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

Codi: JGL2021/37
Data: 20 de setembre de 2021

A les 08:00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària.

Assisteixen:

Antoni 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 08:00 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 13/09/2021

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Pròrroga comissió de serveis. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Informar favorablement la pròrroga de l’autorització per un termini d’un any del
nomenament en comissió de serveis, del Sr. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, amb DNI .........030-S,
funcionari de carrera i policia local de l’Ajuntament de Muro, per realitzar les funcions de reforç al
magatzem del Servei de Bombers del Consell de Mallorca, amb efectes a partir del dia 1 d’octubre
de 2021.

Segon.  El  personal  funcionari  en comissió  de  serveis  té  dret  a  la  reserva  del  lloc  de  feina  de
procedència, i percep les retribucions corresponents al lloc que efectivament ocupa, de conformitat
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amb l’establert a l’article 82.5 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Tercer. Comunicar el present acord al Consell de Mallorca.

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

2.1.2. Reclamació de responsabilitat patrimonial.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1.-  Desestimar la reclamació de de responsabilitat  patrimonial  del Sr. xxxxx xxxxx xxxxx, per
danys ocasionats sobre el seu vehicle matrícula 5184-KSK, degut a la pilona retractil del carrer
Jaume I, el passat dia 6 de juny de 2021.

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

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Baixes de drets reconeguts del padró del mes d'agost de l'escoleta preescolar 0-3 anys

Vist l’informe de tresoreria-intervenció que literalment diu:

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar les baixes de drets reconeguts proposada a l’informe de tresoreria-intervenció.

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

2.2.2. Aprovar la modificació del calendari de l’ajornament concedit per la JGL de data
28.06.21 per fer front al pagament del cànon d’explotació del Balneari 3

Fonaments de drets
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1. Els articles 44 a 54 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
general de recaptació, regulen els ajornaments i fraccionaments.

2. Orde HAP/2178/2015, 19 d’octubre, per la que s’eleva el límit exempt de l’obligació
d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments a 30.000,00 €.

Conclusió

Per tot això, s’ha de procedir a la reclamació al concessionari del Balneari 3 de Platja de Muro, Sr
xxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx  que ingressi l’import de 110,96 € corresponent a la diferència
d’interessos de demora degut a la variació de la data de pagament de l’ajornament sol·licitat.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar la modificació del calendari de l’ajornament concedit per la JGL de data 28.06.21 per
fer  front al  pagament  del cànon d’explotació  del Balneari  3 al  concessionari  xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx, i recalcular els interessos de demora en funció del nou calendari.

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

2.2.3. Autoritzar l’ajornament de pagament del cànon d’explotació del lot 1 d’hamaques i
ombrel·les per a la temporada 2021 sol·licitat pel concessionari Seactivity SL

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar l’ajornament de pagament del cànon d’explotació del lot 1 d’hamaques i ombrel·les
per a la temporada 2021 sol·licitat pel concessionari Seactivity SL amb els interessos de demora
corresponents.

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

2.2.4. Autoritzar l’ajornament de pagament de la infracció urbanística, exp 2021/343

1r. Autoritzar l’ajornament de pagament de la infracció urbanística, exp 2021/343, per un import de
3.365,43 €, amb el calendari de pagaments i el càlcul dels interessos de demora proposat a l’informe
de tresoreria-intervenció.

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

2.2.5. Autoritzar l’ajornament de pagament al Sr xxxx  xxxxxxxx  xxxxxx  pel concepte de
plusvàlues amb el calendari de pagament
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1r. Autoritzar l’ajornament de pagament al Sr Juan Vallespir Fornés pel concepte de plusvàlues amb
el calendari de pagament i el càlcul dels interessos de demora proposats a l’informe de tresoreria-
intervenció.

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

2.2.6. Aprovació bestretes de caixa fixa

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa autoritzat mitjançant Resolució
de Batlia de data 8.02.2021, amb nombre de deslliurament 2021/213, per import de 4.702,21 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.

SEGON. Aprovar la reposició dels fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a què
corresponguin les quantitats justificades i per l'import de 2.000 euros.

TERCER. Aprovar l’anul·lació del fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a què
corresponguin les quantitats justificades i per l’import de 174,24 euros.

QUART. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.



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.
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2.2.7. Aprovació de contractes menors

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
8.275,35 euros.

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.

2.2.8. Expedient de transferències de crèdit 21/2021

1. S’ha tramitat l’expedient núm.21/2021 de transferències de crèdit per a la modificació del 
pressupost municipal.



2. L’interventor accidental informa favorablement l’expedient..

3. L’aprovació dels expedients de transferències de crèdit és competència de la Junta de Govern, 
segons estableix la base 14 de les Bases d’execució del Pressupost.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Aprovar l’expedient núm. 21/2021 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
9200.21600 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 2395,80
9200.22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 5.360,86
9220.22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS 484,00
9200.22736 GESTIÓ NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL 1.488,30
9200.20300 ARRENDAMENTS MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATJE 156,11
9200.22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 113,51
9200.22735 SERVEI PREVENCIÓ RISCS LABORALS 474,33
2350.62308 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE RESIDÈNCIA 2.867,66
1560.16104 INDEMNIZACIÓN PERSONAL LABORAL JUBILACIÓ ANTICIPADA 5.755,50
1730.20500 ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I ESTRIS 6.860,70
1730.22300 TRANSPORTS 326,70
1730.22701 SEGURETAT 653,40
1730.22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 46,80
1710.22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 1.531,69
1720.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 984,00
1730.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE 1.226,41
1700.22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS 371,71
4300.60909 HONORARIS DIRECCIÓ OBRA I COORDINACIÓ BOULEVARD PLATJA 7.260,00
4300.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 423,50
3360.68900 ADQUISICIÓ QUADRES 1.050,00
3321.62519 MOBILIARI BIBLIOTECA 197,87

40.028,85

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
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APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
3290.130002 RETRIBUCIONS BÀSIQUES A2 19.096,07
1300.62300 MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE POLICIA LOCAL 4.000,00
1730.62501 ADQUISICIÓ MOBILIARI PLATGES 1.000,00
1730.62601 EQUIPAMENT INFORMÀTIC PLATGES 1.000,00
1350.62302 MAQUINÀRIA, INSTAL. TÈCNIQUES I UTILLATGE PROTECCIÓ CIVIL 2.000,00
3290.130002 RETRIBUCIONS BÀSIQUES A2 4.001,41

4320.60926 CONSTRUCCIÓ PROTECCIÓ PARC DE S'ALBUFERA 7.683,50

3350.62512 MOBILIARI TEATRE 1.247,87
40.028,85

L’import  dels  crèdits  que es minoren coincideix  amb els  crèdits  que s’incrementen  i  d’aquesta
manera queda anivellat el pressupost, així com imposa l’article 16.2 del RD 500/90, de 20 d’abril.

2.3. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Aprovació conveni col·laboració AMADIP ESMENT FUNDACIÓ

Vista la proposta de conveni de col·laboració que literalment diu:

<<CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE L’AJUNTAMENT DE MURO Y
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ

En Palma a xxxxxx

1 REUNIDOS

De una parte, Fernando Rey-Maqueira Palmer, con DNI 43.004.450-Q,  actuando  en nombre y
representación de Amadip Esment Fundació, con domicilio en Palma de Mallorca, en la calle d’en
Bosc, nº 1, 07002, con CIF G-07065709, por su condición de representante legal con poder
bastante. En adelante, Amadip Esment Fundació.

Y de otra, Antoni Serra Sastre , con DNI xxxxx actuando en nombre y representación de
l’Ajuntament de Muro, con domicilio en Pl. Comte d’Empúries, s/n, en calidad de batle, con poder
bastante. En adelante, xxxxxx

MANIFIESTAN
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I. Que Amadip Esment Fundació es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objeto
mejorar la calidad de vida de las personas, favoreciendo el desarrollo de las personas
con discapacidad, y promoviendo su integración social y laboral. Entre sus fines
fundacionales figura la atención, rehabilitación, educación, formación, trabajo, deporte y
alternativas de ocio y residencia para personas con discapacidad intelectual y/o trastorno
del desarrollo procurando, desde su infancia, durante su juventud y en la vida adulta, su
integración social y normalización.

II. Que el Ayuntamiento de Muro (referenciar información de la otra parte firmante)

III. Que existe interés recíproco para establecer y desarrollar relaciones de cooperación entre
ambas partes de acuerdo con sus atribuciones.

Ambas partes se reconocen capacidad general para obligarse y, en especial, para el otorgamiento 
del presente CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN, pactando al efecto las siguientes:

2 ESTIPULACIONES

Primera. Objeto

El presente acuerdo de colaboración tiene por objeto la realización, organización y participación de
personas con necesidades de apoyo del municipio de Muro y del servicio de ocupacional de
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ, en el desarrollo de  actividades conjuntas relacionadas con la
inclusión e inserción de las personas con discapacidad en la comunidad.
El proyecto de ESMENT Ocupación en la Comunidad es un proyecto que tiene como finalidad
generar  una  ocupación  con  sentido,  inclusiva  y  participativa  para  personas  con  necesidades  de
apoyo, aportar valor público e innovación social. Además, es  una oportunidad para mejorar y
optimizar la gestión de los recursos públicos y dotarles de un impacto social significativo.
A través de este proyecto, usuarios del servicio ocupacional de AMADIP ESMENT FUNDACIÓ
que residan en el municipio de Muro podrán, acompañados por profesionales de la fundación, llevar
a cabo las actuaciones que se establezcan en coordinación con el Ayuntamiento de Muro. Ello
permitirá a su vez una mayor sensibilización y visibilidad social de las diferentes capacidades de las
personas con discapacidad

Segunda. - Áreas de cooperación
La cooperación se desarrollará dentro de aquellas áreas que sean comunes a ambas partes para 
enriquecer sus actividades.
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El  personal  que  ofrezcan ambas  partes  para  las  actividades  a  desarrollar  en  el  marco  de  este
convenio  deberá  ser  aceptado  por  cada  una  de  ellas  bajo  los  estrictos  principios  de  idoneidad
profesional, a fin de que puedan desarrollar su labor con total garantia.

Las  áreas  en  que  se  desarrolle  la  cooperación  se  materializaran  en programas  y/o  actividades
diversas que se definirán específicamente mediante la suscripción del correspondiente protocolo de
actuación, que incluirá la información esencial de cada uno de ellos.

Tercero. - Programas y proyectos específicos.
Para  cada  programa  o  proyecto  específico  deberá  desarrollarse  un  protocolo.  Estos  protocolos
podrán incluir la siguiente información:

1. El origen, la naturaleza y la descripción del programa o proyecto.
2. La identidad personal y profesional de los responsables y de los participantes de la actividad en
colaboración.
3. La planificación del calendario y tiempo de vigencia en el que nos llevará a cabo el 
programa, proyecto o actividad concretas.
4. Los recursos financieros previstos (si corresponde) para cubrir los gastos relacionados con el
proyecto y la distribución del dinero para realizar las actividades del proyecto, con determinación
de a quien le corresponde hacerse cargo.
Estos protocolos deberán contar con la aprobación de las instancias competentes de ambas partes
antes de iniciar el programa o proyecto. La iniciativa de los programas, proyectos o actividades se
llevará  a  cabo  a  iniciativa  de  cualquiera  de  ambas  partes.  Para  ello  comunicará  a  la otra la
voluntad de llevar a cabo el programa, proyecto o actividad adjuntando la memoria descriptiva de
lo que se pretende desarrollar. A continuación, se firmará el correspondiente protocolo inclusivo
de toda la información para poder dar comienzo en cada caso como anexo al presente convenio
marco.

Quinta. - Coordinación.
Cada una de las partes nombrará,  en un plazo no mayor de tres meses,  un comité,  comisión o
persona responsable que coordine y revise las actividades que se lleven a cabo dentro del marco del
acuerdo.
Los coordinadores se pondrán en contacto regularmente para apoyar el desarrollo de la cooperación.

Segunda. - Personal

Cada una de las partes será responsable de contratar, remunerar, formar y dirigir bajo su exclusiva
responsabilidad del personal que contrate para la ejecución de cualquier actividad que se enmarque
en el presente convenio.

Amadip Esment Fundació es la responsable de las personas usuarias del programa que designe, 
por lo que estas personas estarán en todo momento acompañadas por el personal de la entidad.
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El personal de cada una de las partes que asista no tendrá vínculo jurídico alguno fuera del presente
convenio.

Sexta. - Condiciones financieras.
Cada una de las partes asumirá los gastos necesarios poniendo a disposición sus recursos para llevar
a  cabo  cada  programa,  proyecto  o  actividad  concreto.  En  caso  de  que  sea  necesario  dotar  de
presupuesto  para  llevar  a  cabo cada  programa,  proyecto  o  actividad,  se  determinará  dentro  del
protocolo  la  asunción por parte  de cada  institución,  o en su caso,  la  distribución de los  gastos
necesarios para llevarlo a cabo.

Séptima. - Forma de disponer de la propiedad intelectual
De la presentación, desarrollo y resultado de cada programa, proyecto y actividad concretas, ambas
instituciones ostentarán las facultades patrimoniales. Toda la información resultante de actividades
conjuntas  realizadas  bajo  este  acuerdo  estará  a  disposición  de  ambas  partes,  a  menos  que  se
establezcan dentro del correspondiente protocolo otras normas de distribución de estas facultades
patrimoniales derivadas del derecho de propiedad intelectual.

Octava. - Seguridad y confidencialidad

Cada una de las partes garantiza el respeto por parte de sus empleados de las reglas de seguridad,
controlando que el objeto del convenio se realice con el mayor cuidado y respeto de personas y
bienes, poniendo especial cuidado para evitar cualquier situación de peligro.

Cada una de las partes se responsabilizará de todo robo o indelicadeza cometido por sus empleados
y/o usuarios.

Novena. - Responsabilidad y seguros

Cada una de las partes es responsable de los perjuicios y/o daños causados como consecuencia de
la mala ejecución de sus obligaciones, incluso por negligencia, o en virtud de conceptos de
responsabilidad objetiva o por sanción administrativa.

Amadip Esment Fundació, para el desarrollo de la actividad objeto de este convenio, contará con
un seguro de Responsabilidad Civil, que incluirá para las personas usuarias la cobertura médica en
caso de accidente acaecido durante la realización de las actividades. Los trabajadores de Amadip
Esment Fundació, en su calidad de trabajadores/as, quedarán cubiertos para esta contingencia por
la correspondiente Mutua de Accidentes de trabajo.

Cada una de las partes estará al día de todas sus obligaciones legales, administrativas y
reglamentarias a todos los efectos.
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Décima. - Uso de la marca

Se prohíbe a ambas partes utilizar la marca de alguna de ellas al margen del estricto uso definido
por el presente Convenio. Podrán, sin embargo, mencionar su colaboración tras la obtención del
previo acuerdo por escrito de cada una de las partes.

Onceava. - Prevención de riesgos laborales

Con el fin de dar cumplimiento a las exigencias que sobre Prevención de Riesgos Laborales
establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales y más
concretamente, a su articulo 24 (Coordinación de actividades empresariales), ambas partes
establecerán la  coordinación necesaria  para la prevención de los posibles  riesgos en el  servicio
realizado, con las medidas de seguridad pertinentes y las condiciones higiénicas adecuadas en todas
las actuaciones.

Doceava. - Protección de datos

Se prohíbe el acceso a todo tipo de información confidencial y, en concreto, a los datos de carácter
personal pertenecientes a Amadip Esment Fundació. No obstante, lo anterior, en el supuesto de que
llegara  a  conocer  cualquier  tipo  de  información  confidencial  con  objeto  de  la  prestación  del
servicio, se compromete a guardar secreto respecto de la misma, no divulgarla, ni publicarla, bien
directamente, bien a través de terceras personas o empresas, o a ponerla a disposición de terceros.
Esta obligación de confidencialidad tiene carácter indefinido, subsistiendo a la finalización del
presente Contrato por cualquier causa.

Cada una de las partes se compromete a comunicar y a hacer cumplir  al personal a su cargo y
contratado por su cuenta, las obligaciones establecidas en el presente Convenio.

Ninguna de las partes asume responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento de la normativa
vigente de protección de datos por la otra parte. En el caso de que alguna de las partes comunique
los datos de la otra, o los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente convenio, responderá
de las acciones en que hubiera incurrido personalmente.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, las partes informan a los intervinientes de que los datos personales que figuran
en este convenio y los que se deriven de la relación, serán incorporados en ficheros de titularidad
de cada una de las partes.

Los datos  se  conservarán  mientras  se  mantenga la  relación  y no se solicite  su supresión,  y en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal ni están previstas transferencias
internacionales de dichos datos.



Ajuntament de Muro

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la
limitación  u oposición  dirigiéndose  por  escrito  a  los  domicilios  de  cada  una  de  las  partes  que
figuran en el encabezado del presente convenio.

Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia
Española de Protección de Datos: www.agpd.es).

Treceava. - Vigencia y duración.
El presente acuerdo marco entrará en vigor el día de su firma y tendrá una validez mínima de 4
años, periodo que se renovará automáticamente por un período de 4 años más. Las partes, de común
acuerdo,  pueden proponer  su  modificación  o rescisión  con seis  meses  de  antelación  a  la fecha
prevista para ello. En caso de que el acuerdo se denunciase se comprometen a terminar los proyectos
y los estudios que haya en fase de realización.

Catorceava. - Jurisdicción

Cualquier controversia que pudiera suscitarse entre las partes con motivo del presente contrato se
someterá a la Jurisdicción de los Tribunales de Palma de Mallorca, renunciando ambas partes a
aquellos que pudieran corresponderles por razón de su propio fuero.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, se suscribe en el lugar y fecha indicados en el
presente acuerdo de colaboración,  redactado por duplicado,  cada una de las partes se queda un
ejemplar.

Fdo: Fdo: >>

La Junta de govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Aprovar el conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l’entitat AMADIP ESMENT 
FUNDACIÓ.

2n.- Comunicar el present acord a la interessada, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3.2. Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials i Esports i l'Ajuntament de
Muro per a l'accés a les dades personals de les persones sol·licitants d'atenció a la
dependència

Vista la proposta de conveni que literalment diu:
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<<Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Ajuntament de
Muro per a l’accés a les dades personals de les persones sol·licitants d’atenció a la
dependència.

Parts

Josefina Santiago Rodríguez, consellera d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears en
virtut del Decret 10/2019, de 3 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el
nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de juliol),  en
representació  de la  Conselleria  d’Afers Socials  i  Esports,  amb NIF S-0711001-H,  en ús de les
atribucions que li confereix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l´Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril).

Antoni Serra Sastre, Batle de Muro nomenat en virtut de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en
la sessió celebrada el 15 de juny de 2019, assistit  pel secretari  d’aquesta corporació municipal,
Francisco Sabater Mulet, en representació de la institució esmentada, fent ús de les atribucions que
li confereix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Antecedents

1. L’objecte de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència, és, d’acord amb l’article 1, regular les
condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en l’exercici del dret subjectiu de la
ciutadania a la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, mitjançant el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD),
amb la col·laboració i la participació de totes les administracions públiques.

2. El SAAD respon a una acció coordinada i cooperativa de l’Administració general de l’Estat
i les comunitats autònomes que preveu mesures en totes les àrees que afecten les persones
en situació de dependència, amb la participació, si escau, de les entitats locals, d’acord amb
el que estableix l’article 1.2 de la Llei 39/2006.

3. El Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) garanteix les condicions
bàsiques i el contingut comú a què es refereix la Llei 39/2006, de 14 de desembre; serveix
de via per a la col·laboració i la participació de les administracions públiques, en l’exercici
de les competències respectives, en matèria de promoció personal i atenció i protecció a les
persones en situació de dependència.

4. L’article 30.15 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, estableix que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
té competències exclusives en matèria de polítiques d’atenció a persones dependents.
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5. De conformitat amb el Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears,
pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB
núm. 88, de 3 de juliol), rectificat pel Decret 19/2019, de 16 de juliol, de la presidenta de les
Illes Balears (BOIB núm. 100, de 20 de juliol), la consellera d’Afers Socials i Esports actua
en representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord
amb les atribucions que li confereixen els articles 11.c) i 80.4 de la Llei 3/2003.

6. La Conselleria  d’Afers  Socials  i  Esports,  mitjançant  la  Direcció  General  d'Atenció  a  la
Dependència, exerceix competències en matèria d’atenció i suport a persones amb
dependència, segons l’article 2.5 e) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de
les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les
conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.
21 de 15 de febrer); modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes
Balears (BOIB núm. 33 de 9 de març).

7. L’article 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat  Autònoma de  les  Illes  Balears,  disposa  que  l’Administració  de  la  comunitat
autònoma pot subscriure convenis de col·laboració amb les altres administracions públiques
en l’àmbit de les competències respectives.

8. L’article 29 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears, garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que seran exercides per
aquestes entitats amb plena autonomia, tan sols subjecta al control de constitucionalitat i
legalitat.  Així,  aquest article  disposa que,  dins  el  marc  de  les  seves  competències, són
pròpies dels municipis, entre d’altres, “la regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les
persones i dels serveis socials públics d’assistència primària”.

9. Les competències de les administracions públiques en matèria de serveis socials es regulen
en la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials. De conformitat amb l’article 34 d’aquesta
Llei, correspon a l’Administració autonòmica, als consells insulars i als municipis exercir les
competències en aquesta matèria d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia, la
Llei de serveis socials i la legislació de règim local, de manera que s’asseguri el
funcionament correcte del sistema públic de serveis socials. En aplicació de l’article 48, les
administracions col·laboren en l’aplicació de les polítiques de serveis socials mitjançant els
instruments que estableix la legislació general sobre règim jurídic i procediment
administratiu, la legislació sobre consells insulars i la de règim local.

D’altra banda, l’article 14 de la Llei 4/2009, d’11 de juny de serveis socials de les Illes
Balears,  de  funcions  dels  serveis  comunitaris  bàsics  en  l'apartat  c) atribueix  als  serveis
socials  municipals  la  informació,  orientació  i  assessorament  a  les  persones  en  relació  a
Dependència.

Ambdues parts estan interessades a establir una línia prioritària de col·laboració en l’àmbit de 
l’accés per consulta de les dades de caràcter personal sobre persones en situació de dependència del
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programa DISDEP.

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

Clàusules

1.Objecte

La finalitat  d’aquest  conveni  és  establir  les  línies  de col·laboració  entre  la  Conselleria  d’Afers
Socials i Esports i l’Ajuntament de Muro, per facilitar l’accés als treballadors socials de
l’Ajuntament a les dades personals de les persones en situació de dependència,  amb la finalitat
d’informar els ciutadans,  a través del programa informàtic de gestió del Sistema d’Atenció a la
Dependència.

2. Finançament

Aquest conveni de col·laboració no implica contraprestació econòmica per a cap de les parts

3. Compromisos que assumeixen les parts

3.1. Els/les treballadors/res socials dels serveis socials municipals, poden accedir a les dades dels
expedients de les persones sol·licitants de dependència, que figuren en el programa informàtic de
gestió del Sistema d’Atenció a la Dependència, del qual es titular la Conselleria d’Afers Socials i
Esports, amb la finalitat, exclusiva, d’informar i assessorar a les persones en situació de
dependència  sobre  la  tramitació  del  seu  expedient  i  d’acord  amb les  condicions  fixades  en  la
clàusula 4.2 d’aquest Conveni.

3.2. Per a l’accés al programa informàtica DISDEP els ordinadors de la corporació local hauran de
disposar d'una connexió a través de la xarxa SARA o d'una adreça IP de sortida estàtica. L'accés
s'haurà de fer utilitzant el navegador Mozilla Firefox

3.3. La Conselleria d’Afers Socials i Esports realitzarà una formació amb la finalitat de donar a
conèixer el funcionament e interpretació de la informació del programa informàtic.

4. Protecció de dades de caràcter personal.

4.1. Normativa reguladora

Les parts es comprometen a respectar i aplicar la normativa en vigor en relació amb la protecció de
dades, especialment la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
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4.2 Instruccions per accedir a les dades de caràcter personal i tractar-les

Quan el personal de l’Ajuntament accedeixen a dades de caràcter personal, ho han de fer en la 
forma i amb les condicions següents:

1) Als efectes d’accés les persones que hi accedeixen estan obligades amb caràcter general al deure
de confidencialitat i seguretat de les dades de caràcter personal.

2) Amb caràcter específic, en totes les previsions de les activitats que formin part de l’exercici de
les  seves  funcions,  l’Ajuntament  està  subjecte  a  les  disposicions  següents,  que  concreten  —de
conformitat amb la LO 3/2018 i l’RGPD— els requisits i les condicions que han de complir els
sistemes i les persones que participen en el tractament de dades:

a) Utilitzar  les dades personals  objecte  de tractament,  o les que en derivin,  només per a  la
finalitat objecte d’aquest conveni. En cap cas, no poden utilitzar les dades per a finalitats
pròpies.

b) Obtenir, en cas necessari, el consentiment de l’interessat per la consulta de les seves dades
personals.

c) Tractar les dades d’acord amb les instruccions de la Conselleria d’Afers Socials i Esports.

d) No comunicar les dades a terceres persones, tret que es disposi de l’autorització expressa de
la Conselleria d’Afers Socials i Esports , en els supòsits legalment admissibles.

e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a què hagin tingut
accés en virtut de l’encàrrec, fins i tot després que finalitzi.

f) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometin, de forma
expressa i  per  escrit,  a  respectar  la  confidencialitat  i  a  complir  les  mesures  de seguretat
corresponents,  de  les  quals  cal  informar-les  convenientment,  i  mantenir  a  disposició  del
responsable del tractament la documentació acreditativa del compliment d’aquesta obligació.

g) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les persones
autoritzades per tractar dades personals.

h) Posar a disposició de la Conselleria d’Afers Socials i Esports tota la informació necessària
per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les
auditories o les inspeccions que faci aquesta o un altre auditor autoritzat.

i) Notificar a la Conselleria d’Afers Socials i Esports sense dilació indeguda i, en qualsevol cas,
abans del termini màxim de 24 hores, les violacions de la seguretat de les dades personals al
seu càrrec de què tenguin coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la
documentació i la comunicació de la incidència. Aquesta notificació no és necessària en el
cas que sigui improbable que la violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les
llibertats de les persones físiques.

j) Assistir-se mútuament en la resposta a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i
oposició, limitació del tractament i portabilitat de dades.

3. Amb caràcter específic, en totes les previsions de les activitats que formin part de
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l’exercici de les seves funcions, l’Ajuntament de Muro i la Conselleria d’Afers
Socials i  Esports estan subjecte a les disposicions següents, que concreten —de
conformitat amb la LO 3/2018 i el RGPD— els requisits i les condicions que han de
complir els sistemes i les persones que participen en el tractament de dades:

a) Concedir l’accés a la informació necessària per a l’objecte d’aquest conveni.

b) Posar a disposició de l’Ajuntament les normatives i les polítiques d’ús dels sistemes 
d’informació, segons correspongui, per a la realització de l’objecte de l’acord.

c) Supervisar el tractament, inclosa la realització d’inspeccions i auditories, si escau.

d) Vetlar, prèviament i durant tot el tractament, pel compliment de la LO 3/2018 i de l’RGPD.

e) Revocar, quan finalitzi aquest conveni, les credencials i els permisos concedits al personal
designat.

5. Composició, funcions i règim de reunions de la Comissió de Seguiment

5.1. D’acord amb el que estableix l’article 78.5 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per executar i desenvolupar aquest
Conveni es crea una comissió de seguiment integrada pels membres següents:

-Dues persones nomenades pel director general de Dependència, en representació de la la
Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears.

-Dues persones en representació de l’Ajuntament de Muro

5.2 El règim de reunions de la Comissió de Seguiment és el següent:

a) La Comissió de Seguiment s’ha de reunir, quan sigui necessari, a petició d’una de les parts,
amb una antelació mínima de quinze dies.

b) La data i el lloc de realització de les reunions de la Comissió de Seguiment s’ha de decidir
d’acord mutu entre les parts que conformen la Comissió.

c) S’ha d’estendre una acta de cada reunió de la Comissió en la que figurin les deliberacions i
els acords adoptats.

d) Per motius de distància  o urgència les parts  poden acordar  fer la  reunió de la Comissió
mitjançant l’ús de les noves tecnologies. En aquests casos també s’ha d’estendre una acta de
la reunió en la qual apareguin les deliberacions i els acords adoptats.

6. Àmbit temporal

Aquest conveni entra en vigor l’endemà d’haver estat signat i venç al cap de tres anys. No obstant
això, es pot prorrogar per acord exprés i escrit de les parts amb els límits i condicions prevists en
l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

7. Causes de resolució
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7.1. Aquest conveni queda resolt en els casos següents:

a) Quan l’accés i el tractament de les dades deixin de ser necessaris per a la finalitat acordada.

b) Per acord mutu i per escrit de les parts, en les condicions que estipulin.

c) Quan es doni la impossibilitat justificada de complir l’objecte del conveni.

d) Quan es donin la resta de causes d’extinció previstes a l’article 51 de la Llei 40/2015 d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En el cas d’incompliment de les obligacions i
compromisos assumits per una de les parts, resultarà d’aplicació el que preveu l’apartat c) de
l’article 51.2 quant a la resolució del conveni.

7.2 En extingir-se aquest conveni continuaran vigents per a cada part les clàusules que s´hi hagin
inclòs amb la intenció expressa o implícita de vincular-les després de l’extinció de la relació.

8.Propietat intel·lectual

8.1. L’Ajuntament reconeix els drets derivats de la Llei de la propietat intel·lectual a favor de la
Conselleria d’Afers Socials i Esports, tant del component de programari utilitzat com el conjunt de
documents, diagrames, esquemes i altres elements previs que el formen.

8.2. La Conselleria d’Afers Socials i Esports cedeix el seu component de programari, només perquè
l’utilitzi l’Ajuntament, cosa que n’exceptua la reproducció, la cessió, la distribució i la
transformació.

9. Jurisdicció i normativa aplicable

9.1 La naturalesa d’aquest conveni és administrativa; en conseqüència, les qüestions litigioses que
sorgeixen amb motiu de l’aplicació,  la interpretació,  el compliment,  l’extinció, la resolució i els
efectes del conveni queden sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

9.2 Amb relació a qualsevol qüestió litigiosa que sorgeixi respecte de la interpretació o del
compliment del  conveni,  ambdues parts  se sotmeten  expressament  als  jutjats  i  als  tribunals  de
Palma i renuncien a qualsevol altre fur que invoquin o els correspongui.

9.3 En qualsevol cas, les discrepàncies enter les parts s’hauran de resoldre prèviament en el si de la
Comissió de Seguiment prevista a la clàusula cinc.

9.4 D’acord amb l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
aquest conveni de col·laboració està exclòs de l`’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei , sense perjudici
d’aplicar-ne els principis rectors per resoldre els dubtes que es plantegin.

9.5 Aquest conveni també queda exclòs de l’`àmbit d’aplicació del Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (article 2).
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Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars.

Palma,

Per la Conselleria d’Afers Socials i Esports Per l’Ajuntament de Muro 

Josefina Santiago Rodríguez Antoni Serra Sastre>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Ajuntament
de Muro per a l’accés a les dades personals de les persones sol·licitants d’atenció a la dependència.

2.- Comunicar el present acord a la Conselleria d’Afers Socials i Esports, pel seu coneixement i als 
efectes oportuns.

2.4. Turisme i Zona Costanera
2.4.1. Contracte de patrocini publicitari Mallorca 312

Vist l’informe de necessitat del contracte de patrocini publicitari.

Vista la proposta de contracte que literalment diu:

« CONTRACTE DE PATROCINI PUBLICITARI

Muro, a            de                 de 2021

D’una part, el Sr. Xisco LLiteras Reche, amb DNI 182266910P actuant en representació de 312 
Bike & Tours SL, amb CIF B57967622, amb domicili a Carrer des Parres, 51. Artà.

D’altre part, el Sr. Antoni Serra Sastre, amb DNI                        , batle de l'Ajuntament de Muro ,
en nom  i  representació  del  dit  Ajuntament  en  virtut  de  nomenament  de  Junta  de  Govern  de
l’Ajuntament de Muro a la sessió de             de                                    de 2021.

EXPOSEN:

PRIMER. L'Ajuntament de Muro, com a administració local, dins el marc de competències
municipals,  té  com  a  finalitats  la  gestió,  administració,  conservació,  millora,  ampliació  i
aprofitament dels bens, instal·lacions i serveis esportius. Igualment, correspon a l'Ajuntament de
Muro, a través de l'àrea d'esports, la promoció, organització, gestió, patrocini i, en general,
regular, dirigir i celebrar tot tipus de competicions, exhibicions i activitats de desenvolupament
i foment de l’activitat física, l’esport i l’ocupació del temps lliure a la seva vesant esportiva
dins el terme municipal de Muro. Es per això que, per tal d’aconseguir aquestes finalitats,
l’Ajuntament està
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legitimat per a recavar tota classe d’ajudes econòmiques o de qualsevol altre índole necessàries
o convenients per el compliment d'aquestes finalitats.

SEGON.  312  Bike  &  Tours  organitza  l’esdeveniment  Mallorca  312,  durant  el  proper  24
d’octubre de 2021 amb sortida i arribada dins el terme municipal de Muro.

TERCER. L’Ajuntament de Muro, està interessat en col·laborar, sense ànim d’exclusivitat, a
l’esdeveniment esmentat.

QUART. Que amb la finalitat  exposada es subscriu el present contracte menor de patrocini
publicitari de l’article 22 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de Publicitat, que es
regirà per les següents,

CLÀUSULES:

1. Es objecte d’aquest contracte la prestació publicitària que ofereix 312 Bike & Tours a 
l'Ajuntament de Muro, que es concreta en el següent:

 Presència del logotip de l’Ajuntament de Muro en el mallot de la prova esportiva.
 Logo a web oficial (Ajuntament de Muro, Àrea Esports i Platges)
 Logo a arc de sortida / meta (Ajuntament de Muro, Àrea Esports i Platges)
 Logo a pòsters i flyers
 Logo a photocall
 Logo a roll-ups
 Espai per a col·locar lones a la línia de sortida / meta: 12 metres
 Espai per a col·locar banderes a la línia de sortida / meta: 10 unitats
 Post a xarxes socials: 2
 Espai a fira oficial: 3x3 metres
 Invitació a tots els actes promocionals, protocol·laris i institucionals (roda de premsa de

presentació, i lliurament de trofeus, etc.).
 Preus especials en les inscripcions dels/de les esportistes murers/es. L’organitzador es

compromet a fer un descompte de 15 € del preu de d'inscripció als murers i mureres, així
com dels esportistes amb fitxa federativa de ciclisme del club municipal de Muro.

 Afegir la xapa de l’Àrea d’Esports de Muro a la bossa dels participants.
 Inscripcions gratuïtes: 2

2. El preu del patrocini publicitari es determina en la quantitat de 12.100 € iva inclòs, i a més a 
més la contraprestació que serà aportada per l’Ajuntament de Muro en espècie consistent en:

- Us de les instal·lacions de l’Edifici de Platja de Muro per muntatge, entrega de 
dorsals, organització i CECOR.

- Difusió a Muro de possibles molèsties, talls de carrers, carreteres... per poder 
compartir a xarxes socials de totes les àrees

- Suport de la Policia Local en l’àrea de muntatge de l’esdeveniment esportiu una 
vegada s’inicii el mateix per agilitzar.

- Suport policial i de Protecció Civil (i coordinació amb Protecció Civil d’altres 
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municipis) el dia de la prova.

- Dos generadors de corrent
- Taules i Cadires per a pasta party.
- carpes Blanques
- Instal·lació elèctrica en fira i meta
- Medi Ambient: contenidors de residus, d’envasos i contenidors de paper. Neteja 

àrea esdeveniment.

3. El contracte es podrà resoldre per l’incompliment greu per qualsevol de les parts de les seves
obligacions  contractuals.  De  forma  expressa,  tindrà  la  consideració  d’incompliment  greu  la
modificació de la publicitat autoritzada sense el previ consentiment de l’Ajuntament de Muro.

4. El present contracte entrarà en vigor el dia de la seva signatura i es farà efectiu el pagament una
vegada realitzada la prova esportiva.

5. Ambdues parts, amb renúncia a qualsevol fur que els pugi correspondre, es sotmeten als jutjats i
tribunals per a dirimir les qüestions litigioses que es puguin plantejar en relació a la interpretació o
execució del present contracte de patrocini publicitari. Donada la seva naturalesa jurídica
administrativa, seran sotmeses a l’ordre Jurisdiccional Contenciós Administratiu.

De  tot el que s’ha exposat s’estén aquest contracte per duplicat. Se’n lliura un exemplar a
l’adjudicatari i l’altra s’arxiva a l’expedient administratiu. El subscriuen els atorgants en el lloc i
data indicats a l’encapçalament.»

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar el contracte menor de patrocini publicitari del contractista 312 BIKE & TOURS S.L.,
NIF B57967622, per un import de 12.100 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3410.22609 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat la prestació, 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, 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, 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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2.4.2. Contracte de patrocini publicitari Mallorca Paracycling Tour

Vist l’informe de necessitat del contracte de patrocini publicitari.

Vista la proposta de contracte que literalment diu:

« CONTRACTE DE PATROCINI PUBLICITARI

Muro, a            de                 de 2021

D’una  part, el  Sra. Elsa Artigas  Quiroga, amb DNI  46364247-L, actuant  en  representació  de
Meridià Club Esportiu, amb CIF G-16578940, amb domicili a carrer Falzia 19 baixos 47 Puig de
Ros (Llucmajor).

D’altre part, el Sr. Antoni Serra Sastre, amb DNI                        , batle de l'Ajuntament de Muro ,
en nom  i  representació  del  dit  Ajuntament  en  virtut  de  nomenament  de  Junta  de  Govern  de
l’Ajuntament de Muro a la sessió de             de                                    de 2021.

EXPOSEN:

PRIMER. L'Ajuntament de Muro, com a administració local, dins el marc de competències
municipals,  té  com  a  finalitats  la  gestió,  administració,  conservació,  millora,  ampliació  i
aprofitament dels bens, instal·lacions i serveis esportius. Igualment, correspon a l'Ajuntament de
Muro, a través de l'àrea d'esports, la promoció, organització, gestió, patrocini i, en general,
regular, dirigir i celebrar tot tipus de competicions, exhibicions i activitats de desenvolupament
i foment de l’activitat física, l’esport i l’ocupació del temps lliure a la seva vesant esportiva
dins  el  terme municipal  de Muro. Es  per  això que,  per  tal  d’aconseguir  aquestes  finalitats,
l’Ajuntament està legitimat per a recavar tota classe d’ajudes econòmiques o de qualsevol altre
índole necessàries o convenients per el compliment d'aquestes finalitats.

SEGON. Meridià Club Esportiu organitza l’esdeveniment Mallorca Paracycling Tour, durant
el proper mes d’octubre del 21 al 24 amb sortida i arribada Platja de Muro.

TERCER. L’Ajuntament de Muro, està interessat en col·laborar, sense ànim d’exclusivitat, a
l’esdeveniment esmentat.

QUART. Que amb la finalitat  exposada es subscriu el present contracte menor de patrocini
publicitari de l’article 22 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de Publicitat, que es
regirà per les següents,

CLÀUSULES:

1. Es objecte d’aquest contracte la prestació publicitària que ofereix Meridià Club Esportiu a 
l'Ajuntament de Muro, que es concreta en el següent:

 Presencia dels logotips (Ajuntament de Muro, Àrea Esports i Platges) com a patrocinador a 
la següent publicitat impresa de l'esdeveniment.
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 Presencia del logotips (Ajuntament de Muro, Àrea Esports i Platges) com a patrocinador a 
la publicitat de l'esdeveniment a les xarxes socials, web de l’esdeveniment... que difonguin els
organitzadors de la prova.

 Esment com a patrocinador al dossier de premsa (si n'hi ha)
 Invitació a tots els actes promocionals, protocol·laris i institucionals (roda de premsa de

presentació, i lliurament de trofeus, etc.).
 Preus especials en les inscripcions dels/de les esportistes murers/es. L’organitzador es

compromet a fer un descompte del 50 % del preu de l’inscripció als murers i mureres en la
pròxima edició.

 Afegir  xapa,  botella...  (material  de  merchandising  que  en  aquell  moment  disposem) de
l’Àrea d’Esports de Muro a la bossa dels participants.

2. El preu del patrocini publicitari es determina en la quantitat de 3.025 € iva inclòs, i a més a més
la contraprestació que serà aportada per l’Ajuntament de Muro en espècie consistent en:

 Us de les instal·lacions de l’Edifici de Platja de Muro per muntatge, entrega de dorsals
(dijous 21 d’octubre de 17.00 a 18.30), organització i CECOR

 Difusió  a  Muro  de  possibles  molèsties,  talls  de  carrers,  carreteres...  al  ser  un  nou
esdeveniment es farà una creació d’un fulletó en format digital per poder tenir-lo present en
el web de l’Ajuntament, i xarxes socials de totes les àrees

 Possibilitat d’habilitar un telèfon i personal per informar de les restriccions i vies alternatives.
 Suport de la Policia Local en l’àrea de muntatge de l’esdeveniment esportiu una vegada

s’inicii el mateix per agilitzar: reserves d’espais,...
 Suport policial i de Protecció Civil (i coordinació amb Protecció Civil d’altres municipis)

els dies de  les  proves:  zona  sortida/meta  des  de  l’Edifici  municipal  Platja  de  Muro en
direcció a Alcúdia i Pollença el divendres 22 i 23 d’octubre. El diumenge 24 d’octubre seran
las indicacions fixades per la organització de la Mallorca 312.

 Infraestructures: punts de llum proper a l’Edifici municipal de Platja de Muro, 10 taules, 6
cadires, 50 tanques delimitadores per l’àrea de l’esdeveniment i circuit de carrera, 50 cons
trànsit, 4 carpes (disponible a partir del dijous 21 al migdia fins el diumenge 24 a les 14.00.
Es pot deixar a l’Edifici Municipal de Platja de Muro).

 Medi Ambient: 2 contenidors de residus, 2 d’envasos i 2 contenidors de paper de 240 l
per l’àrea de l’esdeveniment.

3. El contracte es podrà resoldre per l’incompliment greu per qualsevol de les parts de les seves
obligacions  contractuals.  De  forma  expressa,  tindrà  la  consideració  d’incompliment  greu  la
modificació de la publicitat autoritzada sense el previ consentiment de l’Ajuntament de Muro.

4. El present contracte entrarà en vigor el dia de la seva signatura.

5. Ambdues parts, amb renúncia a qualsevol fur que els pugi correspondre, es sotmeten als jutjats i
tribunals per a dirimir les qüestions litigioses que es puguin plantejar en relació a la interpretació o
execució del present contracte de patrocini publicitari. Donada la seva naturalesa jurídica
administrativa, seran sotmeses a l’ordre Jurisdiccional Contenciós Administratiu.
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De  tot el que s’ha exposat s’estén aquest contracte per duplicat. Se’n lliura un exemplar a
l’adjudicatari i l’altra s’arxiva a l’expedient administratiu. El subscriuen els atorgants en el lloc i
data indicats a l’encapçalament.»

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar el contracte menor del contractista MERIDIÀ CLUB ESPORTIU, NIF G16578940, per
un import de 3.025 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3410.022609 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat la prestació, 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, 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, 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.

2.4.3. Contracte de patrocini publicitari Mallorca 140.6 Triatló Playa de Muro

Vist l’informe de necessitat del contracte de patrocini publicitari.

Vista la proposta de contracte que literalment diu:

« CONTRACTE DE PATROCINI PUBLICITARI

Muro, a            de                 de 2021

D’una part, el Sr. David Thompson Foronda, amb DNI 41500138-L , actuant en representació de
KUMULUS ACTIVE WORLD 2012 SL , amb CIF B-57752891, amb domicili a c/Pou de sa Sini
24-3, 07350 Binissalem (Illes Balears)

D’altre part, el Sr. Antoni Serra Sastre, amb DNI                        , batle de l'Ajuntament de Muro ,
en nom  i  representació  del  dit  Ajuntament  en  virtut  de  nomenament  de  Junta  de  Govern  de
l’Ajuntament de Muro a la sessió de             de                                    de 2021.

EXPOSEN:

PRIMER. L'Ajuntament de Muro, com a administració local, dins el marc de competències
municipals,  té  com  a  finalitats  la  gestió,  administració,  conservació,  millora,  ampliació  i
aprofitament dels bens, instal·lacions i serveis esportius. Igualment, correspon a l'Ajuntament de
Muro, a través de l'àrea d'esports, la promoció, organització, gestió, patrocini i, en general,
regular, dirigir i celebrar tot tipus de competicions, exhibicions i activitats de desenvolupament
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i foment de l’activitat física, l’esport i l’ocupació del temps lliure a la seva vesant esportiva dins
el  terme municipal  de  Muro. Es  per  això  que,  per  tal  d’aconseguir  aquestes  finalitats,
l’Ajuntament està legitimat per a recavar tota classe d’ajudes econòmiques o de qualsevol altre
índole necessàries o convenients per el compliment d'aquestes finalitats.

SEGON. Kumulus Active World 2012 S.L. Organitza l’esdeveniment Mallorca 140.6 Triatlon
Playa de Muro, durant el proper 25 de setembre de 2021 amb sortida i arribada dins el terme
municipal de Muro.

TERCER. L’Ajuntament de Muro, està interessat en col·laborar, sense ànim d’exclusivitat, a
l’esdeveniment esmentat.

QUART. Que amb la finalitat  exposada es subscriu el present contracte menor de patrocini
publicitari de l’article 22 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de Publicitat, que es
regirà per les següents,

CLÀUSULES:

1. Es objecte d’aquest contracte la prestació publicitària que ofereix Kumulus Active World 2012 
S.L a l'Ajuntament de Muro, que es concreta en el següent:

 Presencia dels logotips (Ajuntament de Muro, Àrea Esports i Platges) com a patrocinador a
la següent publicitat impresa de l'esdeveniment.

 Presencia del logotips (Ajuntament de Muro, Àrea Esports i Platges) com a patrocinador a la
publicitat de l'esdeveniment a les xarxes socials,web de l’esdeveniment... que difonguin els
organitzadors de la prova.

 Esment com a patrocinador al dossier de premsa (si n'hi ha)
 Invitació a tots els actes promocionals, protocol·laris i institucionals (roda de premsa de

presentació, i lliurament de trofeus, etc.).
 Preus especials en les inscripcions dels/de les esportistes murers/es. L’organitzador es

compromet a fer un descompte del 50 % del preu de d'inscripció als murers i mureres en la
pròxima edició.

 Afegir la xapa de l’Àrea d’Esports de Muro a la bossa dels participants.

2. El preu del patrocini publicitari es determina en la quantitat de 3.630 € iva inclòs, i a més a més 
la contraprestació que serà aportada per l’Ajuntament de Muro en espècie consistent en:

- Us de les  instal·lacions  de l’Edifici  de Platja  de Muro per  muntatge,  entrega  de
dorsals, organització i CECOR

- Difusió a Muro de possibles molèsties, talls de carrers, carreteres...  al ser un nou
esdeveniment es farà una creació d’un fulletó en format digital per poder tenir-lo
present en el web de l’Ajuntament, i xarxes socials de totes les àrees

- Possibilitat d’habilitar un telèfon i personal per informar de les restriccions i vies
alternatives.

- Suport de la Policia  Local  en l’àrea de muntatge  de l’esdeveniment  esportiu  una
vegada s’inicii el mateix per agilitzar: reserves d’espais,...
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- Suport policial i  de Protecció  Civil (i coordinació amb Protecció Civil d’altres
municipis) el dia de la prova: zona sortida/meta,  circuit  ciclista a platja de Muro i
Muro, circuit de carrera a peu en el tram de Platja de Muro (fins Camí de Son Blau)

- Infraestructures: Tarima de 4x2, grades per a 50/60 persones, punts de llum, punts
d’aigua, 100 taules per avituallament i àrea esdeveniment, tanques delimitadores per
l’àrea de l’esdeveniment i circuit de carrera.

- Medi Ambient: 10 contenidors de residus, 10 d’envasos i 10 contenidors de paper de
1100 l. I 5 de cada de 240 l per l’àrea de l’esdeveniment. Neteja àrea esdeveniment
el dijous 23 de setembre i el dia de la prova 4 persones (1 x AVT carrera a
peu) per neteja.

- Platges: Coordinació amb Esports 85 per muntatge de l’àrea de sortida i circuit de
natació, i suport en la petició de Permisos: Costes (per us de platja i circuit aquàtic),
Capitania  Marítima (seguretat  circuit  amb embarcacions  i  piragües) i  coordinació
amb Creu Roja.

3. El contracte es podrà resoldre per l’incompliment greu per qualsevol de les parts de les seves
obligacions  contractuals.  De  forma  expressa,  tindrà  la  consideració  d’incompliment  greu  la
modificació de la publicitat autoritzada sense el previ consentiment de l’Ajuntament de Muro.

4. El present contracte entrarà en vigor el dia de la seva signatura.

5. Ambdues parts, amb renúncia a qualsevol fur que els pugi correspondre, es sotmeten als jutjats i
tribunals per a dirimir les qüestions litigioses que es puguin plantejar en relació a la interpretació o
execució del present contracte de patrocini publicitari. Donada la seva naturalesa jurídica
administrativa, seran sotmeses a l’ordre Jurisdiccional Contenciós Administratiu.

De  tot el que s’ha exposat s’estén aquest contracte per duplicat. Se’n lliura un exemplar a
l’adjudicatari i l’altra s’arxiva a l’expedient administratiu. El subscriuen els atorgants en el lloc i
data indicats a l’encapçalament.»

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.  Aprovar  el  contracte  menor  del  contractista  KUMULUS ACTIVE WORLS 2012 S.L.,  NIF
B57752891, per un import de 3.630 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3410.022609 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzada la prestació, 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, 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, comprenent la informació a
publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari.
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5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:30
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
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