
Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA     DE     LA     SESSIÓ     DE     JUNTA     DE     GOVERN     LOCAL  

Codi: JGL2020/35
Data: 21 de setembre de 2020

A les 08:05 hores, es reuneix mitjançant videoconferència la Junta de Govern Local per efectuar
una sessió ordinària.

Assisteixen:

Serra Sastre, batle-president
Miguel  Porquer  Tugores,  1r.  tinent  de  batle
Margarita Ballester Bauzà, 2na. tinenta de batle
Margarita Maria Forteza Bennasar, 3ra. tinenta de batle
Juana Maria Perelló Trias, 4ta. tinenta de batle

Així mateix assisteixen els regidors Mariano Juan Serra Sabater i Andrés Pedro Cantarellas
Tugores, a l’objecte d’informar de les seves activitats com a regidors

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 08:05 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 14/09/2020.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Reconeixement serveis prestats altres administracions. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Modificar la data d’antiguitat al senyor XXXXXXXXXX, DNI (XXXXXXXX.221-T), a dia 15
de setembre de 2017.

2n. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.2. Endarreriment de retribucions. 
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 63,70€ en 
concepte d’endarreriments de retribucions a la Sra. xxxxxxxxxxxxxxx.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Eleccions sindicals personal laboral Ajuntament de Muro

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Donar-se per assabentada de la data de celebració d’eleccions sindicals per dia 25 de setembre 
de 2020.

2n. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Batlia
2.2.1. Pròrroga del Conveni de “Targeta Ciutadana” entre l’Ajuntament de Palma, l’Empresa
Municipal de Transports de Palma, SA (EMT-Palma) i l’Ajuntament de Muro».

Vista la proposta de l’Ajuntament de Palma, en referència a la pròrroga del conveni de Targeta
Ciutadana, per continuar amb el conveni actual per 4 anys.

Vist el conveni que literalment diu:

<<Conveni de “Targeta Ciutadana” entre l’Ajuntament de Palma, l’Empresa Municipal de
Transports de Palma, SA (EMT-Palma) i l’Ajuntament de Muro.

Palma, de de

PARTS

D’una part,  el  Sr./la  Sra.  ,  batle  de l’Ajuntament  de Palma,  en exercici  de les facultats  que té
atribuïdes en virtut de l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local,  actuant  en  nom i  representació  de  l’Ajuntament  de  Palma  (CIF  P0704000I),  assistit  pel
secretari adjunt, Sr. Miquel Ballester Oliver.

D’una altra, el Sr./la Sra. , batle de l’Ajuntament de , en exercici de les facultats que té atribuïdes en
virtut de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, actuant
en nom i representació de l’Ajuntament de (CIF ).

I, de l’altra, el Sr./la Sra. , president de l’empresa pública EMT- Palma, en exercici de les facultats 
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que té atribuïdes virtut de l’acord del Consell d’Administració de l’EMT-Palma de data , elevat a
escriptura pública en data davant el Notari , actuant en nom i representació de l’Empresa Municipal
de Transports de Palma SA - EMT (CIF A07152515).

ANTECEDENTS

L'article 2 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes
Balears determina que les administracions públiques han de promoure la satisfacció adequada de les
necessitats de transport dels ciutadans i afavorir-ne la mobilitat.

L'article  181 de la  mateixa  Llei  4/2014 disposa  que s'han de promoure polítiques  de  mobilitat
sostenible, que respectin, entre altres, el dret de la ciutadania a l'accés als béns i els serveis en unes
condicions de mobilitat adequades, accessibles en els termes establerts en la normativa d'aplicació, i
segures, i amb el mínim impacte ambiental i social possible.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local estableix, al seu article 25, que
els municipis,  per a la gestió dels seus interessos i  a l’àmbit  de les seves competències,  poden
promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal i assenyala, com a una de les competències pròpies dels
municipis, en els termes de la legislació estatal i autonòmica, el transport col·lectiu urbà.

Així mateix, l’Ajuntament de Muro es troba interessat en bonificar el transport urbà col·lectiu de
viatgers que  presta l’EMT a  Palma,  respecte als  veïns  de ,  amb les mateixes condicions que
l’Ajuntament de Palma té establertes per als residents de Palma, a través de les possibilitats que
ofereix la  tecnologia aplicada a la  Targeta Ciutadana i en  relació als perfils  de tarifa reduïda
concrets que s’indiquen en el present conveni.

L’Ajuntament de Palma i l’EMT - Palma estan disposats a prestar la seva col·laboració per fer
efectiva la voluntat de l’Ajuntament de Muro.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni,
d’acord amb les següents,

CLÀUSULES

1. Objecte del Conveni

Bonificar el transport urbà col·lectiu de viatgers de la ciutat de Palma per als veïns de l’Ajuntament
de Muro amb els perfils següents1 :

2. Obligacions que assumeix l’Ajuntament de Muro

L’Ajuntament de demana inicialment, per als seus veïns en els quals concorrin les circumstàncies
necessàries, el reconeixement dels següents perfils de tarifa reduïda relatius als serveis prestats per
l’EMT - Palma:
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L’Ajuntament  de Muro es  compromet,  en relació  a l’aplicació  a  la  persona usuària  de Targeta
Ciutadana veïna de Muro, a respectar les mateixes tarifes que les establertes al quadre tarifari vigent
de les línies urbanes de l’EMT per als residents a Palma en relació al perfil de tarifa reduïda que, si
s’escau, correspongui. L’Ajuntament de es compromet a abonar les diferències entre la tarifa de
perfil  no resident  (1,15 €) i  la  reconeguda i  aplicada a la persona veïna del seu municipi,  que
actualment (amb l’IVA inclòs) són les següents:

Perfil Tarifa Diferència per bonificar

Resident ..... ................. 0,80€ ........................................ 0,35€

Menor Gratuït ....................... 0€ ...................................... 1,15€

Estudiant .......................... 0,45€ ..................................... 0,70€

Carnet Gran A ...................... 0€ ........................................ 1,15€

Carnet Gran B ...................... 0,30€..........................................0,85€

Carnet Verd ................................. 0,30€...................................0,85€

   Família Nombrosa ....................... 0,30€...........................................0,85€

Aquesta  diferència  a  bonificar  per part  de l’Ajuntament  de Muro pot  variar  en funció de si  la
persona usuària adquireix bons mensuals o no.

Aquest quadre de tarifes és el vigent actualment (BOIB núm. 193 de 27.12.11) i en cada moment
s’adaptarà a les tarifes que vagi aprovant l’Ajuntament de Palma.

1 El/s perfil/s que s’especifiquin d’entre els prevists (resident, menor gratuït, menor, escolar,
estudiant, família nombrosa, carnet verd, carnet gran, carnet gran B, o altres).

L’Ajuntament de Muro es compromet a proposar el sistema que consideri més adequat per acreditar
els perfils que associa als seus veïns i veïnes, el qual serà reconegut per l’Ajuntament de Palma, que
no assumirà cap responsabilitat sobre la seva procedència o improcedència.

L’Ajuntament de Muro es compromet a informar als seus veïns i veïnes dels terminis de caducitat
del perfil, als efectes de la seva renovació o canvi, així com el sistema que adopti per facilitar la
informació adequada a l’Ajuntament de Palma per a la incorporació als aplicatius informàtics.

3. Obligacions que assumeixen l’Ajuntament de Palma i l’EMT

L’EMT - Palma es compromet a acceptar les cancel·lacions (pagament de tiquets) que es realitzin a
la seva flota a través de la Targeta Ciutadana, reconeixent els perfils que ha sol·licitat l’Ajuntament
de Muro i aplicant, consegüentment, el règim de tarifes específic d’aquells.

L’Ajuntament de Palma es compromet a introduir la modificació del programari de Targeta
Ciutadana que permeti reconèixer els perfils a què es refereix la clàusula 2.
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A les sol·licituds de targetes ciutadanes expedides com a conseqüència del present Conveni,
figurarà, a més de l’escut de l’Ajuntament de Palma, el de l’Ajuntament de Muro.

El reconeixement de perfil al municipi de Muro suposa gaudir gratuïtament del primer
transbordament  entre  línies  urbanes  de l’  EMT -  Palma dins  els  90 minuts  següents  al  primer
embarcament, sense cap cost a facturar.

L’EMT – Palma es compromet a assumir la comissió que s’aplica a cada càrrega/recàrrega del
moneder de transports, a qualsevol punt o establiment habilitat amb aquest efecte.

4. Obligacions de caràcter econòmic

a) L’EMT – Palma es compromet a facturar mensualment a l’Ajuntament de les diferències de
preus entre el que s’hagi cobrat en el moment de la cancel·lació (viatge) i el corresponent al perfil
de no resident (1,15 €) (amb l’IVA inclòs). Aquesta facturació contindrà el nombre de viatges que
hagi realitzat el conjunt de persones usuàries de cada perfil durant el període objecte de facturació.

b) Els imports de les factures que genera l’Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, S.A.
s’ha d’abonar al número de compte corrent que designi aquesta, en el termini de trenta dies naturals
des de la recepció de cada factura per part de l’Ajuntament de Muro.

c) Les diferències entre la tarifa de perfil No resident i les tarifes reconegudes i aplicades als veïns
del municipi de Muro, s’abonaran per part de l’Ajuntament de Muro a l’EMT-Palma amb càrrec a
l’aplicació pressupostària núm. del pressupost de l’Ajuntament de Muro, on hi figuren € destinats a
sufragar les despeses generades en compliment d’aquest conveni.

5. Seguiment del conveni

Entre aquestes institucions s'establirà un sistema de comunicació fluida per tal de solucionar les
possibles incidències que vagin sorgint durant la vigència del present conveni.

Si s'escau, es podrà constituir una comissió mixta de seguiment per a resoldre els problemes que es
puguin plantejar en relació a la interpretació i el compliment de les obligacions establertes en aquest
conveni.

La  comissió  es  regirà  en  quant  a  la  seva  constitució,  funcionament i adopció  d’acords per  la
normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats continguda en la secció 3a, del capítol II, del títol
preliminar de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

6. Vigència del conveni

El present conveni tindrà vigència de quatre anys a partir de la seva signatura, sense perjudici que es
pugui prorrogar de forma expressa i per escrit per quatre anys més si s’acorda per les parts de forma
unànime abans de la fi de la seva vigència i sempre que es respecti la limitació de durada que
prevéu l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
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Amb caràcter previ a la pròrroga haurà de ser valorada la correcta execució del conveni i s’haurà de
comprovar l’existència de consignació econòmica adequada i suficient pel seu compliment per part
dels òrgans competents.

Per altre banda, l’Ajuntament de Muro podrà denunciar el conveni dins del mes següent a la data
d’aprovació municipal de la revisió anual del quadre de tarifes.

7. Causes de resolució

El conveni s’extingirà, a més de pel compliment de la seva vigència, per les següents causes:

a) Per acord unànime de les parts.

b) Si es produeixen circumstàncies que fessin impossible  o innecessària la seva realització o
continuació.

c) Per incompliment de les condicions establertes en el conveni.

d) Per no atendre el pagament de les corresponents liquidacions a l’EMT.

e) Per la resta de causes especificades a la legislació aplicable.

Respecte de les actuacions en curs, pels casos d’extinció del conveni, l’Ajuntament de liquidarà les
efectivament realitzades.

8. Règim aplicable

En tot el que no preveu aquest conveni, hom s’ajustarà al que disposa el Decret de Batlia núm.
201705488, de 22 de març de 2017 Normes sobre sol·licitud d’emissió i ús de la Targeta Ciutadana
(BOIB núm. 37, de 28 de març), i altra normativa que es dicti en el futur a l’efecte.

Això no obstant, per facilitar i agilitzar la tramitació de les sol·licituds de la Targeta Ciutadana, els
Ajuntaments de Palma i de Muro establiran els circuits especials de tramitació que resultin més
convenients en cada moment. La determinació dels circuits especials de tramitació i gestió s’annexa
al present conveni.

9. Qüestions litigioses i jurisdicció competent

El present conveni  té naturalesa administrativa,  queda exclòs de l’  àmbit  d’aplicació de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, de conformitat amb l’article sisè de la
mateixa Llei i l’article 47.1 de la Llei 40/2019, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
regint-se pels seus propis termes i condicions.

Les qüestions litigioses que es suscitin en quant a la interpretació i execució del present conveni es
sotmetran al coneixement dels jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars.>>
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda la pròrroga del conveni per 4 anys més.

2.3. Educació i Joventut
2.3.1. Resolució de les ajudes relatives al conveni marc de col·laboració entre el Consell de
Mallorca i l’Ajuntament de Muro que regirà la gestió de les subvencions destinades a famílies
consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a
activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l’Illa de Mallorca.

La Sra. Joana Maria Perelló Trias manifesta que es troba incursa en causa d’abstenció.

Per Resolució de Batlia en data 29 de juny de 2020, es va aprovar el conveni marc de col·laboració
entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro que regirà la gestió de les subvencions
destinades a famílies consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels
nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en l’any 2020 en l’Illa de Mallorca.

Vistes les instàncies presentades pels sol·licitants, vist l’informe d’intervenció i un cop revisada la 
documentació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Admetre tots/es les sol·licituds presentades.

Segon. Excloure les sol·licituds següents:

Tercer. Aprovar les següents quantitats:

Quart. Autoritzar, disposar els imports dels/les sol·licitants del punt TERCER.

Cinquè. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels imports dels/les sol·licitants del punt 
TERCER.

Sisè. Notificar aquest acord als/les interessats/des, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.4. Fires i Festes
2.4.1. Bases Reguladores del concurs de la pesada de la carabassa.

L’Ajuntament de Muro, a través de l’Àrea de cultura, fires i festes, convoca un concurs de la pesada 
de la carabassa.

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
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PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la prova.

SEGON. Les quanties dels premis s’entenen netes de les retencions obligatòries estipulades a la 
normativa tributària vigent.

TERCER. Autoritzar les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió del 
Premi, amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 3380.48203.

Bases Reguladores dels Premis:

1. El concurs està obert a tothom.

2. Cada participant, només podrà presentar una carabassa per categoria.

3. Per entregar les carabasses es podrà fer divendres dia 25 de les 16.00 a les 19.00 i
dissabte dia 26 de les 7.00 a les 9.00

4. Els participants podran ser majors d’edat i menor acompanyats d’un representant major

d’edat.

a. Les inscripcions es realitzaran a l’ajuntament i al correu electrònic
jramon@ajmuro.net. Inscripcions fins divendres dia 25 a les 14.00.

b. El jurat estarà format per 3 membres independents que no podran participar en el
concurs.

c. Les carabasses han de ser rodones, naturals, d’aquesta temporada i sanes.

d. Les carabasses es pesaran en públic, a la nau de l’Ajuntament.

e. L’Ajuntament es quedarà en propietat les dues carabasses guanyadores i les obrirà per
repartir les seves llavors una vegada acabat el concurs. A l’hora de la repartició es
prioritzarà als concursants i després a la resta de la gent.

f. Únicament podran reclamar davant qualsevol queixa els participants del concurs.

g. Els 5 primers classificats de cada modalitat tendran un lot de productes de Muro.

h. Tots els participants tendran un petit obsequi.

5. Característiques de la carabassa autòctona:

a. Forma: esfèrica (rodona) però aplanada del capoll a la flor ( l’ull), presentant l’entorn
“acostellat”, color gris clar, textura de pell dura i fina al tacte. No ha de presentar
berrugues.

b. Nota: tota carabassa que no tingui aquestes característiques concursarà a la modalitat
de gegant (No autòctona).
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6. Premis per categories:

CAMPIONAT DE BALEARS

CARABASSA AUTÒCTONA MÉS FEIXUGA

1er premi: 3 euros/kg en metàl·lic + trofeu + present de producte local

2on premi: 3 euros/kg en metàl·lic + trofeu + present de producte local

3er premi: 3 euros/kg en metàl·lic + trofeu + present de producte local

4t premi: present de producte local

5è premi: present de producte local

CARABASSA NO AUTÒCTONA MÉS FEIXUGA

1er premi: 1 euros/kg en metàl·lic + trofeu + present de producte local

2on premi: 1 euros/kg en metàl·lic + trofeu + present de producte local

3er premi: 1 euros/kg en metàl·lic + trofeu + present de producte local

4t premi: present de producte local

5è premi: present de producte local

2.5. Medi Ambient i Agricultura
2.5.1. Aprovació CM obres Aglomerat Camí Mal Lloc

Vist l’informe del batle de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

<< Núm. Expedient: 2020/1406

Emissor: CAMINS
Document: Informe

Procediment: Contracte Menor 
Naturalesa de l’informe: Definitiu
Document signat per: El batle

Necessitat a satisfer: AGLOMERAT DEL CAMI DE MAL LLOC
Característiques del contracte:
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: AGLOMERAT DEL CAMI DE MAL LLOC 
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 33.038,13 € IVA: 6.938,01 €
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Preu: 39.976,14 €
Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació:
Empresa/professional: VITRAC OBRA PUBLICA SL
NIF/CIF: B57207714

El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació objecte del contracte.

S’han sol·licitat tres pressuposts, però un de les empreses no ha remès pressupost. S’adjunten elsdos 
pressuposts.

En compliment de l'article 118.3 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, emeto el següent

INFORME

Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte:

No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

No s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat

que li correspondria.

No hi ha concatenació, any rere any, d’aquest contracte menor.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista VITRAC OBRA PUBLICA SL, NIF/CIF:
B57207714, per un import de 39.976,14 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
4540.60912 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i es tramiti  el
pagament si procedeix.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la 
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de 
l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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No s’està alterant l’objecte dels contractes per evitar l’aplicació de les regles generals de 

contractació.

No s’està fraccionant irregularment l’objecte dels contractes per evitar el procediment o la 

publicitat que els correspondria.

No hi ha concatenació, any rere any, d’aquests contractes menors.

2.6. Turisme i Zona Costanera
2.6.1. Recaptació d'informe per la Demarcació de Costes a les Illes Balears sobre ocupació de
bens de domini públic marítim terrestre a Platja de Muro.

La Junta de Govern Local, per unanimitat,a corda:

1er. Aprovar l’informe de l’Oficial de Policia Local i Coordinador de Seguretat de Platges recaptat
per la Demarcació de Costes a les Illes Balears, sobre sol·licitud d’ocupació de béns de domini
públic marítim terrestre estatal a la Platja de Muro per Surf School Mallorca S.L., emetent informe
desfavorable.

2º. Comunicar el present acord a la Demarcació de Costes a les Illes Balears, per al seu coneixement
i als efectes oportuns.

3. Acords urgents
3.1. Comptes i Hisenda
3.1.1. Aprovació de contractes menors

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

Vists els informes dels regidors de l’Ajuntament de Muro relatius als contractes menors que es
relacionen.

Atès l'article 118.3 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 i donat que:

PRIMER. Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes:

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
14.587,27€.
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2n.- Aprovar la despesa corresponent a les adjudicacions de les contractacions amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries relacionades.

3r.- Incorporar les factures, d’acord amb l’article  118 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent les obligacions i que es tramitin els
pagaments corresponents.

4t.- Que es publiquin els contractes menors al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-,
comprenent la informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i
la identitat de l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar,  el batle dóna per acabada la sessió a les 08:30 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
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