
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/16
Data: 30 d'abril de 2019

A les 09:30 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió extraordinària, 

Assisteixen:

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

Així mateix assisteixen el regidor JOSE JUAN AGUILO RAMIS i la regidora DAMIANA RAMIS 
RAMIS 

S'excusen d'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.FRANCISCO  SABATER  MULET,  i  per
l’interventor municipal, Sr. JOSE GOMEZ DE LA CRUZ.

S’inicia la sessió a les 09:30 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Reconeixement Antiguitat periode servei militar. 

1. Reconèixer els quatre mesos de servei militar voluntari, els qual excedien del termini de servei
militar obligatori, als efectes de reconeixement de triennis.

2. Reconèixer com a data d’antiguitat a efectes de triennis l’01 d’agost de 1989.

3r. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.2. Comptes i Hisenda
1.2.1. Aprovació Contractes Menors

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
10.035,54€.

2n.- Aprovar la despesa corresponent a les adjudicacions de les contractacions amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries relacionades.
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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._

Veure Plataforma de Contractació del Sector Públic.

1.2.2.  Sol.licituds  de  bonificacions  per  famílies  nombroses  de l’Impost  de  Béns  Immobles
corresponent a l’exercici 2019

1. Aprovar la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’ Impost de Béns Immobles per a
l’exercici 2019 als sol·licitants.

2. Notificar  la  present  resolució  a  l’Agència  Tributària  de  les  Illes  Balears  per  a  la  seva
tramitació i als efectes oportuns.

1.2.3.  Sol.licituds  de  bonificacions  per  famílies  nombroses  de la  Taxa per  la  prestació  de
serveis de recollida de residus sòlids urbans corresponent a l’exercici 2019

1. Aprovar la bonificació del 50% a la taxa per a la recollida i el tractament dels residus urbans
als habitatges establerts a l’epígraf 1 i 1B per a l’exercici 2019 als sol·licitants.

2. Notificar  la  present  resolució  a  l’Agència  Tributària  de  les  Illes  Balears  per  a  la  seva
tramitació i als efectes oportuns.

1.3. Educació i Joventut
1.3.1.  Aprovació  contracte  menor  serveis  vidriera  col·legi  Sant  Francesc  (en  base  a
pressupost)   

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista FUSTERIA DIPEP S.L., per
un import de 4.094,64 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3230.63201 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.
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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.

1.4. Esports
1.4.1. Aportació piscina municipal abril 2019

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la següent aportació:

-  Miquel  Capó Fuster,  per  explotació  piscina municipal  de  ABRIL de 2019,  per  un import  de
8.657,27 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost de despeses.

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

1.5. Urbanisme i Obres
1.5.1.  Llicència  urbanística  modificacions  Mopegón  2000,  S.L.  Exp.  105/2006.  Carrer
Comunes de Can Oliver, 31.   

1. Concedir a la entitat Mopegón 2000 S.L., representada pel Sr. Bartomeu Molinas Boyeras,
la llicència d'obres de modificacions núm. 105/2006, sol·licitada i abans descrita d’acord amb
les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions de la llicència
inicial.

3. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El Termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des
de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o
no  haver  acabat  les  mateixes  en  un  termini  de  24  mesos,  o  no  haver-se  sol·licitat  la
corresponent prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

4. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

1.5.2. Llicència urbanística modificacions Exp. 217/2015. Carrer Corb Marí, 22, solar 31.   

1. Concedir la llicència d'obres de modificacions núm. 217/2015, sol·licitada i abans descrita
d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionat al compliment de les mateixes  prescripcions  de la
llicència inicial, i amb la condició que es compleixi la norma 3.3.02.4 del Pla general.
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3. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El Termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des de
l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o no
haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat la corresponent
prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

4. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

1.5.3. Llicència urbanística modificacions. Exp. 185/2015, parcel·la 627 polígon 4.   

1. Concedir la llicència d'obres núm. 185/2015, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les
condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionat al compliment de les prescripcions de les llicències
anteriors.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 1.313,24 €, amb la taxa pagada de
7,88 € i l’ICIO a pagar de 32,30 €.

4. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El Termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des
de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o
no  haver  acabat  les  mateixes  en  un  termini  de  24  mesos,  o  no  haver-se  sol·licitat  la
corresponent prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

5. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

1.5.4. Llicència urbanística modificacions. Exp. 111/2006. Carrer Rei Sanç, 15.   

1. Concedir la llicència d'obres núm. 111/2006, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les
condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionat al compliment de les prescripcions de la llicència
inicial.

3. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El Termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des
de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o
no  haver  acabat  les  mateixes  en  un  termini  de  24  mesos,  o  no  haver-se  sol·licitat  la
corresponent prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

4. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.
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1.5.5. Llicència d'ocupació o primera utilització, piscina, exp. 22/2006, carrer Comunes de 
Can Oliver, 50.

1. Concedir la llicència d’ocupació o de primera utilització.

2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

1.5.6.  Tramitació interès general DIG a la CIU xarxa elèctrica,  exp. 65/2018. Parcel·la  19,
polígon 9  

Aprovar la tramitació de declaració de l’interès general (DIG) a la Comissió Insular d’Urbanisme per
emetre el corresponent informe, de la llicència d'obres núm. 65/2018, sol·licitada i abans descrita.

1.5.7. Llicència urbanística modificacions. 181/2015. Carrer Cristòfol Colom, 19.   

1. Concedir la llicència d'obres núm. 181/2015 sol·licitada i abans descrita d’acord amb les
condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionat al compliment de les prescripcions de la llicència
inicial, i, a més, les següents: s’ha de complir el que  disposa la norma 2.5.05 del Pla
general i el CTE sobre sortida de fums, la norma 3.2.03 del Pla general que regula la zona
R-IB i el que disposa el Codi Civil sobre servitud de llums i vistes (articles 580-585).

3. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El Termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des
de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o
no  haver  acabat  les  mateixes  en  un  termini  de  24  mesos,  o  no  haver-se  sol·licitat  la
corresponent prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

4. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

2. Acords urgents
2.1. Educació i Joventut
2.1.1. Informe a la Conselleria d'Educació de la insuficiència del pressupost assignat a l'IES
Albuharia en el Pla d'Infrastructures  Educatives 2016-23   

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

- Informar a la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears que la partida assignada a
l’IES  Albuhaira  de  600.000,00  €  per  a  la  fase  d’ampliació  del  centre  (necessitat  d’espais  i
d’instal·lacions) és insuficient.
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 09:45
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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