  Socialista a l’Ajuntament de Muro presenta els següents  punts
d’acord:

1.  L’Ajuntament  de  Muro  facilitarà  un for  de  participació  efectiva  de  la  gent  major  i  
jubilada, mitjançant la CREACIÓ I ACTIVACIÓ del  Consell de Gent Gran per poder  
participar  en  les  decisions  que  afectin  a  assumptes  directament  relacionats  amb aquest  
grup social.

2.  L’Ajuntament  de  Muro es  compromet  a  facilitar  i  assegurar  la  participació  efectiva  
d’aquest  grup de persones  majors i  jubilats  en la  institució i  als  espais  de participació  
ciutadana.  Tot  això seguint  els  principis d’accessibilitat,  no discriminació  tecnològica i  
adaptació de mitjans i llenguatges, de manera que els canals i mitjans habilitats per a la  
participació  no  constitueixin  un  factor  d’exclusió  per  a  aquests  sectors  de  la  
ciutadania.>>

La proposta es deixa damunt la taula, per tal de ser tractada a la corresponent comissió informativa, 
juntament amb el reglament de participació ciutadana.

2.1.6. Proposta del grup municipal El PI per suavitzar els efectes econòmics derivats de l'estat 
d'alarma i la pandèmia   

Es dóna compte de la proposta que literalment diu:

<<A    d’abril de 2020.

El Sr./Sra MIQUEL PORQUER TUGORES, portaveu del Grup Municipal del Pi-Proposta per les

Illes Balears a l’Ajuntament presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la següent proposta

de resolució

MOCIÓ QUE PRESENTA EL Pi – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RELATIVA A

MESURES PER SUAVITZAR ELS EFECTES ECONÒMICS DE L'ESTAT D'ALARMA I

LA PANDÈMIA: PLA D’INVERSIÓ PÚBLICA, FLEXIBILITZACIÓ TRIBUTS LOCALS I

CONTRACTES PÚBLICS
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Exposició de Motius

El Real Decret 463/2020, de 13 de març, de declaració de l'Estat d'Alarma per a la gestió de la

situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i les seves posteriors pròrrogues, modificacions

i matisacions, han provocat una aturada econòmica de primera magnitud. És obligació dels poders

públics aprovar i dissenyar totes aquelles mesures que puguin suavitzar i minvar l'impacte negatiu

que l'àmbit socio-econòmic tendrà tota aquesta crisi planetària provocada per la pandèmia.

Vist que els Ajuntaments són l’administració pública més sanejada de l’Estat ja que les normes

d’estabilitat  pressupostària  i  la  regla  de  despesa  han  provocat  que  la  immensa  majoria  dels

ajuntaments vagin acumulant exercici pressupostari darrera exercici pressupostari un superàvit. A

les Illes Balears els doblers acumulats a través d’aquests superàvits es calcula en aproximadament

uns 600 milions d’euros. Atès que aquests recursos econòmics podrien ser un enorme estímul a una

economia deprimida com a conseqüència de la pandèmia. Podent ser aquests doblers la punta de

llança i la primera gran fase d’un pla d’inversió pública per reanimar l’economia.

A l'àmbit municipal la regulació jurídica essencial continguda al Real Decret Legislatiu 2/2004, de

5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, no dona eines als ajuntaments

per  poder  aprovar  exempcions  i  bonificacions  de  tributs  locals  com conseqüència  d'un  fet  tan

imprevisible com és una crisi sanitària que provoca una aturada econòmica inimaginable. Així per

exemple existeixen dubtes jurídics sobre si els ajuntaments poden no cobrar l'ocupació de la via

pública per bars i restaurants que la varen sol·licitar i obtenir en els moments ordinaris però que

durant mesos no podran realitzar-la o, en tot cas, el  càlcul d’ingressos de quan es va demanar ha

canviat de forma molt rellevant. El mateix podríem dir de la taxa de fems de molts de locals que

durant  setmanes  estaran  tancats  o  amb  una  activitat  molt  inferior  a  la  prevista.  Reduccions

tributàries que sovint provocaran un recàlcul de contractes adjudicats perquè l'adjudicació recuperi

l'equilibri econòmic d'acord amb les regles generals aplicables.

A l'àmbit de la contractació pública la regulació jurídica essencial continguda a la Llei 9/2017, de 8
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de novembre, de Contractes del Sector Públic, no dona eines a les administracions públiques per

realitzar contractes de forma ràpida i immediata per poder evitar greus situacions de vulnerabilitat.

Així per exemple és previsible que els locals de les terceres edat, centres de dia, residències, centres

esportius,  centres  socials  etc.,  requereixin  unes  millores  i  adaptacions  que  s'haurien  de  poder

executar de forma àgil. O per exemple és previsible que s'hagi d'augmentar els serveis de neteja i

desinfecció. Moltes d’aquestes obres o molts dels proveïments de productes s’haurien de produir les

setmanes o mesos posteriors a l’acabament de l’estat d’alarma.

ACORDS

Primer. Instar al Govern de l’Estat a impulsar un gran pla d’inversió pública que tendrà com a

primera fita la modificació de la normativa sobre estabilitat pressupostària i regla de despesa perquè

els ajuntaments sanejats puguin disposar i invertir els doblers acumulats pels superàvits que han

anat acumulant.

Segon. Instar al Govern de l'Estat a impulsar una modificació de la normativa d'hisendes locals que

permeti als ajuntaments per l'exercici  2020 atorgar exempcions o bonificacions de tributs locals

com a conseqüència de la crisi generada pel Covid-19 i l'estat d'alarma.

Tercer. Instar al Govern de l'Estat a impulsar una modificació de la normativa de contractes del

sector públic que permeti a les administracions territorials procediments d'adjudicació de contractes

de forma directa per aquells serveis que s'han de reformar o millorar com a conseqüència de la crisi

generada  pel  Covid-19  i  l'estat  d'alarma  o  que  tots  aquests  contractes  siguin  considerats

d’emergència o com a mínim que aquests procediments es declarin d'urgència.>>

El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, UIM, PSIB-
PSOE, i dues abstencions del grup municipal MÉS-APIB, aprova la proposta

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aplicació Superàvit Pressupost 2019   
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Vista la possibilitat d'aplicar el superàvit  pressupostari en l'exercici  2019 a despeses en Serveis

Socials i promoció social segons l'article 3 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures

urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Vist que amb data 20 d’abril de 2020 es va emetre Informe d'Intervenció, en el qual es posa de

manifest que el superàvit generat al exercici 2019 es inferior a les obligacions pendents d'aplicar a

pressupost  comptabilitzades  a  31  de  desembre  i  per  tant  no  es  possible  dedicar  el  superàvit  a

despeses en Serveis Socials i promoció social. Indicant que l'aplicació del superàvit pressupostari de

2019  ha  d’atendre  les  obligacions  pendents  d'aplicar  a  pressupost  comptabilitzades  a  31  de

desembre  de  l'exercici  anterior  en  el  compte  de  «Creditors  per  operacions  reportades»,  o

equivalents, per la quantitat de 505.156,64 €.

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 inicialment l'expedient de modificació de crèdits del Pressupost en vigor, en la

modalitat  de  suplement  de  crèdit  per  a  l'aplicació  del  superàvit  pressupostari per  atendre  les

obligacions pendents d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l'exercici anterior

en el compte de «Creditors per operacions reportades», o equivalents, per la quantitat de 505.156,64

€.

Les aplicacions pressupostàries a les quals es destinarà el superàvit pressupostari seran les següents:

Suplement en Aplicacions de Despeses

Aplicació 
Pressupostària

Descripció Euros

1623.22715 INCINERACIÓ RESIDUS 375.716,99
9220.22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS 22.573,56
3380.22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 20.899,25
3340.22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 13.840,63
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1650.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 12.420,17

1730.62306
ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA, INSTAL. I 
UTILLATGE PLATGES

11.688,60

3230.22700 NETEJA I AGENÇAMENT 11.593,62

9200.22601
ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I 
REPRESENTATIVES

11.286,90

2350.22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 10.599,39
9220.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 8.476,03
3240.22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 6.061,50

TOTAL DESPESES 505.156,64

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de les

Illes Balears (BOIB), pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho

i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant

el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini

d'un mes per resoldre-les.

2.2.2. Donar compte Liquidació Pressupost 2019   

De conformitat amb allò que disposa l'article 90.2 del Reial Decret 500/1990, per la intervenció es 
dóna compte als reunits de la Liquidació del Pressupost General, corresponent a l'exercici de 2019, 
aprovada pel batle, mitjançant resolució registrada amb el núm. 2020/180, amb data 25 de març de 
2020.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

2.2.3. Expedient 03/2020, de reconeixement extrajudicial de crèdit

Fets:

A la  intervenció  municipal  s’ha  tingut  constància  d’una  sèrie  de  despeses  duites  a  terme  amb
incorrecció del procediment a seguir. Incorreccions observades:
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1. Insuficiència de crèdit.

2. Omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.

3. Despeses realitzades en altres exercicis.

Fonaments jurídics:

1. Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'article 25.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril
i la base 6a de les bases d'execució del Pressupost per a l'exercici de 2019 prorrogat a 2020,
determinen  que  no  podran  adquirir-se  compromisos  de  despesa  per  quantia  superior  a
l'import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses, essent nuls de ple dret els acords,
resolucions i actes administratius que infringeixin l’expressada norma.

2. RDL 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

3. Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5 de  març,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, Art. 176 que diu que amb càrrec als crèdits de l'estat de
despeses  de  cada  pressupost,  només  es  poden  contraure  obligacions  derivades
d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en
l'any natural del mateix exercici pressupostari.

4. Article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.

Malgrat admetre la incorrecció del procediment seguit per a la realització de la despesa, per evitar
l'enriquiment injust que suposaria el no reconeixement de la corresponent obligació.

El Ple de l’Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 60.2, del Reial Decret 500/1990, amb
set vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP i sis vots en contra dels grups municipals
UIM, PSIB-PSOE, MÉS-APIB, reconeix extrajudicialment els  deutes que figuren relacionats per
un total de 348.151,01€.

2.3. Medi Ambient i Agricultura
2.3.1.  Classificació  d’ofertes  i  requeriment  de documentació del  contracte  de concessió  de
serveis públics pel subministrament d’aigua potable al nucli urbà de Muro (EXP. 8/2019)
  
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 25 de febrer de 2020, que literalment diu:
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<<ACTA  DE  LA  MESA  DE  CONTRACTACIÓ  RELATIVA  A  DONAR  COMPTE  DE
L’INFORME RELATIU A LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER L’EMPRESA FCC-
AQUALIA  PER  A   JUSTIFICAR  LA  BAIXA  ECONÒMICA  DE  LA  PROPOSICIÓ
PRESENTADA,  CLASSIFICACIÓ  D’OFERTES,  PROPOSTA  DE  ADJUDICACIÓ  DEL
CONTRACTE  DE  CONCESSIÓ  DE  SERVEIS  PÚBLICS  PEL  SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE AL NUCLI URBÀ DE MURO (EXP. 8/2019).
  

1) Vista l’acta  de la  mesa de contractació de data 15 de gener  de 2020, on es  va  acordar
admetre  totes  les  empreses  licitadores  presentades (PAVAGUA  AMBIENTAL  SLU;
AUDECA S.L.U.; ELECNOR SA UTE; SACYR AGUA SL; SOCIEDAD DE FOMENTO
AGRÍCOLA  CASTELLONENSE  (FACSA);  FCC  AQUALIA  SA  i  TÉCNICAS
VALENCIANAS  DEL AGUA  SA) i  requerir  informe  tècnic  de  valoració  a  l’enginyer
industrial Joan Mateu Horrach Torrens.

2) Vista l’acta de la mesa de contractació de data 23 de gener de 2020 on es va donar compte
de l’informe de valoració de l’enginyer Joan Mateu Horrach Torrens i on es va acordar, per
unanimitat,  requerir  a  l’empresa  FCC AQUALIA  per  a  que,  en  el  termini  de  10  dies,
justifiqués documentalment la baixa de la proposició econòmica presentada per assegurar la
viabilitat  de  dita  proposició,  de  conformitat  amb  l’establert  en  el  plec  de  clàusules
administratives particulars del concurs.

3) Vist  que  l’empresa  licitadora  FCC  AQUALIA  SL  ha  presentat  en  temps  i  forma  la
documentació de justificació de la proposició econòmica referida.

4) Vist l’informe de l’enginyer industrial Joan Mateu Horrach Torrens de data 18 de febrer de
2020, que literalment diu:

“INFORME  TÉCNICO  RELATIVO  A  LA  DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA  POR  LA
EMPRESA  FCC-AQUALIA  PARA  TRATAR  DE  JUSTIFICAR  ANTE  EL  ÓRGANO  DE
CONTRATACIÓN  LA  BAJA  ECONÓMICA  DE  LA  PROPOSICIÓN  PRESENTADA  AL
CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS  PARA  EL  SUMINISTRO  DOMICILIARIO  Y  DISTRIBUCIÓN  DEL  AGUA
POTABLE EN EL NÚCLEO URBANO DE MURO, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MURO.

ANTECEDENTES:

En fecha 15 de enero de 2.020 tuvo lugar la  reunión de la mesa de contratación del concurso
especificado en el título del presente informe. En dicha reunión se procedió a la apertura de los
sobres B, que contienen la oferta económica y criterios de valoración objetiva de los licitadores
presentados.
Una vez examinada la documentación, se acordó por la mesa requerir al ingeniero abajo firmante la
redacción de un informe técnico de valoración de las propuestas.

Analizadas las proposiciones económicas de cada uno de ellos, se verificó que la propuesta de la
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empresa  “FCC AQUALIA”  podría  ser  considerada  anormalmente  baja  o  desproporcionada,  en
aplicación del artículo 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares, que reproducimos a
continuación:

“Artículo 17. Ofertas anormalmente bajas.

Cuando en aplicación de los parámetros establecidos en los criterios de valoración de las ofertas,
alguna  de  ellas  esté  incursa  en  presunción  de  anormalidad,  se  concederá  a  los  licitadores
afectados  un  plazo  de  10  días  para  que  puedan  presentar  una  justificación  adecuada  de  las
circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se
señalan al respecto en el artículo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público

Para  determinar  el  carácter  anormalmente  bajo  de  las  ofertas,  se  tomarán  las  propuestas
económicas de las empresas (baja ofrecida). Los valores obtenidos de cada oferta se analizarán
aplicando los parámetros que establece el artículo 85 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Dadas las condiciones del contrato, se considera de aplicación lo establecido en el punto 5 del
citado artículo 85, reduciendo en un tercio los porcentajes que se establecen en los puntos 1 al 4,
ambos inclusive, del citado artículo del R.D. 1098/2001.

Llegado el  caso,  y  recibidas las  justificaciones  establecidas  en el  primer párrafo  del  presente
artículo, la Mesa solicitará un informe técnico, generalmente al funcionario o equipo que haya
realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el estudio económico del contrato, que
analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener
su oferta.
En todo caso, se  rechazarán las ofertas  si  se  comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes.

[NOTA: En los casos en que se compruebe que una oferta es anormalmente baja debido a que el
licitador ha obtenido una ayuda de Estado, solo podrá rechazarse la proposición por esta única
causa si aquel no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones
comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta por
esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea].

A  la  vista  de  las  justificaciones  de  los  contratistas  cuya  oferta  haya  sido  clasificada  como
desproporcionada  y  del  informe técnico  municipal  que  las  analice,  la  Mesa  de  Contratación,
propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la oferta o su exclusión. En la
valoración  de  las  ofertas  no  se  incluirán  las  proposiciones  declaradas  desproporcionadas  o
anormales hasta tanto no se hubiera seguido el procedimiento establecido en el art 149 de la Ley
9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero y, en su caso, resultara justificada la viabilidad de la oferta.
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Cuando resulte adjudicataria del contrato una empresa que hubiese estado incursa en presunción
de anormalidad, el órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados para realizar un
seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta
ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o
los suministros contratados.
De  conformidad  con  el  artículo  107.2  de  la  LCSP,  se  establece  la  presentación  de  garantía
complementaria de un 5% adicional,  en los casos en que la oferta del  adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presunción de anormalidad.”

JUSTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE OFERTA ANORMALMENTE BAJA.

Se han presentado 6 licitadores, según la siguiente baja propuesta:

En  aplicación  de  lo  establecido  en  el  artículo  85  del  RD  1098/2001,  que  reproducimos  a
continuación:

Artículo 85. Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las subastas.
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:
1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de
25 unidades porcentuales.
2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la
otra oferta.
3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha
media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades
porcentuales.
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores,  las que sean inferiores en más de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al
cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En
todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre
las tres ofertas de menor cuantía.
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5. Excepcionalmente, y atendiendo al objeto del contrato y circunstancias del mercado, el órgano
de  contratación  podrá  motivadamente  reducir  en  un  tercio  en  el  correspondiente  pliego  de
cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores.
6.  Para la  valoración  de  las  ofertas  como desproporcionadas,  la  mesa  de  contratación  podrá
considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

En nuestro caso, al haber 4 o más licitadores, le es de aplicación el punto 4 del artículo 85. De esta
forma:

La media aritmética de las 6 ofertas es del 15,54%. No obstante, una de las ofertas presenta una baja
inferior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media, por lo que se procede a calcular una
nueva media excluyendo del cálculo la citada oferta, obteniendo un valor de media aritmética de las
restantes de 18,44%.
Dado que el artículo 17 del PCAP exige la aplicación del punto 5 del artículo 85 del RD 1098/2001,
los 10 puntos porcentuales que fija inicialmente, deben ser rebajados en un tercio, pasando a ser
6,67 puntos porcentuales.
En consecuencia, toda baja superior al 25,11% deberá considerarse oferta anormalmente baja.
La  empresa  FCC AQUALIA  presenta  una  baja  del  29,43%,  superior  al  valor  antes  citado  de
25,11%, y, por tanto, se considera anormalmente baja.

Visto  lo  anterior,  se  acordó  por  unanimidad  requerir  a  la  empresa  para  que  justifique
documentalmente ante el órgano de contratación la baja económica de la proposición presentada, y
para que asegure la viabilidad de dicha proposición, de conformidad con lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares del concurso.
Con posterioridad, se notificó el acuerdo tomado a la citada empresa, en fecha 31 de enero de 2.020,
concediendo 10 días para presentar documentación justificativa.
En fecha 7 de febrero de 2.020 tuvo entrada en el registro del Ajuntament de Muro, documentación
justificativa de la oferta económica presentada por la empresa FCC-AQUALIA.
Una vez analizada la documentación presentada por la empresa, se procede a redactar el presente
informe técnico, que se emite a petición de la Mesa de Contratación.

CONSIDERACIONES:

1) El  licitador  ha  presentado  en  tiempo  y  forma  la  documentación  de  justificación  de  la
proposición económica referida a su oferta, que ha sido examinada por el ingeniero que subscribe.  
2) La  documentación  aportada  es  analizada  teniendo  en  consideración  lo  indicado  en  la
normativa  de  contratación  al  respecto.  La  técnica  de  baja  anormal  o  desproporcionada  se
fundamenta  en  la  previsión  del  artículo  XIII.4  del  Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la
Organización Mundial de Comercio y el artículo 69 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga
la  Directiva  2004/18/CE.,  que  contiene  una  previsión  similar.  La  LCSP  previene  sobre  la
imposibilidad de adjudicar un contrato cuando «el órgano de contratación presuma fundadamente
que la  proposición no pueda  ser  cumplida como consecuencia  de la  inclusión en la  misma de
valores anormales o desproporcionados». Asimismo, regula esta técnica distinguiendo en función
de que exista un único criterio, el precio, o varios.
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3)      La LCSP, en cumplimiento de la doctrina del TJUE (entre otras, Sentencia 27 de noviembre
de 2001, Impresa Lombardini SpA. v. Impresa Generale di Costruzioni), considera que, al margen
del importe del contrato, la calificación de una oferta como anormalmente baja es presunta y se
requiere siempre,  en todo caso,  solicitar  del  o  de los empresarios  afectados una justificación o
defensa  de  las  razones  que  han  llevado  a  presentar  una  proposición  que  es  considerada
desproporcionada o anormal, requiriéndose el asesoramiento del servicio técnico correspondiente.
4)   Los argumentos aportados (ahorros en el procedimiento de ejecución del contrato, soluciones
adoptadas,  condiciones  favorables  para  la  ejecución  contractual,  ayudas  estatales  otorgadas  sin
contravenir las disposiciones comunitarias) pueden entenderse justificadores, o no, de la oferta y de
sus condiciones. Así se hace en el presente expediente.
5)  Debemos comenzar señalando que, en aplicación de la posibilidad contenida en LCSP, el PCAP
(artículo 17 ya expuesto), establece los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará,
en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados.  
6) Consideramos que la documentación aportada por la empresa es suficiente para el análisis
de la oferta económica.
7)        La empresa señala que la oferta presentada responde a una serie de factores que, sumados,
contribuyen a la contención de los costes de explotación
8) La empresa aporta una relación importante de municipios en los que presta sus servicios,
similares a los que son objeto del concurso, y situados en territorio próximo a Muro. Ello le permite
ciertamente unos ahorros en costes, dada la economía de escala que se puede conseguir en materia
administrativa, técnica y de personal (gastos generales, coordinación, oficinas, compras, servicios
exteriores, recursos humanos propios, comunicaciones y otros).
Asimismo, señala que su amplio conocimiento del sector le permite ajustar mucho la oferta.
En otras palabras, estamos ante uno de los supuestos recogidos en el artículo 149.4 de la ley 9/2017,
en concreto el que consta como apartado b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los servicios o
ejecutar las obras.
En este caso, ciertamente nos encontramos con la oferta de una empresa que es líder nacional en el
sector del ciclo del agua, participando en todo tipo de contratos relacionados con el suministro de
agua potable, gestión de plantas e incluso construcción de plantas desaladoras y desnitrificadoras,
similares  a  la  que  se  plantea  en  el  concurso  objeto  del  presente  informe.  Ello  le  permite  una
posición  de  privilegio  a  la  hora  de  obtener  los  mejores  precios  y  condiciones,  así  como
conocimiento en materia de gestión y optimización de sus propios recursos.
9)        La empresa, en relación con los costes de personal, presenta una información correcta,
afirmando que obtiene un ahorro de costes respecto de la  previsión del estudio económico que
figura como documentación del concurso por optimización de turnos y eliminación del pago de
horas extra a cambio de compensación por descanso. Entendemos que su propuesta es viable en este
apartado.
10)      En relación al resto de costes propios de la gestión del contrato, la empresa justifica cada una
de las partidas de materiales, reactivos, vehículos y resto de gastos externos con presupuestos de
empresas proveedoras contrastadas, que justifican los valores incorporados a su estudio económico.
11)       En el apartado de inversiones se presenta una diferencia sustancial respecto del estudio
económico parte integrante de la  documentación del  concurso.  Dicha diferencia se centra  en el
precio de adquisición de la planta desnitrificadora, presupuestada en 350.000 euros, y ofertada por
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FCC-AQUALIA  al  precio  de  99.904€.  Dicho  valor  figura  justificado  mediante  aportación  de
presupuesto presentado por la empresa “Instalaciones Hidráulicas S.A.” de fecha 22 de octubre de
2019. Dicha empresa tiene una amplia trayectoria en el sector de equipos y sistemas de tratamiento
de aguas.
De la oferta y documentación justificativa presentada se deduce que FCC-AQUALIA asume, sin
cargo para la oferta, las posibles obras de adaptación, los gastos generales y el beneficio industrial
previsto  en  el  presupuesto  de  la  memoria  valorada  que  forma  parte  de  la  documentación  del
concurso.  Cabe  señalar  que  FCC-AQUALIA  es  la  actual  concesionaria  del  servicio  objeto  del
concurso, y ello le permite tener conocimiento muy detallado de los trabajos a realizar en la planta.
Se puede considerar que la documentación propuesta para la planta desnitrificadora constituye una
solución distinta a la propuesta en la licitación, y por tanto se pueden desprender reducciones de
coste  en  este  apartado.  No  obstante,  cabe  señalar  la  necesidad  de  cumplir  con  los  requisitos
establecidos en el concurso en cuanto a calidad del agua de salida.
12)      La empresa presenta una partida de gastos generales y beneficio industrial del 6%, frente al
19% establecido en el estudio económico del concurso. Se trata de una diferencia importante, pero
admisible teniendo en cuenta su implantación en el territorio y sus importantes medios y recursos
propios.
13)     La empresa presenta una previsión de ingresos ajustada a su oferta, partiendo de la base de
que el  primer  año no se  variarán  los  precios  reales,  dado que  dicha  variación  requiere  de  una
tramitación administrativa previa. Ello supone un riesgo, dado que dicha tramitación puede tener
lugar  en un  periodo  de  tiempo  inferior.  Aun así,  prevé  ingresos  de  forma  conservadora  en  la
evolución de los años siguientes hasta el final de la concesión, lo que hace que en el plazo de
vigencia del contrato, los ingresos previstos sean incluso conservadores con respecto al potencial de
facturación que puede generar el contrato.
La empresa, atendiendo al estudio económico que presenta, dispone de un margen de generación de
caja  (amortizaciones  +  gastos  generales  +  beneficio)  positivo,  superior  a  35.000  €  anuales,
correspondiente  a un 8,7% aproximadamente  del  volumen de ingresos.  Ello  le permite afrontar
eventuales desviaciones respecto de sus previsiones de ingresos,  sin incurrir  en déficit de flujos
netos de caja.
14) Se constata que la diferencia de la oferta objeto del presente informe con el límite de baja
temeraria calculada por la mesa de contratación, en aplicación del PCAP para este concurso, es de
un  4,32%,  suponiendo  ello  un  17%  superior  al  límite  de  baja  calculado,  y  casi  10  puntos
porcentuales más que la segunda oferta presentada, y 13 puntos porcentuales más que la tercera.
Son diferencias importantes, que se compensan en parte por una estimación de costes, basada en sus
buenas condiciones de compra y de adquisición de recursos como la energía, inferior en un 10% a
los costes previstos en el estudio económico que figura en la documentación objeto del concurso.
El artículo 149.2.a) de la ley 9/2017 establece que para analizar la anormalidad de la oferta “se
aplicarán  los  parámetros  objetivos  que  se establezcan  reglamentariamente  y que, en  todo caso,
determinarán el umbral de anormalidad por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan
presentado”, como de hecho así ha sido por parte del ingeniero que subscribe.

CONCLUSIONES.

Estimamos por todo lo expuesto en los puntos anteriores de consideraciones, que la documentación
aportada por la empresa justifica una oferta muy ajustada, con escaso margen económico, basada en
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su capacidad para obtener buenos precios en sus adquisiciones, su gran estructura operativa y sus
conocimientos del sector y del contrato en particular.
Todo ello le confiere unas condiciones excepcionalmente favorables para afrontar el contrato objeto
del presente informe, que, por otra parte, permiten unas mejores condiciones económicas para la
ciudadanía de Muro, en términos de rebaja sobre las tarifas de agua.

Consideramos justificada suficientemente la viabilidad del servicio en los términos, condiciones y
precios ofrecidos,  teniendo en cuenta la globalidad de la oferta  y la solvencia acreditada por el
licitador.

Se propone la admisión de la oferta, condicionada a una ampliación de la garantía definitiva del
contrato en los términos del PCAP, y la continuación del expediente en los términos previstos en el
concurso.
Lo cual se informa a los efectos oportunos. No obstante, la Mesa de Contratación decidirá lo que
estime conveniente.”

La Mesa de Contractació, per unanimitat,  informa favorablement  la següent proposta d’acord:

Primer. Admetre  l’oferta  econòmica  presentada  per  l’empresa  FCC-AQUALIA  S.L.,  de
conformitat  amb l’informe de  l’enginyer industrial  Joan Mateu Horrach Torrens  de data 18 de
febrer  de 2020;  establint  una  garantia  complementària  d’un 5% addicional  de conformitat  amb
l’establert la clàusula 107.2 de la LCSP.

Segon. Establir la puntuació obtinguda segons els criteris de valoració establerts al PCAP:

Tercer. Classificar les ofertes per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda:

1) FCC-AQUALIA SL 100,00
2) SACYR AGUA SL   77,59
3) PAVAGUA AMBIENTAL SLU   68,06
4) UTE AUDECA SLU-ELECNOR SA   55,62
5) TÉCNICAS VALENCIANAS DEL AGUA SL (TECVASA)   48,06
6) SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE (FACSA)   32,38

Quart. Proposar a l’òrgan de contractació, a la vista de la puntuació obtinguda, l’adjudicació del
contracte de concessió de serveis públics pel subministrament d’aigua potable al nucli urbà de muro
(exp. 8/2019) a l’empresa licitadora següent:   

-FCC-AQUALIA S.L.>>

El Ple de l'Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, i sis vots en
contra dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE, MÉS-APIB, acorda
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Primer. Admetre  l’oferta  econòmica  presentada  per  l’empresa  FCC-AQUALIA  S.L.,  de
conformitat  amb l’informe de  l’enginyer industrial  Joan Mateu Horrach Torrens  de data 18 de
febrer  de  2020;  establint  una  garantia  complementària  d’un 5% addicional  de conformitat  amb
l’establert la clàusula 107.2 de la LCSP.

Segon. Classificar les ofertes per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda:

1) FCC-AQUALIA SL 100,00
2) SACYR AGUA SL     77,59
3) PAVAGUA AMBIENTAL SLU     68,06
4) UTE AUDECA SLU-ELECNOR SA     55,62
5) TÉCNICAS VALENCIANAS DEL AGUA SL (TECVASA)    48,06
6) SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE (FACSA)   32,38

Tercer.   Requerir  a  l’empresa  FCC-AQUALIA SL perquè  en el  termini  de  deu dies  hàbils,  a
comptar  des  del  dia  següent  en  què  s’hagi  rebut  el  requeriment,  presenti  la  documentació
justificativa del compliment dels requisits previs a què fa referència l’art. 140.1 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per la que es transposen 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, així com de disposar efectivament dels medis que s’hagués compromès a
dedicar  o adscriure  a l’execució del  contracte  conforme a l’article  76.2, i  d’haver constituït la
garantia definitiva que sigui procedent, així com una garantia complementària del 5% addicional de
conformitat amb l’establert a la clàusula 107.2 de la LCSP.

2.4. Transports
2.4.1.  Donar  compte  de  la  resposta  del  director  gerent  del  CTM  a  l'acord  del  Ple  de
l'Ajuntament de Muro per la creació de l'enllaç del poble

Es  dóna  compte  de  l’escrit   del  director  gerent  del  Consorci  de  Transports  de  Mallorca  que
literalment diu:

<<En resposta al seu escrit rebut en data 05 de febrer de 2020 (RE 125/2020), mitjançant el qual
se’ns remet el certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Muro per “la creació de l’enllaç del
poble amb l’estació durant totes les connexions de tren de l’estació de Muro”, a continuació us
expòs les motivacions per mantenir l’actual itinerari (Muro - Hospital Inca - Inca Estació):

* L’actual configuració de la línia, vigent des de gener de 2012, ja va néixer arran de les necessitats
de transport dels antics usuaris de l’antiga línia 395 (Muro - Estació Muro). En aquest sentit, el
49,7% d’ells  tenien com a destinació final  Inca,  mentre el  39,7% es dirigien cap a Palma. Per
contra, només el 10,6% es dirigia a la resta d’estacions de la xarxa de tren (bona part d’aquestes
més avinents des de l’Estació d’Inca). Tot això tenint en compte que abans de gener de 2012, es
requeria d’1 transbordament per arribar al centre d’Inca, i fins a 2 transbordaments per accedir a
l’Hospital d’Inca (el primer a l’estació de Muro entre el bus i el tren fins a l’Estació d’Inca; i el
segon a l’Estació d’Inca entre el tren i el bus de la L333H amb destinació Hospital).
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* D’aquesta manera, el trajecte actual permet un accés directe no només al centre i Llevant d’Inca
(Estació i Antony’s/Inca Llevant), sinó també a l’Hospital Comarcal, millora en la comoditat del
servei que ha quedat reflectida en el creixement del 17,6% de la demanda de la línia, que ha passat
dels 57.110 viatgers de l’any 2011 als 67.164 viatgers de l’any 2019.

És per tot això que entenem que el fet de restaurar l’antic itinerari no només causaria un perjudici
als actuals usuaris, sinó que alhora comprometria l’assoliment d’un dels nostres principals objectius,
que no és altre que el d’afavorir el major nombre possible d’usuaris del transport públic com una
alternativa al vehicle privat.>>

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

3. Mocions d’urgència

El grup municipal PSIB-PSOE presenta moció d’urgència relativa a les mesures adoptar per a fer
front a l’impacte econòmic de la pandèmia.

La moció es deixa damunt la taula, pendent de tractar-se a la comissió informativa corresponent, i si
s’escau, al ple de l’Ajuntament.

4. Precs i preguntes

Les intervencions dels regidors i regidores es troben recollides dins un fitxer d'àudio i vídeo, que es
publica a la pàgina web de l’Ajuntament juntament amb la present acta. 

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
23:55 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari


