
Ajuntament de Muro

ACTA     DE     LA     SESSIÓ     DE     JUNTA     DE     GOVERN     LOCAL  

Codi: JGL2020/36
Data: 28 de setembre de 2020

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

Assisteixen:

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

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

S'excusen d'assistir:

-
Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. Francisco Sabater Mulet, i per l’interventor 
municipal, Sr. José Gómez de la Cruz.

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 21/09/2020

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Pròrroga autorització nomenament 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. xxxxxxxxxxxxxxx, 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 2020.

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
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 a la Direcció Insular de Funció Pública del Consell de
Mallorca.
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Quart. Notificar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.2. Contracte menor serveis de defensa jurídica procediments davant el Jutjat del Social

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis a la contractista VICTÒRIA NOCERAS TAULER,
DNI 43186016C, per un import de 2.159,85€ (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. Nomenament d’advocada dintre del servei de defensa jurídica procediments 309/2020;
810/2019 i 947/2019 del Jutjat del Social

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Nomenar a Victoria Noceras Tauler, advocada, per a defensar l’ajuntament dintre del
procediment ordinari 947/2019 relatiu a demanda de quantitat  de la Sra. xxxxxxxxxxxxx contra
AJUNTAMENT DE MURO i YDARA GLOBAL SERVICES SL .

2n.- Nomenar a Victoria Noceras Tauler, advocada, per a defensar l’ajuntament dintre del
procediment ordinari 309/2020 relatiu a demanda de quantitat de la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxx contra
FOGASA, AJUNTAMENT DE MURO i YDARA GLOBAL SERVICES SL.

3r- Nomenar a Victoria Noceras Tauler, advocada, per a defensar l’ajuntament dintre del
procediment ordinari 810/2019 relatiu a demanda de quantitat de la Sra. Xxxxxxxxxxxxxxxx contra
FOGASA, AJUNTAMENT DE MURO i YDARA GLOBAL SERVICES SL.

4t- Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.4. Segona activitat amb destí. 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Acceptar la sol·licitud del Sr. Xxxxxxxxxx,  relativa a passar a la modalitat de segona activitat
dins la situació administrativa de servei actiu, ocupant el lloc de treball de Oficial Policia Local
Adm.(2ª activitat), amb efectes 05 d’octubre de 2020, i exercint les funcions administratives
descrites a l’informe del Sotsinspector de l’Ajuntament de Muro de data 22 de setembre de 2020:

“1.º Atención al público.

2.º Gestión y control tramitación de licencias, permisos, autorizaciones y sanciones administrativas.

3.º Gestionar y control del Registro general de la policía local de Muro (Illes Balears)

4.º Gestionar y control cuadrante del servicio y partes de servicio diario de la policía local de Muro.

5.º Gestionar y control tareas informáticas y análisis estadístico.

6.º Recibir ordenes del superior jerárquico inmediato.

7.º Vigilancia de la seguridad de los edificios destinados a las dependencias municipales.

Y  cuando lo  requieran razones  extraordinarias  del  servicio  y  mientras  estas  razones  persistan,
quedarán a disposición del Alcalde o Alcaldesa para llevar a cabo funciones policiales que se le
puedan encomendar.”

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

3r . Notificar a la Conselleria d’Interior de la nova situació del Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx per als seus
efectes oportuns.

Pròrroga comissió 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,  de  la  Sra.  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  amb  DNI  xxxxx.223-R,
funcionària de carrera, per realitzar les funcions de Coordinadora de suport a l’Assessoria jurídica
de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca, amb efectes a partir del dia 1 de novembre de
2020.

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
amb l’establert a l’article 82.5 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
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autònoma de les Illes Balears.

Tercer. Comunicar el present acord a la l'Agència de Defensa del Territori del Consell de Mallorca.

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

2.1.5. Ajuda per a estudis fills. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 31,85€
mensuals en concepte d’ajuda per a estudis de fills de treballadors a la Sra. XXXXXXXXXXX ,
partir de la nòmina d’octubre de 2020.

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

2.1.6. Ajuda per a estudis fills. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 63,70€
mensuals en concepte d’ajuda per a estudis de fills de treballadors al Sr. xxxxxxxxxxxx  a partir de
la nòmina d’octubre de 2020.

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

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació de contractes menors

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de -
6.182,35€.

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

2.2.2. Expedient de transferències de crèdit. 16/2020

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Aprovar l’expedient núm. 16/2020 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT

1330.21300
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I
UTILLATGE 25.000,00

9200.35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 6.000,00

1320.62300
MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE POLICIA 
LOCAL 1.821,04

1532.61904 REPOSICIÓ VIES PÚBLIQUES 0,07
1560.62610 EQUIPAMENT INFORMÀTIC BRIGADA OBRES 214,81

1610.61902
MILLORA XARXES AIGUA POTABLE I
CLAVEGUERAM 3.040,79

1610.61950
HONORARIS REDACCIÓ I DIRECCIÓ MILLORA 
XARXA AIGUA P.INV.FIN.SOST. 4.249,52

1650.61906 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PLATGES MURO 7.756,80

3230.62201
SUPRESSIÓ BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES EDIF. CONVENT DE 
SANTA ANNA

15.354,37

9330.22100 ENERGIA ELÈCTRICA 11.919,34
4540.21000 INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS 6.000,00

1650.61907
RENOV. ENLLUMENAT AVINGUDA STA.
MARGALIDA SUBV. PAESC 22.528,91

1560.20300
ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA,
INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 20.000,00

2330.13001 HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIX 3.627,03
1560.62400 ADQUISICIÓ VEHICLE BRIGADA OBRES 9.000,00
1330.21300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I 695,93

UTILLATGE
1320.22110 PRODUCTES DE NETEJA I AGENÇAMENT 23,96
1320.22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 408,67
9200.35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 6.000,00

1640.62324
MAQUINÀRIA, INSTAL. I UTILLATGE
CEMENTERI 786,50

1560.13001 HORES EXTRAORDINÀRIES LABORAL FIX 2.000,00
1500.22709 ASSESSORAMENT URBANÍSTIC 7.139,00

9200.22760
SERVEI PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSONAL 7.647,2
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161.213,94

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
1560.130004 C2 7.803,96
1560.130020 C. Destí 5.657,12
1560.130021 C. Especific 5.547,73
1560.130023 C. P. Transitori 1.353,17
1300.12003 C1 7.848,72
1300.12100 C. Destí 10.452,70
1300.12101 C. Especific 12.449,10
1300.121031 Indem. Residència 5.027,76
1730.12003 C1 9.376,68
1730.12100 C. Destí 5.657,12
1730.12101 C. Especific 4.973,82
1730.121031 Indem. Residència 837,96
3290.130003 C1 26.933,06
3290.130020 C. Destí 11.466,52
3290.130021 C. Especific 7.426,30
9200.12000 a1 22.867,64
9200.12100 C. Destí 15.534,58

161.213,94

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. Educació i Joventut
2.3.1. Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i
l’ajuntament de Muro per afavorir la  impartició  de diversos cicles  formatius  de la  família
professional d’Activitats físiques i esportives a l’IES Albuhaira

Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 27.07.2020.

Vista la nova redacció del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca i l’ajuntament de Muro per afavorir la impartició de diversos cicles formatius de la familia
professional d’Activitats físiques i esportives a l’IES Albuhaira, Illes Balears, que literalment diu:

<<Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i
l’Ajuntament de Muro per afavorir la impartició de diversos cicles  formatius de la família
professional d’activitats físiques i esportives a l’IES Albuhaira

Parts
Martí X. March i Cerdà, conseller d’Educació, Universitat i Recerca en virtut del Decret 10/2019, de
2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, que actua en nom i representació de la Comunitat
Autònoma en exercici de la competència que li confereixen els articles 11 i 80 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Antoni Serra Sastre, batle de l’Ajuntament de Muro, que va prendre possessió del càrrec en la sessió
constitutiva del Ple de l’Ajuntament en data de 15 de juny de 2019, en representació legal i fent ús
de les facultats que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Antecedents
1. La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca treballa per aconseguir un model integrat de
formació professional que desenvolupi els  ensenyaments de formació professional del  sistema
educatiu i la relació d’aquests amb la formació professional per a l’ocupació a les Illes Balears. En
aquest sentit,  té vigent el Pla Integral de Formació Professional de les Illes Balears 2018-2021,
consensuat amb els agents econòmics i socials per planificar la formació professional.

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), amb les modificacions introduïdes per
la Llei  orgànica 8/2013, de 9 de desembre,  per a la millora de la qualitat  educativa (LOMCE),
defineix la formació professional com el conjunt d’accions formatives que capaciten per al
desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés al treball i la participació activa en
la vida social, cultural i econòmica. La formació professional, regulada en el capítol V del títol I
d’aquesta norma, té per finalitat preparar els alumnes per a l’activitat en un camp professional i
facilitar-ne l’adaptació a les modificacions laborals que es poden produir al llarg de la seva vida.
D’aquesta  manera,  es  pretén  potenciar  la  formació  professional  i  adoptar  algunes  mesures  per
millorar la seva ràpida adaptabilitat a les necessitats de les circumstàncies econòmiques actuals i
facilitar l’adequació de l’oferta formativa a les demandes del sistema productiu.

3. La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional ordena
un sistema integrat de formació professional, qualificacions i acreditació que respongui amb
eficàcia i transparència a les demandes socials i econòmiques a través de les diverses
modalitatsformatives. La Llei orgànica esmentada estableix, entre altres principis, la participació i
la cooperació  dels  agents  socials  amb  els  poders  públics  en  les  polítiques  formatives  i  de
qualificació professional i, alhora, la participació i la cooperació de les diferents administracions
públiques en funció de les seves respectives competències.  En l’article 6 es preveu que aquesta
col·laboració  de les  empreses,  agents  socials  i  altres  entitats  s’ha  d’instrumentar  mitjançant  els
convenis i acords oportuns.

4. El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació
professional del sistema educatiu fa menció en el títol IV, capítol II, article 46 de la ubicació dels
ensenyaments de formació professional en instal·lacions pròpies d’entorns professionals.

5. L’article 56 del Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s’estableix l’ordenació general de la
formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes
Balears preveu que, per tal de poder utilitzar les instal·lacions pròpies d’entorns professionals, el
conseller pot autoritzar que s’imparteixin els ensenyaments relatius als cicles formatius de formació
professional del sistema educatiu en espais i entorns no propis de centres docents,  sempre que
siguin  adequats per al  desenvolupament de  les  activitats  docents,  que s’identifiquin  els  espais
esmentats, que la superfície d’aquests espais tengui proporció amb el nombre d’estudiants i que
satisfacin les característiques que els corresponguin. Per això, s’ha d’acreditar documentalment que
es disposa d’una autorització concedida per utilitzar-los durant el temps en què tenguin lloc les
activitats formatives. L’acreditació documental per a la utilització d’aquests espais s’instrumenta
mitjançant aquest conveni.
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6. El curs escolar 2019-2020 s’ha implantat a l’IES Albuhaira el cicle formatiu de grau superior que
condueix a l’obtenció del títol de tècnic superior en Ensenyament i animació socioesportiva, el qual
substitueix el cicle formatiu de grau superior que condueix a l’obtenció del títol de tècnic superior
en Animació d’activitats físiques i esportives. Durant el curs 2019-2020 encara s’imparteix el segon
curs del cicle que està en substitució i s’inicia el primer curs del cicle nou.

Així mateix s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret 402/2020, de 25 de febrer, pel
qual s’estableix el títol de tècnic en Guía en el medi natural i de temps lliure i se’n fixen els aspectes
bàsics del currículum. Aquest títol ha de substituir el de tècnic en Conducció d’Activitats
Fisicoesportives en  el Medi Natural que encara s’imparteix durant el curs 2019-2020  a l’IES
Guillem Cifre de Colonya. La Conselleria té previst implantar a l’IES Albuhaira de Muro el cicle
formatiu de grau mitjà Guía en el medi natural i de temps lliure com, també, el cicle formatiu de
grau superior que condueix a l’obtenció del títol de tècnic superior en Condicionament Físic.

D’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, tots els convenis que tenguin establerta una pròrroga tàcita per un temps indefinit en
el moment d’entrada en vigor de la Llei esmentada, passen a tenir un temps de vigència de quatre
anys comptadors a partir de l’entrada en vigor de la Llei esmentada, és a dir, tenen vigència fins al 2
d’octubre de 2020.
Per totes aquestes raons és necessària la novació del conveni de col·laboració que es va signar el 8
de març de 2013 entre la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’Ajuntament de Muro per
afavorir la impartició del cicle formatiu de grau mitjà Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el
Medi Natural a l’IES Albuhaira.

7. L’Ajuntament de Muro està disposat a seguir col·laborant per facilitar la impartició de la
formació professional de l’alumnat del seu àmbit geogràfic, especialment perquè es contribueixi al
desenvolupament de competències professionals que facilitin la disponibilitat de professionals
qualificats en el sector de les activitats físiques i esportives. Per això, es compromet a permetre l’ús
dels mitjans que té al seu abast i a donar suport a la formació dels futurs treballadors, unes accions
que comporten una millora quantitativa i qualitativa de l’oferta formativa. De fet, col·labora amb la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, des de fa anys, en el desplegament de la formació
professional d’aquest i altres sectors professionals mitjançant la signatura de diversos convenis de
col·laboració.

8. Per poder dur a terme la impartició a Muro de diversos cicles formatius de la família professional
d’activitats físiques i esportives autoritzats a l’IES Albuhaira es necessita la col·laboració de
l’Ajuntament de Muro, el qual és titular d’instal·lacions pròpies d’entorns professionals que són
idònies  per  al  desenvolupament  de  la  formació  corresponent  als  ensenyaments  esmentats.  Així
mateix, és necessària la col·laboració econòmica de l’Ajuntament per finançar part del cost
d’aquesta formació.

9. La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears està interessada
a col·laborar amb l’Ajuntament de Muro a fi d’impulsar les formacions esmentades, adequar-ne el
funcionament i adaptar-les a les demandes laborals de la zona en aquest sector professional,  de
forma que puguin donar suport a les activitats esportives municipals i supramunicipals, incloses les
que fomentin la integració i la coeducació de diferents col·lectius, entre els quals els de persones
amb discapacitat.
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10. Aquest conveni afavoreix la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de les
Nacions Unides per a l’any 2030, en concret l’objectiu 4 «Educació de qualitat», en especial la meta
4.4.

11. La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca té contractada una pòlissa d’assegurances que,
entre d’altres, té com a objecte garantir la responsabilitat civil per danys materials i/o corporals
ocasionats a tercers per part dels alumnes durant la formació en instal·lacions externes als centres.
D’aquesta manera, es cobreixen els danys personals i materials que es puguin ocasionar.

12. La Conselleria d’Educació,  Universitat  i  Recerca i l’Ajuntament de Muro expressen la seva
satisfacció pels resultats obtinguts fins ara amb aquesta col·laboració i manifesten la voluntat de
continuar-la. Aquesta continuïtat s’ha de formalitzar mitjançant la signatura d’un nou conveni de
col·laboració que concreti les accions que s’hagin de desenvolupar per a cadascuna de les parts.

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

Clàusules
Primera
Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre la Conselleria
d’Educació,Universitat  i  Recerca  i  l’Ajuntament  de  Muro  per  afavorir  la  impartició  dels  cicles
formatius que condueixen als títols de tècnic en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi
Natural, tècnic  superior  en  Animació  d’Activitats  Físiques  i  Esportives,  tècnic  superior  en
Ensenyament i Animació Socioesportiva que estan autoritzats a l’IES Albuhaira, per al cicle que
condueix al títol de tècnic en Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure quan hagi de substituir el de
tècnic en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el medi natural i per al cicle que condueix al
títol de tècnic superior en Condicionament Físic quan s’implanti.

Segona
Compromisos de les parts
1. La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears es compromet a:

a) Formar l’alumnat dels cicles formatius esmentats durant els cursos escolars de vigència d’aquest
conveni.

b) Assumir, per mitjà de l’IES Albuhaira, la direcció i el control de les activitats de l’alumnat dels
cicles  esmentats,  que s’han d’impartir  de forma combinada a les instal·lacions del centre,  a les
instal·lacions de titularitat municipal que es fan constar en aquest conveni i, si n’és el cas, a altres
instal·lacions de titularitat privada.

c) Aportar  el  professorat que ha d’impartir  els  ensenyaments corresponents als  cicles formatius
indicats.

d) Impartir la formació corresponent als cicles de conformitat amb les prescripcions establertes en
les respectives normatives reguladores d’aquests ensenyaments.
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e) Prendre les mesures oportunes per assegurar que els alumnes fan bon ús dels espais posats a la
seva disposició i que, en finalitzar cadascuna de les activitats que s’hi duguin a terme, queden en
bon estat. La direcció del centre educatiu ha d’assegurar que els alumnes que utilitzen les
instal·lacions estiguin permanentment sota les ordres i la vigilància del professorat del centre. En
aquest sentit, es fa constar que l’IES Albuhàira ha de fer-se càrrec de les despeses que es produeixin
per la ruptura o el deteriorament del material, si n’és el cas. Aquestes despeses s’han d’abonar a
càrrec del pressupost assignat per al funcionament ordinari del centre educatiu, sense perjudici que
el centre les repercuteixi als alumnes en els supòsits que es preveuen en el reglament de règim
interior del centre.

f) Aportar, per mitjà de l’IES Albuhaira, les eines i el material fungible necessari segons la
programació didàctica de cada cicle.

g) Mantenir i renovar anualment la pòlissa d’assegurances que té contractada i que, entre d’altres, té
com a objecte garantir la responsabilitat civil per danys materials i/o corporals ocasionats a tercers
pels alumnes durant la formació en instal·lacions externes als centres. D’aquesta manera, es
cobreixen els danys personals i materials que es puguin ocasionar.

2. L’Ajuntament de Muro es compromet a:

a) Permetre l’ús de les instal·lacions esportives de titularitat municipal per tal que s’utilitzin com a
espais formatius per als cicles indicats, tot respectant els horaris i usos principals als quals estan
destinades aquestes instal·lacions. Aquests espais són adequats i suficients per al desenvolupament
de les activitats formatives de l’alumnat dels cicles esmentats. Els horaris i períodes d’utilització
dels espais indicats s’han d’acordar anualment en la reunió de la Comissió de Seguiment a què fa
referència la clàusula cinquena d’aquest conveni.

b) Facilitar que els espais esmentats compleixin amb el que es determina en la normativa que regula
aquests ensenyaments i  estiguin en les condicions adequades perquè les activitats  formatives es
puguin desenvolupar correctament. En concret han d’estar dotats de l’equipament adient per atendre
els requeriments de formació establerts en la normativa reguladora dels cicles esmentats i s’han de
mantenir i netejar convenientment durant la vigència del conveni.

c) Signar  un  contracte  amb una  persona  física  o  jurídica,  pública  o  privada,  que  permeti  que
l’alumnat pugui cursar el mòdul relatiu a la conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques o
els mòduls que el substitueixin quan s’implanti  el cicle de Guia en el Medi natural i de Temps
Lliure,  i fer-ne efectiu  el  pagament  d’acord amb les clàusules del contracte.  El contracte  ha de
permetre a l’alumnat que cursa el mòdul esmentat l’accés i la utilització de quadres per a cavalls
que  compleixin  les  condicions  establertes  en  la  normativa  sectorial.  En  concret,  ha  d’incloure
estipulacions en el sentit següent:
– S’ha d’especificar que la neteja i el manteniment de les quadres és a càrrec de la persona física o
jurídica amb qui es contracti.
– S’han de concretar els terminis durant els quals l’alumnat ha de fer les pràctiques d’equitació i de
cures i manteniment dels cavalls.
– S’ha de fer constar que la persona física o jurídica amb qui es contracti ha de posar a disposició de
cada alumne el material i els estris necessaris per muntar i tenir cura dels cavalls que figuren en la
normativa que regula la impartició del mòdul esmentat.
– S’ha d’especificar que el personal dependent de la persona física o jurídica amb qui es contracti
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ha de donar als alumnes les indicacions adequades perquè les pràctiques d’equitació i de cures i
manteniment dels cavalls es facin correctament, en condicions de seguretat per als alumnes i atenent
les necessitats de manteniment i higiene dels cavalls i de les quadres.

Tercera 
Finançament

1. L’aportació de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca consisteix a dotar l’IES
Albuhaira dels recursos necessaris per al desenvolupament dels cicles formatius que s’indiquen en
la clàusula primera d’aquest conveni. Aquests recursos consisteixen en el professorat i la dotació
econòmica per atendre les despeses de funcionament relatives als proveïments i al material fungible
necessaris per impartir els ensenyaments. L’import dels recursos esmentats és el propi que genera el
funcionament ordinari d’aquests ensenyaments a qualsevol dels centres en què s’autoritzin, inclosa
l’assegurança dels alumnes matriculats; no es tracta de cap despesa nova originada pel conveni ni
de cap cost addicional per a la Conselleria.

2. L’article 12 de l’Ordre del conseller de Presidència de 2 de desembre de 2002 (BOIB núm. 148,
de  10 de desembre  de 2002),  assenyala  que  aquells  convenis  que  la  Conselleria  competent  en
matèria  d’educació  pugui  subscriure  amb ajuntaments  o  altres  institucions  i  amb empreses  per
realitzar els cicles en espais diferents dels centres educatius, d’acord amb el que disposa l’article 19
del Decret 33/2001, de 23 de febrer, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de
formació professional específica a les Illes Balears, actualment substituït per l’article 56 del Decret
91/2012, de 23 de novembre, han de comportar l’assumpció de la despesa corresponent per part de
la conselleria competent en matèria d’educació amb càrrec a la partida de despeses de funcionament
de centres docents.

3. El pressupost anual de la Conselleria d’Educació,  Universitat i Recerca disposa dels recursos
econòmics per atendre el cost de l’oferta formativa anual de formació professional, la qual inclou
aquests ensenyaments. No es preveu una partida econòmica per atendre específicament les despeses
que genera aquest conveni.

4. La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca no ha d’abonar cap quantitat a l’Ajuntament de
Muro per atendre les despeses que originen els compromisos que assumeix.

5. L’Ajuntament de Muro finança el cost dels compromisos que assumeix, detallats en la clàusula
segona d’aquest conveni.

Quarta
Adequació dels espais i autorització de l’ús
1. Els  espais  dels  quals  l’Ajuntament  de Muro en permet  l’ús  són adequats  i  suficients  per  al
desenvolupament de les activitats formatives de l’alumnat dels cicles indicats en aquest conveni. La
superfície de cadascun dels espais té proporció amb el nombre d’estudiants que en faran ús i les
instal·lacions  tenen  les  característiques necessàries per garantir  la  qualitat  de  la  formació  dels
alumnes. Els espais són accessibles i compleixen les condicions de seguretat necessàries per
impartir aquests ensenyaments.

2. Amb la signatura del conveni, el conseller autoritza la utilització dels espais esmentats, d’acord 



Ajuntament de Muro

3. amb el que preveu l’article 56 del Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s’estableix
l’ordenació  general  de  la  formació  professional  del  sistema  educatiu  en  el  sistema  integrat  de
formació professional a les Illes Balears.

Cinquena
Comissió de Seguiment
1. Es constitueix la Comissió de Seguiment del conveni. Aquesta Comissió ha de fer la valoració i
el  seguiment  del funcionament  correcte  del conveni.  Aquesta Comissió també té com a objecte
determinar els horaris i períodes d’utilització dels espais durant cada curs acadèmic. A més, pot
proposar accions que puguin tenir interès comú relatives a les matèries objecte d’aquest conveni.
Igualment, és l’òrgan responsable de la interpretació i la resolució de conflictes que es puguin
generar amb referència al conveni. Li és d’aplicació el règim jurídic dels òrgans col·legiats establert
en els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

2. La Comissió de Seguiment està formada per:
a) La cap del Servei d’Oferta Formativa i  Infraestructures de la Direcció General  de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors o la persona en qui delegui, que ha de presidir la
Comissió.
b) El batle de l’Ajuntament de Muro o la persona en qui delegui.
c) Dos tècnics de l’Ajuntament de Muro que es designin a l’efecte.
d) El director de l’IES Albuhaira o la persona en qui delegui.
e) Un assessor del Servei d’Oferta Formativa i Infraestructures de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que actua com a secretari de la Comissió.

3. Aquesta Comissió s’ha de reunir, amb caràcter ordinari, una vegada a l’any, preferentment abans
del mes de juny. Es poden constituir grups de feina amb membres de les dues parts per col·laborar
amb les tasques de la Comissió. Si n’és el cas, la reunió es pot fer a distància, d’acord amb el que
preveu l’article 17 de la Llei 40/2015

Sisena
Vigència del conveni

1. Aquest conveni ha d’entrar en vigor des del moment que es formalitzi, sense perjudici que s’hi
incorporin les actuacions dutes a terme des del començament del curs escolar 2019-2020. L’àmbit
temporal dins el qual es duran a terme les següents actuacions emparades per aquest conveni és el
dels següents períodes lectius que s’estableixin segons el calendari escolar de cada curs escolar.
Cadascun d’aquests períodes està comprés entre l’1 de setembre de l’any natural en què s’inicia el
curs i el 31 d’agost de l’any natural següent.

2. La vigència del conveni és fins al 31 d’agost de 2023. En qualsevol moment, abans d’arribar al
final del curs escolar esmentat, les parts signatàries del conveni poden acordar unànimement que es
prorrogui per un període de fins a quatre anys addicionals, és a dir, fins al 31 d’agost de 2027.

Setena
Modificació i resolució del conveni
1. La modificació del conveni requerirà l’acord unànime de les dues parts signatàries.

2. El conveni s’extingeix pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o per
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incórrer en causa de resolució.

3. Són causes de resolució del conveni, a més de la impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de
poder dur a terme l’objecte del conveni, les que es preveuen en l’article 51.2 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

4. Si alguna de les parts incompleix les obligacions i els compromisos adquirits d’acord amb les
clàusules d’aquest conveni, s’ha d’actuar tal com es preveu en l’article 51.2. c) de la Llei 40/2015,
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d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

5. Quan concorri  qualsevol  de  les  causes  de  resolució  del  conveni,  la  Comissió de  Seguiment
establerta en la clàusula cinquena ha d’acordar com han de continuar i finalitzar les actuacions en
curs d’execució de conformitat amb el que preveu l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.

Vuitena
Naturalesa, règim jurídic i qüestions litigioses
1. Aquest conveni té naturalesa administrativa. S’enquadra en el tipus establert en l’article 47.2 a)
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

2. El seus efectes i règim jurídic s’ajusten al que es disposa en el capítol VI del títol preliminar de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

3. Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació, compliment, modificació o
resolució del conveni, que no hagi resolt la Comissió de Seguiment prevista en la clàusula cinquena,
s’han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Palma, xx de xx de 2020 Per la
Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca
Martí X. March Cerdà
>>

Per l’Ajuntament de Muro
Antoni Serra Sastre

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar la nova redacció del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca i l’ajuntament de Muro per afavorir la impartició de diversos cicles formatius
de la família professional d’Activitats físiques i esportives a l’IES Albuhaira, de conformitat amb
l’informe de la gerent del poliesportiu.

2n.  Comunicar  el  present  acord  a  la  Conselleria  d’Educació, Universitat  i  Recerca, per  al  seu
coneixement i als efectes oportuns.

2.4. Medi Ambient i Agricultura
2.4.1. Pròrroga del contracte de serveis de neteja viària, neteja de platges i retirada de
Posidònia a Platja de Muro.

Vist l’informe justificatiu de la necessitat de sol·licitud de pròrroga del vigent contracte dels serveis
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de neteja viària, neteja de platges i retirada de Posidònia a Platja de Muro, redactat pel tècnic de
medi ambient en data 17 de setembre de 2020, que literalment diu:

<<  ASSUMPTE: Informe justificatiu de la necessitat de sol·licitud de pròrroga del vigent
contracte dels serveis de neteja viària, neteja de platges i retirada de Posidònia a Platja de
Muro

ANTECEDENTS.

Actualment, els serveis de neteja viària, neteja de platges i retirada de Posidònia a Platja de Muro,
es presten mitjançant el contracte suscrit entre l’Ajuntament de Muro i l’empresari Martí Fornés
Serra en data 31 d’octubre de 2018.

La vigència del present contracte és de dos anys, a partir de l’1 de desembre de 2018.

L’òrgan de contractació podrà acordar la pròrroga del contracte per dos anys més, sempre que el
seu preavís es faci al menys amb dos mesos d’antelació.

CONSIDERACIONS

Vist que la prestació de serveis ha estat satisfactòria fins el moment no havent cap incompliment
en l’execució dels mateixos.

Atès que el contracte vigent permet prorrogar els serveis dos anys més.

Vist que es tracta de la prestació d’un servei essencial tant per als habitants del nucliu urbà de
Platja de Muro com pels nombrosos visitants anuals que, en condicions normals, ens visiten.

Atès que, d’acord amb la normativa local, li correspon a l’Ajuntament la competència en matèria
de neteja viària i neteja de platges dins el seu terme municipal.

CONCLUSIONS

A la vista dels apartats anteriors, el tècnic que subscriu informa favorablement l’aprovació de la
pròrroga del contracte vigent de prestació dels serveis de neteja viària, neteja de platges i retirada de
Posidònia a Platja de Muro, a comptar a partir del proper 1 de desembre de 2020 i per un termini de
dos anys.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar la pròrroga del contracte vigent de prestació dels serveis de neteja viària, neteja
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de platges i retirada de Posidònia a Platja de Muro, a comptar a partir del proper 1 de desembre de
2020 i per un termini de dos anys.

SEGON. Notificar el present acord a l’empresa concessionària del servei, per al seu coneixement i
als efectes oportuns

2.5. Sanitat i Serveis Socials
2.5.1. Instancia d Gabriel Segui Picó sol·licitant un nou títol de drets funeraris de la sepultura
530-531-532 relatiu als nínxols 45-46-47-48

Vist l’expedient relatiu a la  instància de Gabriel Segui Picó sol·licitant un  nou títol de  drets
funeraris de la sepultura núm 530-531-532 relatiu als nínxols 45-46-47-48 a nom seu (abans a nom
del seu pare i del seu padrí).

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.5.2. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN José Salazar Vazquez

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

<<       JOSÉ     SALAZAR     VAZQUEZ        C/ Dels Segalls, 9 Pta: iz

Nucli de convivència :
Matrimoni més 4 fills de 17, 12, 6 i 2 anys.

Situació socio laboral i econòmica :
El matrimoni treballava durant temporada turistica. No han pogut accedir a cap ERTO perquè
no són fixes-discontinus. La dona ha percebut el subsidi de 430 € fins aquest mes de setembre .
No sap encara si li ho porrogaràn sis mesos més.
José, es va donar alta d'autònom el mes de juliol com a venedor ambulant per poder anar a
diferents mercats (Sa Pobla , Colònia de Sant Jordi). Actualment només acudeix al mercat de Sa
Pobla, ja que el mercadet de sa Colònia ha acabat.
La filla major ha de començar UIB. El fill segon ha començat 1r ESO, i el tercer, ha començat
educació primària.
La família rep suport socioeducatiu i familiar per part de l'educadora social municipal.
L’ajuda econòmica anirà destinada a despeses bàsiques d’habitatge , d’alimentació i material
escolar .

Vivenda : Llogada . 700 €/mes aproximadament amb despeses d’electricitat i aigua incluida.>>
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 700€ en concepte
d’ajuda econòmica d’urgent necessitat a JOSÉ SALAZAR VAZQUEZ amb DNI 41.521.256 T, al
següent número de compte bancari ES07 2100 0111 1001 0147 8236.

2.5.3. Instancia de Rafaela Gual Moragues sol·licitant la neteja parcial de la sepultura núm.
340

Vist l’expedient relatiu a la instància de Rafaela Gual Moragues, sol·licitant autorització per a la
neteja  parcial  de les restes de Jorge Gual Gual, Margalida Reynés Gual i Rafaela  Reynes Gual
inhumades inhumades a la sepultura núm. 340 .

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.5.4. Conveni de col·laboració entre Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat i
l’Ajuntament de Muro

Es dóna compte de la proposta de conveni que literalment diu:

<<Conveni de col·laboració entre Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat i
l’Ajuntament de Muro

PARTS

Aurora Bonet Nadal, amb DNI 43 000 796 L, i actuant com a Directora- Gerent de Coordinadora
Balear de Persones amb Discapacitat, amb CIF G- 07084445 i domicili social al carrer de Sor Clara
Andreu, 15 de Palma.

Antoni Serra Sastre amb DNI 78202333X i actuant com a Batle de l’Ajuntament de Muro amb CIF
P0703900A i domicili social a plaça Comte d'Empuries, 1 de Muro.

ANTECEDENTS
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Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat és una entitat d’àmbit autonòmic sense ànim de
lucre, fundada a l’any 1980 i declarada d’Utilitat Pública pel Consell de Ministres en data 21 de
febrer de 1986. Disposa d'una àmplia experiència en el desenvolupament de programes, serveis i
actuacions a l'àmbit de la integració social, l'accessibilitat, l'educació, la formació i el treball per a
persones amb discapacitat.

Des de l’any 2000 gestiona el servei d’inserció laboral per a persones amb discapacitat TRÀNSIT.

Des de l’any 1980 gestiona el servei d’atenció directa a persones dins l’àmbit de la discapacitat
(SAD).

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Muro té com objecte prestar serveis de caràcter general a
tota la població resident a aquest municipi.

CLÀUSULES

Objecte
L’objecte del present conveni és formalitzar la col·laboració entre Coordinadora Balear de
Persones amb Discapacitat i l’Ajuntament de Muro.

El Serveis Socials de l’Ajuntament de Muro  facilitaran al programa TRÀNSIT informació sobre els
seus serveis.

Els tècnics i/o tècniques dels  Serveis Socials de l’Ajuntament de Muro es coordinaran amb el
programa TRÀNSIT per tal d’establir una línia de feina personalitzada amb cada persona usuària
que atenguin de forma conjunta.

Els  professionals  dels  Serveis  Socials  de l’Ajuntament  de Muro col·laboraran  amb el  programa
TRÀNSIT per facilitar la realització d’accions vinculades a projectes personals de les persones amb
discapacitat ateses, respecte als seus processos formatius i laborals o qualsevol demanda d’atenció
social que pugui sorgir.

L’Ajuntament de Muro facilitarà un espai per poder atendre correctament als residents del municipi
que facin demanda d’entrar als programes TRÀNSIT i SAD. Aquest espai està situat a carrer Bernat
Capó, 2 i estarà disponible de dilluns a divendres de 9,00 a 14,00 h reservant-lo amb antelació
segons les necessitats.

L’espai  disposa d’ordinador  amb connexió  a Internet,  amb el  paquet  Microsoft  Office,  telèfon,
fotocopiadora i fax per utilitzar amb les persones usuàries.

Coordinadora oferirà els professionals del Programa TRÀNSIT i els altres serveis de què disposa
l’entitat, per donar suport a les persones amb discapacitat del municipi.

Coordinadora facilitarà, si cal, informació sobre accessibilitat, adaptacions i ajudes tècniques.
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VIGÈNCIA
El present conveni romandrà vigent durant dos anys ( 2020-2022) tret que alguna de les parts ho
denunciï amb un preavís de 3 mesos.

En prova de la conformitat, les parts signen el conveni per duplicat  i a un sol efecte, a
Muro, a de de 2020

Sgt. Aurora Bonet Nadal Sgt. Antoni Serra Sastre
Directora Gerent de Coordinadora Batle Muro

*IMPORTANT: Totes les pàgines d’aquest conveni de col·laboració han d’estar signades en el
marge esquerre.>>

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat i

l'Ajuntament de Muro.

2.- Comunicar el present acord a la Coordinadora Balear de Persones amb discapacitat, pel seu

coneixement i els afectes oportuns.

2.5.5. Sol·licitud ajuda econòmica UGN.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 400 € en concepte
d’ajuda econòmica d’urgent necessitat a xxxxxxxxxxxxxxxxx .

2.5.6. Sol·licitud d’ajuda econòmica UGN

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 600 € en concepte
d’ajuda .

2.5.7. Sol·licitud d’ajuda econòmica.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 490,78 € en
concepte d’ajuda econòmica d’urgent necessitat.

2.6. Turisme i Zona Costanera
2.6.1. Sol·licitud relativa a la finalització del servei d’artefactes flotants Escola de Vela zona 6,
i modificació del sistema de servei d’artefactes flotants, mitjançant cita prèvia, de l’escola de
kitesurf zona 5 de platja de Muro.

2.7. Urbanisme i Obres
2.7.1. - Exp. 1800/2019, Francisco, Antonio i Margarita Sacarés Dalmau, llicència urbanística,
per a divisió horitzontal d'una parcel·la urbana, carrer Santa Anna, 59 i carrer Pare Alzina
32.

 La Junta de Govern Local, per unanimitat ,acorda:

1. Concedir als SRS. FRANCISCO SACARÉS DALMAU, ANTONIO SACARÉS DALMAU
I MARGARITA SACARÉS DALMAU, la llicència urbanística, per a DIVISIÓ
HORITZONTAL D'UNA PARCEL·LA URBANA, al  carrer  SANTA ANNA, 59,  (Pare
Alzina, 32), núm. 2019/1800, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions
generals.

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

2.7.2. - Exp. 207/2016, Maria Magdalena Mesquida Nadal, per a pròrroga de llicència
urbanística, per a construcció d'habitatge entre mitgeres, amb piscina, al carrer Cervantes, 26
A.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la Sra. MARIA MAGDALENA MESQUIDA NADAL, la pròrroga de la
llicència urbanística, PER A CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE ENTRE MITGERES AMB
PISCINA, núm. 207/2016, al carrer CERVANTES, 26 A, per la meitat del termini concedit,
d’acord amb l’article 154.3, de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears, és 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.

2.7.3. Exp. 174/2016, Pedro Antonio Amengual Carrió i Francisca Perelló Perelló, per a
pròrroga de llicència urbanística, de modificacions de les obres, que originaren l'expedient
76/2007, de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, a la parcel·la 625, del polígon 6.

La  Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:



Ajuntament de Muro

1. Concedir als Srs. PEDRO ANTONIO AMENGUAL CARRIÓ i FRANCISCA PERELLÓ
PERELLÓ, la llicència urbanística núm. 174/2016, PER A PRÒRROGA DE LA
LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE MODIFICACIONS DE LES OBRES QUE
ORIGINAREN L’EXPEDIENT 76/2007, DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT,  a  la  PARCEL·LA 625,  DEL POLÍGON 6,  per  la  meitat  del
termini concedit, d’acord amb l’article 154.3, de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes
Balears, és 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.

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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