Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2021/42
Data: 25 d'octubre de 2021
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’acta anterior
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 18/10/2021.
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Reducció jornada.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
1r. Concedir a la Sra. xxxxxxxx xxxx xxxx (xx.xxx.xxx-), personal laboral en règim d’interinitat
categoria auxiliar de clínica, autorització per a la reducció de jornada laboral d‘un 50% per raons de
guarda legal de menor de dotze anys, a partir de dia 1 de novembre de 2021 i amb la deducció de les
retribucions que correspongui.
2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.2. Llicència sense retribució.
La Junta de Govern Local per unanimitat, acorda:
1r. Concedir a la Sra. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx.xxx.xxx-E), personal laboral en règim
d’interinitat categoria auxiliar de clínica, una llicència sense retribució per assumptes propis des de
dia 20 de desembre de 2021 fins dia 10 de gener de 2022; amb l’advertiment que, d’acord amb
l’article 14.5 del Decret 47/1995, la treballadora no tendrà dret a cap retribució durant la llicència, i
tampoc causarà baixa en el règim general de la Seguretat Social.
2n. Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns
2.1.3. Ajuda Social. Dies lliures per títol català.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Acceptar la renúncia del plus mensual de 31,85€ en concepte d’ajuda social per títol de català al
Sr. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xx.xxx.481-C) a partir del mes de novembre de 2021.
2n. Autoritzar al Sr. xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx.xxx.481-C) el gaudiment de 1 dia lliure mensual
addicional per coneixements del nivell de català C1 a partir del mes de novembre de 2021.
3r. Notificar el present acord a l´interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns
2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Ajornament de pagament de l’ICIO de l’expedient urbanístic 2019/927.
Vist l’informe de tresoreria-intervenció que literalment diu:
Informe sobre sol·licitud de RAFAEL RAMIS CERDÀ DNI 37338620Y d’ajornament de
pagament de l’ICIO de l’expedient urbanístic 2019/927, per un import de 6.599,04 €.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Aprovar l’ajornament sol·licitat pel Sr. xxxxx xxxx xxxxxà, informat favorablement per
tresoreria-intervenció.
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.2.2. Aprovació de bestretes de caixa fixa
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 5.720,87 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.
2.2.3. 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
10.389,44 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.
Esports
2.2.4. Expedient de contractació de les obres per a les instal·lacions de tractament
d’aigua, filtració piscina del poliesportiu de Muro, mitjançant procediment obert
simplificat (exp. 22/2021).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
amb varis criteris d’adjudicació, per les obres d’instal·lacions de tractament d’aigua,
filtració piscina del poliesportiu de Muro , amb una durada d’1 mes, prorrogable per 2
setmanes més, amb un pressupost base de licitació per import de 178.790,52 euros, IVA
inclòs, convocant la seva licitació.
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SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2021, la despesa derivada del present contracte,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.63306 del vigent pressupost municipal de
2021.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert
simplificat.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i
el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les
ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.
SISÈ. Designar als membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant:
-

El Sr. Antoni Serra Sastre, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de la
Mesa.
La Sra. Catalina Mª Balaguer Fuster, TAG de l'Ajuntament, que actuarà com a
Secretari de la Mesa.
El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l’Ajuntament, Vocal
El Sr. José Gómez de la Cruz, Interventor de la Corporació, Vocal.
El Sr. Francisco Sabater Mulet, Secretari de la Corporació, Vocal.

2.3. Sanitat i Serveis Socials
2.3.1. Expedient de contractació del subministrament d’un vehicle isotermo per a
repartiment de menjar 100% elèctric per a ús dels serveis socials, mitjançant
procediment obert simplificat (exp. 23/2021).
Vista la memòria justificativa de la necessitat del contracte, redactada per l’enginyer
municipal, Miloud El Yazidi Haitof.
Atès que a tal efecte han estat redactats Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques, els quals han de regir el contracte.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació
mitjançant procediment obert simplificat, amb un únic criteris d’adjudicació.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, 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
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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:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat,
amb un únic criteris d’adjudicació, pel subministrament d’un vehicle isoterm per a
repartiment de menjar 100% elèctric per a ús dels serveis socials, amb un pressupost base
de licitació per import de 53.773,61 euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.
SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2021, la despesa derivada del present contracte,
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2330.62400 del vigent pressupost municipal de
2021.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert
simplificat.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest
dia de publicació de l'anunci de licitació.
SISÈ. Designar als membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició en
el perfil de contractant:
-

El Sr. Antoni Serra Sastre, Batle-President o regidor en qui delegui, com a
President de la Mesa.
La Sra. Catalina Mª Balaguer Fuster, TAG de l'Ajuntament, que actuarà com a
Secretari de la Mesa.
El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l’Ajuntament, Vocal
El Sr. José Gómez de la Cruz, Interventor de la Corporació, Vocal.
El Sr. Francisco Sabater Mulet, Secretari de la Corporació, Vocal.

2.4. Urbanisme i Obres
2.4.1. Exp. 695/2020, Matthias Klahr i Katrin Klahr, llicència urbanística, per a
projecte bàsic de reforma i enderroc parcial a habitatge unifamiliar entre mitgeres,
al carrer Joan Gamundí i Ballester, 5.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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1. Concedir als SRS. MATTHIAS KLAHR i KATRIN KLAHR,, la llicència urbanística per a
REFORMA I ENDERROC PARCIAL A HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, al CARRER JOAN GAMUNDÍ I BALLESTER, 5, núm. 695/2020,
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 27 de maig de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el qual
forma part de l’expedient i s’adjunta còpia.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 160.251,20 €., amb la taxa pagada de
961,51 € i l’ICIO a pagar de 3.942,18 €.
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:
•
•
•
•

Full d’estadística emplenat.
Nomenament de l’empresa constructora i TC1, TC2 o rebut d’autònom.
Estudi de seguretat i salut, si pertoca.
Contracte formalitzat amb el Mac Insular per la gestió del residus de l’obra.

2.4.2. Exp. 1649/2021, Francisca Petro Serra, llicència urbanística, per a agrupació de dues
finques registrals, a la parcel·la 128 del polígon 2.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.- Concedir a la Sra. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, la llicència urbanística d’agrupació de
parcel·les, expedient núm. 1649/2021, 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.
2.4.3. Exp. 172/2016, Lorenzo Crespí Català, llicència d'ocupació o de primera utilització, per
a habitatge unifamiliar aïllat i piscina, i modificacions en el transcurs de les obres, a les
parcel·les 952, 953, 954 i 1145, del polígon 5.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al Sr. LORENZO CRESPÍ CATALÀ, la llicència d’ocupació o de primera
utilització, de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm. 172/2016,
consistents en la CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA, I
MODIFICACIONS, A LES PARCEL·LES 952, 953, 954 i 1145, DEL POLÍGON 5.

Ajuntament de Muro

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

2.4.4. Exp. 759/2021, Pedro Juan Munar Malondra, llicència urbanística, per a agrupació de
les parcel·les 1650 i 1651, del polígon 4.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.- Concedir al SR. PEDRO JUAN MUNAR MALONDRA, la llicència urbanística d’agrupació de
parcel·les, expedient núm. 759/2021, 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.
1. Acord urgent
1.1. Educació i Joventut
1.1.1. Addenda al conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament
de Muro per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les
condicions educatives de la primera infància
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vista la proposta d’addenda que literalment diu:
<<Addenda al conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de
Muro per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les
condicions educatives de la primera infància
Parts
Martí X. March Cerdà, conseller d’Educació i Formació Professional, nomenat pel Decret
9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el cessament i
el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats que li
atribueixen l’article 11.c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Antoni Serra Sastre batle de l’Ajuntament de Muro, nomenat pel Ple de la corporació municipal
en data 15 de juny de 2019, en nom i representació de l’Ajuntament en l’exercici de les facultats
atribuïdes per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Antecedents
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1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, segons la redacció establerta per la Llei
orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, estableix, en l’article 12, que els centres que acullin de manera regular durant
el calendari escolar infants entre zero i tres anys hauran de ser autoritzats per les
administracions educatives com a centres d’educació infantil.
2. L’article 14.7 de la mateixa Llei indica que el Govern, en col·laboració amb les comunitats
autònomes, ha de determinar els continguts educatius del primer cicle de l’educació infantil.
Així mateix, ha de regular els requisits de titulació dels seus professionals i els que hagin de
complir els centres que imparteixin aquest cicle, relatius, en tot cas, a la relació numèrica
alumne-professor, a les instal·lacions i al nombre de llocs escolars.
3. L’article 15.1 especifica que les administracions públiques han d’incrementar
progressivament l’oferta de places públiques en el primer cicle amb el fi d’atendre totes les
sol·licituds d’escolarització de la població infantil de zero a tres anys. Així mateix, han de
coordinar les polítiques entre elles i altres entitats per assegurar l’oferta d’aquest cicle. Amb
aquest fi, han de determinar les condicions en les quals es poden establir convenis amb les
corporacions locals, altres administracions i entitats sense ànim de lucre. Tots els centres
resultants han d’estar autoritzats i supervisats per l’Administració educativa i supervisats per
ella.
4. La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància il’adolescència de les
Illes Balears, determina, en l’article 37, que, d’acord amb la legislació bàsica de l’Estat, les
persones menors d’edat tenen dret, des del seu naixement, a l’educació i a rebre una formació
integral que garanteixi el ple desenvolupament de les seves capacitats, de la identitat personal
des que neixen, des del si de la família, amb la col·laboració de les administracions públiques de
les Illes Balears.
5. L’article 3 del Text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels
centres de primer cicle d’educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol, estableix
que les administracions públiques han de promoure l’oferta suficient de places de primer cicle
d’educació infantil, d’acord amb les necessitats de cada nucli de població. A tal fi, han de
determinar les condicions en les quals poden establir-se convenis amb les corporacions locals i
altres administracions.
6. Així mateix, el Govern de les Illes Balears, mitjançant el Decret 67/2008, de 6 de juny, pel
qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació
primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, regula l’ordenació general dels
ensenyaments a les Illes Balears. D’aquesta manera, la legislació d’àmbit local i la legislació
educativa preveuen la regulació de la cooperació entre les corporacions locals i les
administracions educatives. La Conselleria d’Educació i Formació Professional, en les seves
actuacions prioritàries, preveu el foment de l’oferta d’una xarxa d’escoles infantils que doni
resposta, en matèria educativa, als infants de zero a tres anys.
7. El Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils
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públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret
30/2020, de 28 de setembre, estableix en el seu redactat la relació entre la Conselleria
d’Educació i Formació Professional, altres administracions i entitats privades titulars de centres
de primer cicle d’educació infantil.
8. El Text consolidat esmentat en el punt anterior estableix que les entitats públiques
interessades a formar part de la xarxa d’escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears han de subscriure convenis amb la conselleria competent en matèria
d’educació, l’objecte dels quals pot ser la creació i consolidació de places de primer cicle
d’educació infantil, entenent per creació de noves places públiques de primer cicle d’educació
infantil l’ampliació de l’oferta de places en aquesta etapa educativa, i per consolidació les
actuacions d’adaptació necessàries dels espais i dels equipaments perquè unitats que ja estiguin
en funcionament sense l’autorització administrativa educativa corresponent puguin obtenir
l’autorització d’acord amb el que preveu el Text consolidat aprovat pel Decret 23/2020.
9. En el BOIB núm. 204, de 5 de desembre de 2020, es va publicar la Resolució del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts
corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de
primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment
infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació
infantil. El punt cinquè de l’apartat quinzè de l’esmentada Resolució estableix que les entitats
beneficiàries han de tenir signat el conveni de Col·laboració per la incorporació a la xarxa
d’escoles infantils de les Illes Balears, establert en el Text consolidat del Decret pel qual
s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la
primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut de la Primera
Infància, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre (en endavant, conveni de xarxa).
10 En el BOIB núm. 82, de 22 de juny de 2021, es va publicar la Resolució del conseller
d’Educació i Formació professional de 16 de juny de 2021 per la qual s’amplia el crèdit i es
modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de
2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i
consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de
centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en
centres educatius de primer cicle d’educació infantil.
11. A causa de les dificultats tècniques de les diferents entitats públiques beneficiàries dels ajuts
per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil, es considera
necessari que la Conselleria d’Educació i Formació professional, mitjançant l’Institut per a
l’Educació de la Primera Infància, fent exercici de les competències en matèria d’educació i
donada l’experiència en l’autorització i construcció de centres educatius, aporti
l’acompanyament i l’assessorament necessaris a aquestes entitats per dur a terme, amb garanties
per als infants, l’execució de les places que són objecte dels ajuts abans esmentats. A més, els
terminis de justificació de la convocatòria d’ajuts per a la creació i consolidació de places
públiques van lligats als terminis de justificació del Pla de Recuperació, Transformació i
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Resiliència, segons l’acordat en la Comissió General d’Educació de la Conferència Sectorial
d’Educació el 15 d’abril de 2021, en què s’establiren els criteris de repartiment dels fons del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de zero a tres anys. Per tant, l’execució
dels projectes i de les obres no poden patir demores derivades de les dificultats de gestió que
puguin tenir les entitats públiques beneficiàries.
12. Per dur a terme aquest acompanyament i assessorament s’ha aprovat la convocatòria d’ajuts
en espècie mitjançant Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 d’agost
de 2021, en el punt dotzè de la qual es preveu que s’ha de subscriure una addenda al conveni de
Col·laboració per la incorporació a la xarxa d’escoles infantils públiques previst ene l Decret
30/2020, per instrumentar la cooperació i l’assessorament d’acord amb les sol·licituds
presentades a aquesta convocatòria, i l’aportació per part del Govern del mitjà propi
(TRAGSATEC) per a l’execució de les actuacions objecte d’ajut.
13. L’article 5 del Reial decret 69/2019, de 15 de febrer, pel qual es desenvolupa el règim
jurídic de l’Empresa de Transformació Agrària, SA, SME, MP (TRAGSA) i de la seva filial
Tecnologies i Serveis Agraris, SA, SME, MP (TRAGSATEC), regula l’aportació de TRAGSA i
les seves filials per l’Administració de l’Estat i per la de les comunitats autònomes, en les seves
relacions de cooperació amb altres administracions o subjectes juridicopúblics, la qual s’ha
d’instrumentar a través d’un conveni de col·laboració entre administracions, amb indicació de
l’interès públic que justifica la subscripció, les actuacions a desenvolupar i l’aportació de
cadascuna de les parts.
14. La disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic,
estableix que TRAGSA i TRAGSATEC estaran obligades a satisfer les necessitats de les
entitats del sector públic de les quals són mitjans propis personificats en la consecució dels seus
objectius d’interès públic mitjançant la realització, per encàrrec d’aquests, de la planificació,
organització, investigació, desenvolupament, innovació, gestió, administració i supervisió de
qualsevol tipus d’assistències i serveis tècnics en els àmbits d’actuació assenyalats en l’apartat
anterior, o mitjançant l’adaptació i aplicació de l’experiència i coneixements desenvolupats en
aquests àmbits a altres sectors de l’activitat administrativa.Entre les activitats que constitueixen
l’objecte social de l’entitat TRAGSATEC es troben, regulades en l’article 2.h) dels seus
Estatuts, la d’elaborar o dur aterme tot tipus d’estudis, plans, projectes, direccions d’obra,
memòries, informes, dictàmens i, en general, totes les activitats d’enginyeria i assessorament
tècnic, informàtic, econòmic o social, i qualsevol tipus de consultoria i d’assistència tècnica i
formativa en matèria de gestió,organització, recopilació, tractament i digitalització documental,
de gestió [...] per a les diferents administracions públiques, així com els seus organismes
dependents i les entitats de qualsevol naturalesa vinculades a aquelles.
15. A més dels antecedents ja citats en el conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Muro per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle
d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància, subscrit en data 27
d’octubre de 2021, l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix que la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració
local i la de l’estat i autonòmica podrà fer-se mitjançant consorcis o convenis que subscrigui.
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Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquesta
addenda, d’acord amb les següents
Clàusules
Primera
Objecte
L’objecte d’aquesta addenda és:
1. Fixar la col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria
d’Educació i Formació Professional, i l’Ajuntament de Muro per millorar l’oferta de places
públiques de primer cicle d’educació infantil, atenent les necessitats d’acompanyament i
assessorament en relació amb la convocatòria d’ajuts en espècie publicada mitjançant Resolució
del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 d’agost de 2021 (BOIB núm.114, de 26
d’agost de 2021).

2 L’aportació, per part de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a
través de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, del mitjà propi Tecnologies i
Serveis Agraris, SA, SME, MP (TRAGSATEC) a l’Ajuntament de Muro per a l’acompanyament i
assessorament prevists en la convocatòria d’ajuts en espècie esmentada en el punt anterior.

3. La descripció tècnica de les actuacions a executar, així com la memòria econòmica, es
recullen en els annexos I i II, que, signats per ambdues parts, formen part inseparable d’aquesta
addenda.

Segona
Compromisos de la Conselleria d’Educació i Formació Professional
La Conselleria d’Educació i Formació Professional de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears es compromet a:

1. Executar, a través del mitjà propi Tecnologies i Serveis Agraris, SA, SME, MP
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(TRAGSATEC), de conformitat amb el règim jurídic previst en el Reial decret 69/2019, de 15
de febrer, i, d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23
d’agost de 2021 de convocatòria d’ajuts en espècie, les actuacions descrites en l’annex I.

2. Notificar a TRAGSATEC la subscripció d’aquesta addenda perquè executi les actuacions
indicades en l’annex I, d’acord amb les condicions descrites en el plec tècnic, aprovat en data 3
d’agost de 2021, de l’encàrrec de gestió a TRAGSATEC per al servei d’acompanyament i
assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle
d’educació infantil corresponents als exercicis 2020-2024.
Tercera
Compromisos de l’Ajuntament de Muro
L’Ajuntament de Muro es compromet a:
1. Complir els terminis de justificació prevists en la convocatòria d’ajuts en espècie, així com
amb els prevists en la convocatòria d’ajuts per a la creació i consolidació de places públiques.

2. Proporcionar la informació sobre l’execució de l’activitat subvencionada que li requereixi la
Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

3. Tenir una persona de contacte permanent amb l’administració per la seva interlocució amb
l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància i el mitjà propi encarregat de l’assessorament
(TRAGSATEC).

4. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació efectuades per la Direcció General de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa, a les de control financer que corresponen a la
Intervenció General de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a les
determinades per la legislació de la Sindicatura de Comptes.

5. Comunicar a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa la
sol·licitud i l’obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
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ens públic o privat, nacional o internacional. Aquesta comunicació s’ha de fer dins del termini
de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l’obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas,
abans de la justificació de l’aplicació que s’hagi donat als fons percebuts.

6. Fer constar de manera expressa el suport del Govern de les Illes Balears en informacions,
convocatòries públiques o cartells informatius de l’obra, així com mantenir, durant un mínim de
deu anys, aquesta informació en un lloc públic visible dels centres educatius que resultin de
l’ajut d’aquesta convocatòria. També hi han de constar els logotips de finançament a través del
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i que es tracta d’actuacions finançades pel
Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU.
7. Complir la resta d’obligacions previstes en la Resolució de convocatòria d’ajuts en espècie de
23 d’agost de 2021 (BOIB núm. 114, de 26 d’agost de 2021).
Quarta
Modificació i resolució
Aquesta addenda al conveni de Col·laboració per la incorporació a la xarxa
d’escoles infantils públiques de les Illes Balears podrà ser modificada a proposta de les parts,
mitjançant la subscripció d’un acord de modificació formalitzat abans que aquest acabi, sempre
que quedi justificada la seva modificació i s’ajusti a l’establert a la Resolució de convocatòria
d’ajuts en espècie i la resta de normativa aplicable.
Seran causes d’extinció:
-El transcurs del termini de vigència del conveni.
-El mutu acord de les parts.
- L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que determinin la seva extinció.
- L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits i de qualsevol de les clàusules
d’aquesta addenda.
-La revocació i reintegrament dels ajuts concedits, d’acord amb el punt dinovè de les bases de la
convocatòria d’ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l’acompanyament
i assessorament d’entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle
d’educació infantil corresponents als exercicis 2020 a 2024.
- El compliment de les obligacions derivades de la Resolució de convocatòria d’ajuts en espècie
esmentada.
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Cinquena Vigència
Les obligacions derivades d’aquesta addenda seran vigents fins al 30 de
novembre de 2024, és a dir, la data en què s’exhaureixin els compromisos derivats de la
Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de convocatòria d’ajuts de 27 de
novembre de 2020, ampliada mitjançant Resolució del conseller d’Educació i Formació
Professional de 16 de juny de 2021, i la Resolució de convocatòria d’ajuts en espècie de 23
d’agost de 2021 i la tramitació del final d’obra.
Ambdues parts hauran de complir els objectius i els compromisos derivats de la signatura
d’aquesta addenda, del que estableix del Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de
setembre i la Resolució de 23 d’agost de 2021 per la qual es convoquen ajuts en espècie
corresponents als exercicis 2021 a 2024, per a l’acompanyament i assessorament d’entitats
públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la
creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil corresponents al
exercicis 2020 a 2024, així com les obligacions que estableix la normativa de subvencions.
Com a mostra de conformitat, signam aquesta addenda en dos exemplars. Palma, 27 d’octubre
de 2021
Pel Govern de les Illes Balears

Per l’Ajuntament de Muro

[rúbrica]

[rúbrica]

ANNEX I: Memòria tècnica
Llistat d’activitats subvencionades:
A. Ajuts tècnics
e. Suport per elaborar documentació tecnicoadministrativa per a la licitació
d’obres, serveis i subministraments, així com per supervisar les ofertes rebudes.
g. Visites d’obra a totes les illes i assistència en la direcció d’obra, així com en la
coordinació de seguretat i salut de les obres en les actuacions programades pels
ajuntaments per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació
infantil objecte de subvenció per dur a terme la supervisió de les obres.
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h. Assessorament tècnic i educatiu sobre els projectes presentats per assegurar que les
instal·lacions possibilitaran el bon funcionament del centre des del punt
de vista educatiu i d’atenció als infants de menys de tres anys.
i. Col·laboració en la recopilació i implementació de la normativa tècnica
d’aplicació als projectes d’obres noves per a la creació i consolidació de places de
primer cicle d’educació infantil.
j. Control del terminis d’execució i documentació justificativa dels diferents
projectes de creació, consolidació i reconversió posats en funcionament a partir de
les convocatòries i convenis de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional amb les diferents entitats titulars.
k. Redacció d’informes sobre l’estat dels projectes de creació, consolidació i
reconversió de places a les Illes Balears.
B. Ajuts juridicoadministratius
a. Suport en totes les tasques del departament jurídic de l’ajuntament o entitat
pública beneficiària dels ajuts en tot el que afecta la creació i consolidació de
places de primer cicle d’educació infantil objecte de subvenció.
b. Suport en l’elaboració de documentació juridicoadministrativa per a la licitació
d’obres, serveis i subministraments.
c. Suport en l’elaboració de documentació juridicoadministrativa per a la licitació
dels serveis d’atenció als infants d’edats corresponents al primer cicle d’educació
infantil.
d. Redacció de contractes i documentació administrativa. [S’ha d’especificar quina
documentació.]

ANNEX II: Memòria Econòmica
Segons la proposta provisional de resolució d’ajuts públics per a la creació i
consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil
corresponents als exercicis 2020-2024, l’Ajuntament de Muro té
concedides 37 places de creació i 37 places de consolidació de
622€/plaça, que suposen un total de 46.028,00 € concedits.
Per tant, la quantia màxima dels costos derivats de les activitats relacionades en
l’Annex I: Memòria Tècnica és de 46.028,00 € que s’ajusta a la proposta de resolució
de concessió d’ajuts en espècie de dia 5 d’octubre de 2021.».

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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1. Aprovar l’Addenda al conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Muro per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i
les condicions educatives de la primera infància
2. Comunicar el present acord a la Conselleria d’Educació i Formació Professional del
Govern de les Illes Balears, pel 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 08:40
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

