Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2022/19
Data: 9 de maig 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, aprova l’acta de la sessió de 02/05/2022.
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda Formació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
1r. Autoritzar i disposar per l’import de 450,00€ en concepte d’ajuda per a estudis al Sr. xxxxxxx
xxxxxx xxxxx ( xx.xxx.221-W).
2n. Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.2. Reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Desestimar la sol·licitud de responsabilitat patrimonial de la Sra. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxx, pels danys causats al seu vehicle, el dia 5 de desembre de 2021, com a conseqüència de topar
amb tronc de pins talats al carrer Romaní de la Platja de Muro.
Segon. Comunicar el present acord a l’entitat Mapfre per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Tercer. Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.3. Permís lactància acumulada i vacances.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Concedir al Sr. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (xx.xxx.888-R), la substitució del temps de lactància
per un permís retribuït acumulat en jornades completes del temps corresponent a gaudir, a partir del
dia 20 de maig de 2022, i durant un termini de 19 dies hàbils, finalitzant, per tant, dia 15 de juny de
2022.
2n.- Concedir a la persona interessada autorització per a gaudir a continuació de 8 dies de vacances
(corresponents a les vacances generades en el període de 01 de gener de 2022 fins dia 19 de maig de
2022) a partir del dia 16 de juny de 2022 i fins el dia 28 de juny de 2022.
3r.- Notificar el present acord a la persona interessada, per al seu coneixement i als efectes
oportuns.
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2.1.4. Declaració Institucional del dia d’Europa
L'Ajuntament de Muro se suma amb aquesta declaració institucional a la celebració del 9 de maig,
del Dia d'Europa, que commemora la pau i la unitat del nostre continent.
El 9 de maig de 1950, el que va ser ministre francès d'Afers Exteriors, Robert Schuman, va
pronunciar a París un dels discursos més cabdals del segle XX a Europa, La Declaració Schuman,
per reclamar una nova forma de cooperació política i de reconstrucció després d'un conflicte bèl·lic
entre les nacions europees, la Segona Guerra Mundial. Aquesta Declaració, a més d'impulsar la
Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, va encoratjar els governs a treballar units per assolir una
pau estable i duradora, que va permetre el desenvolupament econòmic i social dels països durament
castigats pels diferents conflictes bèl·lics. Fa més de setanta anys d'aquell primer pas i el balanç és
sens dubte positiu. Hem avançat més del que els pares fundadors varen imaginar, i no obstant
això, és menys del que ara necessitam.
Cal subratllar la importància que ha tingut la Unió Europea en el desenvolupament del nostre
arxipèlag des que en formam part, ara més que mai cal apel·lar a l'esperit europeu per fer front des
de la unitat i la solidaritat al cop sense precedents que ha suposat una pandèmia com la que estam
vivint. Durant aquest any tindrà lloc La Conferència del Futur d'Europa, una oportunitat única
perquè tots els ciutadans i la nostra societat civil configurin el futur del projecte europeu.
La COVID-19 està tenint greus repercussions econòmiques i socials en la majoria de països de tot el
món i les Illes Balears són el territori que més pateix aquest impacte econòmic i laboral de tot el
país. Davant els problemes comuns, és necessari adoptar solucions compartides, amb solidaritat i
corresponsabilitat, que permetin desplegar un gran programa d'inversions públiques a tota la UE i
instruments financers per donar resposta a la crisi econòmica i social que es deriva d'aquesta
emergència sanitària.
Ens pertoca demanar a la Unió Europea que augmenti els acords amb diferents polítiques que
consolidin la nostra comunitat de valors i necessitats, com s'està fent amb la posada en marxa del
Next Generation EU. Aquest programa té per objectiu impulsar el creixement econòmic dels Estats
membres, amb distints estímuls financers per assentar les bases de la recuperació post Covid, sobre
la sostenibilitat, la transició energètica i la transformació digital, i amb compromís ferm que més del
30% d'aquestes ajudes vagin destinades a projectes mediambientals, que agilitzin el procés de
descarbonització. Una oportunitat històrica per a canviar el nostre model productiu i de societat de
cara a acostar-nos als objectius de desenvolupament sostenible impulsats per l'ONU dins l'Agenda
2030.
En línia en el treball continuat en la defensa de la nostra condició insular i mediterrani a l'octubre de
2020 el ple del Comitè de les Regions va aprovar per àmplia majoria el dictamen a proposta del
Govern de les Illes Balears que reclama una atenció específica de la Unió Europea (UE) a les illes
mediterrànies davant l'especial vulnerabilitat socioeconòmica, ambiental i climàtica d'aquests
territoris insulars. El seu títol és Cap a un ús sostenible dels recursos naturals en el marc insular
mediterrani. És el primer dictamen presentat per iniciativa pròpia del Govern al Comitè de les
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Regions i va ser aprovat al si de la Comissió de Recursos Naturals del Comitè de les Regions, el
juny 2020. Les Illes Balears són un cas singular i, conseqüentment necessiten respostes i plans
singulars i adaptats.
La Unió Europea ha de ser, ara més que mai, el que ha estat sempre: una realitat viva, que
s’adapta i respon a les noves necessitats i emergències.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda sumar-se a aquesta commemoració i
es compromet a:
1

Donar visibilitat a la celebració Dia d'Europa, 9 de Maig, tenint hissada la bandera
de la Unió Europea del 3 al 9 de Maig del 2021 a la seu de l’Ajuntament i/o edificis
municipals i monuments que tinguin un lloc rellevant dins el municipi.

2

Enllumenar de color blau l’Ajuntament, seus de govern, edificis municipals i
monuments que tinguin un lloc rellevant dins el municipi la nit del 9 de maig de
2021.

3

Impulsar la participació dels ciutadans i ciutadanes mitjançant l’organització
d’esdeveniments participatius dins aquest any vinent com puguin ser conferències,
dins en el marc de la conferència sobre “El futur d’Europa” i extreure les
conclusions que es generin.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Baixes de drets reconeguts executiva del període 3T 2021
Vist l’informe de tresoreria-intervenció favorable a les baixes de drets reconeguts executiva del
període 3T 2021 per un import total de 2.870,77 €
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar les baixes de drets reconeguts 2021-3T proposades per la tresoreria-intervenció.
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.2.2. Baixes de drets reconeguts executiva del període 4T 2021
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Vist l’informe de tresoreria-intervenció favorable a les baixes de drets reconeguts executiva del
període 4T 2021 per un import total de 42.227,60 €
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:l’adopció del següent acord:
1r. Autoritzar les baixes de drets reconeguts 2021-4T proposades per la tresoreria-intervenció.
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.2.3. Baixes de drets reconeguts voluntària del període 4T 2021
Vist l’informe de tresoreria-intervenció favorable a les baixes de drets reconeguts voluntària del
període 4T 2021 per un import total de 901,46 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar les baixes de drets reconeguts 2021-4T proposades per la tresoreria-intervenció.
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.2.4. Taxa per reserva de domini public radioelèctric per a l’any 2022
Vista la instància de 4 d’abril de 2022, registre d’entrada en aquest Ajuntament núm. 2022-1468, en
la que es sol·licita el pagament de la Taxa estatal per reserva de domini públic radioelèctric per a
l’any 2022.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 100€ en
concepte Taxa per reserva de domini public radioelèctric per a l’any 2022, amb càrrec a la partida
pressupostària de despesa de 2022 9200.22500.
2n. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.2.5. 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:

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
46.310,85€.
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.
2.2.6. 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

Ajuntament de Muro

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 2.894,57 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. Educació i Joventut
2.3.1. Resolució de la convocatòria de subvencions per a Estudis Superiors (universitaris,
màsters i cicles formatius de grau superior) corresponent al curs 2021-2022
En aquest punt, surten de la Sala Antoni Serra i Margalida M. Forteza, per trobar-se incursos en
causa d’abstenció.
La Junta de Govern de dia 21 de març de 2022 va aprovar les 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)
per al curs 2021-2022.
Vistes les instàncies presentades pels sol·licitants un cop revisada la documentació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Admetre totes les persones següents:

Segon: Excloure la sol·licitud d’estudis superiors a les persones següents:
Tercer. Disposar, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament dels imports i a les les persones que
es relacionen a continuació a càrrec de l’aplicació pressupostària 3260.48907 del pressupost de
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despeses:
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2.3.2. Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional del
Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Muro en matèria d’educació de persones adultes
per al curs escolar 2022-2023.
Vista la proposta de conveni que literalment diu:
«Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern
de les Illes Balears i l’Ajuntament de Muro en matèria d’educació de persones adultes per al
curs escolar 2022-2023.
Parts
Martí Xavier March i 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 de membres del Govern de les Illes Balears, en nom i representació de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats atribuïdes pels articles 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, que el faculten per signar aquest conveni.
Miquel Porquer Tugores, batle de l’Ajuntament de Muro, que actua en nom i representació
d’aquesta institució, en virtut del nomenament efectuat en la sessió constitutiva del Ple de
l’Ajuntament de dia XX de febrer de 2022, amb potestat reconeguda per l’article 21.1.b) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Antecedents
1) L’article 5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació estableix la formació
permanent de les persones adultes com un dels elements essencials per fer efectiu
l’aprenentatge al llarg de la vida, la qual facilita la incorporació als distints
ensenyaments i afavoreix la conciliació de l’aprenentatge amb altres responsabilitats i
activitats.
2) Igualment, la llei orgànica esmentada estableix a l’article 67 que l’Administració
educativa ha de promoure actuacions amb altres administracions i institucions o
entitats públiques amb la finalitat que les persones adultes puguin adquirir,
actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds per al seu
desenvolupament personal i professional.
3) La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
considera necessari dur a terme actuacions conjuntes amb ens territorials per tal de
proporcionar alternatives educatives adreçades a la reincorporació i al manteniment en el
sistema educatiu. L’experiència en el funcionament de l’educació i formació de persones
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adultes entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional i les institucions locals,
mitjançant convenis de col·laboració, ha servit per unificar criteris i esforços que, sense
cap dubte, han contribuït a millorar l’atenció a les persones adultes en matèria d’educació.

4) Segons l’article 78.4 b de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril de 2003) cada administració
ha d’exercir les seves competències d’acord amb els compromisos que s’enumeren a les
clàusules d’aquest Conveni.
5) L’Ajuntament de Muro aporta els locals de la seva titularitat on es duen a terme les
actuacions que resulten de la signatura d’aquest Conveni i, per tant, exerceix una
competència pròpia com és la gestió del patrimoni municipal, regulació del seu ús o
destinació, conservació i manteniment, d’acord amb el que estableix l’article 29.2 d de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i l’article
25.2 d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificat
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, que indica que el municipi exerceix una competència pròpia, en els
termes de la legislació de l’Estat i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
matèria d’infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.
6) D’altra banda, l’Ajuntament de Muro, d’acord amb l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons la redacció que en fa la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
exerceix una competència distinta de les pròpies i de les atribuïdes per delegació com és
la contractació de professors per a la formació de persones adultes i, com a tal, subjecta
al compliment dels requisits de no incórrer en duplicitat amb altres administracions en
la prestació del servei públic i garantir la sostenibilitat financera del municipi.
7) L’Ajuntament de Muro ja exercia aquesta competència amb anterioritat a l’entrada en
vigor de la Llei 27/2013 esmentada, tal com consta al Conveni de col·laboració entre la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Muro per al foment del retorn al sistema educatiu signat en data de 10
de desembre de 2013. En conseqüència, d’acord amb el que preveu l’article 3.4 del
Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació a les Illes
Balears de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, i l’apartat 1 b de l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació
Administració General de l’Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació
amb el Decret llei 2/2014 (BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015), correspon a
l’Ajuntament vetlar pel compliment dels requisits esmentats en l’antecedent anterior;
això sens perjudici del control que s’exerceixi per tal de verificar-ne el compliment en
l’execució de les competències que correspongui exercir tant a l’Administració de
l’Estat, com a titular de la competència de tutela financera de les entitats locals, com a la
Comunitat Autònoma, com a titular de competències materials sobre les quals es pot
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projectar l’exercici de competències municipals.

8)

La Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Muro estan interessats a desenvolupar aquesta col·laboració a la
què es fa referència en els paràgrafs anteriors, a fi d’impulsar l’educació de persones
adultes a l’àmbit territorial del municipi de Muro.
9) Aquest Conveni afavoreix la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de
les Nacions Unides per a l’any 2030, en concret l’objectiu 4 “Educació de Qualitat”, en
especial la meta 4.6.
10) El funcionament conjunt, d’una banda, de l’Administració educativa i, de l’altra, de
l’Ajuntament de Muro, a través dels programes d’aprenentatge al llarg de la vida, respon
a la necessitat d’unificar els esforços amb la intenció de millorar l’atenció a l’alumnat en
matèria d’educació per aconseguir així una major eficàcia i un millor aprofitament dels
recursos disponibles.
11) La col·laboració implica, per a l’Administració autonòmica, aportar personal docent al
servei de l’Administració educativa i poder garantir el desenvolupament adequat
d’aquesta modalitat formativa d’acord amb els objectius de la LOE.
12) L’Ajuntament de Muro demostra amb aquest Conveni la voluntat de col·laboració, atès
que amb aquesta acció aporta els mitjans que té al seu abast per millorar la formació de
les persones adultes.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
Conveni, d’acord amb les següents
Clàusules
1. L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de col·laboració entre la Conselleria

d’Educació i Formació Professional i l’Ajuntament de Muro per poder executar un programa
conjunt d’actuació en matèria d’educació de persones adultes a l’àmbit territorial del
municipi de Muro per al curs escolar 2022-2023, el qual consisteix en la impartició dels
ensenyaments formals i no formals que s’especifiquen en l’oferta formativa dels centres
d’educació de persones adultes aprovada per la Conselleria per al curs 2022-2023.
2. La Conselleria d’Educació i Formació Professional es compromet a:
a) Dotar del personal docent per tal que es pugui atendre l’oferta educativa. El personal

esmentat ja fa feina per a la Conselleria d’Educació i Formació Professional, per la qual cosa
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la signatura d’aquest Conveni no implica la contractació de personal, ni haver de substituir-ne
efectius.
b) Amb l’objectiu d’assegurar la qualitat dels ensenyaments que ofereix l’aula de Muro,

l’equip directiu del CEPA Sa Pobla assumeix la direcció pedagògica d’aquests ensenyaments
i designarà un professor/coordinador de l’aula.
c) Destinar al programa la quantitat màxima de 4.500 euros, amb càrrec a la partida

pressupostària 13901 421G12 46000 10 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2022. Aquesta quantitat es transferirà a l’Ajuntament de Muro,
després de la signatura d’aquest document, dins un termini màxim de sis mesos, per tal que es
destini a les despeses que es derivin de l’aplicació d’aquest Conveni a l’àmbit territorial de
l’Ajuntament de Muro.
L’Ajuntament de Muro queda dispensat de la prestació d’avals o de qualsevol altra garantia,
d’acord amb el que disposa l’article 25.3 d del Decret 75/2004, de 27 d’agost, però ha de
presentar abans del dia 30 de setembre de l’any 2023 a la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments Artístics Superiors un certificat del secretari de la corporació en
què consti que la quantitat assenyalada s’ha incorporat als pressuposts de l’entitat local i que
s’ha destinat a la realització de les activitats per a la qual fou atorgada.
3) L’Ajuntament de Muro assumeix els compromisos següents:
a) Proporcionar per a un ús temporal i gratuït els locals i les instal·lacions adequades, així com

fer-se càrrec de les despeses corrents, de neteja, seguretat, conservació i manteniment dels
locals. L’Ajuntament no cedeix l’ús exclusiu de les seves instal·lacions, sinó que aquest ús
queda vinculat a la impartició de classes d’ensenyaments formals i no formals de manera
puntual durant un horari concret. Aquestes instal·lacions són de la seva titularitat i corresponen
a les dependències municipals ubicades al carrer de Joan Massanet, 51, de Muro.
b) Contractar professors, d’acord amb l’article 17.1 del Reial decret 132/2010, per completar

l’oferta no reglada del municipi de Muro.
c) Vetlar pel compliment dels requisits esmentats als antecedents 6 i 7 d’aquest document.

4. Es constitueix la Comissió de Seguiment del Conveni per concretar l’actuació del programa
del curs, avaluar-ne l’aplicació i planificar el curs següent, així com seguir i desenvolupar el
present Conveni. Igualment, és l’òrgan responsable de la interpretació i la resolució de
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conflictes que es puguin generar amb referència al Conveni. Li és d’aplicació el règim jurídic
dels òrgans col·legiats establert en els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
La Comissió de Seguiment està formada per:
a )El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors o la
persona en qui delegui, que ha de presidir la Comissió.
b) Un assessor de la Secció d’Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació

Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que actua com a secretari de la Comissió.
c) El director del CEPA Sa Pobla o la persona en qui delegui.
d) Dos representants designats per l’Ajuntament de Muro.

Si n’és el cas, la reunió es pot fer a distància d’acord amb el que preveu l’article 17 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
5.Els logotips de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i de l’Ajuntament de Muro
han de figurar en un lloc preferent en qualsevol document destinat a donar publicitat al
projecte, sense perjudici d’altres institucions o entitats que hi puguin col·laborar.
6. Aquest Conveni tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2022 fins al 31 d’agost de 2023.
7. La modificació del conveni requerirà l’acord unànime de les dues parts signatàries.
8.Aquest Conveni es pot resoldre, amb audiència prèvia de les parts, per les causes següents:
a) El mutu acord entre les parts, que s’ha de documentar per escrit.
b) L’incompliment greu o manifest de les obligacions d’una de les
Conveni.

parts signants del

c)La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del
Conveni.

9)Si alguna de les parts incompleix les obligacions i els compromisos adquirits d’acord amb
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les clàusules d’aquest Conveni, s’ha d’actuar tal com es preveu a l’article 51.2 c de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.
Palma,

El conseller d’Educació i FP

Per l’Ajuntament de Muro

Martí Xavier March i Cerdà

Miquel Porquer Tugores»

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la a Conselleria d’Educació i Formació Professional
del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Muro en matèria d’educació de persones adultes
per al curs escolar 2022-2023.
2.- Comunicar el present acord a la Conselleria d’Educació i Formació Professional, pel seu
coneixement i als efectes oportuns.
2.4. Fires i Festes
2.4.1. Premis del concurs de llanternes Fira de Tardor 2021
Vist l’acord de Junta de Govern Local de dia 2 de novembre de 2021 d’aprovació de les Bases
Reguladores dels Premis del concurs de llanternes de la Fira de la Carabassa 2021 (expedient
2021/2111).
Vista la relació dels guanyadors dels premis del concurs de llanternes de la Fira de la Carabassa
2021 de les següents categories, presentada pel registre d’entrada de l’Ajuntament de Muro:

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels premis del concurs de
llanternes de la Fira de la Carabassa 2021, amb càrrec a la partida pressupostària 3380.48203 i per
un import total de 350 €, a les persones que es relacionen a continuació:
2n.- Notificar el present acord als interessats als efectes oportuns.
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2.5. Medi Ambient i Agricultura
2.5.1. Contracte menor subministrament i instal·lació punt recàrrega vehicles elèctrics al
carrer Rodríguez de la fuente, subvencionat pel Consell de Mallorca (PAESC)
Vist l’informe del tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Muro, que literalment diu:
«

Document:

Informe

Procediment: Contracte Menor
Naturalesa de l’informe: Definitiu
Document signat per: Tècnic Medi Ambient
Necessitat a satisfer INSTAL·LACIÓ PUNT RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS A
CARRER RODRÍGUEZ DE LA FUENTE, SUBVENCIONAT PEL CONSELL DE MALLORCA
(PAESC)
Característiques del contracte: Subministrament i instal·lació de punt de recàrrega de vehicles
elèctrics al carrer Rodríguez de la Fuente, subvencionat pel Consell de Mallorca (PAESC).
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 8.288,59 €

IVA: 1.740,60 €

Preu: 10.029,19 €
Durada:

1

MES

Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: BAIXA TENSIÓ SL

NIF B-07697527

El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
S’adjunten els tres pressuposts sol·licitats.
En compliment de l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, emeto el següent
INFORME
Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte:
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
No s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat
que li correspondria.
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No hi ha concatenació, any rere any, d’aquest contracte menor »
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte menor al contractista BAIXA TENSIÓ SL, NIF B-07697527, per
un import de 10.029,19 € (IVA inclòs).
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1720 62344 del vigent pressupost municipal.
Tercer.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i es tramiti el pagament si
procedeix.
Quart.- El contractista haurà de presentar la factura en format electrònic a través de la plataforma
FACe.
Cinquè.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, comprenent la
informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de
l’adjudicatari.
Sisè.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.6. Turisme i Zona Costanera
2.6.1. Rectificació error material de l’acord de la junta de govern local d’adjudicació de lots
artefactes flotants
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2022 relatiu a l’adjudicació dels
contractes per l’ocupació i explotació dels serveis de temporada corresponent a les zones de
llançaments i encallada d’artefactes flotants, lots 4, 5, 10, 11.
Atès que s’ha detectat error material amb els imports anuals dels lots 10 i 11, que es troben
intercanviats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Rectificar l’error material, de forma que la descripció dels lots 10 i 11, ha de dir:
Lot 10
Adjudicatari: INTERCORTAL S.L.U. amb NIF. B17849209, per l'import anual de 7.428,54 euros
euros durant les temporades 2022, 2023 i 2024, amb les condicions que es detallen en els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques.
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Comprèn les següents instal·lacions i artefactes:
Velomar Básico 4 unidades
Velomar Especial 6 unidades
Tabla a vela (windsurf) 2 Unidades
Tabla a 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

Lot 11
Adjudicatari: BEACH I OCI S.L. amb NIF. B17849209, per l'import anual de 120,00 durant les
temporades 2022, 2023 i 2024, amb les condicions que es detallen en els Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques.
Comprèn les següents instal·lacions i artefactes:
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

2n.- Notificar el present acord als interessats pel seu coneixement i als efectes oportuns.
2.7. Transports
2.7.1. Transmissió de la llicència de taxí núm. 5
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Autoritzar la transmissió de la llicència de taxi núm. 5, a nom de la Sra. xxxxxxx xxxxxra
xxxxxxx, a favor del seu fill Sr. xxxxxxx xxxxx xxxxx, amb DNI xxxxxxxxxxxxJ, amb permís de
conduir i exercici en la professió.
2. Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.8. Urbanisme i Obres
2.8.1. Exp. 1260/2020, xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx, llicència urbanística, per a reforma
interior d'habitatge i façana, al carrer Guillem Ballester i Cerdó, 4.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir als SRS. FABRIZIO CIUFFI I MARIA JELOVIC, la llicència urbanística, per a
REFORMA INTERIOR D’HABITATGE I FAÇANA, al carrer GUILLEM BALLESTER I
CERDÓ, 4, núm. 1260/2020, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les
condicionsgenerals.
2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites al
dictamen favorable de la Comissió Municipal de Casc Històric i Catàleg, de data 11 d’abril
de 2022, i a les següents condicions :
a) En cas que el revestiment de la façana principal estigui deteriorat es podrà restaurar amb
arrebossat de les mateixes característiques amb materials tradicionals (morter de calç).
Les façanes posteriors es poden deixar amb la pedra vista sempre que el rejuntat es faci
amb morter de calç. En tot cas, cal que el director d’obra (arquitecte) supervisi el
compliment d’aquestes prescripcions.
b) Referent a la forma en que s’integraran les unitats exteriors al pati, no pot ser d’obra,
haurà de ser d’estructura metàl·lica com s’han indicat els laterals.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 45.000 €., amb les taxes pagades de
221,17 €, i l’ICIO a pagar de 276,75 €. (grau de protecció “A”, 75% bonificació).
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.
2.8.2.. Exp. 422/2022, Juan Pujol Cerdó, llicència urbanística, per a arreglar teules de la part
de la teulada del carrer Antoni Maura, s/núm. cantonada carrer Santa Anna, 23.
Examinat l'expedient d'obres núm. 422/2022, del que és promotor el SR. JUAN PUJOL CERDÓ, el
qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 1506, de data 5 d'abril
de 2022, sol·licita llicència urbanística, per a ARREGLAR TEULES DE PART DE LA
TEULADA, al carrer ANTONI MAURA, S/NÚM., CANTONADA CARRER SANTA ANNA,
23, (REF. CAD.
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Urbana 4985813ED0948N0001JS), d'aquest terme municipal.
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 el dictamen favorable de la Comissió Municipal de Casc Històric i Catàleg, de data 11 d’abril
de 2022.
Vist l'informe tècnic, de data 25 d’abril de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 26 d’abril de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al SR. JUAN PUJOL CERDÓ, la llicència urbanística, per a ARREGLAR
TEULES DE PART DE LA TEULADA, al carrer ANTONI MAURA, S/NÚM.,
CANTONADA CARRER SANTA ANNA, 23, núm. 422/2022, sol·licitada i abans descrita
d’acord amb les condicions generals.
2. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 611,93 €., amb la taxa pagada de 3,67
€, i l’ICIO a pagar de 9,79 € (grau de protecció B2, 35% de bonificació).
3. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des
de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o
no haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat la
corresponent prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.
4. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.
2.8.3. Exp. 1149/2021, Jaime Barceló Poquet, llicència urbanística, per a restauració de paret
de tancament, a la parcel·la 3 del polígon 9.
Examinat l'expedient d'obres núm. 1149/2021, del que és promotor el SR. JAIME BARCELÓ
POQUET, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 2284, de
data 18 de maig de 2021, sol·licita llicència urbanística, per a RESTAURACIÓ DE PARET DE
TANCAMENT DE PARCEL·LA, a la PARCEL·LA 3 DEL POLÍGON 9, (REF. CAD.
07039A009000030000SQ), d'aquest terme municipal.
Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl rústic.
Vist l'informe tècnic, de data 20 d’abril de 2022 , emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el
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projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 26 d’abril de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al SR. JAIME BARCELÓ POQUET, la llicència urbanística, per a
RESTAURACIÓ DE PARET DE TANCAMENT DE PARCEL·LA, a la PARCEL·LA 3
DEL POLÍGON 9, núm. 1149/2021, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les
condicions generals.
2. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 5.752,80 €, amb la taxa pagada de 34,52
€ i l’ICIO a pagar de 141,51 €.
3. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El Termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des
de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o
no haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat la
corresponent prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.
4. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.
2.8.4 Exp. 674/2022, Magdalena Munar Molinas, llicència urbanística, per a rehabilitació de
façanes a habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer Canonge Flor, 8.
Examinat l'expedient d'obres núm. 674/2022, del que és promotora la Sra. MAGDALENA
MUNAR MOLINAS, la qual mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el
núm. 5400, de data 12 de novembre de 2021, sol·licita llicència municipal d'obres, per a
REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AL
CARRER CANONGE
FLOR, 8, (REF. CAD. 5184310ED0958S0001LQ), d'aquest terme municipal, segons projecte
redactat per l'arquitecte Sr. Javier Acebes Luengo, amb data de novembre de 2021.
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 el dictamen favorable de la Comissió Municipal de Casc Històric i Catàleg, de data 11 d’abril
de 2022.
Vist l'informe tècnic, de data 20 d’abril de 2022, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 26 d’abril 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. MAGDALENA MUNAR MOLINAS, la llicència urbanística, per a
REHABILITACIÓ DE
FAÇANES EN
HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES, AL CARRER CANONGE FLOR, 8, núm. 674/2022, sol·licitada i
abans descrita d’acord amb les condicions generals.
2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les condicions descrites al dictamen
favorable de la Comissió Municipal de Casc Històric i Catàleg, de data 11 d’abril de 2022,
que diuen així:
a) Els acabats i la fusteria i les persianes siguin tradicionals de fusta. S’haurà de
complir la norma 6.4.23 del Pla general.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 27.803,46 €., amb la taxa a pagar de
166,82 €, i l’ICIO a pagar de 683,96 €.
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:
1. Assumeix de la direcció de l’obra per arquitecte.
2. Assumeix de la direcció d’execució material per arquitecte tècnic.
3. Estudi de seguretat i salut, si escau.
4. Nomenament d’empresa constructora i TC1, TC2 o rebut d’autònom.
5. Contracte formalitzat amb Mac Insular i justificant d’haver dipositat la fiança al
Consell de Mallorca per a la gestió de residus.
2.8.5. Exp. 495/2022, Pedro Antonio Noceras Oliver, llicència urbanística, per a instal·lació
fotovoltaica sobre coberta existent per autoconsum, al Passeig de Sa Riba, 13.
Examinat l’expedient d’obres núm. 495/2022, del que és promotor el Sr. PEDRO ANTONIO
NOCERAS OLIVER, el qual mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el
núm. 1206, de data 18 de març de 2022, sol·licita llicència urbanística, per a INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA SOBRE COBERTA EXISTENT PER AUTOCONSUM, A L’IMMOBLE
SITUAT AL PASSEIG DE SA RIBA, 13, (REF. CAD. 5189606ED0958N001QH), d'aquest terme
municipal.
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.
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Atès el dictamen favorable de la Comissió Municipal de Casc Històric i Catàleg, de data 11 d’abril
de 2022.
Vist l'informe tècnic, de data 21 d’abril de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 26 d’abril de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al SR. PEDRO ANTONIO NOCERAS OLIVER, la llicència urbanística, per a
INSTAL·LACIÓ
FOTOVOLTAICA
SOBRE
COBERTA
EXISTENT
PER
AUTOCONSUM, A L’IMMOBLE SITUAT AL PASSEIG DE SA RIBA, 13, núm.
495/2022, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.
2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites al
dictamen favorable de la Comissió Municipal de Casc Històric i Catàleg, de data 11 d’abril
de 2022:
a) Les plaques s’hauran d’instal·lar paral·leles i adossades al pendent de les cobertes.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 5.557,87 €., amb la taxa pagada de
33,35 €, i l’ICIO a pagar de 136,72 €.
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.
2.8.6. Exp. 54/2017, Miquel Ángel i Jaume Frontera Marimón, llicència d'ocupació o de
primera utilització, per a modificacions en el transcurs de les obres de legalització de
magatzem i canvi d'ús a habitatge unifamiliar i reforma d'habitatge i demolició, al carrer
Ramón Llull, 82-84.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda::
1. Concedir als SRS. MIQUEL ÀNGEL FRONTERA MARIMON I JAUME
FRONTERA MARIMON, la llicència d’ocupació o de primera utilització, de les
obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm. 54/2017, consistents en
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES DE
LEGALITZACIÓ DE MAGATZEM I CANVI D’ÚS A HABITATGE
UNIFAMILIAR I REFORMA D’HABITATGE DEMOLICIÓ, al carrer
RAMON LLULL, NÚM. 82-84.
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2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos
procedents.
2.8.7. Exp. 245/2022, Rafael Sabater Riera, llicència urbanística, per a instal·lació
d'estructura coplanar sobre la teulada inclinada per situar 25 planells fotovoltaics per
autoconsum, al carrer Sant Joan, 1.
Examinat l'expedient d'obres núm. 245/2022, del que és promotor el Sr. RAFAEL SABATER
RIERA, el qual mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 601, de data
11 de febrer de 2022, sol·licita llicència urbanística, per a INSTAL·LACIÓ D’ESTRUCTURA
COPLANAR SOBRE TEULADA INCLINADA PER SITUAR 25 PLANELLS FOTOVOLTAICS
PER AUTOCONSUM, AL CARRER SANT JOAN, 1, (REF. CAD. 5086511ED0958N0001IH),
d'aquest
terme municipal.
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 el dictamen favorable de la Comissió Municipal de Casc Històric i Catàleg, de data 11 d’abril
de 2022.
Vist l'informe tècnic, de data 25 d’abril de 2022, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 26 d’abril de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme. La Junta de Govern Local,
per unanimitat, acorda:
1. Concedir al SR. RAFAEL SABATER RIERA, la llicència urbanística, per a
INSTAL·LACIÓ D’ESTRUCTURA COPLANAR SOBRE TEULADA INCLINADA PER
SITUAR 25 PLANELLS FOTOVOLTAICS PER AUTOCONSUM, AL CARRER SANT
JOAN, 1, núm. 245/2022, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.
2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites al
dictamen favorable de la Comissió Municipal de Casc Històric i Catàleg, de data 11 d’abril
de 2022:
a) Les plaques s’hauran de col·locar paral·leles a la pendent de la coberta i
que no siguin visibles des de la via pública.
3. Les obres s'hauran d'iniciar dins el termini de 6 mesos, a comptar del dia següent al de la
notificació de la present resolució. El termini d'execució de les obres serà de 24 mesos des
de l’inici de les obres. En el cas de no haver començat les obres en un termini de 6 mesos, o
no haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat la
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corresponent prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

4. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.
2.8.8. Contracte d'obres pel tancament de la pista esportiva.
certificació obra.

Aprovació 1ª i darrera

Vista que la resolució de batlia de data 23 de desembre de 2021 va adjudicar l’obra “pel tancament
de la pista deportiva del Poliesportiu de Muro”
Vista la certificació presentada per la direcció d’obra.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la 1ª i darrera certificació d’obra “pel tancament de la pista esportiva del
Poliespotiu de Muro” presentada per la directora d’obra Miquela Costa Ramis.
SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:
- URBAN ILLES SLU, amb CIF B16512873, 1ª i darrera certificació de l’obra “ pel tancament de la
pista deportiva del Poliespotiu de Muro” factura núm. 22016 de data 20.04.22, per un import de
56.628,00€,(1ª certificació 46.800,00€ + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.63218.
2.8.9. Exp. 212/2017, Higgelig, SL, llicència urbanística, per a modificacions de projecte bàsic i
projecte executiu de construcció d'habitatge unifamiliar i piscina, a la parcel·la 271 del
polígon 13.
Examinat l'expedient d'obres núm. 212/2017, del que és promotor la entitat HIGGELIG, SL,
representada pel Sr. Antonio Rami Alós, el qual mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest
Ajuntament, amb el núm. 179, de data 18 de gener de 2021, sol·licita llicència urbanística, per a
MODIFICACIONS DE PROJECTE BÀSIC I PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA, a la PARCEL·LA 271 DEL POLÍGON 13, (REF.
CAD. 07039A013002710000SP), d'aquest terme municipal, segons projecte redactat pels
arquitectes, Sr. Miguel Rami Guix i Sr. Alberto García Garrido, i visat pel COAIB, amb el núm.
11/00356/21, de data 15 de gener de 2021, 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 rústic.
Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.
Vist l'informe tècnic, de data 26 d’abril de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
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Vist l'informe, de data 28 d’abril de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la entitat HIGGELIG, SL, representada pel Sr. Antonio Rami Alós, la
llicència urbanística, per a MODIFICACIONS DE PROJECTE BÀSIC I
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR I
PISCINA, a la PARCEL·LA 271 DEL POLÍGON 13, núm. 212/2017, sol·licitada i
abans descrita d’acord amb les condicions generals.
2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions següents:
a) Haurà de complir les normes 2.5.08.1 i 5.1.08.5 del Pla general.
b) Haurà de complir l’altura màxima total de l’edificació en cada punt des de la cota
corresponent del terreny natural.
c) Haurà de complir les mateixes condicions de la llicència inicial.
3. El cost provisional, se fixa en l'import de 15.516,80 €., amb la taxa a pagar de 93,10 €, i
l’ICIO a pagar de 381,71 €, sobre l’estudi de Seguretat i Salut.
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.
2.8.10. Exp. 2439/2021, Margarita Miró Piña i Manuel Miró Piña, llicència urbanística, per a
l'agrupació de dos solars, per a posterior segregació de solar resultant en tres solars
independents, a la cantonada del carrer Roma, carrer del Poble Nou i carrer Porrassar.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda::
1. Concedir als SRS. MARGARITA MIRÓ PIÑA I MANUEL MIRÓ PIÑA, la llicència
urbanística per l'AGRUPACIÓ DE DOS SOLARS, PER A POSTERIOR SEGREGACIÓ
DEL SOLAR RESULTANT EN TRES SOLARS INDEPENDENTS, AL CARRER
ROMA, CANTONADA CARRER DOCTOR GÓMEZ ULLA (ACTUAL CARRER DEL
POBLE NOU), I CANTONADA CARRER PORRASSAR, expedient municipal núm.
2439/2021, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions generals.
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2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.
2.8.11. Exp. 2179/2021, Miquel Cloquell Capó, llicència urbanística, per a tancament parcial
de la parcel·la 532 al polígon12.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al SR. MIQUEL CLOQUELL CAPÓ, la llicència urbanística, per a
TANCAMENT PARCIAL DE FINCA, a la PARCEL·LA 532 DEL POLÍGON 12, núm.
2179/2021, 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 favorable del conseller executiu del Departament de Mobilitat i Infraestructures
del Servei d’Explotació i Conservació del Consell Insular de Mallorca, de data 8 de febrer
de 2022, el qual forma part de l’expedient i s’adjunta còpia, i a la següent condició:
a) Haurà de complir la norma 5.1.07 del Pla general.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 3.110,50 €., amb la taxa pagada de
18,66 €, i l’ICIO a pagar de 76,51 €.
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.
2.8.12. Exp. 1937/2020, Maria del Carmen Oller Amezcua, llicència urbanística, per a
construcció d'habitatge unifamiliar i garatge entre mitgeres, al carrer Fra Miquel Poquet, 7.
Examinat l'expedient d'obres núm. 1937/2020, del que és promotora la SRA. MARIA DEL
CARMEN OLLER AMEZCUA, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament
amb el núm. 2785, de data 21 de setembre de 2020, sol·licita llicència urbanística, per a
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR I GARATGE ENTRE MITGERES, AL
CARRER FRA
MIQUEL POQUET, 7, (REF. CAD. 4387406ED0948N0001MS), d'aquest terme municipal, segons
projecte bàsic, signat per l’arquitecte Sr. Joan Oliver Fornés (Oliver Arquitectura, SLP), en data 18
d’agost de 2020, sense visar.
Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà.
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Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.
Atès l’acord favorable, de data 14 de desembre de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
Vist l'informe tècnic, de data 28 d’abril de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 29 d’abril de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
a) Concedir a la SRA. SRA. MARIA DEL CARMEN OLLER AMEZCUA, la llicència urbanística,
per a CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR I GARATGE ENTRE MITGERES, AL
CARRER FRA MIQUEL POQUET, 7, núm. 1937/2020, sol·licitada i abans descrita d’acord amb
les condicions generals.
b) Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a l’acord
favorable, de data 14 de desembre de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el qual forma
part de l’expedient i s’adjunta còpia, i a les següents condicions:
1. Haurà de complir la norma 3.2.03 del Pla general.
2. La voravia afectada per les obres haurà de complir el que disposa l’Ordre TMA/851/2021, de 23
de juliol, d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i l’ús dels espais públics urbanitzats.
c) El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 235.703,30 €., amb la taxa pagada de
1.414,22 €, i l’ICIO a pagar de 5.798,30 €.
d) 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:
1. Assumeix de la direcció d’execució material per arquitecte tècnic.
2. Estudi de seguretat i salut, si escau.
3. Nomenament d’empresa constructora i TC1, TC2 o rebut d’autònom.
4. Justificant d’haver dipositat la fiança al Consell de Mallorca per a la gestió de
residus.
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2.8.13. Exp. 394/2021, Maria Antònia Barceló Carbonell, llicència urbanística, per a
tancament de la parcel·la 232 del polígon 9.
Examinat l'expedient d'obres núm. 394/2021, del que és promotora la SRA. MARIA ANTÒNIA
BARCELÓ CARBONELL, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb
el núm. 100, de data 13 de gener de 2021, sol·licita llicència urbanística, per a TANCAMENT DE
LA PARCEL·LA 232 DEL POLÍGON 9, (REF. CAD. 07039A009002320000ST), d'aquest terme
municipal.
Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl rústic.
Vist l'informe tècnic, de data 25 d’abril de 2022, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 27 d’abril de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la SRA. MARIA ANTÒNIA BARCELÓ CARBONELL, la llicència urbanística,
per a TANCAMENT DE LA PARCEL·LA 232 DEL POLÍGON 9, núm. 394/2021,
sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.
2.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 3.315 €., amb la taxa pagada de 19,89
€, i l’ICIO a pagar de 81,55 €.
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.
2.8.14. Contracte menor serveis redacció projecte renovació xarxa d'aigua
Vist l’informe del regidor de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:
<< Procediment: Contracte Menor
Naturalesa de l’informe: Definitiu
Document signat per: El regidor
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Necessitat a satisfer
Redacció del projecte de renovació de la xarxa d'aigua potable corresponent al pla quinquenal pel 4t
any, dels carrers Luna i Justicia, així com la renovació de a canonada general i les escomeses
d'aigües residuals, pluvials, voravies i asfaltat

Característiques del contracte
Tipus de contracte: SERVEIS
Objecte del contracte: Redacció projecte
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 6.500,00 €
IVA: 1,365,00 €
Preu: 7,865,00 € (+visat de projecte -import màxim -360,00 €). Preu amb visat: 8,255,00 €
Durada: 1 MES
Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: INGENIERIA BALEAR GESTIÓN DE PROYECTOS S.L.
NIF/CIF: B-16664161
El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
S’adjunten pressuposts sol·licitats.
En compliment de l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, emeto el següent

INFORME
Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte:
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
No s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat
que li correspondria.
No hi ha concatenació, any rere any, d’aquest contracte menor.>>
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista INGENIERIA BALEAR GESTIÓN DE
PROYECTOS S.L.NIF: B-16664161 per un import de 8,255,00 € € (IVA inclòs).
2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3230.22706 del vigent pressupost municipal.
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3r.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i es tramiti el pagament si
procedeix.
4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, comprenent la informació a
publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari.
5è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:30
hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el
Secretari, que ho certifica.
Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle

El secretari

