
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2021/21
Data: 24 de maig de 2021

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

Assisteixen:

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

Així mateix assisteix el regidor Andrés Pedro Cantarellas Tugores, a l’objecte d’informar de les
seves activitats com a regidors.

S'excusen d'assistir:

Mariano Juan Serra Sabater

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 17/05/2021.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda per estudis català. 

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 coneixements de català, al Sr. xxxxx xxxxxxxxx a partir de la
nòmina de juny de 2021.

2n. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.2. Pròrroga excedència per cura de familiar.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar la pròrroga de la situació l’excedència de 3 mesos per cura de familiar a la Sra. Laura
Cano Guillermo (78.215.866-L), funcionària de carrera categoria policia local de l'Ajuntament de
Muro, des de dia 22 de juny de 2021 fins dia 21 de setembre de 2021.

El temps de permanència en aquesta situació és computable als efectes de triennis, carrera i drets en
el règim de Seguretat Social que sigui aplicable. El lloc de treball que s’ocupa s’ha de reservar,
almenys,  durant dos anys.  Un cop transcorregut  aquest període,  la reserva ho és a un lloc a la
mateixa localitat i de la mateixa retribució.

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

2.1.3. Reconeixement serveis previs. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.  Reconèixer  al  Sr.  xxxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxxx  (xxx.xxx.504-F)  els  serveis  prestats  a  les
Administracions públiques amb un total de 2.425 dies fins el dia 15 de març de 2021.

2n. Aprovar, com a data d’antiguitat, a efectes de meritació de triennis, dia 25 de juliol 2014.

3r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 2 triennis categoria C2,
dins la nòmina del mes de maig de 2021

4t. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.4. Reconeixement serveis previs. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda :

1r. Reconèixer al Sr xxxxxxx xxxxxxxx(43.131.280-R), els serveis prestats a les Administracions 
públiques amb un total de 1.122 dies fins el dia 15 de març de 2021.

2n. Aprovar, com a data d’antiguitat, a efectes de meritació de triennis, dia 17 de febrer de 2018.

3r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1 trienni categoria C2, 
meritat dia 15 de febrer de 2021, dins la nòmina del mes de maig de 2021

4t. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.5. Ajuda per a estudis. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 110,00€ en 
concepte d’ajuda de formació a la senyora xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx   xx.xxx.220-M.

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

2.1.6. Baixa voluntària plaça auxiliar administratiu. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de renúncia al nomenament com a funcionari interí,
categoria Auxiliar Administratiu d’Administració General de l’Ajuntament de Muro, del Sr. xxxx
xxxxxx xxxxxxxxx , en data 23 de maig de 2021.

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

2.1.7. Expedient de contractació del servei d'assegurança de responsabilitat civil/patrimonial
de l'Ajuntament de Muro. Declaració de procediment desert

Vist  l’expedient  de contractació  del  servei  d’assegurança  de responsabilitat  civil/patrimonial  de
l’Ajuntament de Muro, mitjançant procediment obert simplificat, aprovat per la Junta de Govern
Local de dia 3 de maig de 2021.

Atès que no s’han presentat ofertes dintre del termini concedit a l’efecte, una vegada publicat el
corresponent anunci de licitació al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació del Sector
Públic.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.  Declarar desert el procediment de contractació del servi d’assegurança de responsabilitat
civil/patrimonial de l’Ajuntament de Muro, per manca de licitadors.

Segon.  Publicar el present acord en el perfil del contractant de la Plataforma de Contractació del
Sector Públic.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Bonificacions per famílies nombroses de l’ Impost de Béns Immobles corresponent a
l’exercici 2021

Vist que dia 16 d’ abril de 2021 l ‘ Agencia Tributaria de les Illes Balears, presenta amb el registre
d’entrada 1712, la documentació per les sol·licituds per bonificacions de les famílies nombroses
2021
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1. L’article 4 de l’ordenança fiscal reguladora de l’ Impost de Béns Immobles aprovada pel Ple
de l’Ajuntament de Muro de dia 27 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 176, de 25 de desembre
de 2014) estableix una bonificació del 50 % de la quota íntegra per a famílies nombroses, als
subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i acreditin que
l'immoble és el seu domicili habitual.

2. S’han presentat 27 instàncies sol·licitant la bonificació per a l’exercici 2021

Fonaments de dret

1. Els articles 60 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2. L’article 4 de l’ordenança fiscal reguladora de l’ Impost de Béns Immobles, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de Muro de dia 27 d’ octubre de 2014 (BOIB núm. 176, de 25 de desembre de 
2014)

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Aprovar la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’ Impost de Béns Immobles per a
l’exercic 2021 als sol·licitants que s’anomenen a continuació:

DNI NOM I LLINATGES VALIDESA
TITOL

REF. CADASTRAL

43103085G CARLOS MARCH CAIMARI 07/06/2026 4692715ED0949S0006AL

43068064N ONOFRE FORNES CAPO 30/08/2021 4683838ED0948S0001KB

46688350Y AGUSTIN MARTINEZ SANCHEZ 10/01/2026 4290801ED0949S0002EG

78202213M Mª MAGDALENA ROCA BALAGUER 21/10/2027 5085522ED0958N0002UJ

37340768S ROBERTO CARLOS PENA MARTINEZ 13/09/2029 4290803ED0949S0001BF

78207217H FRANCISCO RAMIS BALLESTER 27/07/2022 4780506ED0948S0001YB

78207095B MIQUEL ANGEL CIRER AMER 16/03/2022 07039A003000550000SF

41517387H CATALINA TORTELL SUREDA 11/02/2027 4389304ED0949S0001AF

43042349B LLORENÇ PERELLO RAMIS 11/08/2026 4986617ED0948N0020JW

37340413M JAIME MORANTA PONS-ESTEL 05/11/2026 5180762ED0957N0001EX

78211521K MARGALIDA SOCIAS PETRO 24/04/2026 4789921ED0948N0019WR

18223523W JOSE MANUEL MATEU DA SILVA 17/08/2024 4779308ED0948S0018JA

78207210B JOSEP MORAGUES PUJOL 20/07/2025 4883101ED0948S0003MX

42960526E
MARIA ANTONIA SERVERA
FLAQUER

01/10/2027 4386316ED0948N0008GL

43060549H JOSE CARBONELL FONS 23/12/2021 4891801ED0949S0002YG
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X8047686D
CRISTHIAN HOR. UGOLINO
ALCANTARA

24/01/2022 0069914EE1006N0001MD

37339009G MARGARITA PAYERAS VENY 20/02/2022 07039A012005370000SH

X2741452Y FRANCISCA SPICUZZA 18/01/2022 4789922ED0948N0006QJ

43110295S JOSE MIGUEL GONZALEZ GAMEZ 06/10/2022 9969801EE00096N0085AT

41520441J ISABEL MARIA PERELLO BECERRA 29/01/2023 5081210ED0948S0001IB

37337843B MONTIEL LLABRES JUANA MARIA 10/10/2022 5182216ED0958S0002FW

43071304D MARIA JOSE GUIRADO ESTIARTE 21/05/2021 9469916EE0096N0003DH

43049557C FRANCISCA AMER SASTRE 14/08/2021 4285924ED0948N0001AS

78207211N JUAN MORAGUES PUJOL 25/04/2022 4883101ED0948S0002XZ

43092771V BARTOLOME POMAR RAMIS 06/03/2025 4785748ED0948N0001PS

43028317D JUAN BUSQUETS VIVES 28/09/2023 4688612ED0948N0002JD

43080697H SIMON PEDRO MUNAR SEGUI 27/03/2022 07039A012005000000SJ

42982361F RAFAEL PERELLO MORAGUES 12/09/2022 5082731ED0958S0001UQ

41520627S FRANCISCO AGUSTIN RAMOS LOPEZ 25/03/2024 07039A014000460000SA

18222224Z CATALINA CRESPI BUÑOLA 24/10/2023 4285930ED0948N0001GS

78207212J EUGENIO GONZALEZ MARTINEZ 15/11/2021 07039A005007950000SW

X06980719N YAYA MAHJOUBA 14/09/2021 4789908ED0948N0001HS

42946471C JOAN SEGURA PICO 23/10/2021 5186404ED0958N0001YH

43020666V JORGE VALLESPIR SERRA 05/10/2025 4882547ED0948S0001HB

78207024D JUAN PICO SALAS 25/09/2021 5180740ED0958S0001BQ

43030038M MARGARITA RAMIS FORNES 19/01/2025
5185202ED0958N0001ZH
DEDUCCIÓ 25% IBI

43052764F MARGARITA ALZAMORA CRESPI 14/05/2024 4981249ED0948S0001OB

43084226M GABRIEL FERRER SASTRE 09/08/2022 4780525ED0948S0001IB

43117649D NADAL MUÑOZ LLOMPART 26/06/2025 4884267ED0948S0001WB

43091913X ISABEL GARCIA ROMERO 23/09/2024 5082818ED0958S0001JQ

43152768F JAIME LLULL FRUTOS 03/07/2025 4386333ED0948N0003JF

41517387H CATERINA TORTELL SUREDA 11/02/2027 4389304ED0949S0001AF

43000408E MAGDALENA MORANTA PERELLO 18/06/2021 4782813ED0948S0001KB

74239981Y FERNANDO MONTOLIO BELTRAN 19/03/2026 4882555ED0948S0030SJ

37339549S JOANA SALES GELABERT 31/07/2025 4884827ED0948S0022LS

37339549S JOANA SALES GELABERT 31/07/2025 4884827ED0948S0006OW

43123590Q ANTONIO MUÑOZ MARIMON 13/01/2026 4387407ED0948N0008HL

43174771E JOSEP MARIA GRAU FERRER 11/12/2024 4290804ED0949S0002UG

X6760747N ASROUTI EL KHADIR 10/03/2023 4686803ED0948N0001YS

X8654604A KOUHATI AMAR 05/03/2022 4888924ED0948N0001QS

54627433H EL AISSAOUI EL AISSAOUI YAHYA 29/04/2023 4686810ED0948N0001LS

37342434M CRUJERA PONCE JOSE MARIA 14.11.2024 4588501ED0948N0012WB

37342434M CRUJERA PONCE JOSE MARIA 14.11.2024 4588501ED0948N0003LF
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37342434M CRUJERA PONCE JOSE MARIA 14.11.2024 4588501ED0948N0008QL

41584724B
SACARES MORAGUES M.
MAGDALENA

28.07.2021 4584118ED0948S0001GB

-Exclosos :

DNI NOM I LLINATGES MOTIU

38435915V 
DANAE AMANCAY NILO
COSTA

78216931A 
TATIANA SALOBRAR
JIMENEZ ALEGRE

MONOPARENTAL AMB 1 FILL

MONOPARENTAL AMB 1 FILL

78202403B   JERONI FLORIT MORAGUES TÍTOL FAMÍLIA NOMBROSA CADUCAT

2. Notificar la present resolució a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la seva
tramitació i als efectes oportuns.
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2.2.2. Bonificacions per famílies nombroses de la Taxa per la prestació de serveis de recollida
de residus sòlids urbans corresponent a l’exercici 2021

Vist que dia 16 d’ abril de 2021 l ‘Agencia Tributaria de les Illes Balears, presenta amb el registre
d’entrada 1712, la documentació per les sol·licituds per bonificacions de les famílies nombroses
2021

1. L’article  7A de l’ordenança  fiscal  reguladora  de  la  Taxa per  la  prestació  de serveis  de
recollida de residus sòlids urbans i el seu tractament, transferència i transport aprovada pel
Ple de l’Ajuntament de Muro de dia 13 de desembre de 2018 (BOIB núm. 157, de 15 de
desembre  de  2018)  estableix una  bonificació  del  50% a  la  taxa  per  a  la  recollida  i  el
tractament dels residus urbans als habitatges establerts a l’epígraf 1 i 1B als subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i acreditin que l'immoble és
el seu domicili habitual.

2. S’han presentat 27 instàncies sol·licitant la bonificació per a l’exercici 2021

Fonaments de dret

1. Els articles 60 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

2. L’article 7A de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de recollida 
de residus sòlids urbans i el seu tractament, transferència i transport aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament de Muro de dia 13 de desembre de 2018 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 
2018)

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Aprovar la bonificació del 50% a la taxa per a la recollida i el tractament dels residus urbans
als habitatges establerts a l’epígraf 1 i 1B per a l’exercici 2021 als sol·licitants que
s’anomenen a continuació:

DNI NOM I LLINATGES VALIDESA
TITOL

REF. CADASTRAL

X6241219P
YVONNE RUTH MARH CAIMARI GEB
HUSCHENREUTER

07/06/2026 4692715ED0949S0006AL

43068064N ONOFRE FORNES CAPO 30/08/2021 4683838ED0948S0001KB

46688350Y AGUSTIN MARTINEZ SANCHEZ 10/01/2026 4290801ED0949S0002EG

78202213M Mª MAGDALENA ROCA BALAGUER 21/10/2027 5085522ED0958N0002UJ

41524892W MARIA ISABEL IBAÑEZ LORENTE 13/09/2029 4290803ED0949S0001BF
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78207217H FRANCISCO RAMIS BALLESTER 27/07/2022 4780506ED0948S0001YB

78207095B MIQUEL ANGEL CIRER AMER 16/03/2022 07039A003000550000SF

41517387H CATALINA TORTELL SUREDA 11/02/2027 4389304ED0949S0001AF

43042349B LLORENÇ PERELLO RAMIS 11/08/2026 4986617ED0948N0020JW

37340413M JAIME MORANTA PONS-ESTEL 05/11/2026 5180762ED0957N0001EX

78211521K MARGALIDA SOCIAS PETRO 24/04/2026 4789921ED0948N0019WR

18223523W JOSE MIGUEL MATEU DA SILVA 17/08/2024 4779308ED0948S0018JA

78207210B JOSEP MORAGUES PUJOL 20/07/2025 4883101ED0948S0003MX

42960526E MARIA ANTONIA SERVERA FLAQUER 01/10/2027 4386316ED0948N0008GL

43060549H JOSE CARBONELL FONS 23/12/2021 4891801ED0949S0002YG

42313545P SILVA SOUZA MAIA DA 24/01/2022 0069914EE1006N0001MD

37339009G MARGARITA PAYERAS VENY 20/02/2022 07039A012005370000SH

X2741452Y FRANCISCA SPICUZZA 18/01/2022 4789922ED0948N0006QJ

43110295 S JOSE MIGUEL GONZALEZ GAMEZ 06/10/2022 9969801EE00096N0085AT

41520441J ISABEL MARIA PERELLO BECERRA 29/01/2023 5081210ED0948S0001IB

37337843B MONTIEL LLABRES JUANA MARIA 10/10/2022 5182216ED0958S0002FW

18225620Y ANTONIA RAMIS PAYERAS 11/11/2023 4791818ED0949S0001QF

43071304D MARIA JOSE GUIRADO ESTIARTE 21/05/2021 9469916EE0096N0003DH

43049557C FRANCISCA AMER SASTRE 14/08/2021 4285924ED0948N0001AS

78207211N JUAN MORAGUES PUJOL 25/04/2022 4883101ED0948S0002XZ

43092771V BARTOLOME POMAR RAMIS 06/03/2025 4785748ED0948N0001PS

43028317D JUAN BUSQUETS VIVES 28/09/2023 4688612ED0948N0002JD

43080697H SIMON PEDRO MUNAR SEGUI 27/03/2022 07039A012005000000SJ

41520627 S FRANCISCO AGUSTIN RAMOS LOPEZ 25/03/2024 07039A014000460000SA

18223636T ANDRES AGUILERA GONZALEZ 17/01/2026 4883901ED0948S0002IZ

18222224Z CATALINA CRESPI BUÑOLA 24/10/2023 4285930ED0948N0001GS

78207212J EUGENIO GONZALEZ MARTINEZ 15/11/2021 07039A005007950000SW

X06980719N YAYA MAHJOUBA 14/09/2021 4789908ED0948N0001HS

42946471C JOAN SEGURA PICO 23/10/2021 5186404ED0958N0001YH

43020666V JORGE VALLESPIR SERRA 05/10/2025 4882547ED0948S0001HB

78207024D JUAN PICO SALAS 25/09/2021 5180740ED0958S0001BQ

43030038M MARGARITA RAMIS FORNES 19/01/2025 5185202ED0958N0001ZH

43052764F MARGARITA ALZAMORA CRESPI 14/05/2024 4981249ED0948S0001OB

43084226M GABRIEL FERRER SASTRE 09/08/2022 4780525ED0948S0001IB

43117649D NADAL MUÑOZ LLOMPART 26/06/2025 4884267ED0948S0001WB

78211929S FRANCISCO MARMOL MOLINA 23/09/2024 5082818ED0958S0001JQ

42152768F JAIME LLULL FRUTOS 03/07/2025 4386333ED0948N0003JF

41517387H CATERINA TORTELL SUREDA 11/02/2027 4389304ED0949S0001AF

43000408E MAGDALENA MORANTA PERELLO 18/06/2021 4782813ED0948S0001KB
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74239981Y FERNANDO MONTOLIO BELTRAN 19/03/2026 4882555ED0948S0030SJ

41518947Z AGNES RAMIS FLORIT 29/07/2040 4789913ED0948N0001AS

37339549S JOANA SALES GELABERT 31/07/2025 4884827ED0948S0022LS

43160868B ANTONIA MORAGUES SEGUI 13/01/2026 4387407ED0948N0008HL

43174771E JOSEP MARIA GRAU FERRER 11/12/2024 4290804ED0949S0002UG

X6760747N ASROUTI EL KHADIR 10/03/2023 4686803ED0948N0001YS

X8654604A KOUHATI AMAR 05/03/2022 4888924ED0948N0001QS

54627433H EL AISSAOUI EL AISSAOUI YAHYA 29/04/2023 4686810ED0948N0001LS

37342434M CRUJERA PONCE JOSE MARIA 14.11.2024 4588501ED0948N0012WB

41584724B
SACARES MORAGUES M.
MAGDALENA

28.07.2021 4584118ED0948S0001GB

-Exclosos:

DNI NOM I LLINATGES MOTIU

38435915V 
DANAE AMANCAY NILO
COSTA

78216931A 
TATIANA SALOBRAR
JIMENEZ ALEGRE

MONOPARENTAL AMB 1 FILL

MONOPARENTAL AMB 1 FILL

78202403B   JERONI FLORIT MORAGUES TÍTOL FAMÍLIA NOMBROSA CADUCAT

2. Notificar la present resolució a l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la seva
tramitació i als efectes oportuns.
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No s’està alterant l’objecte dels contractes per evitar l’aplicació de les regles generals de 

contractació.

No s’està fraccionant irregularment l’objecte dels contractes per evitar el procediment o la 

publicitat que els correspondria.

No hi ha concatenació, any rere any, d’aquests contractes menors.

2.2.3. Aprovació de contractes menors

Vists els informes dels regidors de l’Ajuntament de Muro relatius als contractes menors que es
relacionen.

Atès l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual

es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i donat que:

PRIMER. Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes:

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
6.674,74 euros.

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

3r.- Incorporar les factures,  d’acord amb l’article  118 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent les obligacions i que es tramitin els
pagaments corresponents.

4t.- Que es publiquin els contractes menors al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-,
comprenent la informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i
la identitat de l’adjudicatari.

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

2.2.4. Aprovació bestretes de Caixa fixa
2.2.5.
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Vist que amb data de 04.02.2021, va ser sol·licitat per els regidors amb delegacions de gestió , una
bestreta de caixa fixa per import de 181.747,33 euros, a fi d'atendre despeses corrents de caràcter
periòdic o repetitiu com a dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable,
conservació, atencions protocol·làries, i unes altres de similars característiques.

Vist que amb data 08.02.2021, per resolució de batlia N.º 2021/213 es va aprovar l'autorització de
pagaments amb el caràcter de «bestreta de caixa fixa», nomenant habilitat pagador a Joan Moragues
Pujol.

Vist  que  s’ha  presentat  per  l’habilitat,  compte  justificatiu  i  a  l’aplicatiu  comptable  figuren  els
documents que la suporten.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe d'Intervenció, i de conformitat amb allò
estipulat a la Base 44 de les Bases d’execució del pressupost municipal,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa autoritzat mitjançant Resolució
de Batlia de data 8.02.2021, amb nombre de deslliurament 2021/213, per import de 8.051,42 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.

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

Urbanisme i Obres.

2.2.6. Exp. 46/2017, Pedro Segura Verdaguer, llicència urbanística, per a modificacions en el
transcurs de  les  obres  consistents  en la  legalització  de dependències  agrícoles  i  finalització
d'obres a explotació agrària, a la parcel·la 364 del polígon 6.

Examinat l'expedient d'obres núm. 46/2017, del que és promotor el SR. PEDRO SEGURA
VERDAGUER, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm.
4367, de data 2 de desembre de 2020, sol·licita llicència urbanística per a les obres, de
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA
LEGALITZACIÓ DE DEPENDÈNCIES  AGRÍCOLES  I  FINALITZACIÓ  D'OBRES  EN
EXPLOTACIÓ AGRÀRIA, a les PARCEL·LES 364 I 365, DEL POLÍGON 6, (REF. CAD.
07039A006003640000SP I  7039A006003650000SL),  d'aquest  terme  municipal,  segons  projecte
projecte bàsic i executiu redactat  per l’enginyer  tècnic  agrícola  José Juan Servera Tous,  de data
novembre de 2020, visat pel COETAIB amb núm. VE 16/17, de data 23 d’abril de 2021, i baix la
direcció facultativa de l’enginyer redactor del projecte.

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 agrària.

Atès l’informe favorable del Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari, de la Direcció General
d’Agricultura i Ramaderia, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les
Illes Balears, de data 4 de gener de 2021.

Atès l’acord favorable, de data 29 de març de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
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Vist l'informe tècnic, de data 4 de maig de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 7 de maig de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  al  SR. PEDRO SEGURA VERDAGUER,  la llicència  urbanística d’obres, per a
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA
LEGALITZACIÓ DE DEPENDÈNCIES AGRÍCOLES I  FINALITZACIÓ D'OBRES EN
EXPLOTACIÓ AGRÀRIA, a les PARCEL·LES 364 I 365, DEL POLÍGON 6, núm.
46/2017, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites, a
l’informe favorable del Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari, de la Direcció
General d’Agricultura i Ramaderia, de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
del Govern de les Illes Balears, de data 4 de gener de 2021, i a l’acord favorable, de data 29
de març de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria de 2020, els quals formen part de
l’expedient i s’adjunten còpies, i a les següent prescripció:

 Haurà de complir les mateixes condicions de la llicència inicial.

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

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

2.2.7. Exp. 199/2001, Catalina Pons Molinas, llicència urbanística, per a modificacions en el
transcurs de les obres de construcció d'habitatge entre mitgeres i enderroc, al carrer Santa
Anna, 30.

Examinat  l'expedient  d'obres núm. 199/2001,  del  que és promotora  la  SRA. CATALINA PONS
MOLINAS, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 209, de
data 24 de gener de 2020, sol·licita llicència urbanística, per a les obres de MODIFICACIONS EN
EL TRANSCURS DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I ENDERROC, AL CARRER SANTA ANNA, 30, (REF.
CAD. 4985315ED0948N0001GS), d'aquest terme municipal, segons projecte projecte bàsic i executiu
redactat per l’arquitecte Sr. Antoni Perelló Pons, amb plànols 3 (06), variacions (projecte) de data
setembre 2001 + (estat actual), de data octubre de 2019, plànols 1 (06) a 3 (06), visats pel COAIB,
amb núm. 1/0765, de data 23 de desembre de 2019, i baix la direcció facultativa de l’arquitecte
redactor del projecte.
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Resultant que els terrenys on es preveu executar les obres estan situats en sòl urbà. 

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

Vist l'informe tècnic, de data 10 de maig de 2021, emès per l’arquitecte tècnica 

municipal, segons el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques 

municipals.

Vist l'informe, de data 12 de maig de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la SRA. CATALINA PONS MOLINAS, la llicència urbanística d’obres, per a
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA
CONSTRUCCIÓ  D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE  MITGERES  I  ENDERROC,
AL CARRER SANTA ANNA, 30, núm. 199/2001, 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 inicial.

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

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

2.2.8. Exp. 86/2017, Negret Lloguers, CB, llicència d'ocupació o de primera utilització, per a
construcció de dos habitatges adossats amb piscina, a l'Avinguda de S'Albufera, 9, solar 5,
Polígon 7 i 16, Platja de Muro.

Examinat l’expedient d'obres núm. 86/2017, del que és promotor el Sr. Antoni Cañellas Cladera, en
representació de l’entitat NEGRET LLOGUERS, C.B., el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada,
en aquest Ajuntament, amb el núm. 1836, de data 22 d´abril de 2021, sol·licita llicència urbanística
d’ocupació o de primera utilització, per a les obres de CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES
ADOSSATS AMB PISCINA, a l’AVINGUDA DE S’ALBUFERA, 9, SOLAR 5, POLÍGON 7 I 16,
PLATJA DE MURO, (REF. CAD. 0160702EE1006S0001LZ), d'aquest terme municipal.
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Vist l'informe tècnic, de data 13 de maig de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el 
qual, en línies generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.

Vist l'informe, de data, 14 de maig de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  al  Sr.  Antoni  Cañellas  Cladera,  en  representació  de  l’entitat  NEGRET
LLOGUERS, C.B., la llicència urbanística d’ocupació o de primera utilització, de les
obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm. 86/2017, consistents en la
CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES ADOSSATS AMB PISCINA, a
l’AVINGUDA DE S’ALBUFERA, 9, SOLAR 5, POLÍGON 7 I  16,  PLATJA DE
MURO.

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

2.2.9. Exp. 216/2016, Gregorio Noceras Serra, llicència d'ocupació o de primera utilització,
per a legalització d'ampliació a habitatge a un edifici plurifamiliar, que consisteix en un canvi
d'ús del magatzem existent i un nou porxo, al carrer Martorell, 2.

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

1. Concedir al Sr. GREGORIO NOCERAS SERRA, la llicència urbanística d’ocupació
o de primera utilització, de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística
núm. 216/2016, consistents en la LEGALITZACIÓ D’AMPLIACIÓ A HABITATGE
A UN EDIFICI PLURIFAMILIAR, QUE CONSISTEIX EN UN CANVI D’ÚS DEL
MAGATZEM EXISTENT I UN NOU PORXO, al carrer MARTORELL, 2.

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

2.2.10. Expedient de contractació d’obra per a la instal·lació de dos ascensors a la 
residència Reina Sofia. Adjudicació del contracte.

Vist l’expedient de contractació tramitat, i vist l’acta de la Mesa de Contractació de data 10 de maig
de 2021 sobre adjudicació a favor de l’empresa BALEAR DE ASCENSORES SL, amb NIF
B07088826, per import total de 63.818,17 euros (IVA inclòs).

Atès que l'empresa ha aportat la documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva.

Examinada la documentació, i de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona 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.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r- Adjudicar el contracte  d’obra per a la instal·lació de dos ascensors a la residència Reina Sofia,
amb una durada de 7 setmanes prorrogable fins 25 dies més, a l'empresa BALEAR DE
ASCENSORES SL, amb NIF B07088826, per l'import total de 63.818,17 euros (52.183,46 euros y
10.958,53 euros (21% IVA) para la ejecución de la obra + 614,71 euros y 61,47 (10% IVA) para la
gestión de residuos, amb les condicions que es detallen en els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars i en el projecte tècnic.

2n- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

3r- Designar com a responsable del contracte a l’arquitecta municipal, Miquela Costa Ramis . 

4r- Notificar l'adjudicació al licitador que no ha resultat adjudicatari.

5è- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.

2.2.11.Expedient de contractació d’obra per a la instal·lació d’un ascensor a la biblioteca 
municipal de Muro. Adjudicació del contracte.

Vist l’expedient de contractació tramitat, i vist l’acta de la Mesa de Contractació de data 10 de maig
de 2021 sobre adjudicació a favor de l’empresa BALEAR DE ASCENSORES SL, amb NIF
B07088826, per import total de 31.967,10 euros (IVA inclòs).

Atès que l'empresa ha aportat la documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva.

Examinada la documentació, i de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona 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.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r- Adjudicar el contracte d’obra per a la instal·lació d’un ascensor a la biblioteca municipal de
Muro, amb una durada de 5 setmanes prorrogable fins 18 dies més, a l'empresa BALEAR DE
ASCENSORES SL, amb NIF B07088826, per l'import total de 31.967,10 euros (25.804,38 euros y
5.418,92 euros (21% IVA) para la ejecución de la obra + 614,71 euros y 61,47 (10% IVA) para la
gestión de residuos), amb les condicions que es detallen en els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars i en el projecte tècnic.

2n- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

3r- Designar com a responsable del contracte a l’arquitecta municipal, Miquela Costa Ramis . 
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4r- Notificar l'adjudicació al licitador que no ha resultat adjudicatari.

5è- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.

3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1. Nomenament de la directora facultativa i coordinadora de seguretat i salut de l’obra de
«Millora de les condicions d’accessibilitat al parc infantil de Santa Catalina Tomàs»

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

Vist el projecte de millora de les condicions d’accessibilitat universal al parc infantil Santa Catalina
Thomas, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. José Iglesias Estellés (expedient núm.
2020/1247).

Atès el conveni subscrit amb el Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del
Consell de Mallorca en el marc de la Convocatòria subvencions pluriennals 2020-2021 per dur a
terme  obres  d’inversió  de  competència  municipal,  adquisició  de  vehicles  i  d’immobles  per  a  la
prestació de serveis de competència municipal, i sufragar honoraris de redacció de projectes i de
direcció d’obres (expedient núm. 2020/1116).

Atès l’expedient de contractació d’obres per a la millora de les condicions d’accessibilitat universal 
al parc infantil de Santa Catalina Tomàs.

Atès que el 10/05/2021, la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el contracte d’obres a
l’empresa OURI ENTRETENIMIENTOS, SL, i designar com a responsable del contracte a 
l’arquitecta municipal Sra. Miquela Costa Ramis.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r – Nomenar directora facultativa de l’obra indicada en l’assumpte i coordinadora de seguretat i 
salut durant la fase d’obra a l’arquitecta municipal Sra. Miquela Costa Ramis.

2n – Notificar el present acord de nomenament a la persona interessada (directora de l’obra i 
coordinadora de seguretat i salut) i a l’empresa adjudicatària del contracte d’obres.

3.2. Esports
3.2.1. Contracte menor d'obra per la reparació de la canonada d'aigües residuals al
poliesportiu.

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

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

<< Necessitat a satisfer
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OBRA DE REPARACIÓ DE LA CANONADA D’AIGÜES RESIDUALS DEL BAR 
POLIESPORTIU.

Característiques del contracte
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: OBRA DE REPARACIÓ DE LA CANONADA D’AIGÜES RESIDUALS 
DEL BAR POLIESPORTIU.
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR 
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 5688,002 € IVA: 1194,48 € 
Preu: 6.882,48 €
Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: AQUA ENJOY MALLORCA S.L. 
NIF/CIF: B57804395.

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

S’adjunten pressuposts sol·licitats.

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 d’obres al contractista AQUA ENJOY MALLORCA SL, NIF
B57804395, per un import de 6.882,48 € (IVA inclòs).

2n.-  Aprovar  la  despesa corresponent  a l’adjudicació de la  contractació  amb càrrec a l’aplicació
3420.21200 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzada l’obra, 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, i es tramiti el pagament si procedeix.

4t.- El contractista haurà de presentar la factura en format electrònic a través de la plataforma FACe.

5è. - Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, comprenent la informació a
publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari.

6è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:15
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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