Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2022/15
Data: 11 d'abril de 2022
A les 08:00 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 08:00 hores.
1. Aprovació acta anterior
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda aprova l’acta de la sessió de 04/04/2022
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Assignacions funcions superiors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Assignar excepcionalment, i de manera provisional, al Sr. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(xx.xxx.874-F), infermer de la Residència Reina Sofia, les funcions de direcció de la Residència
Reina Sofia de conformitat amb l'establert a l'article 2.8 del conveni col·lectiu del personal laboral
de l'Ajuntament de Muro, des de dia 14 d’abril de 2022 fins dia 25 d’abril de 2022.
2n.- Notificar la present resolució als interessats, per als ses coneixements i als efectes oportuns.

Ajuntament de Muro

2.1.2. Pròrroga excedència voluntària.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar la pròrroga d’excedència voluntària per prestació de servies al sector públic a la Sra.
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xx.xxx.619-C) des de dia 03 de d’abril de 2022 fins dia 02
d’octubre de 2022.
El treballador/a que es trobi en situació d’excedència per interès particular no percebrà retribucions,
ni li serà computable el temps que romangui en aquella situació a efectes d’ascensos, triennis i drets
en el règim de la seguretat social que li sigui d’aplicació.
2n. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.3. Ajuda Estudis.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 19,00€ en
concepte d’ajuda per estudis a la Sra. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx.xxx.829-P).
2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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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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.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
9.723,80€.
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 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,
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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 3.119,42 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.
2.3. Urbanisme i Obres
2.3.1. Expts. 27/2013 i 126/2015, Bartomeu Sales Poquet, llicència d'ocupació o de primera
utilització, de les obres de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat i modificacions en el
transcurs de les obres, a la parcel·la 114 del polígon 5.
Examinats els expedients d'obres núm. 27/2013 i 126/2015, del que és promotor el SR.
BARTOMEU SALES POQUET, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament,
amb el núm. 2902, de data 20 de setembre de 2017, sol·licita la llicència d’ocupació o primera
utilització de les llicències urbanístiques número 27/2013 i 126/2015, consistents en
CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I MODIFICACIONS EN EL
TRANSCURS DE LES
OBRES, a la PARCEL·LA 114 DEL POLÍGON 5, d’aquest terme municipal.
Vist l'informe tècnic, de data 29 de març de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual, en linies generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.
Vist l'informe, de data, 29 de març de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al Sr. SR. BARTOMEU SALES POQUET, la llicència d’ocupació o de primera
utilització, de les obres objecte dels expedients de llicències urbanístiques núm. 27/2013 i
126/2015, consistents en CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES, a la PARCEL·LA 114 DEL
POLÍGON 5.
2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.
2.3.2. Exp. 387/2003, Emilie de Mesel, llicència d'ocupació o de primera utilització, per a
construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, a la parcel·la 333 del polígon 6.
Examinat l'expedient d'obres núm. 387/2003, del que és promotora la Sra. EMILIE DE MESEL, la
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qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 1038, de data 20 d’abril
de 2018, sol·licita llicència d’ocupació o de primera utilització, de les obres de CONSTRUCCIÓ
D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la PARCEL·LA 333, DEL POLÍGON 6, (referència
cadastral 07039A006003330000SL), (abans parcel·les 333, 334, 335, 336, 339, 340, 341 i 344 del
polígon 6), d'aquest terme municipal.
Vist l'informe tècnic, de data 30 de març de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual, en línies generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.
Vist l'informe, de data, 31 de març de 2022, emès per el tècnic
d’Urbanisme. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la Sra. EMILIE DE MESEL, la llicència d’ocupació o de primera utilització, de
les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm. 387/2003, consistents en
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la PARCEL·LA 333, DEL
POLÍGON 6.
2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.
2.3.3. Exp. 1988/2020, Catalina Fornari Cunill, llicència urbanística, per a demolició de
garatge i construcció d’habitatge entre mitgeres, a la carretera de Marjals, 6 (part que dóna al
carrer de la Mar).
Examinat l'expedient d'obres núm. 1988/2020, del que és promotora la SRA. CATALINA
FORNARI CUNILL, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm.
2804, de data 23 de setembre de 2020, sol·licita llicència urbanística, per a la REFORMA I
AMPLIACIÓ PER A CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE ENTRE MITGERES, a la
carretera de MARJALS, 6, part que dóna al carrer de la MAR, 9, (REF. CAD.
4690202ED0949S0001QF), d'aquest terme municipal, segons projecte bàsic i d'execució, redactat
per l’arquitecte, Sr. Juan Oliver Fornés, i visat pel COAIB, amb el núm. 11/11863/21, de data 2 de
desembre de 2021, document d’esmena de deficiències signat pel mateix arquitecte en data 24 de
febrer de 2022, i document d’esmena de deficiències i plànol 2/04 signats pel mateix arquitecte en
data 23 de febrer de 2022, i baix la direcció facultativa de l’arquitecte redactor del projecte.
Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà.
Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.
Atès l’acord favorable, de data 11 de gener de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
Vist l'informe tècnic, de data 31 de març de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 31 de març de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la SRA. CATALINA FORNARI CUNILL, la llicència urbanística, per a
REFORMA I AMPLIACIÓ PER A CANVI D'ÚS DE LOCAL A HABITATGE ENTRE
MITGERES, a la carretera de MARJALS, 6, part que dóna al carrer de la MAR, 9, núm.
1988/2020, 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 11 de gener de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el qual
forma part de l’expedient i s’adjunta còpia, i a la següent condició:
a) Haurà de complir la norma 3.2.03 del Pla general i el DB SUA 1 del CTE.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 128.062,95 €., amb la taxa pagada de
768,38 €, i l’ICIO a pagar de 3.150,35 €.
4. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des
de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o
no haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat la
corresponent prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.
5. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.
2.3.4. Exp. 197/2017, Construccions 9 Futur 2012, S.L., llicència urbanística, per a ampliació
d'una línea subterrània de distribució a baixa tensió des de xarxa existent procedent del CT
"Bassa d'en Jacob" núm. 10699, a la parcel·la 1338 del poligon 5.
Examinat l'expedient d'obres núm. 197/2017, del que és promotora la entitat CONSTRUCCIONS 9
FUTUR 2012, SL, representada pel Sr. Antonio Fornés Moragues, el qual, mitjançant escrit registrat
d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 3288, de data 19 d’octubre de 2017, sol·licita llicència
urbanística per a l’AMPLIACIÓ D'UNA LÍNIA SUBTERRÀNIA DE DISTRIBUCIÓ A BAIXA
TENSIÓ DES DE XARXA EXISTENT PROCEDENT DEL CT "BASSA D'EN JACOB" Nº 10699,
per dotar de subministrament elèctric la PARCEL·LA 1338 del POLÍGON 5, (referència cadastral
07039A005013380000SI), (abans parcel·les 1180 i 961 del polígon 5), d'aquest terme municipal,
segons projecte d’ampliació de xarxa de distribució en BT subterrània existent des del CT Bassa
d’en Jacob (10699), signat per l’enginyer tècnic industrial Ibán Siguero Villaverde, sense visar, i
annex I de modificació no substancial redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Pedro Ferriol
Portells en data 20 de setembre de 2021.
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Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà
Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l’obra és de xarxa elèctrica. Atesa la resolució
núm. 2956 de la consellera executiva de Territori de declaració d’interès general de data 29
de març de 2022.
Vist l'informe tècnic, de data 31 de març de 2022, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 1 d’abril de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la entitat CONSTRUCCIONS 9 FUTUR 2012, SL, representada pel Sr. Antonio
Fornés Moragues, la llicència urbanística per a l’AMPLIACIÓ D'UNA LÍNIA
SUBTERRÀNIA DE DISTRIBUCIÓ A BAIXA TENSIÓ DES DE XARXA EXISTENT
PROCEDENT DEL CT "BASSA D'EN JACOB" Nº 10699, per dotar de subministrament
elèctric la PARCEL·LA 1338 del POLIGON 5, núm. 197/2017, sol·licitada i abans descrita
d’acord amb les condicions generals.
2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a la
resolució núm. 2956 de la consellera executiva de Territori de declaració d’interès general
de data 29 de març de 2022, la qual forma part de l’expedient i s’adjunta còpia, i al
compliment de les condicions següents:
1. S’han de complir els condicionants que disposa l'article 2 del Decret llei 1/2016.
2. Els armaris de distribució i dels equips de mesura no es podran situar en els camins
municipals ni a una distància inferior a 3 m de l'eix dels esmentats camins. En els
encreuaments de camins, tampoc es podran situar dins el xamfrà definit pels punts situats
sobre els límits, a una distància de 4 m del punt d'intersecció de dits límits.
3. Les torres de pas aeri-subterrànies, si escauen, hauran de tenir una reculada mínima de 5
m respecte els límits dels camins municipals i de 3 m respecte els límits entre finques
privades.
4. En els acabats dels armaris s'utilitzaran materials, textures i colors que quedin integrats en
l'ambient de la zona. Estaran dotats de portes de tancament confeccionats amb materials i
tons integrats en l'ambient de la zona.
5. La conducció de polietilè corrugat que ha de contenir cablejat, haurà de quedar
embeguda, alhora, en una protecció de formigó de, com a mínim, 10 cm d'espessor en
totes les direccions.
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6. La profunditat mínima de la conducció de protecció, mesurada fins la generatriu superior
del tub, serà de 80 cm.
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7. S'hauran de respectar les canalitzacions existents, havent d'adaptar el traçat i profunditat
de la nova conducció a aquestes, en el seu cas, de forma convenient.
8. En cas d’haver de passar per camins municipals asfaltats, la rassa s’haurà de coronar
amb una capa de formigó HM-20 de 50 cm d'espessor i una capa d'aglomerat asfàltic
tipus S-12 d'espessor igual a l'existent, amb un mínim de 5 cm, havent de presentar un
traçat d'alineacions rectes i regulars, amb vores tallades amb màquina ralladora. La rassa
en encreuaments de calçada es disposarà en sentit perpendicular a l'eix del camí i per a la
reposició del paviment asfàltic sobre l'encreuament, es fressarà prèviament el ferm
existent en un tram no inferior a 6 m de longitud, centrat sobre la rassa, en tota l'amplada
de la calçada, reposant el paviment amb una capa d'aglomerat asfàltic tipus S-12
d'espessor igual a l'existent, amb un mínim de 5 cm. Quan l'espessor sigui major de 5
cm, l'aglomera s'haurà d'estendre en dues capes.
9. En cas d’haver de passar per camins sense asfaltar, la rassa es coronarà amb una capa de
formigó HM-20 de 50 cm d'espessor i sobre aquesta s'efectuarà un acabat d'idèntiques
característiques a l'existent, havent de presentar la superfície del camí, en tota la seva
amplada, una vegada finalitzades les obres, una textura uniforme.
10. Les rasses longitudinals s'ubicaran en posició lateral, de forma que quedi garantida la
circulació rodada pel camí, en tot moment, durant l'execució de les obres. Les
transversals, s'executaran per trams, garantint la circulació rodada en tot moment,
mitjançant planxes d'encreuament sobre la rassa.
11. La línia quedarà adscrita, exclusivament, a les finques objecte del projecte, no podent ser
suport de subministrament elèctric a altres finques, tret que s'obtingui, a tal efecte, la
preceptiva llicència municipal.
12. La declaració d'interès general estarà vigent mentre no es modifiquin les circumstàncies
existents en el moment de l'atorgament. En el cas de que en les edificacions on es
prevegi el subministrament, es realitzin obres o actuacions destinades a produir un canvi
d'ús, quedarà sense efecte i la persona interessada haurà de sol·licitar davant el CIM,
d'acord amb el procediment legalment establert, autorització per a la modificació de la
declaració d'interès general. Acreditada la realització dels esmentats actes d'edificació o
ús del sòl sense disposar de les pertinents autoritzacions, el CIM ordenarà a les empreses
subministradores el cessament immediat en el subministrament.
13. D'acord amb l'article 30.1 de la LSR, les dimensions i característiques d'aquestes
dotacions seran, en tot cas, les estrictament necessàries pel servei de l'activitat de què es
tracti, i no podran donar servei a activitats diferents de la vinculada.
14. El termini màxim per a l'execució de les obres, a partir de la data de començament, serà
d'UN MES.
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15. Una vegada finalitzin les obres, s'haurà de sol·licitar llicència municipal de primera
utilització o document equivalent, presentant per això certificat final d'obra signat per la
direcció tècnica i visat pel col·legi corresponent. Aquest certificat haurà d'indicar
expressament que les obres s'han realitzat ajustant-se al projecte autoritzat i a les
condicions de la llicència i que són aptes per a l'ús públic. La direcció tècnica també
haurà de certificar que els residus produïts en l'obra no estan contaminats per substàncies
perilloses i que han estat gestionat d'acord amb les previsions del projecte.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 14.600 €., amb la taxa pagada de
87,60 € i l’ICIO a pagar de 359,16 €.
4. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El termini d'execució de les obres serà d’UN MES 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 UN MES, o no haver-se sol·licitat la
corresponent prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.
5. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.
2.3.5. Exp. 489/2020, Ramis Garau,SA, permís d'instal·lació i obres per a bugaderia industrial
als carrers Maria i Josep, Antoni Ignaci Alomar i Doctor Gómez Ulla, s/núm.
Examinat l'expedient núm. 489/2020, del que és promotora la entitat RAMIS GARAU SA,
representada pel Sr. Josep Lluís Torrens Payeras, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en
aquest Ajuntament amb el núm. 727, de data 4 de març de 2020, sol·licita permís d’instal·lació i
obres per a BUGADERIA INDUSTRIAL, al carrer MARIA I JOSEP, S/N, carrer ANTONI
IGNACI ALOMAR, i carrer DR. GÓMEZ ULLA, (REF. CAD. 4583108ED0948S), d'aquest terme
municipal, segons projecte integrat d’activitat i obres per a bugaderia industrial signat per
l’enginyer tècnic industrial Sr. Hugo Arturo Ribas Sánchez i visat pel COETI amb núm. 1220015200, de data 18 de febrer de 2020, annexes al projecte integrat d’activitat i obres per a bugaderia
industrial redactats pel mateix enginyer en data 8 de febrer de 2022 i 23 de febrer de 2022.
Resultant que els terrenys on se projecten executar el permís d’instal·lació i obres estan situats en
sòl urbà.
Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és industrial.
Vist l’informe de l’enginyer industrial d’activitats de data 25 de març de 2022.
Vist l'informe tècnic, de data 31 de març de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
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qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 1 d’abril de 2022, emès pel tècnic d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la entitat RAMIS GARAU SA, representada pel Sr. Josep Lluís Torrens Payeras,
el permís d’instal·lació i obres per a BUGADERIA INDUSTRIAL, al carrer MARIA I
JOSEP, S/N, carrer ANTONI IGNACI ALOMAR, i carrer DR. GÓMEZ ULLA, núm.
489/2020, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.
2. Aquest permís queda condicionat al compliment de les següents prescripcions:
a) Haurà de presentar juntament amb el final d’obra la següent documentació:
1.- Certificació sonomètrica.
2.- Marcats CE de la maquinària instal·lada.
3.- Certificat CE del muntatge del conjunt de les màquines o, estudi de seguretat de
maquinària segons la normativa d’aplicació.
b) Amb la condició que es compleixi el DB SUA del CTE i amb indicació que s’han
d’actualitzar les dades cadastrals o registrals, segons escaigui, a fi que ambdues s'adeqüin a la
realitat física. Aquest informe és relatiu a la part d’obres d’adequació (arquitectura), l’enginyer
industrial municipal emetrà informe pel que afecta a l’activitat i instal·lacions.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 167.442,74 €., amb la taxa a pagar de
1.004,65 €, i l’ICIO a pagar de 4.119,09 €. El pressupost de l’activitat se fixa en l’import de
206.836 €, amb la taxa per a llicència d’obertura d’establiments a pagar de 404,34 €
4. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des
de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o
no haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat la
corresponent prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.
5. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.
2.3.6. Instància de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x sol·licitant una pròrroga de
2 anys del ninxo municipal 59N
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
2.3.7. Instància de xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sol·licitant un nou títol de drets funeraris
de la sepultura 162
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
2.3.8. Instància de xxxx xxxxx xxxxx sol·licitant la neteja de dues restes a la sepultura núm
527.
Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxx xxxxxx xxxxx, sol·licitant autorització per a la
neteja de dues restes inhumades a la sepultura núm 527 del cementeri de Muro.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
3. Acords urgents
3.1. Educació i Joventut
3.1.1. Donar compte de decret de batlia d’aprovació d’expedient de contractació del servei
d’escoleta de 0-3 anys, mitjançant procediment obert (exp. 9/2022)
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

Es dóna compte del decret de batlia que literalment diu:
<<RESOLUCIÓ DE BATLIA
Núm. Expedient: 2022/572
Document: Resolució
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLETA DE 0-3 ANYS,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT (EXP. 9/2022).
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Vista la memòria justificativa de la necessitat del contracte, i l'informe d'insuficiència de mitjans,
ambdós documents redactats per l’enginyer industrial, Juan Mateo Horrach Torrens.
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 varis 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 espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Aquesta Batlia, en virtut de les competències atribuïdes per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 41 el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, per la present:
RESOL
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, amb varis criteris
d’adjudicació, pel servei d’escoleta de 0-3 anys, amb una durada d’un any, amb un pressupost base
de licitació per import de 143.677,43 euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.
SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2022, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3230.22743 del pressupost municipal de 2022.
Així mateix, al tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual, l’Ajuntament haurà d’assumir el
compromís d’incloure en els pressuposts dels exercicis de 2023, el crèdit adequat i suficient per fer
front a les obligacions derivades del mateix.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert.
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
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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. Miquel Porquer Tugores, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de
la Mesa.
La Sra. Cristina Casado Delgado, que actuarà com a Secretària suplent 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.>>

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

3.2. Urbanisme i Obres
3.2.1. Donar compte de decret de batlia relatiu a aprovació d’expedient de contractació de les
obres per a la instal·lació de marquesina solar fotovoltaica, mitjançant procediment obert
simplificat (exp. 10/2022)
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Es dóna compte del decret que literalment diu
<<RESOLUCIÓ DE BATLIA
Núm. Expedient: 2022/585
Document: Resolució
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
MARQUESINA SOLAR FOTOVOLTAICA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT (EXP. 10/2022).
Vist el projecte tècnic per realitzar l’obra i instal·lació de la Marquesina Solar Fotovoltaica, redactat
l’enginyer tècnic industrial, Mateo Torelló Quetglas.
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Atès que a tal efecte han estat redactats Plecs de Clàusules Administratives Particulars, 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 varis 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 espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Aquesta Batlia, en virtut de les competències atribuïdes per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 41 el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, per la present:
RESOL
PRIMER. Aprovar el projecte tècnic per realitzar l’obra i instal·lació de la Marquesina Solar
Fotovoltaica, redactat l’enginyer tècnic industrial, Mateo Torelló Quetglas.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb varis
criteris d’adjudicació, per l’obra i instal·lació de la Marquesina Solar Fotovoltaica, amb una durada
de 2 mesos, prorrogable per 1 mes més amb un pressupost base de licitació per import de
196.752,92 euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.
TERCER. Autoritzar per a l’anualitat de 2022, la despesa derivada del present contracte, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1720.62353 del pressupost municipal de 2022.
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el present contracte
mitjançant procediment obert simplificat.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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.
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SETÈ. 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. Cristina Casado Delgado, que actuarà com a Secretària 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.>>

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
3.2.2. Aprovació de l’expedient de contractació per l’obra de renovació de xarxa d’aigua
potable i obres complementàries al carrer Sa Teulera i Jaume Ferrer de Muro, mitjançant
procediment obert simplificat (exp. 12/2022).
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vist el projecte tècnic redactat pels enginyers de camins, canals i ports, Jose Iglesias Estelles i
Daniel Cuir Campayo.
Atès que a tal efecte han estat redactats Plecs de Clàusules Administratives Particulars, 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 varis 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 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 el projecte tècnic per l’obra de renovació de xarxa d’aigua potable i obres
complementàries al carrer Sa Teulera i Jaume Ferrer redactat pels enginyers de camins, canals i
ports, Jose Iglesias Estelles i Daniel Cuir Campayo.
SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb varis
criteris d’adjudicació, per l’obra de renovació de xarxa d’aigua potable i obres complementàries al
carrer Sa Teulera i Jaume Ferrer, amb una durada de quatre mesos i mig, prorrogable per dos mesos
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més, amb un pressupost base de licitació per import total de 346.871,37 euros, IVA inclòs,
convocant la seva licitació.
TERCER. Autoritzar per a l’anualitat de 2022, la despesa derivada del present contracte, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1610.61949 del vigent pressupost municipal de 2022.
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el present contracte
mitjançant procediment obert simplificat.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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.
SETÈ. 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. Cristina Casado Delgado, 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.

3.3. Comptes i Hisenda
3.3.1. Expedient de transferències de crèdit. 7/2022
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
1. S’ha tramitat l’expedient núm.7/2022 de transferències de crèdit per a la modificació del
pressupost municipal.
2. L’interventor accidental informa favorablement l’expedient..
3. L’aprovació dels expedients de transferències de crèdit és competència de la Junta de Govern,
segons estableix la base 14 de les Bases d’execució del Pressupost.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Aprovar l’expedient núm. 7/2022 de transferències de crèdit entre les partides següents:
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A) AUGMENT DE DESPESES
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

1610.61949

MILLORES XARXA AIGUA SA TEULERA I JAUME
FERRER DE MURO

ACTUAL AUGMENT
279.673,04 67.198,33

FINAL
346871,37

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

1300.12003

SOUS DEL GRUP C1

1300.12100
1300.12101

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

1300.121031

INDEMNITZACIÓ PER RESIDÈNCIA

COMPLEMENT ESPECÍFIC

BAIXES
30.510,99
15.874,30
18.225,75
2.587,29
67198,33

L’import dels crèdits que es minoren coincideix amb els crèdits que s’incrementen i d’aquesta
manera queda anivellat el pressupost, així com imposa l’article 16.2 del RD 500/90, de 20 d’abril.
3.4. Sanitat i Serveis Socials
3.4.1. Donar compte del decret de batlia d’aprovació de l’expedient de contractació de
subministrament i instal·lació de bomba de calor a la Residència Reina Sofia, mitjançant
procediment obert simplificat (exp. 11/2022)
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Es dóna compte del decret de batlia que literalment diu:
<<RESOLUCIÓ DE BATLIA
Núm. Expedient: 2022/588
Document: Resolució
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D’UNA BOMBA DE CALOR A LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT (EXP. 11/2022).
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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 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,
Aquesta Batlia, en virtut de les competències atribuïdes per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 41 el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, per la present:
RESOL
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb amb
un únic criteri d’adjudicació, pel subministrament i instal·lació d’una bomba de calor a la residència
Reina Sofia, amb un termini d’entrega de sis setmanes, amb un pressupost base de licitació per
import de 49.680,18 euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.
TERCER. Autoritzar per a l’anualitat de 2022, la despesa derivada del present contracte, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2350.6230821 del pressupost municipal de 2022.
QUART. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert simplificat.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. 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.
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SETÈ. 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. Cristina Casado Delgado, que actuarà com a Secretària 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.>>

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:55
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

