
Ajuntament de Muro

E  XTRACTE DE L’ACTA     DE     LA     SESSIÓ     DE     JUNTA     DE     GOVERN  
LOCAL

Codi: JGL2022/28
Data: 11 de juliol de 2022

A les 08.20 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària 

Assisteixen:

Miquel Porquer Tugores, batle president 
Antoni Serra Sastre, 1r.tinent batle 
Margarita Ballester Bauzá, 2na. Tinent batle
Margarita Maria Forteza Bennasar, 3ra. tinent batle
Juana Perelló Trias, 4t. Tinent batle

Així mateix assisteixen els regidors Mariano Juan Serra Sabater i Andrés Pedro Cantarellas, a 
l’objecte d’informar de les seves activitats com a regidors.

S’excusen d’assistir:
---------

Són assistits per la secretària accidental Antònia Cladera Perelló 

S’inicia la sessió a les 08.20 hores.

1.1. Educació i Joventut
1.1.1. Revocació d’acord anterior i aprovació de pagament de l’ajuda per estudis universitaris
2021-2022 amb l’import correcte.

Per tot això, se li ha d’abonar l’import de 200 € per cursar estudis universitaris a les Illes Balears.» 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Revocar l’acord de la JGL de la sessió del passat 9 de maig de 2022, en relació a
l’abonament de l’ajuda universitària a XXXX  XXXXXXXX XXXXXXper un import de
400 €.

2. Autoritzar,  disposar,  reconèixer  l’obligació  i  ordenar  el  pagament  de  l’ajuda  per  estudis
universitaris 2021-2022 a XXXX XXXXXXX XXXXX DNI xxx xxx 448T per un import
de 200 € per cursar estudis a les Illes Balears.

3. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1. Urbanisme i Obres
2.1.1. Exp. 191/2019, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, per a llicència d'ocupació o de primera
utilització  de la  llicència  urbanística de reforma i  ampliació  d'habitatge  unifamiliar  entre
mitgeres al carrer Jovellanos, 17.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  al  SR.  xxxxx  xxxxx  xxxxxx  xxxxxxxx,  la  llicència  d’ocupació  o  de  primera
utilització, de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm. 191/2019,
consistents en REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES I MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES, al carrer
JOVELLANOS, 17.

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

2.1.2. Exp. 19/2012, Grupotel Dos, SA, llicència urbanística per canvi de paviments a
habitacions dels Apartaments Los Príncipes, al carrer Galió, 31, Platja de Muro.

Examinat l'expedient d'obres núm. 19/2012, del que és promotora la entitat GRUPOTEL DOS, SA,
representada pel Sr. Miquel Alomar Lladó, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest
Ajuntament amb el núm. 352, de data 29 de febrer de 2012, sol·licita llicència urbanística per
CANVI DE PAVIMENTS A HABITACIONS DELS APARTAMENTS LOS PRINCIPES, al
carrer GALIÓ, 31, LAS GAVIOTAS, PLATJA DE MURO, (REF. CAD.
0073303EE1007S0001QG), d'aquest terme municipal, segons projecte bàsic i d'execució, redactat
per l’arquitecta, Sra. Maria del Mar Ramis Fornés, i visat pel COAIB, amb el núm. 15/00568/11,
de data 11 d’octubre de 2011.

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 turístic.

Atesa la resolució favorable del conseller executiu d’Urbanisme i Territori, del Departament de
Territori, del Consell de Mallorca, de data 6 de febrer de 2012.

Vist l'informe tècnic, de data 21 de juny de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 22 de juny de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la entitat GRUPOTEL DOS, SA, representada pel Sr. Miquel Alomar Lladó, la
llicència urbanística, per a CANVI DE PAVIMENTS A HABITACIONS DELS
APARTAMENTS LOS PRINCIPES, al carrer GALIÓ, 31, LAS GAVIOTAS, PLATJA DE
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MURO, núm. 19/2012, 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 d’Urbanisme i Territori, del Departament de
Territori,  del  Consell  de  Mallorca,  de  data  6  de  febrer  de  2012,  la  qual  forma part  de
l’expedient i s’adjunta còpia.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 161.230,24 €., amb la taxa pagada de
967,38 €, i l’ICIO a pagar de 3.966,26 €.

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.

2.1.3. Exp. 17/2017, Exma, S.A., llicència urbanística, per a la modernització de l'activitat de
l'hotel Lago Park, Apartaments Lago Park, al carrer Iola, s/núm.

Examinat l'expedient d'obres núm. 17/2017, del que és promotora la entitat EXMA, SA,
representada per el Sr. Guillem Serra Serra, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest
Ajuntament amb el núm. 269, de data 1 de febrer de 2017, sol·licita llicència urbanística, per a la
MODERNITZACIÓ DE L’ACTIVITAT D’HOTEL LAGO PARK, EXP. D’ACTIVITATS
RELACIONAT NÚM. 26/2017, al carrer IOLA, PLATJA DE MURO, (REF. CAD.
9873801EE1007S0011JX), d'aquest  terme  municipal,  segons  projecte  bàsic  i  d’execució,  amb
plànols de reforma i consolidació dels Apartaments Lago Park signat pels arquitectes Jaume A.
Cerdà Guardiola i J. Sebastià Company Oliver, i visat pel COAIB amb núm. 11/08408/16, de data
29  de  novembre  de  2016,  memòria  de reforma  i  consolidació  dels  Apartaments  Lago  Park  i
documents d’esmena de deficiències Turisme, signats pels mateixos arquitectes i visada pel COAIB
amb núm. 11/01242/17, de data 17 de febrer de 2017, projecte d’execució de reforma i consolidació
dels  Apartaments  Lago  Park  signat  pels arquitectes  Jaume  A.  Cerdà  Guardiola  i  J.  Sebastià
Company Oliver, i  visat pel COAIB amb núm. 11/09127/17, de data 15 de novembre de 2017,
documents d’esmena de deficiències redactat pels mateixos arquitectes, sense visar, presentats el 16
d’octubre de 2017, document d’esmena de deficiències signat pels mateixos arquitectes i visat pel
COAIB amb núm. 11/04813/18, de data 28 de maig de 2018, document d’esmena de deficiències
signat pels mateixos arquitectes i visat pel COAIB amb núm. 11/10310/19, de data 8 de novembre
de 2019.

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 turístic.

Atès l’informe favorable de la Direcció General de Turisme, de la  Vicepresidència i Conselleria
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d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears, de data 2 de juny de 2017.

Atesa la resolució favorable de la directora de la direcció general de Recursos Hídrics, de la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de data 22 de maig de 2019.

Vist l'informe tècnic, de data 31 de maig de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 21 de juny de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la entitat EXMA, SA, representada per el Sr. Guillem Serra Serra, la llicència
urbanística,  per  a  la  MODERNITZACIÓ DE L’ACTIVITAT D’HOTEL LAGO PARK,
EXP. D’ACTIVITATS RELACIONAT NÚM. 26/2017, al carrer IOLA, PLATJA DE
MURO, núm. 17/2017, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a
l’informe favorable de la Direcció General de Turisme, de la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears, de data 2 de juny de 2017 i a
la  resolució  favorable  de  la  directora  de  la  direcció  general  de  Recursos  Hídrics,  de  la
Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de data 22 de maig de 2019, els quals
formen part de l’expedient i s’adjunten còpies, i a les següents condicions:

a) Condicionat a la implantació de les mesures de qualitat que es prevegin
reglamentàriament

b) Condicionat al compliment del previst en la disposició addicional 4a de la Llei 8/2012.

1. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 514.054,15 €., amb la taxa pagada de
2.231,06 €, la taxa a pagar de 853,26 €, i l’ICIO a pagar de 12.645,73 €.

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.
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2.1.4. Exp. 1278/2020, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, per a denegació de llicència urbanística, per a
la  substitució  de  paquet  impermeabilització,  aïllament  i  acabat  de  coberta  a  habitatge
unifamiliar existent, a la parcel·la 410 del poligon 12.

Examinat l'expedient d'obres núm. 1278/2020, del que és promotor el Sr. Xxxx xxxxx xxxxxxxx, el
qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 2274, de data 29 de
juliol  de  2020,  sol·licita  llicència  urbanística  per  a  la  SUBSTITUCIÓ  DE  PAQUET
IMPERMEABILITZACIÓ, AÏLLAMENT I ACABAT DE COBERTA A HABITATGE
UNIFAMILIAR   EXISTENT,   a   la   PARCEL·LA   410   DEL   POLÍGON   12,   (REF.   CAD.
07039A01200410 0000 SU), d'aquest terme municipal, segons projecte bàsic i d'execució, redactat
per l’arquitecte, Sr. Jesús David Moreno Comba, i visat pel COAIB, amb el núm. 11/00626/20, de
data 23 de gener de 2020.

Vist l’informe tècnic desfavorable, emès per l’arquitecta municipal, de data 20 de juny de 2022, el
qual informa el següent:

«1.- Vistes les fotografies presentades de l’interior de la zona objecte d’intervenció es pot
determinar que en cap cas es tracta d’un habitatge.

2.- La zona objecte d’intervenció segons s’indica disposa d’uralita, per tant, s’haurà de dur a terme
el procediment que indica la llei per a la seva retirada,  essent necessari justificar aquest punt, i
indicar les pautes que es seguiran.

3.- Analitzada la documentació aportada, les fotografies de l’interior i l’ortofotografia aèria de l’any
1956, es considera que no queda acreditada la legalitat de l’edificació objecte del present expedient,
a més de les materialitats que presenta: uralita, bigues de formig, maresos no semblen antics... Per
tant, es tracta d’un volem que es troba en situació de fora d’ordenació, i no es poden autoritzar les
obres sol·licitades.»

Vist l’informe, de data 21 de juny de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme, en el mateix sentit.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Denegar,  al  Sr.  xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,  la  llicència  llicència  urbanística núm.
1278/2020,  consistent  en  la  SUBSTITUCIÓ  DE  PAQUET  IMPERMEABILITZACIÓ,
AÏLLAMENT I ACABAT DE COBERTA A HABITATGE UNIFAMILIAR EXISTENT, a
la PARCEL·LA 410 DEL POLÍGON 12, en base als informes tècnics i jurídics anteriorment
esmentats.

2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.
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2.1.5. Exp. 252/2021, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, llicència urbanística, per a modificacions en el
transcurs de les obres consistents en la legaliltzació d'ampliació, reforma i ampliació
d'habitatge, piscina i demolició, al carrer Josep Maria Quadrado, 36.

Examinat l'expedient d'obres núm. 252/2021, del que és promotor el Sr. xxxxx xxxxxx xxxxxxx el
qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 1570, de data 8 d‘abril
de 2022, sol·licita llicència urbanística per a les obres de MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS
DE LES OBRES DE LEGALITZACIÓ D’AMPLIACIÓ I PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA I DEMOLICIÓ, al
CARRER JOSEP Mª. QUADRADO, 36, (REF. CAD. 4686214ED0948N0001IS),
d'aquest terme municipal, segons annex memòria i plànols modificats 41, 52, 62, 81, 91 i 101 redactats
per l’arquitecte Sr. Antoni Riera Marimón, i visats pel COAIB amb núm. 11/03361/22, de data 7
d’abril de 2022, i baix la direcció facultativa de l’arquitecte redactor del projecte i de l’arquitecte
tècnic Sr. Miquel Riera Marimón.

Resultant que els terrenys on es preveu executar les obres estan situats en sòl urbà.

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

Vist l'informe tècnic, de data 28 de juny de 2022, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 29 de juny de 2022, emès pel tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir al  Sr.  xxxxx xxxxxx xxxxxxx,  la  llicència urbanística d’obres, per a
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES DE LEGALITZACIÓ
D’AMPLIACIÓ I PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ
D’HABITATGE UNIFAMILIAR I  PISCINA I  DEMOLICIÓ, al  CARRER JOSEP  Mª.
QUADRADO, 36, núm. 252/2021, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions
generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les mateixes prescripcions descrites
a la llicència inicial.

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

4. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.
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2.1.6. Exp. 36/2013, x x x x x  x x x x x x  x x x x x x , llìcència urbanística, per a
legalització d'habitatge unifamiliar aïllat i cos annex de piscina, a la parcel·la 510 del polígon
12.

Examinat l'expedient d'obres núm. 36/2013, del que és promotora la Sra. xxxxx xxxxxx xxxxxxx, la
qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 794, de data 3 d’abril
de 2013, sol·licita llicència urbanística per a la LEGALITZACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT I COS ANNEX DE PISCINA, a la PARCEL·LA 510 DEL POLÍGON 12,(REF. CAD.
07039A01200510  0000  SA),  d'aquest  terme  municipal,  segons  projecte  tècnic,  redactat per
l’arquitecte, Sr. Daniel Mediavilla Barris, i visat pel COAIB, amb el núm. 11/01069/22, de data 10
de febrer de 2022.

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.

Atès l’acord favorable, de data 21 de setembre de 2018, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Atesa la resolució de la consellera executiva de Territori del Consell Insular de Mallorca de data 13
d’abril de 2022.

Vist l'informe tècnic, de data 30 de juny de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 30 de juny de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la Sra.xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, la llicència urbanística,  per  a  la
LEGALITZACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I COS ANNEX DE
PISCINA, a la PARCEL·LA 510 DEL POLÍGON 12, núm. 36/2013, 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 21 de setembre de 2018, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria i a la
resolució de la consellera executiva de Territori del Consell Insular de Mallorca de data 13
d’abril de 2022, els quals formen part de l’expedient i s’adjunten còpies.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 517.913,36 €., amb la taxa pagada de
3.107,48 €, i l’ICIO a pagar de 12.740,66 €.
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2.1.7. Exp. 177/2017, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx , llicència d'ocupació o de primera
utilització de la llicència urbanística per a la legalització de reforma interior, canvi d'ús i
ampliació d'una edificació agrícola a habitatge unifamiliar aïllat, construcció de piscina
annexa i demolicions diverses, a la parcel·la 33 del polígon 1.

Examinat l'expedient d'obres núm. 177/2017, del que és promotor el Sr. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 1368, de data 29 de
març de 2022, sol·licita  llicència  d’ocupació o de primera utilització de la llicència urbanística
consistent en la LEGALITZACIÓ DE REFORMA INTERIOR, CANVI D'ÚS I AMPLIACIÓ
D'UNA EDIFICACIÓ AGRÍCOLA A HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, CONSTRUCCIÓ
DE PISCINA ANNEXA I DEMOLICIONS VARIES, I MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS
DE LES OBRES, a la PARCEL·LA 33 DEL POLÍGON 1 (REF.
CAD.07039A001000330000SQ) d'aquest terme municipal.

Vist l'informe tècnic, de data 30 de juny 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, 1
de juliol de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  al  Sr.  xxxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxxxx,  la  llicència  d’ocupació  o  de  primera
utilització, de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm. 177/2017,
consistents en la LEGALITZACIÓ DE REFORMA INTERIOR, CANVI D'ÚS I
AMPLIACIÓ D'UNA EDIFICACIÓ AGRÍCOLA A HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT, CONSTRUCCIÓ DE PISCINA ANNEXA I DEMOLICIONS VARIES, I
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES, a la PARCEL·LA 33 DEL
POLÍGON 1.

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

3. Acords Urgents
3.1. Esports
3.1.1. Avaluació del tancament de l’annex del bar-cafeteria que dóna cap a la piscina
municipal exterior per a donar servei de restauració.

INFORME TÈCNIC

Assumpte: avaluació del tancament de l’annex del bar-cafeteria que dona cap a la piscina municipal

exterior per a donar servei de restauració.

Emplaçament: Poliesportiu de Muro
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Fets

El 29 de juny de 2022, dins el recinte de la piscina exterior es du a terme un muntatge pel tancament

de l’annex del  bar  amb la  piscina  mitjançant  l’enclavament  d’uns peus de ferro i  unes cordes.

L’actuació es fa sense prèvia petició i fora de l’horari de la gerent.

Fonaments contractuals

1. De conformitat amb el plec de prescripcions tècniques que han de regir en la contractació de

l’explotació del  bar-cafeteria  s’estableix,  al  punt 1.3 q),  que haurà de disposar-se d'una

persona en plantilla  amb el  títol  habilitant  per a socorrista durant l'explotació del bar-

cafeteria.

2. De conformitat amb el plec de prescripcions tècniques que han de regir en la contractació de

l’explotació del bar-cafeteria s’estableix, al punt 1.11 o), que l’adjudicatari no tendrà sobre

el local d'instal·lacions més dret que el de la seva utilització durant la vigència del

contracte. En cas de ser necessari la realització d’obres, tant pel compliment de la

legislació vigent com per a millores del servei, haurà de comptar amb l’autorització

expressa de l’Ajuntament, que ordenarà les instruccions pertinents.

Fonaments tècnics de l’edificació

Segons el Codi Tècnic de l'Edificació en relació amb les baranes de protecció de piscines:

1. Les piscines en les quals l'accés de nens a la zona de bany no estigui controlat disposaran de

barreres de protecció que impedeixin el seu accés al vas excepte a través de punts previstos

per a això, els quals tindran elements practicables amb sistema de tancament i bloqueig.

2. Les barreres de protecció tindran una altura mínima de 1,20 m, resistiran una força
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horitzontal aplicada en la vora superior de 0,5 kN/m i tindran les condicions constructives

establertes en l'apartat 3.2.3 de la Secció SUA 1.

Avaluació tècnica

Donat que l’annex lateral del bar-cafeteria està dintre del recinte de la piscina:

• El servei de piscina es pot veure afectat per l’entrada incontrolada d’usuaris durant el servei.

• Les mesures de seguretat quant al tancament no estan subjectes a la normativa que estableix

el Codi Tècnic de l'Edificació.

• Cap de les persones en plantilla disposa del títol de socorrista.

• La normativa de la piscina municipal de Muro estableix que està prohibida l’entrada de

menjar i vidre dins el recinte de la piscina.

Per tot l'anterior exposat, s'informa desfavorablement a la sol·licitud per a tenir l’annex de davant la

piscina muntat i tancat per servei de bar-cafeteria.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Desestimar la sol·licitud presentada per la Sra .xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, relatiu al tancament

de l’annex del bar-cafeteria  que dóna cap a la piscina municipal  exterior per a donar servei de

restauració, d’acord amb l’Informe tècnic emès per la Gerent del Poliesportiu de Muro de data 7 de

juliol de 2022.

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

3.2. Medi Ambient i Agricultura
3.2.1. Variant de Muro a l'etapa número 4 de la ruta senderista GR222 ARTÀ-LLUC

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2017 en què es va acordar sol·licitar
al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca que estudiàs la possibilitat de que la
futura ruta senderista Artà-Lluc GR 222, en la seva etapa número 4 entre Santa Margalida i Inca,
inclogués una variant que passàs pel poble de Muro.
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Vist el registre de sortida número 999 de data 9 de juny de 2017, adreçat a la Consellera executiva
de Medi Ambient del Consell de Mallorca, relatiu a la sol·licitud de pas de la Ruta Artà-Lluc GR
222 pel poble de Muro.

Vist que arran d’aquella sol·licitud, els tècnics del Consell responsables de les rutes senderistes de
gran recorregut a Mallorca, es varen posar en contacte amb el tècnic de medi ambient de
l’Ajuntament per iniciar el reconeixement dels possibles recorreguts de la ruta GR222 per Muro.

Atès que durant l’actual legislatura s’han duit a terme dues reunions entre el departament de Medi
Ambient del Consell i l’Ajuntament, la darrera el passat dia 7 d’aquest mes de juliol.

Ates l’interès demostrat per les dues parts  i la possibilitat real de què la GR222 disposi d’una
variant que discorri pel terme de Muro, durant l’etapa número 4 que transcorr entre els municipis de
Santa Margalida i Inca.

Vist  que  el  Departament  del  Consell  disposa ja  d’un possible  itinerari  de la  ruta,  que passaria
íntegrament per camins d’ús públic.

Aprofitant que actualment, el departament de Medi Ambient del Consell també està treballant en
l’elaboració del Catàleg de Camins de Muro, fet que complementa i reforça l’estudi de l’itinerari de
la GR222 pel municipi.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Reiterar la sol·licitud al Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca per a que la futura
ruta senderista Artà-Lluc GR 222, en la seva etapa número 4 entre Santa Margalida i Inca, inclogui
una variant que passi pel poble de Muro.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el batle donà per acabada la sessió a les 09.05
hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran el batle i la secretària
accidental , que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle La secretària acctal.
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