
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/34
Data: 14 de setembre de 2020

A les 08:05 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 08:05 hores.

1. Aprovació d’actes anteriors

La  Junta  de  Govern  Local,  per  unanimitat,  acorda  aprovar  les  actes  de  les  sessions  de  dates
07/09/2020 i  27/08/2020

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Aprovació CM Serveis representació jurídica en procediment SSS nº1.124/2019 davant
el Jutjat del Social núm. 5 de Palma   

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  -  NOCERAS ASSOCIATS,  per  un
import de 544,50 € (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9220.22604 del vigent pressupost municipal.

3r. Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de la
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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.

2.1.2.  Aprovació CM serveis representació jurídica en procediment ordinari núm. 973/2019
davant el Jutjat del Social núm. 2 de Palma instat per xxxxxxxxxxxxxxxx   

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  -  NOCERAS ASSOCIATS,  per  un
import de 726,00 € (IVA inclòs).

2n. Aprovar la despesa corresponent  a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9220.22604 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.

2.1.3. Convocatòria Soib Reactiva 2020

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda presentar-se a la convocatòria i dur a terme la
contractació a cada una de les línies:

Línia 1 Dirigida a persones joves desocupades menors de 30 anys quantitat de 39.723,13.

Línia 2 Dirigida a persones desocupades majors 30 anys o més aturades de llarga durada 35.900,60.

Línia 3 Persones desocupades de 30 anys o més, afectats covid 64.611,09.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Baixes de drets reconeguts recaptació voluntària i executiva 2n trimestre 2020.

Autoritzar les baixes de drets reconeguts proposades a l’informe de la tresoreria d’aquest 
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Ajuntament.

2.2.2. Aprovació de contractes menors

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
4.457,71€.

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.

2.2.3. Taxa per reserva de domini public radioelèctric per l’any 2020.

1r.  Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  per  l’import  de  100€ en
concepte Taxa per reserva de domini public radioelèctric per a l’any 2020, amb càrrec a la partida
pressupostària de despesa de 2020 9200.22500.

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

2.3. Esports
2.3.1. Convocatòria subvencions activitats esportives i de foment de l' Esport 2020   

1r. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions relatives
a activitats esportives i foment de l’esport per a l’exercici 2020.

2n. Autoritzar  la despesa de 52.200,00 €, a càrrec de l’aplicació pressupostària  3410.48900 del
Pressupost de despeses de 2020.

3r. Publicar les Bases al BOIB, al tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació.

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN 
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Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’ajuda econòmica
d’urgent necessitat.

  2.4.2. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN 

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’ajuda econòmica
d’urgent necessitat.

2.4.3. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’ajuda econòmica
d’urgent necessitat.

2.5. Urbanisme i Obres
2.5.1.  Exp. 1160/2018, Catalina Sastre Seguí, llicència urbanística, per reforma i canvi d'ús
d'edificacions existents a habitatge unifamiliar entre mitgeres, carrer Espanya, 22.   

1r.  Concedir  a  la  SRA. CATALINA  SASTRE  SEGUI, la  llicència  urbanística  d’obres, per  a
REFORMA  I  CANVI  D'ÚS  D'HABITATGE  UNIFAMILIAR  ENTRE  MITGERES,  al  carrer
ESPANYA, 22, núm. 2018/1160, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions generals.

2n.  Aquesta  llicència  queda  condicionada  al  compliment  de  les  prescripcions  descrites  a  l’acord
favorable, de data 9 d’agost de 2019, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria,  i al dictamen favorable,
de la Comissió de Casc Històric i Catàleg,  de data 6 de febrer de 2020, el quals formen part de
l’expedient i s’adjunten còpies, i  al compliment de les prescripcions següents descrites a l’informe
tècnic:
      

a)  L’efectiva cessió obligatòria i gratuïta dels terrenys de la parcel·la prevists al planejament 
com vials o espais lliures públics.

b) A l’efectiva execució de les obres d’urbanització necessàries per aconseguir la condició de solar.

c) Al compliment de les següents normes del Pla general: 6.4.23 sobre normativa específica pel
tractament de les façanes en el casc històric i zona de respecte de la vila de Muro, 2.5.09 sobre el
tractament i l’evacuació d’aigües residuals, 2.4.08 sobre aparcament privat i 3.2.03 sobre la zona
residencial intensiva B (R-IB).  

1. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 220.592 €, amb la taxa pagada de
1.323,55 € i l’ICIO a pagar de 5.426,56 €.

2. 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 
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3. 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.

2.5.2.  Aprovació  Nomenament  Director  Obra  i  Coordinador  Seguretat  i  Salut de  l’obra
«RENOVACIÓ DE LA XARXA   D’AIGUA POTABLE I OBRES COMPLEMENTÀRIES
EN  LES  CARRERS  COLOMER,  ANTONI  CARRIÓ  I  SAGRERA  DE  LA  VILA  DE
MURO”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.-  Nomenar  la  Sr.  JOSÉ IGLESIAS ESTELLÉS, NIF 47689229-V,  com a  Director  d’obra  i
Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  del  projecte “RENOVACIÓ  DE  LA  XARXA  D’AIGUA
POTABLE  I  OBRES  COMPLEMENTÀRIES  EN  LES  CARRERS  COLOMER,  ANTONI
CARRIÓ I SAGRERA DE LA VILA DE MURO”.

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

2.5.3. Exp. 1811/2019, Teresa Schaaff, llicència urbanística, per a reforma i demolició parcial
a un habitatge entre mitgeres, carrer Sant Jaume, 8.   
 

Examinat l'expedient d'obres núm. 2019/1811, del que és promotora la Sra. TERESA SCHAAFF, la
qual, mitjançant escrit registrat d'entrada, en aquest Ajuntament, amb el núm. 3023, de data 23 de
setembre  de  2019,  sol·licita  llicència  municipal  d'obres,  per  a  REFORMA  I  DEMOLICIÓ
PARCIAL A HABITATGE ENTRE MITGERES, al carrer SANT JAUME, 8, (referència cadastral
5186505ED0958N0001LH),  d'aquest  terme  municipal,  segons  projecte  bàsic  redactat  per
l’arquitecte Sr. Joan Oliver Fornés, de data setembre de 2019, sense visar.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà.

Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.

Atès l’acord favorable, de data 11 de novembre de 2019, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Atès el dictamen favorable, de data 27 de juliol de 2020, de la Comissió de Casc Històric i Catàleg.

Vist l'informe tècnic, de data 11 d’agost de 2020, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 19 d’agost de 2020, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.



Ajuntament de Muro

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  a la  SRA. TERESA SCHAAF, la  llicència  urbanística d'obres núm. 2019/1811,
sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites al dictamen
de la Comissió de Casc Històric i Catàleg, de data 27 de juliol de 2020 i a l’acord favorable, de
data 11 de novembre de 2019, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el quals formen part de
l’expedient i s’adjunten còpies.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 104.928,90 €, amb la taxa pagada de
629,57 € i l’ICIO a pagar de 1.677,82€.( B2, protecció estructural grau 2, bonificació del 35%).

4. La presentació del projecte executiu, es preceptiu en un termini màxim de 6 mesos des de la
concessió d’aquesta llicència.  La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest
termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes, i s’haurà de sol·licitar una nova
llicència, a més haurà de presentar la següent documentació:

a. Assumeix de la direcció d’execució material per arquitecte tècnic.
b. Estudi de seguretat i salut, si escau.
c. Nomenament d’empresa constructora i TC1, TC2 o rebut d’autònom.
d. Contracte formalitzat amb Mac Insular i justificant d’haver dipositat la fiança al Consell de

Mallorca per a la gestió de residus.

2.5.4. Exp. 118/2017, Margarita Pons Carbonell, llicència urbanística, per a aplacar paret de
la façana amb pedra (façana lateral), a habitatge, a la parcel·la 88, del polígon 11.   

Examinat  l'expedient  d'obres  núm.  118/2017,  del  que  és  promotora  la  senyora  MARGARITA
PONS CARBONELL, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el
núm. 1480, de data 24 de maig de 2017, sol·licita llicència municipal d'obres, per a APLACAR
PARET  DE  LA  FAÇANA  AMB  PEDRA  (FAÇANA  LATERAL)  A  HABITATGE,  a  la
PARCEL·LA  88  DEL  POLÍGON  11  (REF.  CAD.  07039A011000880000SY),  d'aquest  terme
municipal.

Resultant que els terrenys on es preveu executar les obres estan situats en sòl rústic.

Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Municipal de Casc Històric i Catàleg, de data 27 de juliol
de 2020.

Vist l'informe tècnic, de data 7 d’agost de 2020, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
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Vist l'informe, de data 21 d’agost de 2020, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la Sra. MARGARITA PONS CARBONELL, la llicència urbanística
d'obres,  per  a  APLACAR PARET DE LA FAÇANA AMB PEDRA (FAÇANA
LATERAL)  A  HABITATGE,  a  la  PARCEL·LA  88  DEL  POLÍGON  11, núm.
118/2017, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 2.570,40 €, amb la taxa pagada
de 15,42 € i l’ICIO a pagar de 63,23 €.

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.

2.5.5.  Exp.  1476/2019,  Enrique  Ariza  Font  i  Maria  Magdalena  Bibiloni  Crespí,  llicencia
urbanística,  per  a  legalització  de  demolició  parcial  i  reforma  i  ampliació  d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres, carrer Ramón Llull, 37.   

Examinat l'expedient d'obres núm. 2019/1476, del que són promotors els SRS. ENRIQUE ARIZA
FONT I MARIA MAGDALENA BIBILONI CRESPÍ, els quals, mitjançant escrit registrat d'entrada
en aquest Ajuntament, amb el núm. 2474, de data 23 de juliol de 2019, sol·liciten llicència urbanística,
per a LEGALITZACIÓ DE DEMOLICIÓ PARCIAL, I REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE
UNIFAMILIAR  ENTRE  MITGERES,  al  carrer  RAMÓN  LLULL,  37,  (REF.  CAD.
4889303ED0949S0001IF) d'aquest  terme  municipal,  segons projecte  de  legalització,  i  bàsic  i
d'execució,  redactat  per  l’arquitecte,  Sr.  Antoni  Riera  Marimón,  i  visat  pel  COAIB,  amb  núm.
11/06336/19, de data 3 de juliol de 2019, i documents visats, amb el núm. 11/05318/20, de data 17 de
juny de 2020, i baix la direcció facultativa de  l'arquitecte redactor.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà.

Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.

Atès l’acord favorable, de data 22 de juliol de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
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Vist l'informe tècnic, de data 10 d’agost de 2020, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 25 d’agost de 2020, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir als SRS. ENRIQUE ARIZA FONT I MARIA MAGDALENA BIBILONI CRESPÍ,
la llicència urbanística d’obres núm. 2019/1476, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les
condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a l’acord
favorable, de data 22 de juliol de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el qual forma
part de l’expedient i  s’adjunta còpia, i a les següents prescripcions:

- Haurà de complir els condicionants prevists en l’article 2, del Decret llei 1/2016, pel que fa a APR de 
contaminació d’aqüífers.

- Haurà de complir les normes 2.4.08 i 3.2.03 del Pla general i del DB SUA 1 del Codi Tècnic de 
l’Edificació.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 153.760 €., amb la taxa pagada de 922,56
€ i l’ICIO a pagar de 3.782,49 €.

4. Ates que el  fet  legalitzat  es constitutiu d’una infracció de l’ordenació legalitat  urbanística,
qualificada  com a  greu,  segons l’article  163.2.c)  de la  Llei  12/2017,  de 29 de  desembre,
d’urbanisme de les Illes Balears, procedir a incoar procediment sancionador per imposar al SR.
ENRIQUE  ARIZA  FONT,  amb  DNI  43153000D  i  la  SRA  MARIA  MAGDALENA
BIBILONI CRESPÍ, amb DNI 43165991M, com a promotors de les obres de legalització de
demolició parcial, una sanció de 5.935 €. Aquesta sanció tindrà una reducció del 95 %, ja que
el fet constitutiu de la infracció no és disconforme amb la legalitat, segons l’article 176.1 de la
mateixa llei. La sanció total a pagar es per un import de 296,75 €.

5. 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.

6. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.
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2.5.6. Exp. 129/2017, Monnaber Nou, SA, llicència urbanística, pròrroga per a construcció de

tres habitatges unifamiliars aïllats amb piscina, carrer Circuït del Llac, 105, Platja de Muro.   

Vist l’escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 1571, de data 17 de juny de
2020, a nom de la Sra. Leonor Siquier Buades, en representació de l’entitat MONNABER NOU,
SA, en  el  qual  sol·licita  pròrroga  de  la  llicència  municipal  d'obres,  núm.  129/2017,   PER A
CONSTRUCCIÓ  DE  TRES  HABITATGES  UNIFAMILIARS  AÏLLATS  AMB  PISCINA,  al
carrer CIRCUIT DEL LLAC, 105, PLATJA DE MURO, (REF. CAD. 9469903EE0096N), d’aquest
terme municipal.

Vist l'informe tècnic, de data 26 d’agost de 2020, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 1 de setembre de 2020, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la Sra. Leonor Siquier Buades, en representació de l’entitat MONNABER NOU,
SA, la pròrroga de la llicència urbanística, núm. 129/2017, PER A CONSTRUCCIÓ DE
TRES HABITATGES UNIFAMILIARS AÏLLATS AMB PISCINA, al  carrer  CIRCUIT
DEL LLAC, 105, PLATJA DE MURO, per la meitat  del termini concedit,  d’acord amb
l’article 154.3, de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears, es a dir, per un termini
d’1 any, des de l’endemà de la notificació del present acord.

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

2.5.7.  Exp. 172/2016, Lorenzo Crespí Catala,  llicència urbanística,  per modificacions en el
transcurs de les obres de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina, parcel·les 952,
953, 954 i 1145, del polígon 5.   

Examinat  l'expedient  d'obres  núm.  172/2016,  del  que  és  promotor  el  Sr.  LORENZO CRESPÍ
CATALÁ, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 135, de
data 20 de gener de 2020, sol·licita llicència municipal d'obres, per a MODIFICACIONS EN EL
TRANSCURS DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I
PISCINA,  situades  a  les  PARCEL·LES 952,  953,  954 i  1145,  del  POLÍGON 5,  (REF.  CAD.
07039A005009520000SU,  07039A005009530000SH,  07039A005009540000SW  i
07039A005011450000SD),  d'aquest  terme  municipal,  segons  projecte  redactat  per  l’arquitecte
Antoni Riera Marimón, i visat pel COAIB amb núm. 11/00255/20, de data 13 de gener de 2020, i
baix la direcció facultativa de l’arquitecte redactor del projecte.

Resultant que els terrenys on es preveu executar les obres estan situats en sòl rústic.
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Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.

Vist l'informe tècnic, de data 20 d’agost de 2020, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el 

qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 27 d’agost de 2020, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir al Sr. LORENZO CRESPÍ CATALA, la llicència urbanística d'obres,
per  a  MODIFICACIONS  EN  EL  TRANSCURS  DE  LES  OBRES  DE
CONSTRUCCIÓ  D'HABITATGE  UNIFAMILIAR  AÏLLAT  I  PISCINA,
situades  a   les  PARCEL·LES 952,  953,  954 i  1145,  del  POLÍGON 5,  núm.
172/2016, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les mateixes condicions
de la llicència urbanística inicial.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 21.663,64 €., amb la taxa
pagada de 129,98 € i l’ICIO a pagar de 532,92 €.

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.

2.5.8. Exp. 237/2020, Maria Noceras Pons, llicència urbanística, per legalització de tancament
parcial de la parcel·la i portell (porta), a la parcel·la 103, del polígon 3.   

Examinat  l'expedient  d'obres núm. 2020/237, del que és promotora la SRA. MARIA NOCERAS
PONS, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 276, de data 29
de  gener  de  2020,  sol·licita  llicència  urbanística,  per  a  la  LEGALITZACIÓ DE TANCAMENT
PARCIAL DE LA PARCEL·LA I PORTELL (PORTA), a la PARCEL·LA 103, DEL POLÍGON 3,
(REF. CAD.  07039A003001030000SU) d'aquest terme municipal,  segons documentació gràfica i
escrita, redactada per l’arquitecte, Sr. Llorenç Segui Serra, sense visar, i baix la direcció facultativa de
l'arquitecte redactor.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl rústic.
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Atès el dictamen favorable, de la Comissió de Casc Històric i Catàleg, de data 27 de juliol de 2020.

Vist l'informe tècnic, de data 21 d’agost de 2020, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 26 d’agost de 2020, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  a  la  SRA. MARIA NOCERAS PONS, la  llicència  urbanística núm.  2020/237,
sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionat al compliment del que disposa la norma 5.1.07.3 del Pla
general de Muro.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 776,27 €, amb la taxa pagada de 4,66 € i
l’ICIO a pagar de 19,09 €.

2.5.9.  -  Exp.  190/2016,  Baltasar  Perelló  Moragues,  llicència  urbanística,  per  a  reforma  i
ampliació, en el transcurs de les obres, d'habitatge, en edifici plurifamiliar a cantonada, a la
Plaça Comte d'Empúries Hug IV, 7,  cantonada carrer Lluis Carreras, 1, baixos.   

Examinat l'expedient d'obres núm. 190/2016, del que és promotor el SR. BALTASAR PERELLÓ
MORAGUES, el  qual,  mitjançant  escrit  registrat  d'entrada,  en aquest Ajuntament,  amb el núm.
2554, de data 10 de setembre de 2018, sol·licita llicència municipal d'obres per MODIFICACIONS
EN  EL  TRANSCURS  DE  LES  OBRES  DE  REFORMA  I  AMPLIACIÓ  D’HABITATGE  A
EDIFICI PLURIFAMILIAR A CANTONADA, a la PLAÇA COMTE D’EMPÚRIES HUG IV, 7,
CANTONADA  CARRER  LLUIS  CARRERAS,  1,  (REF.  CAD.  4987902ED0948N0001TS),
d'aquest terme municipal, segons projecte bàsic i d'execució, signat per l’arquitecte Sr. Joan Oliver
Fornés (Oliver Arquitectura, SLP), visat pel COAIB amb núm. 11/07874/18, de data 10 de setembre
de 2018, i plànols 2/03 i 3/03, visats pel COAIB amb núm. 11/00499/20, de data 22 de gener de
2020,  i baix la direcció facultativa de l'arquitecte redactor del projecte.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà.

Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Municipal de Casc Històric i Catàleg de data 17 d’abril
de 2019.

Atès l’acord favorable, de data 20 de juny de 2019, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Vist l'informe tècnic, de data 20 d’agost de 2020, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el 
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qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 2 de setembre de 2020, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  al  Sr.  BALTASAR  PERELLÓ  MORAGUES, la  llicència  urbanística,  de
MODIFICACIONS  EN  EL  TRANSCURS  DE  LES  OBRES,  DE  REFORMA  I
AMPLIACIÓ  D’HABITATGE,  A  EDIFICI  PLURIFAMILIAR  A  CANTONADA,  a  la
PLAÇA  COMTE  D’EMPÚRIES  HUG  IV,  7,  CANTONADA  CARRER  LLUIS
CARRERAS, 1, núm. 190/2016, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions
generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a l’acord
favorable,  de data 20 de juny de 2019, de l’Agència Estatal  de Seguretat  Aèria,  el qual
forma part de l’expedient i s’adjunta còpia, i també la llicència queda condicionada a les
mateixes prescripcions que la llicència inicial.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 19.446,30 €., amb la taxa pagada de
116,68 €, i l’ICIO a pagar de 334,86 €. (grau de protecció C, protecció arquitectònica, 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.

2.5.10.  Exp.  1141/2018,  Isabel  Ramis  Cabrera,  llicència  urbanística,  per  a  legalització  de
reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer Cervantes, 41.   

Examinat  l'expedient  d'obres  núm.  2018/1141,  del  que  és  promotora  la SRA.  ISABEL RAMIS
CABRERA, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada, en aquest Ajuntament, amb el núm. 3110, de
data 2 de novembre de 2018, sol·licita llicència urbanística, per a LEGALITZACIÓ DE REFORMA I
AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al carrer CERVANTES, 41,
(REF. CAD. 4978932ED0948S0001EB), d'aquest terme municipal,  segons projecte de legalització
redactat per l’arquitecte, Sr. Juan Oliver Fornés, i visat pel COAIB, amb el núm.  11/09280/18, de data
23 d’octubre de 2018, i documents d’esmena de deficiències signat pel mateix arquitecte, i visat pel 
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COAIB, amb el núm. 11/02768/20, de data 19 de març de 2020, i baix la direcció facultativa de
l'arquitecte redactor del projecte.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà.

Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.

Atès l’acord favorable, de data 12 d’agost de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Vist l'informe tècnic, de data 21 d’agost de 2020, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 31 d’agost de 2020, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  a  la  SRA. ISABEL  RAMIS  CABRERA, la  llicència  urbanística,  de
LEGALITZACIÓ DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES,  al  carrer  CERVANTES,  41,  núm.  2018/1141, sol·licitada  i  abans  descrita,
d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a l’acord
favorable, de data 12 d’agost de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el qual forma
part de l’expedient i s’adjunta còpia, i amb la condició de que es compleixi el que disposa el
DB HS 3 del CTE i les normes 2.5.05 i 3.2.03.4.d) del Pla general.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 56.199,03 €, amb la taxa pagada de
337,19 € i l’ICIO a pagar de 1.382,49 €.

4. Ates que el fet a legalitzar, consistent en les obres de construcció d’un bany i un distribuïdor, es
constitutiu d’una infracció de l’ordenació legalitat urbanística, qualificada com a greu, segons
l’article 163.2.c) de la Llei  12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,
s’imposa a la Sra. ISABEL RAMIS CABRERA, com a promotora de les obres una sanció de
16.454,93 €.  Aquesta sanció tindrà una reducció del 95 %, ja que el  fet  constitutiu  de la
infracció no és disconforme amb la legalitat, segons l’article 176.1 de la mateixa llei. La sanció
total a imposada es per un import de 822,75 €.

5. 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.

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

2.5.11.  Exp.  1140/2018,  Jaime  Antonio  Riutort  Tugores,  llicència  urbanística,  per  a
legalització d'ampliació d'habitatge i piscina, i demolició parcial d'edificació annexa, al carrer
Jaume II, 6.   

Examinat  l'expedient  d'obres  núm.  2018/1140,  del  que  és  promotor,  el SR.  JAIME ANTONIO
RIUTORT TUGORES, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada, en aquest Ajuntament, amb el
núm. 3111, de data 2 de novembre de 2018, sol·licita llicència urbanística, per a LEGALITZACIÓ
D'AMPLIACIÓ  D'HABITATGE  I  PISCINA,  I  PROJECTE  DE  DEMOLICIÓ  PARCIAL
D'EDIFICACIÓ ANNEXA, al carrer  JAUME II, 6, (REF. CAD. 4887829ED0948N0001FS), d'aquest
terme municipal,  segons projecte de legalització  i d’enderroc,  redactat  per l’arquitecte,  Sr.  Juan
Oliver Fornés (Oliver Arquitectura, SLP), i visat pel COAIB, amb el núm. 11/09279/18, de data 23
d’octubre de 2018, i  documentació  d‘esmena de deficiències,  visada pel  COAIB, amb el  núm.
11/02392/20, de data 09 de març de 2020, i baix la direcció facultativa de l'arquitecte redactor del
projecte .

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà.

Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.

Atès l’acord favorable, de data 12 d’agost de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Vist l'informe tècnic, de data 21 d’agost de 2020, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 26 d’agost de 2020, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  al  SR. JAIME ANTONIO RIUTORT TUGORES, la  llicència  urbanística,  per a
LEGALITZACIÓ  D'AMPLIACIÓ  D'HABITATGE  I  PISCINA,  I  PROJECTE  DE
DEMOLICIÓ  PARCIAL  D'EDIFICACIÓ  ANNEXA,  al  carrer   JAUME  II,  6,  núm.
2018/1140, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a l’acord
favorable, de data 12 d’agost de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el qual forma
part de l’expedient i s’adjunta còpia, i amb la condició de que es compleixi la norma 3.2.03 del
Pla general.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 18.274,30 €, amb la taxa pagada de
109,65 € i l’ICIO a pagar de 449,54 €.

4. Ates que el fet legalitzat, consistent en l’ampliació d’habitatge i piscina, es constitutiu d’una 
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5. infracció de l’ordenació legalitat urbanística, qualificada com a greu, segons l’article 163.2.c)
de la Llei  12/2017, de 29 de desembre,  d’urbanisme de les Illes Balears,  s’imposa al SR.
JAIME ANTONIO RIUTORT TUGORES, amb DNI 78207013K, com a promotor de les
obres una sanció de 15.369,25 €. Aquesta sanció tindrà una reducció del 95 %, ja que el fet
constitutiu  de la infracció no és disconforme amb la  legalitat,  segons l’article  176.1 de la
mateixa llei. La sanció total a pagar es per un import de 768,46 €.

6. 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.

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

2.5.12.  Aprovació  CM serveis  honoraris  direcció  obra  i  coordinador seguretat  i  salut   de
l’obra «millora accessibilitat parc infantil»   

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

<< Núm. Expedient: 2020/1371

Emissor: URBANISME
Document: Informe

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

Necessitat a satisfer: HONORARIS DE DIRECCIÓ D'OBRA DEL PROJECTE "MILLORA DE
LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL EN EL PARC INFANTIL SITUAT EN
EL CARRER CIRCUIT DEL LLAC DE PLATJA DE MURO"

Característiques del contracte:
Tipus de contracte: SERVEIS
Objecte del contracte:  HONORARIS DE DIRECCIÓ D'OBRA DEL PROJECTE "MILLORA DE 
LES CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT UNIVERSAL EN EL PARC INFANTIL SITUAT EN 
EL CARRER CIRCUIT DEL LLAC DE PLATJA DE MURO"
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 1.600,00 € IVA: 336,00 €
Preu: 1.936,00 €
Durada: 1 MES
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Proposta d’adjudicació:
Empresa/professional: JOSÉ IGLESIAS ESTELLÉS – INGENIERO DE CAMINOS, CANALES 
Y PUERTOS
NIF/CIF: 47689229V

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

Per raons tècniques només s’ha sol·licitat un pressupost.

S’adjunta pressupost sol·licitat.

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  de  serveis  al  contractista  JOSÉ  IGLESIAS  ESTELLÉS  –
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, NIF/CIF: 47689229V, per un import de
1.936,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1500.22709 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
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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.

2.5.13.  Aprovació CM honoraris de direcció d'obra i coordinació de  seguretat i salut de les
obres  corresponents  al  projecte  “Renovació  de  la  xarxa  d'aigua  potable  i  obres
complementàries en els carrers Colomer, Antoni Carrió y Sagrera de la vila de Muro.”   

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

<< Núm. Expedient: 2020/1378

Emissor: URBANISME
Document: Informe

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

Necessitat a satisfer: HONORARIS DE DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURITAT
I SALUT DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE “RENOVACIÓ DE LA XARXA
D'AIGUA  POTABLE  I  OBRES  COMPLEMENTÀRIAS  EN  ELS  CARRERS  COLOMER,
ANTONI CARRIÓ Y SAGRERA DE LA VILA DE MURO.”

Característiques del contracte:
Tipus de contracte: SERVEIS
Objecte  del  contracte:   HONORARIS  DE  DIRECCIÓ  D'OBRA  I  COORDINACIÓ  DE
SEGURITAT I SALUT DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE “RENOVACIÓ
DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I OBRES COMPLEMENTÀRIES EN ELS CARRERS
COLOMER, ANTONI CARRIÓ Y SAGRERA DE LA VILA DE MURO.”
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 5.900,00 € IVA: 1.239,00 €
Preu: 7.139,00 €
Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació:
Empresa/professional: INGENIERÍA BALEAR. GESTIÓN DE PROYECTOS SL
NIF/CIF: B-16664161

El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
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Per raons tècniques només s’ha sol·licitat un pressupost.

S’adjunta pressupost sol·licitat.

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 de serveis al contractista INGENIERÍA BALEAR. GESTIÓN DE
PROYECTOS SL, NIF/CIF: B-16664161, per un import de 7.139,00 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1500.22709 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.

2.5.14. Exp. 1427/2019, David Bravo Salvà, Maria Isabel Coll Mulet i Antoni Abril Monserrat,
llicència  urbanística,  reforma  integral  habitatge  unifamiliar  entre  mitgeres,  demolició  de
magatzems i porxos, i construcció  de piscina, carrer Sant Antoni, 8. (projecte bàsic).   
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Examinat l'expedient d'obres núm. 1427/2019, del que són promotors els senyors DAVID BRAVO
SALVÀ,  MARIA  ISABEL  COLL  MULET  i  ANTONI  ABRIL  MONSERRAT,  els  quals,
mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 1791, de data 3 de juny de
2019,  sol·liciten  llicència  municipal  d'obres,  per  a  REFORMA  INTEGRAL  D’HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA A PATI D'ILLA, al carrer
SANT ANTONI,  8,  (REF.  CAD.  4791809ED0949S0001HF)  d'aquest  terme  municipal,  segons
projecte bàsic redactat per l’arquitecte Sr. David Bravo Salvà, de data maig de 2019, sense visar.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà.

Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.

Vist el dictamen favorable, de data 27 de juliol de 2020, de la Comissió Municipal de Casc Històric i
Catàleg.

Vist l'informe tècnic, de data 6 d’agost de 2020, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el qual
el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 24 d’agost de 2020, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda::

1. Concedir als senyors DAVID BRAVO SALVA, MARIA ISABEL COLL MULET i ANTONI
ABRIL  MONSERRAT, la  llicència  urbanística d'obres,  per  a  REFORMA  INTEGRAL
D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA A
PATI D'ILLA, al carrer SANT ANTONI, 8,  núm. 2019/1427, sol·licitada i abans descrita
d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta  llicència  queda  condicionada  al  compliment  de  les  prescripcions  descrites  als
dictàmens de la Comissió de Casc Històric i Catàleg, els quals formen part de l’expedient i
s’adjunten còpies, i a les següents prescripcions:

-  Haurà  de  complir les  normes  2.5.08  d’instal·lacions  d’aigua  i  electricitat  i  2.5.09  de
tractament i evacuació d’aigües residuals, ambdues del Pla general de Muro.

-  Abans  de  la  retirada  de  la  llicència  municipal  d’obres,  s’haurà  d’haver  presentat  el
contracte formalitzat amb Mac Insular per a la gestió de residus.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 76.313,28 €, amb la taxa pagada de
457,88 € i l’ICIO a pagar de 1.877,30€.

4. La presentació del projecte executiu, es preceptiu en un termini màxim de 6 mesos des de la
concessió d’aquesta llicència.  La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest
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termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes, i s’haurà de sol·licitar una nova
llicència, a més haurà de presentar la següent documentació:

a. Assumeix de la direcció de l’obra per arquitecte.
b. Assumeix de la direcció d’execució material per arquitecte tècnic.
c. Full d’estadística
d. Estudi de seguretat i salut, si escau.
e. Nomenament d’empresa constructora i TC1, TC2 o rebut d’autònom.
f. Contracte formalitzat amb Mac Insular i justificant d’haver dipositat la fiança al Consell de

Mallorca per a la gestió de residus.

3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1.  Aprovació  nomenament Director Obra i Coordinador de Seguretat i Salut  de l’obra
«Millora de les condicions d’accessibilitat universal en el parc infantil situat al carrer Circuit
del Llac de Platja de Muro»

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

Vist  el  contracte  menor  referit  a HONORARIS  DE  DIRECCIÓ  D'OBRA  DEL  PROJECTE
"MILLORA  DE  LES  CONDICIONS  D'ACCESSIBILITAT  UNIVERSAL  EN  EL  PARC
INFANTIL SITUAT EN EL CARRER CIRCUIT DEL LLAC DE PLATJA DE MURO".

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.-  Nomenar  la  Sr.  JOSÉ IGLESIAS ESTELLÉS,  NIF 47689229-V,  com a Director  d’Obra  i
Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  del  projecte: "MILLORA  DE  LES  CONDICIONS
D'ACCESSIBILITAT  UNIVERSAL  EN  EL  PARC  INFANTIL  SITUAT  EN  EL  CARRER
CIRCUIT DEL LLAC DE PLATJA DE MURO".

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

3.2. Administració i Personal
3.2.1. Nomenament advocada procediment ordinari 973/2020.

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

Vist el decret a l’auto del Jutjat del Social núm. 2 de Palma de Mallorca de data 5 de febrer de 2020
relatiu a demanda del Sr.XXXXXXXXXXXXXX en matèria de reclamació de quantitat, dintre del 
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procediment ordinari 973/2019.

Vist  el  contracte  menor de  serveis  de  defensa  jurídica de Victoria  Noceras  Tauler,   amb NIF
43186016-C.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.-  Nomenar  a  Victoria  Noceras  Tauler,  advocada,  per  a  defensar  l’ajuntament  dintre  del
procediment ordinari 973/2018 relatiu relatiu a demanda del Sr. XXXXXXXXXXX en matèria de
reclamació de quantitat, dintre del procediment ordinari 973/2019.

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

3.2.2.  Nomenament  advocada  procediment  ordinari  seguretat  social  1124.2019.  Demanda
d'incapacitat permanent.

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

Vista l’auto del Jutjat del Social núm. 5 de Palma de Mallorca de data 11 de febrer de 2020 relatiu a
demanda d’incapacitat permanent de la Sra. XXXXXXXXXXXXX contra INSS, TGSS, MUTUA
BALEAR  y  AJUNTAMENT  DE  MURO,  dintre  del  procediment  ordinari  seguretat  social
1124/2019.

Vist  el  contracte  menor de  serveis  de  defensa  jurídica de Victoria  Noceras  Tauler,   amb NIF
43186016-C.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.-  Nomenar  a  Victoria  Noceras  Tauler,  advocada,  per  a  defensar  l’ajuntament  dintre  del
procediment  ordinari  465/2018  relatiu  a  demanda  d’incapacitat  permanent  de  la  Sra.
XXXXXXXXXX contra INSS, TGSS, MUTUA BALEAR y AJUNTAMENT DE MURO, dintre
del procediment ordinari seguretat social 1124/2019.

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


