Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2022/12
Data: 21 de març de 2022

A les 08:05 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària.
Assisteixen:
Miguel Porquer Tugores, batle-president
Antoni Serra Sastre, 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 acta anterior
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 14/03/2022
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda per a estudis.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
1r. Denegar el pagament de 190,00 € en concepte d’ajuda a la formació a la treballadora
x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx.xxx.220-M.
2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.2. Ajuda per a estudis.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
1r. Denegar el pagament de 29,00 € en concepte d’ajuda a la formació al treballador xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx ( DNI xx.xxx.119-N ).
2n. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.3. Sol·licitud permís retribuït setmana 37 embaràs.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir a la Sra. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx.xxx.953-R) permís retribuït a partir
del dia 10 d’abril de 2022, que coincideix amb el primer dia de la setmana 37 de gestació, fins a la
data del part.
2n.- Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.4. Renúncia voluntària.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Donar-se per assabentada de la voluntat de renúncia de la Sra. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
(xxx xxxx 003-K) al seu contracte com personal laboral temporal categoria cuinera, en data 31 de
març de 2022.
2n. Rescindir el contracte laboral de la Sra. xxxxxx xxxxx xxxxx(xx.xxx.001-W) en data 31 de
març de 2022.
3r. Rescindir el contracte laboral de la Sra. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx.xxx.464- X) en data
31 de març de 2022
4t. Rescindir el contracte laboral de la Sra. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx.xxx.349- X) en data 31
de març de 2022.
5t. Notificar el present acord a les interessades, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.5. Nomenament d’advocat i procurador dintre del recurs contenciós-administratiu
interposat per Katherin González Bolaños contra la desestimació per silenci administratiu de
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb data 21 de desembre de 2020
(procediment ordinari 229/2021)
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Es dóna compte del recurs contenciós-administratiu esmentat, interposat davant el Jutjat del
Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca per Katherin González Bolaños contra la
desestimació per silenci administratiu de reclamació de responsabilitat patrimonial amb registre
d’entrada núm 4600 de 21 de desembre de 2020, per danys soferts com a conseqüència de caiguda
produïda el dia 13 de setembre de 2015 (procediment ordinari 229/2021).
Atesa la necessitat i conveniència de presentar-se en el procediment per defensar els interessos
municipals.
1r.- Presentar-se l'Ajuntament en el recurs contenciós-administratiu esmentat (Procediment Abreujat
229/2021), que es segueix davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma de
Mallorca.
2n.- Nomenar l'advocat Sr. GUILLERMO CALDENTEY HIGUERAS, per a la direcció tècnica i
defensa de l'Ajuntament, així com la procuradora, Sra. MARIA DEL ROMERO GASPAR DE
L’HOTELLERIE DE FALLOIS, per a la representació processal, a fi i efectes de que representin a
l'Ajuntament de Muro, fins i tot en altres instàncies, en relació a l'esmentat recurs contenciósadministratiu.
3r.- Notificar el present acord a l'entitat asseguradora MAPFRE, als efectes de que pugui
comparèixer, com a interessat, en el termini de nou dies davant el Jutjat esmentat.
4t.- Requerir l'entitat MAPFRE perquè assumeixi les despeses de defensa de l'Ajuntament
produïdes com a conseqüència de la interposició del recurs contenciós.
5è.- Trametre tot l'expedient a l'esmentat Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 de Palma de
Mallorca.
2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. 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:
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La Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
13.885,30€.
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.
2.2.2.

Aprovació de bestretes de caixa fixa

Vist que amb data de 08.02.2022, 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 11.02.2021, per resolució de batlia N.º 2022/125 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 11.02.2022, amb nombre de deslliurament 2022/125, per import de 2.706,07 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.
SEGON. Aprovar la reposició dels fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a què
corresponguin les quantitats justificades i per l'import d'aquestes:
TERCER. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat,
2.3. Educació i Joventut
acorda:
2.3.1. Aprovació de bases reguladores que han de regir la convocatòria pública
d'ajudes a estudis superiors (graus i carreres universitàries, màsters universitaris,
projectes final de grau i cicles formatius de grau superior de formació professional) de
la regidoria d'educació per al curs 2021-2022.
El regidor d'educació presenta la proposta de bases reguladores que han de regir la
convocatòria pública de subvencions relatives a ajudes a estudis superiors (Graus i carreres
universitàries, màsters universitaris, projectes final de grau i cicles formatius de grau
superior de formació professional) de la regidoria d'educació per al curs 2021-2022.
Vist l'informe d'intervenció.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de
subvencions relatives a ajudes a estudis superiors (Graus i carreres universitàries, màsters
universitaris, projectes final de grau i cicles formatius de grau superior de formació
professional) de la regidoria d’educació per al curs 2021-2022 en els termes següents:
SEGON. Autoritzar la despesa de 35.000,00€, amb càrrec de l’aplicació pressupostària
3260.48907 del pressupost de despeses.
TERCER. Publicar les Bases al BOIB, al tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació.
BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDA A ESTUDIS SUPERIORS (GRAUS I
CARRERES UNIVERSITÀRIES, MÀSTERS UNIVERSITARIS, PROJECTES
FINAL DE GRAU I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL).
D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i les bases
d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Muro per a l’exercici 2022, es convoca la
concessió de subvencions relatives a estudis superiors ( estudis de grau, estudis
universitaris, màsters universitaris, projectes final de grau i cicles formatius de grau superior
de formació professional) per al curs 2021-2022.
1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
L'Ajuntament de Muro dintre del pressupost per a l'exercici 2022, convoca la concessió de
subvencions per ajudar els i les estudiants a pal.liar les despeses dels estudis superiors, que
no hagin obtingut cap tipus de subvenció o ajuda d'altres administracions per la mateixa
finalitat durant el curs escolar 2021-2022, en cas que l'hagin rebuda l'import d'ambdues no
podem superar l'import total de la despesa. L'objecte es evitar incòrrer en un supost de
subvenció simultànea de la mateixa
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despesa amb una altre administració Pública, tal i com disposa la llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
2. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de les
subvencions objecte d’aquesta convocatòria existeix crèdit adequat i suficient a la partida de l’any
2022: a càrrec de l’aplicació pressupostària 3260.48907 la quantia total màxima de les subvencions
convocades és de 35.000€.
3. BENEFICIARIS I REQUISITS
Els i les alumnes que sol.licitin l'ajuda han de reunir els següents requisits:
a) Estar matriculats al curs acadèmic 2021-2022.
b) Presentar les notes corresponents al curs acadèmic 2020-2021 i haver superat el 30% dels crèdits.
En cas que l’any anterior l’estudiant no hagi cursat estudis, les notes a aportar són les de l’últim
any cursat.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i la seguretat social.
d) No ser perceptor de cap altre ajuda pública per la mateixa finalitat ( en cas que l'hagin rebuda
l'import d'ambdues no podem superar l'import total de la despesa).
e) Les persones sol.licitants hauran de ser residents al municipi de Muro abans del 30 de juny 2021.
4. QUANTIA DE LES AJUDES:
Ajudes
Estudiants universitaris que cursin els estudis a les Illes Balears o estudis a distància: import màxim
ajuda 200 €
Estudiants universitaris que cursin els estudis fora de les Illes : import màxim ajuda 400 €
Estudiants que cursin els cicles formatius de grau superior de Formació Professional a les Illes
Balears: import màxim ajuda 100 €
Estudiants que cursin els cicles formatius de grau superior de Formació Professional a fora: import
màxim ajuda 200 €
A més de la quantitat assignada segons els estudis que realitzin, s’incrementarà en la quantitat de 50
€, en el cas de famílies nombroses (presentar justificació de família nombrosa).
5. DOCUMENTACIÓ
La documentació requerida per optar a la concesió de l'ajuda es la següent:
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a) Model sol·licitud (Annex I).
b) Declaració jurada d’acceptació de les bases de la convocatòria (Annex II).
c) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
d) Certificació d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i la seguretat social (Annex III).
e) Fotocòpia validada del comprovant d’haver quedat matriculat/a per cursar estudis a universitats
públiques o privades, a centres de titularitat pública adscrits a universitats públiques o centres
adscrits a la Universitat on s'imparteixi, durant el curs 2021-2022.
f) Certificació de les qualificacions obtingudes del darrer curs acadèmic realitzat, expedida pel
centre en què la persona sol·licitant hagi cursat els seus estudis.
g) Fotocòpia compte bancari interessat.
h) Altres documents que la persona sol·licitant cregui que ha d’aportar perquè es tenguin en compte
i puguin acreditar la seva situació en els punts descrits en la fase de les situacions familiars (ex.
Família nombrosa).
i) Certificat d'empadronament.
j ) Justificant de les despeses (Lloguer vivienda, tases acadèmiques, desplaçaments, material
escolar).
k) Declaració responsable que indiqui si ha sol.licitat alguna altre ajuda pel mateix concepte a
altres administracions.

6. ÒRGANS COMPETENTS PER INSTRUIR I RESOLDRE EL PROCEDIMENT
L’òrgan instructor són els serveis administratius municipals encarregats de l’Àrea d’Educació.
L’òrgan competent per a la concessió de les subvencions és la Junta de Govern Local.
7. TRAMITACIÓ
Si la sol.licitud no reuneix algun dels requisits establert a la convocatòria, l'àrea que tramita,
requerirà als sol.licitants perquè subsanin en el plaç de 10 dies hàbils, en cas que no ho facin es
tindrà per desistida la sol.licitud, de conformitat el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 de 1
d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en referència a
subsanació i millora de la sol.licitud.
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8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
a) Aportació de la documentació pertinent que sol.liciti l'Ajuntament, per poder dur a terme les
pertinents comprovacions que consideri.
b) Destinar les ajudes a les despeses subvencionables:


Lloguer vivienda.



Taxes acadèmiques.



Desplaçaments.



Material escolar.

9. JUSTIFICACIÓ AJUDES


Lloguer vivienda: contracte arrendament i justificants bancaris de pagament lloguer
mensual o rebuts de pagament.



Taxes acadèmiques: documentació bancària acreditant el pagament de les tases i justificant
o resguard matrícula.



Material Escolar: factures i resguard bancari pagament.



Desplaçaments: factura dels desplaçaments.

10. TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS
Les sol·licituds es podran presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament de Muro, en la seva
corresponent instància normalitzada que podrà recollir-se en el registre d'entrada, a la pàgina web
de
l'Ajuntament:
https://www.ajmuro.net,
o
bé
per
la
seu
electrònica
https://seumuro.absiscloud.com.
El plaç de presentació de sol.licituds serà de vint dies hàbils, el qual contarà a partir del dia
següent de la publicació de la convocatòria al BOIB, estant publicades les mateixes a la Base de
Dades Nacional de Subvencions.

ANNEX I
DADES PERSONALS DE LA PERSONA SOL·LICITANT (ALUMNE/A)
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Nom i llinatges:
Adreça:
Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Data de naixement:

DNI/NIF:

IBAN

DADES PERSONALS ALUMNE/A (en cas que l’alumne/a sigui menor edat hi hagi
sol.licitant subvenció pare, mare o tutor/a)
Nom i llinatges:
DNI/NIF
DADES ACADÈMIQUES
Estudis que realitza (2021-2022):
Curs:

Centre on estudia i localitat:

Muro,

d

de 2022

Signatura
DOCUMENTACIÓ QUE APORTA
1. DNI sol·licitant.
2. Fotocòpia compulsada d’haver quedat matriculat per cursar els estudis de grau i carreres
universitàries, Màsters universitaris, projectes final de grau i cicle formatiu de grau superior,
durant el curs 2021-2022.
3. Certificació de les qualificacions obtingudes el darrer curs acadèmic.
1Compte bancari en què s’ha de realitzar la transferència de l’ajuda.
2Model sol·licitud (Annex I).
3Declaració jurada d’acceptació de les bases de la convocatòria, declaració que no ha sol.licitat
beca a cap altre administració pública pel mateix concepte durant el curs 2021/2022, declaració que
ha sol.licitat una beca a altres administracions públiques pel mateix concepte durant el curs
2021/2022 i que hem compromoto a aportar l'acord de resolució de concessió de la mateixa (Annex
II).
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4Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i la seguretat social (Annex III).
5Certificat d'empadronament
6Justificants de despeses

ANNEX II

DECLARACIÓ JURADA

En/na
sol·licitant d’aquesta ajuda, declara que accepta les
bases de la convocatòria, que les dades que aporta s’ajusten a la realitat i que autoritza l’Ajuntament
de Muro a fer les comprovacions que consideri oportunes.

En/na
sol·licitant d’aquesta ajuda, declara que no ha
sol.licitat beca a cap altre administració pública pel mateix concepte durant el curs 2021/2022.

En/na
sol·licitant d’aquesta ajuda, declara que ha
sol.licitat una beca a altres administracions públiques pel mateix concepte durant el curs 2021/2022
i que hem compromoto a aportar l'acord de resolución de concessió de la mateixa.

Muro,

Signatura

d

de 2022
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AL SR. BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MURO (ILLES BALEARS)

De conformitat amb l’establert en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de
caràcter personal, es posa en coneixement que l’Ajuntament de Muro tractarà, mitjançant fitxers
informatitzats les dades facilitades. En qualsevol moment podrà exercitar el dret d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades, segons estableix la mencionada Llei

ANNEX III
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESTAR AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE
LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL I DE NO
INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN L’ARTICLE 13 DE
LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

SOL·LICITANT

Nom i llinatges:

Adreça:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

DNI/NIF:

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
A) Que estic al corrent amb el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
davant l’Administració de l’Estat.
B) Que no incorr en cap de les prohibicions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions.
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□ Autoritzo a l’Ajuntament de Muro a fer les comprovacions que consideri oportunes.
□ Autoritzo expressament a l’Ajuntament de Muro per què obtingui de forma directa el certificat

d’estar al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.

Muro, ..... de...................................de 2022
Signatura

SR BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MURO

2.4. Turisme i Zona Costanera
2.4.1. Expedient de contractació per l’autorització per l’ocupació i explotació dels serveis de
temporada corresponent a zones de llançament i encallada d’artefactes flotants a la Platja de
Muro, lots 4, 5, 6, 10, 11, mitjançant procediment obert (exp. 6/2022)
Vista la resolució de data 12 de maig de 2021 de la Demarcació de Costes de les Illes Balears per la
qual s’autoritza l’ocupació de béns de domini públic marítim terrestre estatal per a l’explotació dels
serveis de temporada en el litoral del terme municipal de Muro per a les temporades 2021-2024, que
inclou les zones de llançament i encallada d’artefactes flotants, dels lots 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, de
Platja de Muro.
Vist el projecte tècnic redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, José Iglesias Estellés.
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, amb un únic criteri 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 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, amb un únic criteri
d’adjudicació, per l’autorització per l’ocupació i explotació dels serveis de temporada corresponent
a
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zones de llançament i encallada d’artefactes flotants a la Platja de Muro lots 4, 5, 6, 10, 11, amb una
durada de 3 anys, sense possibilitat de pròrroga, convocant la seva licitació pels següents lots:
Temporades 2022, 2023 i 2024:
Velomar Básico 4 unidades
Velomar Especial 6 unidades
Tabla de vela (windsurf) 2 Unidades
Tabla de remo (stand-up paddle) 4 unidades
Piraguas Básicas (1 persona) 2 unidades
Piraguas especiales (2/4 personas) 2 unidades
Estantería tablas 1 unidad
Barca salvamento 1 unidad
Total superficie ocupada (Zona 9) 192 m²
Valor de las instalaciones: 52.700,00 euros
Canon anual de licitación: 7.427,54 euros anuales
•

LOT 4:

Velomar Básico 3 unidades
Velomar Especial 3 unidades
Tabla de vela (windsurf) 2 Unidades
Tabla de remo (stand-up paddle) 4 unidades
Piraguas Básicas (1 persona) 4 unidades
Piraguas especiales (2/4 personas) 4 unidades
Estantería tablas 1 unidad
Barca salvamento 1 unidad
Total superficie ocupada (Zona 2) 168 m²
Valor de las instalaciones: 43.600,00 euros
Canon anual de licitación: 10.191,37 euros anuales
• LOT 6:
Velomar Básico 3 unidades
Velomar Especial 3 unidades
Tabla de vela (windsurf) 2 Unidades
Tabla de remo (stand-up paddle) 4 unidades
Piraguas Básicas (1 persona) 2 unidades
Piraguas especiales (2/4 personas) 2 unidades
Estantería tablas 1 unidad
Barca salvamento 1 unidad
Total superficie ocupada (Zona 3) 144 m²
Valor de las instalaciones: 39.600,00 euros
Canon anual de licitación: 6.259,50 euros anuales
•

LOT 5:
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Velomar Básico 4 unidades
Velomar Especial 6 unidades
Tabla de vela (windsurf) 2 Unidades
Tabla de remo (stand-up paddle) 4 unidades
Piraguas Básicas (1 persona) 2 unidades
Piraguas Especiales (2/4 personas) 2 unidades
Estantería tablas 1 unidad
Barca salvamento 1 unidad
Total superficie ocupada (Zona 8) 192 m²
Valor de las instalaciones: 52.700,00 euros
Canon anual de licitación: 7427,54 euros anuales
•

LOT 10:

Velomar Básico 2 unidades
Velomar Especial 3 unidades
Barca salvamento 1 unidad
Total superficie ocupada (Zona 11) 60 m²
Valor de las instalaciones: 26.500,00 euros
Canon anual de licitación: 110,99 euros anuales
•

LOT 11:

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert.
TERCER. 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.
QUART. 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.
QUINT. Designar als membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
-

El Sr. Miquel Porquer Tugores, 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.
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2.5. Urbanisme i Obres
2.5.1. Instància sol·licitant la neteja de set restes a la sepultura núm. 560
Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sol·licitant autorització per a la
neteja parcial de la sepultura núm 560 (set restes).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1. Sol·licitud d’ampliació del termini d’audiència dintre de l’expedient de partió dels béns
de domini públic marítim terrestre del tram de costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de
longitud, a la barra de tancament de l’albufera de Muro, zona de Es Comú (tram 3 de Muro),
en el terme municipal de Muro.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt
Atès que el 15/03/2022 es va rebre comunicació de la Demarcació de Costes en Illes Balears de la
tramitació en la Direcció General de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic de l’expedient de partió dels béns de domini públic marítim terrestre del tram de
costa d’uns sis-cents vint-i-sis (626) metres de longitud, a la barra de tancament de l’albufera de
Muro, zona de Es Comú (tram 3 de Muro), en el terme municipal de Muro, concedint un termini
d’audiència de 15 dies hàbils.
De conformitat amb l’establert a l’article 32 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
- Sol·licitar a la Direcció General de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic, una ampliació del termini d’audiència per a presentar al·legacions.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:45
hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el
Secretari, que ho certifica.
Muro, a la data de la signatura electrònica
El batle

El secretari

