
EXTRACTE DE L’ACTA NÚM. 1
DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
   DEL DIA 8 DE GENER DE 2018

ASSISTENTS

Martí Fornés Carbonell, batle president
Miquel Porquer Tugores, 1r tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennassar, 2n tinent de batle
Juan Escalas Noceras, 3r tinent de batle
Antoni Serra Sastre, 4t tinent de batle

A la  Sala  de  Juntes  de l'Ajuntament  de  Muro,  essent  el  dia  8  de gener  de  2018,  es
reuneixen els membres de la Junta de Govern Local, prèvia convocatòria i citació feta en
legal forma a l'objecte de celebrar sessió ordinària.

Presideix la sessió el Sr. Martí Fornés Carbonell, batle president.

Hi són presents José Gómez de la Cruz, interventor accidental i Francesc Sabater Mulet,
secretari interí, que dóna fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 08.00 h es declara oberta essent les 08.05 h, i es tracten els
assumptes següents:

1. LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

1. Acord expedient d’obres núm. 78/2017.

1r.  Concedir  llicència  municipal  d'obres  núm.  78/2017,  per  a  demolició  de  dues
edificacions annexes i estany existent a habitatge unifamiliar aïllat al polígon 3, parcel·la
250, d’acord amb les condicions generals.

2. Acord expedient d’obres núm. 94/2017.

1r.  Concedir  llicència  municipal  d'obres  núm.  94/2017,  per  a  demolició  de  dues
edificacions existents entre mitgeres al carrer Cervantes, 26, cantonada carrer Cristòfol
Serra, d’acord amb les condicions generals.

3. Acord expedient d’obres núm. 132/2017.

1r. Concedir la llicència d'obres 132/2017, per a projecte per a canalització subterrània
d’enllaç  de  fibra  òptica  a  través  d’una  obra  nova  de  construcció  de  xarxa  de
telecomunicacions en la carretera Ma-3500, entre la sortida de Muro en direcció a Inca,
per enllaçar amb l’estació de ferrocarril de SFM i un creuament de la carretera Ma-3431,
a l’entrada de Muro, carrers Joan Massanet, Pedreres de Sant Antoni, Germanies, Sant
Vicenç, Organista Rafael Femenias, Comunes de Can Oliver i Santa Anna, d’acord amb
les condicions generals.
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4. Acord expedient d’obres núm. 149/2017.

1r.  Concedir  la llicència d'obres 149/2017, per a modificacions en el  transcurs de les
obres, expedient inicial núm. 93/2014, consistents en demolició puntual en edifici d’ús
turístic a l’Avinguda de S’Albufera, 14, Hotel-Apartaments Ses Fotges, Platja de Muro,
d’acord amb les condicions generals.

5. Acord expedient d’obres núm. 176/2017.

1r. Concedir la llicència d'obres 176/2017, per a reparar paret de tancament de parcel·la
núm. 890 del polígon 5, d’acord amb les condicions generals.

6. Acord expedient d’obres núm. 193/2017.

1r. Concedir la llicència d'obres 193/2017, per a projecte de consolidació de forjats, zona
A, a l’Avinguda de S’Albufera, 4, Ctra. Artà-Alcúdia, Hotel Playa Esperanza, Platja de
Muro, d’acord amb les condicions generals.

2.  DONAR  COMPTE  DE  LES  DECLARACIÓ  RESPONSABLE  D’INICI  I
EXERCICI D’ACTIVITAT ITINERANT MENOR (EXPEDIENT NÚM. 29/2017).

Es dóna compte  dels  següent  expedient  d’activitats  mitjançant  declaració responsable
d’activitat itinerant menor:

- Exp. 29/2017.- Per inici i exercici de l’activitat itinerant menor mitjançant declaració
responsable de “Castillo Hinchable-Tobogan Romano”, a l’antic col·legi públic Guillem
Ballester Cerdó.

La Junta de Govern Local, acorda donar-se per assabentada de la declaració responsable
d’inici  i  exercici  de  la  activitat  itinerant  menor,  acompanyada  de  la  completa
documentació  tècnica  prevista  en  la  Llei,  tot  això  sense  perjudici  de  futures
comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

3.  DONAR  COMPTE  DELS  EXPEDIENTS  DE  COMUNICACIÓ  PRÈVIA
D’OBRES.

Es dóna compte dels següents expedients de comunicació prèvia d’obra: 

-  Exp.  223/2017.-  Per  a  col·locació  de  tela  asfàltica  i  solera  terrassa  plana  al  carrer
Franciscus, 431. Platja de Muro.

- Exp. 226/2017.- Per a pintar elements metàl·lics exteriors  al carrer Franciscus, 432 A.
Platja de Muro.  

- Exp. 229/2017.- Per a canvi de teules i canal al carrer Gloria, 5.

- Exp. 239/2017.- Per a enrajolar entrada d’habitatge, parets de bany i canviar porta de la
cotxeria al carrer Ponç Hug I, 10.
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- Exp. 242/2017.- Per a  instal·lació de tendal desmuntable al carrer Germanies cantonada
carrer Rector Garcia, s/núm.

La  Junta  de  Govern  Local,  es  dóna  per  assabentada,  dels  esmentats  expedients  de
comunicació  prèvia  d’obres,  tot  això  sense  perjudici  de  futures  comprovacions  pels
serveis d’inspecció municipals. 

4. RENÚNCIA DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA.

1r. Acceptar la renúncia i l’arxiu de la llicència urbanística número 44/2010 sol·licitada
per a enrajolar tot  l’habitatge i  el  bany, i  enlluït  de parets  a habitatge al  carrer Lluís
Carreras, 57,  en base a l’informe jurídic anteriorment esmentat.

5.  EXPEDIENT  DEL  CONTRACTE  ADMINISTRATIU  ESPECIAL  DE
TRANSPORT  TEMPORAL  DE  PERSONES  DENOMINAT  MINITREN
TURÍSTIC  A LA PLATJA DE  MURO  (EXPT.  12/2017).  ADJUDICACIÓ  DEL
CONTRACTE.

1r.  Excloure  de  la  licitació  al  Sr.  Miguel  Palomares  Cuadros,  atès  que  no  acredità
suficientment la solvència econòmica o financera, tal com estableix la clàusula 8. 2 del
plec de clàusules administratives en relació a l’apartat C1 del quadre de característiques
del contracte.

2n.  Adjudicar  el  contracte  administratiu  especial  de  transport  temporal  de  persones
denominat minitren turístic a la Platja de Muro, a l'empresa CONTENIDORS MURO, SL
amb  NIF.  B07512239,  pel  cànon  de  41.356  euros/anuals,  i  pel  termini  de  quatre
temporades turístiques (des de dia 1 de maig fins dia 31 d’octubre).

6.  APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  I  DEL PLEC  DE
CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  DEL  PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  SERVEI
D’ASSEGURANÇA  PATRIMONIAL  DELS  BÉNS  DE  L’AJUNTAMENT  DE
MURO (EXP. 1/2018).

1r. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,
del servei d’assegurança patrimonial dels béns de l’Ajuntament de Muro.

2n. Autoritzar, en quantia de 14.000,00 euros (IVA i demés imposts inclosos) la despesa
anual  que  per  a  aquest  Ajuntament  representa  la  contractació  del  servei,  mitjançant
procediment negociat sense publicitat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 922.22400
de l'estat de despeses del Pressupost General d'aquest Ajuntament.

3r. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte de
servei per procediment negociat sense publicitat.

4t. Sol·licitar ofertes, almenys, a tres persones per l'òrgan de contractació. 
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7.  EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  DEL  SERVEI  D'AGÈNCIA
D'INTERMEDIACIÓ  AMB  MITJANS  DE  COMUNICACIÓ  PER  A  LA
PUBLICACIÓ D'ANUNCIS OFICIALS I INSTITUCIONALS (EXP. 2/2018).

Es deixa damunt la taula. 

8.  AL·LEGACIONS  A LA PROPOSTA DE  RESOLUCIÓ  DE  L'EXPEDIENT
SANCIONADOR DE MATÈRIA DE RAMADERIA, EPIZOÒTIES I PROTECCIÓ
D'ANIMALS,  CONTRA  L'AJUNTAMENT  DE  MURO  PER  LA  COMPRA
D'ENTRADES DE LA CORREGUDA DE BOUS QUE VA TENIR LLOC EL DIA
19 DE JUNY DE 2016, A LA PLAÇA DE BOUS DE MURO.

1r.  Presentar les al·legacions contingudes en l'informe jurídic de data 4 de gener de 2018,
a la proposta de resolució de l'expedient sancionador de matèria de ramaderia, epizoòties
i  protecció  d'animals,  contra  l'Ajuntament  de  Muro  per  la  compra  d'entrades  de  la
correguda de bous que va tenir lloc el dia 19 de juny de 2016, a la plaça de bous de Muro.

2n.  Sol·licitar  es  declari  la  inexistència  d'infracció  per  part  de  l'Ajuntament  com  a
conseqüència d'haver adquirit 400 entrades de la correguda de bous celebrada a Muro el
dia 19 de juny de 2016, per ser una conducta no prohibida en el moment de la celebració
taurina; i, en el supòsit que no s'estimi l'al·legació precedent, es consideri i qualifiqui la
presumpta infracció com a lleu de conformitat amb l'article 46.1.h de la llei 1/1992, de 8
d'abril, i conseqüentment es declari d'ofici la prescripció de la mateixa en aplicació de
l'article 54.1 de la mateixa llei.

9. SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ DE SITUACIÓ ADMINISTRATIVA.

Es  dóna  compte  de  sol·licitud  de  declaració  de  situació  administrativa  d'excedència
voluntària per prestació de serveis en el sector públic.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda demanar informe a la Direcció General
d'Emergències  i  Interior  sobre  la  sol·licitud  relativa  a  declaració  de  situació
administrativa d'excedència voluntària.

10. RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.

1r.  Estimar  la  sol·licitud  de  responsabilitat  patrimonial  per  les  lesions  consistents  en
esquinç  de  turmell  provocant  convalescència  i  incapacitat,  com  a  conseqüència  de
caiguda a la via pública, concretament a l'Avinguda s'Albufera (davant el supermercat
PIC) degut al mal estat del paviment, el passat dia 1 de juny de 2017; indemnitzant les
lesions amb l'import de 1.560 euros.

2n. Comunicar el present acord a l’entitat Mapfre per al seu coneixement i als efectes
oportuns. 

3r. Notificar el present acord a l'interessat per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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11.  APROVACIÓ  PRESSUPOST  PER  A LA REPARACIÓ  VEHICLE  DE  LA
POLICIA LOCAL.

1r. Autoritzar i disposar la despesa de l’empresa INTERMOTOR MURO SL  B07509334,
per un import de 3.174,08 € + IVA 666,56 euros: total  3,840,64 euros,  amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 1320.21400.

12. AJUTS ECONÒMICS D’URGÈNCIA SOCIAL.

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i
ordenar  el  pagament  dels  següents  ajuts  econòmics  d’urgència  social,  amb  càrrec  a
l’aplicació pressupostària 2310.48900 del pressupost de despeses.

DILIGÈNCIA:  Per fer constar que han assistit els regidors José Juan Aguiló Ramis i
Damiana Ramis Ramis.

I no havent-hi més assumptes que tractar s’aixeca la sessió essent les 08.55 h, de tot el
que com a secretari en don fe.
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