
Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’  ACTA     DE     LA     SESSIÓ     DE     JUNTA     DE  
GOVERN     LOCAL  

Codi: JGL2021/28
Data: 28 de juny de 2021

A les 08:00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària.

Assisteixen:

Antoni Serra Sastre, batle-president
Miguel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle
Margarita  Ballester  Bauzà,  2na.  tinenta  de  batle
Margarita Maria Forteza Bennasar, 3ra. tinenta de batle
Juana Maria Perelló Trias, 4ta. tinenta de batle

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

S'excusen d'assistir:

-

Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. Francisco Sabater Mulet, i per l’interventor
municipal, Sr. José Gómez de la Cruz.

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1. Aprovació d’actes anteriors

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova les actes de les sessions anteriors de dates 
21/06/2021 i  22/06/2021.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Aprovació convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball temporal per la 
contractació laboral categoria Auxiliar de Clínica per a la Residència Reina Sofia de Muro

A proposta de la Batlia d’aquest Ajuntament,  referent a la necessitat  de constituir  una borsa de
treball temporal per la contractació laboral categoria Auxiliar de Clínica per a la Residència Reina
Sofia de Muro.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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1. Aprovar la convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball temporal per la contractació
laboral categoria Auxiliar de Clínica per a la Residència Reina Sofia de Muro.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria.

3. Publicar les bases al BOIB, al tauler d’edictes de la pàgina web Corporació i a la Seu Electrònica
de l’Ajuntament.

«BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL CATEGORIA AUXILIAR CLÍNICA
PER A LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA DE MURO

PRIMER. -OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L'objecte de la present convocatòria es la creació d'un borsí de la categoria AUXILIAR DE
CLÍNICA mitjançant contracte laboral temporal.

Justificació: Atès que es considera necessari per a l'adequat funcionament dels serveis de la
Residència Reina Sofia de Muro el nomenament de personal laboral categoria auxiliar de clínica en
cas que sigui necessari, s'ha de procedir a la creació d'aquest borsí, amb la finalitat de poder cobrir
de forma immediata totes aquelles situacions administratives que es puguin produir en les quals
sigui necessària la seva cobertura de manera temporal.

La naturalesa dels llocs a cobrir és la següent:
Personal laboral Grup: C Subgrup: C2.
Forma de proveïment: concurs.
Funcions: Seran les pròpies del lloc de feina d'auxiliar de clínica objecte del proveïment.
La jornada laboral, horari i altres condicions de feina es concretaran en el moment d'oferir el 
corresponent nomenament.

SEGONA.- NORMATIVA APLICABLE

Les presents bases defineixen els requisits, proves, mèrits i altres aspectes procedimentals de la 
selecció, a més de la regulació continguda en el TREBEP, TREBE i la LFPIB.

TERCER. REQUISITS DELS ASPIRANTS.

Per ser admesos i participar en el procés selectiu, les persones interessades, en la data de finalització
del termini d'admissió de instàncies, hauran de reunir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea, o ser nacional d'altres
estats  amb les condicions establertes en algun dels apartats  de l'art.  57 del RDL 5/2015, de 30
d'octubre, text refós de la llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
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b) Tenir 16 anys complerts i no excedir, si escau, de l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de la titulació acadèmica de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria, Tècnic/a
en atenció a persones en situació de dependència o Tècnic/a en atenció sociosanitària o equivalent.
En el cas de titulacions expedides a l’estranger, cal aportar l’homologació del corresponent
Ministeri.

d) Posseir la capacitat funcional per el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de feina.

e) No haver estat separat ni acomiadat del servei de qualsevol administració pública mitjançant
expedient disciplinari, ni estar inhabilitat per l’exercici de funcions públiques.

f) Acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana corresponents al nivell B1 o estar en
condicions d'obtenir-lo en la data de finalització d'admissió de sol·licituds. Aquests coneixements
s'han d'acreditar mitjançant l'aportació d'un certificat oficial expedient per l'Escola Balear
d'Administració Pública o expedit o homologat per l'òrgan competent en matèria de política
lingüística, o els que es determinen en les Ordres de la Conselleria d'Educació. En el cas
d'equivalències o convalidacions s'hauran d'acreditar per l'aspirant les mateixes .

g) Abans de la signatura del contracte la persona interessada ha de fer constar que no realitza cap
altra activitat en cap lloc del sector públic delimitat a l'art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep
pensió de jubilació, retir o orfandat. En cas de realitzar alguna activitat privada, ha de declarar-la en
el termini de deu (10) dies des de la signatura del contracte, perquè la corporació pugui adoptar
l'acord de compatibilitat o incompatibilitat.

QUART. -DISCAPACITATS

Les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitades hauran d'adjuntar a la
instància el certificat de l'equip oficial de valoració que acrediti l'esmentada condició i la
compatibilitat  amb l'exercici  de les tasques i funcions corresponents al lloc de feina. El tribunal
establirà, per a les persones amb discapacitat que ho hagin sol·licitat a la instància, les adaptacions
possibles de temps i mitjans per dur a terme les proves.

QUINTA. -PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Les instàncies per participar al concurs-oposició s'hauran de presentar, segons el model normalitzat
que figura a l'Annex I d'aquestes bases, adreçades al Sr. Batle de l'Ajuntament de Muro, dins el
termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria
al BOIB, amb independència del registre o oficina en que es presentin. A la instància les persones
aspirants hauran d'indicar la titulació que posseeixen que els habilita per participar en el
procediment selectiu.

Les instàncies es podran presentar davant el Registre General de la Corporació o per qualsevol dels
mitjans admesos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú
de les Administracions públiques. Si l'últim dia de l'esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu,
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el mateix s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

Per ser admesos i prendre part al procediment les persones aspirants hauran de presentar la següent
documentació:

a. Instància emplenada d'acord amb el model normalitzat (Annex II) manifestant que reuneixen tots
i cada un dels requisits exigits a la convocatòria.
b. Còpia adverada o compulsada del DNI.
c. Còpia adverada o compulsada del certificat, títol o diploma de coneixement del nivell exigit de la
llengua catalana.
d. Còpia adverada o compulsada de la titulització exigida per ser admès a la convocatòria.
e. Còpia adverada o compulsada de documents acreditatius i certificacions requerides pels mèrits a
valorar.

La falsedat en les dades que es facin constar en la sol·licitud o en la documentació annexa
determina l'exclusió immediata de la persona sol·licitant, sense perjudici de les mesures legals que
corresponguin.

SISENA.- ACREDITACIÓ DE MÈRITS

Només es reconeixeran i seran objecte de valoració els mèrits obtinguts fins a la data de publicació
de l'anunci de la convocatòria al BOIB, no es valoraran els mèrits obtinguts amb posterioritat. A
més, tampoc no es valoraran els mèrits obtinguts abans de la publicació de la convocatòria que
siguin al·legats però que no es justifiquin degudament dins el termini de presentació de mèrits abans
indicat.

Els documents acreditatius de mèrits hauran de ser originals (acompanyats de fotocòpia) per a la
seva compulsa en el moment de la presentació, o bé còpies degudament adverades per l'autoritat,
organisme o fedatari públic competent.

En  cap  cas  es  requerirà  documentació  o  esmena  d'errors  relativa  als  mèrits,  llevat  de  defectes
merament formals advertits en la documentació presentada per l'aspirant, sempre que aquesta
acrediti el mèrit al·legat en l'aspecte substantiu.

Tots els documents presentats en un altre idioma han d'adjuntar la traducció al castellà o català
acreditada  mitjançant  una  traducció jurada.  Tots  els  documents  expedits  a  l'estranger  s'han  de
presentar, si escau, degudament legalitzats o postil·lats.

No obstant això el Tribunal podrà reconèixer aquells documents acreditatius de mèrits expedits en
idioma estranger sempre i quan el seu contingut sigui comprensible i evident pel Tribunal i es pugui
determinar o apreciar de forma clara la seva validesa.

SETENA. -ADMISSIÓ D’ASPIRANTS.
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Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, el Sr. Batle aprovarà per resolució la relació
provisional d'admesos i exclosos, que es publicarà en el Tauler d'anuncis de la pàgina web de la
Corporació (https://  www.ajmuro.net/ca/ofertes-feina  ) i a la Seu Electrònica de l’Ajuntament,
concedint-se un termini de tres (3) dies hàbils per tal que les persones interessades presentin les
al·legacions que considerin oportunes o esmenin la seva sol·licitud. Les possibles reclamacions o
al·legacions, si n'hi haguessin, seran acceptades o rebutjades en la resolució que aprovi la relació
definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

Els successius anuncis del procediment selectiu es publicaran al tauler d'anuncis electrònic del lloc
web de l'Ajuntament de Muro (https://www.ajmuro.net/ca/ofertes-feina) i a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament.

VUITENA . - TRIBUNAL QUALIFICADOR

En la mateixa resolució que declari aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i
excloses s'efectuarà el nomenament dels membres del tribunal qualificador. El tribunal qualificador
estarà constituït de la següent forma:

President: una persona funcionària de carrera en servei actiu o personal laboral fix en servei actiu,
del grup C subgrup C2, de les administracions autonòmiques, insular, local en l'àmbit territorial de
les Illes Balears o de la Universitat de les Illes Balears.
Secretari: una persona funcionària de carrera en servei actiu o personal laboral fix en servei actiu,
del grup C, subgrup C2, de les administracions autonòmiques, insular, local en l'àmbit territorial de
les Illes Balears o de la Universitat de les Illes Balears.
Vocals: tres persones funcionàries de carrera en servei actiu o personal laboral fix en servei actiu,
del grup C, subgrup C2, de les administracions autonòmiques, insular, local en l'àmbit territorial de
les Illes Balears o de la Universitat de les Illes Balears.

La designació del tribunal inclourà la dels corresponents suplents.

El tribunal qualificador que actuï en aquestes proves selectives tindrà la categoria de tercera, de les
previstes en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. El
Tribunal podrà nomenar personal assessor en qualsevol moment.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense  l'assistència de més  de la meitat  dels seus
membres, titulars o suplents indistintament, ni sense President ni Secretari.
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Els membres del tribunal hauran de tenir igual o superior categoria a les convocades. L'abstenció i
la recusació dels membres del tribunal s'ajustarà al previst en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015,
de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic.

Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals
representatives, per efectuar funcions de vigilància del correcte desenvolupament del procediment
selectiu.

El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris
pel bon ordre del procés selectiu

NOVENA.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

El procediment de selecció constarà d’una fase: concurs.

I - FASE DE CONCURS. (Fins a 30 punts). Barem de mèrits:

1. Experiència professional. Fins a 20 punts:

En aquest apartat es valoraran els serveis prestats a l'Administració Local, exercint les funcions de
naturalesa o contingut anàleg a auxiliar de clínica

Es valoraran els serveis d'acord amb el següent barem:

a) Per serveis prestats a l’Administració relacionats amb les funcions pròpies de la plaça o lloc
convocat, en un lloc igual o similar; 0'20 punts per mes de serveis prestats.
b) Per  serveis  prestats fora de  l'Administració Pública per compte aliena, relacionats amb  les
funcions pròpies de la plaça o lloc convocat, en un lloc igual o similar: 0'15 punts per mes de
serveis prestats.
c) Per haver prestat serveis a l'Administració Local, en virtut d’un contracte administratiu subjecte a
la Llei de contractes o serveis prestats en qualitat de funcionari eventual o de confiança.: 0,10 punts
per mes de serveis prestat.

Forma d'acreditació de l'experiència professional i documentació a presentar:
− Serà obligatòria la presentació del certificat de la vida laboral.
− El límit temporal per valorar l'experiència professional serà la data de publicació en el BOIB de 
l'anunci de la convocatòria d'aquest procediment.
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− L'experiència  professional  es  computa  per mesos  complets.  Si  bé  es  tendran en  compte  les
fraccions  de  temps  inferiors  a  un  mes  per  a  la  suma total  del  temps  computable,  una  vegada
efectuada la suma del total del temps computable es descartaran les fraccions de temps inferior a un
mes.
− Els  serveis  prestats  a  les  Administracions  Públiques,  s'hauran d'acreditar  mitjançant  certificat
lliurat per l'organisme competent, en què constaran: el lapse temporal de prestació (data d'inici i
data de fi), el grup, escala i subescala i/o la categoria professional i la vinculació amb
l'Administració o organisme públic o entitat  dependent.  Per a la valoració de les funcions, serà
necessari la inclusió al certificat del grup, escala, subescala i/o categoria.

2.- Titulacions acadèmiques. Fins a 4 punts:

a) Per cada titulació acadèmica -en l'àmbit sanitari-de formació professional superior, 4 punts.
b) Per cada titulació acadèmica -en l'àmbit sanitari-de formació professional mig, 2 punts.

En cas que una titulació sigui necessària per aconseguir altre de nivell superior, només es valorarà
aquesta segona.

Forma d'acreditar la titulació acadèmica: Còpia del títol o bé justificat d'haver satisfet els drets per a
la seva expedició.

3.- Coneixement de la llengua catalana. Fins a 2 punts:
– Nivell B2: 0,50 punts
– Nivell C1: 1,00 punts (acumulable al nivell LA)
– Nivell C2: 1,50 punts (acumulable al nivell LA)
– Nivell LA: 0,50 punts.

4.- Cursos de formació i perfeccionament. Fins a 4 punts:

Només es valorarà la formació específica i la relacionada amb les funcions pròpies de la plaça
oferta.

Cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l'Institut
Nacional d'Administració Pública, l'Escola Balear d'Administració Pública, l'administració de
l'estat, l'autonòmica o la local, les universitats, les federacions d'entitats locals o els homologats per
qualsevol d'aquestes institucions que estiguin dins el marc dels acords de formació contínua amb
l'Administració, o les impartides o promogudes pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
amb competències en matèria de formació ocupacional.
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L'acreditació de les accions formatives es farà mitjançant certificacions o documents oficials estesos
per les administracions i/o organismes competents, i han d'incloure les hores de durada o els crèdits
dels cursos.

Aquest apartat serà valorat d'acord amb el següent barem:

a) 0'1 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada, o proporcionalment per a les fraccions d'un
crèdit, quan el certificat acrediti l'aprofitament. La puntuació màxima per curs serà d'1 punt. Si el
curs no indica la durada es valorarà amb 0'05 punts per curs.
b) 0'05 punts per crèdit,  d'acord amb els  criteris  de la lletra  anterior,  quan el  certificat  acrediti
l'assistència al curs o no esmenti expressament el caràcter d'assistència o aprofitament. La puntuació
màxima per curs serà d'1 punt. Si el curs no indica la durada es valorarà amb 0'025 punts per curs.

DESENA.- VALORACIÓ DEL CONCURS

Conclosa  la  valoració  dels  mèrits,  el  Tribunal  farà  pública  en  el  tauler  d'anuncis  electrònic  de
l'Ajuntament les puntuacions atorgades a cada aspirant. Els interessats podran sol·licitar revisió i/o
audiència al tribunal dins els tres (3) dies hàbils següents a aquesta publicació.

En cas d'empat, aquest es resoldrà aplicant la següent graduació:

1) Major puntuació en l'apartat d'experiència professional de la fase de concurs.
2) Si persisteix l'empat finalment es procedirà per ordre de registre d'entrada

ONZENA.- RELACIÓ D'APROVATS I CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE TREBALL

Un cop transcorregut el termini anterior, si no es presenten al·legacions, o bé un cop que hagin estat
examinades les presentades, el Tribunal qualificador donarà per finalitzada la selecció, i elevarà a la
Batlia la seva proposta definitiva de relació d'aprovats de la borsa de treball, per tal que dicti la
corresponent resolució de constitució de la borsa de treball. Aquesta resolució serà publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament.

Els aspirants que conformin la borsa de treball es trobaran a l'espera de ser cridats per l'Ajuntament
per ordre de puntuació quan es produeixi la necessitat de nomenament.

DOTZENA. - SITUACIÓ DELS ASPIRANTS A LA BORSA DE TREBALL.

Estan en la situació de no disponible, aquelles persones integrants de la borsa de treball que per
concórrer alguna de les causes previstes en els apartats a, b, c, d, ò e, de la base tretzena, no hagin
acceptat el lloc ofert. Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no disponible en la borsa,
no se la cridarà per oferir-li un lloc de treball
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Estan en la situació de disponible la resta de persones aspirants de la borsa, amb la conseqüència
que se les ha de cridar per oferir-los un lloc de treball d'acord amb la seva posició en la borsa.

Les persones aspirants que, havent-hi renunciat, al·leguin i justifiquin alguna de les circumstàncies
previstes en la base onzena conserven la posició obtinguda en la borsa. Això no obstant, queden en
la  situació  de  no  disponible  i  no  rebran  cap  més  oferta  mentre  es  mantingui  la  circumstància
al·legada, amb l'obligació de comunicar l'acabament de les situacions esmentades en la forma i el
termini prevists en el darrer paràgraf de la base següent.

TRETZENA. – RENÚNCIA A I EXCLUSIÓ DE LA BORSA.

S'ha de comunicar a la persona aspirant que correspongui el lloc i el termini en el qual cal que es
presenti.  Si  la  persona interessada  no manifesta  la  seva conformitat  amb el  nomenament  en el
termini d'un (1) dia hàbil - o en el segon dia hàbil següent si la crida es fa en divendres - i la seva
disposició a incorporar-se en el termini indicat per la Batlia, s'entén que hi renuncia. Aquest termini
ha de ser com a mínim de tres (3) dies hàbils i com a màxim de quinze (15) dies hàbils, el qual es
pot prorrogar excepcionalment per atendre al dret de preavís de l'Estatut dels treballadors

A les persones aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita se les ha d'excloure de la borsa
de treball corresponent, llevat que al·leguin, dins del termini d'un (1) dia hàbil - o en el segon dia
hàbil següent si la crida es  fa en divendres -, la concurrència d'alguna de  les circumstàncies
següents, que s'han de justificar documentalment dins dels tres (3) dies hàbils següents:

a) Estar en període de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu,
incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a cura de fills i filles per
qualsevol dels supòsits anteriors, o trobar-se en situació d'incapacitat temporal per motiu d'embaràs.
b) Prestar serveis en un lloc de la Relació de llocs de treball de les Administracions públiques o dels
seus organismes públics dependents i no poder acollir-se, en aplicació de la normativa, a cap de les
situacions administratives legalment establertes que habiliten per al nomenament a l'Ajuntament de
Muro.
c) Patir malaltia o incapacitat temporal.
d) Estar, en el moment de la crida, exercint funcions sindicals.
e) Estar, en el moment de la crida, exercint altres funcions a l'Ajuntament de Muro.

Les persones interessades estan obligades a comunicar per escrit dirigit a la Batlia l'acabament de
les situacions previstes en els apartats anteriors, excepte la de l'apartat b, en un termini no superior a
deu (10) dies hàbils des que es produeixi, amb la justificació corresponent. La manca de
comunicació en el termini establert determina l'exclusió de la borsa.

La posterior renúncia al lloc de treball que ocupa, així com l'incompliment del deure de prendre
possessió del lloc prèviament acceptat, suposa l'exclusió de la borsa de treball per a la qual va ser
cridada,  excepte que aquestes circumstàncies  es produeixin com a conseqüència de la  crida per
ocupar un altre lloc de treball en un altre cos, una altra escala o especialitat de l'Ajuntament de
Muro o en els casos de força major.
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CATORZENA. – NOMENAMENTS PERSONAL LABORAL I GESTIÓ DE LA BORSA

L'ordre de preferència per efectuar els nomenaments vindrà determinat per l'ordre de puntuació. Si
hi ha més d'un nomenament a efectuar, de les mateixes característiques, es poden fer crides
col·lectives simultànies a tantes persones aspirants en situació de disponible en la borsa com es
consideri necessari per atendre les peticions de cobertura de llocs pendents. En aquest cas, els llocs
oferts s'han d'adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones aspirants de la borsa que hagin
manifestat la seva conformitat.

Els aspirants que siguin cridats i donin la seva conformitat al seu nomenament en el termini d'un (1)
dia hàbil (o dos dies hàbils si la crida es fa així un divendres) hauran de presentar, en el termini de
tres (3) dies hàbils comptats des del següent a l'acceptació, la següent documentació, per document
original o còpia degudament adverada, llevat de les que ja estiguin en poder de l'Administració:

—Document Nacional d'Identitat o del passaport en vigor, per als espanyols. Els nacionals d'estats
membres de la Unió Europea o d'un altre Estat part  en l'Acord sobre l'espai econòmic europeu
hauran de presentar fotocòpia adverada del document nacional d'identitat del seu país acompanyat
del NIE. Els nacionals d'altres estats amb permís de residència de familiar de ciutadà de la Unió,
hauran d'aportar la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea. Els nacionals
d'altres estats hauran de presentar la targeta d'estranger.
—Títol exigit o certificació acadèmica que acrediti que té cursats i aprovats els estudis necessaris
per a l'obtenció del títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els
drets per a la seva expedició
— Certificat  mèdic  acreditatiu  de  posseir  la  capacitat  funcional  per  al  desenvolupament  de  les
funcions corresponents.
—Declaració jurada o promesa que no ha estat mai separat mitjançant expedient disciplinari del
servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de
les  comunitats  autònomes,  ni  trobar-se  en  inhabilitació  absoluta  o  especial  per  a  ocupacions  o
càrrecs públics per resolució judicial.  En el cas de  ser nacional d'un  altre Estat, no  trobar-se
inhabilitat  o en situació equivalent ni haver estat  sotmès a sanció disciplinària o equivalent que
impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

En el cas que l'aspirant proposat no reuneixi els requisits exigits, o no els acrediti en el termini
establert,  la Batlia acordarà la seva exclusió i procedirà a proposar el nomenament de l'aspirant
següent per ordre de puntuació. Presentada la documentació, es procedirà al nomenament del primer
aspirant de la borsa de treball, havent-se d'incorporar al lloc de treball en el termini mínim de tres
(3) dies hàbils i màxim de quinze (15) dies.

QUINZENA. -PERÍODE DE PRÀCTIQUES.

L'aspirant anomenat personal laboral en pràctiques, veurà condicionat el seu accés a la plaça a que
es presenta, a la superació d'un període de pràctiques que tindrà una durada de dos (2) mesos amb
caràcter obligatori. Al terme d'aquest període, l'aspirant haurà d'obtenir una valoració d'apte o no
apte, per a la qual es prendrà com a referència l'informe que hagi emès el cap de l'àrea corresponent.
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La declaració d'aptitud correspondrà a l'autoritat competent de la Corporació.

L'aspirant que no superi el període de pràctiques, perdrà tots els drets al seu nomenament com a
personal laboral, i deixarà de formar part de la borsa. Així mateix, en qualsevol moment del període
de practiques podrà ser determinada l'eliminació d'un aspirant per motius disciplinaris.

SETZENA. -VIGÈNCIA DE LA BORSA.

Aquesta borsa tendrà vigència fins la creació d'una nova borsa de la mateixa categoria, que
substituirà aquesta.

SETENA.- INCIDÈNCIES, PUBLICITAT, RÈGIM NORMATIU I RECURSOS

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin a la interpretació d'aquestes bases
i prendre els acords necessaris per al bon ordre d'aquesta convocatòria.

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública seran inserits en el
tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Muro, al marge de la seva publicació al BOIB quan
sigui preceptiva.

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà
interposar per part  de les persones interessades o bé recurs potestatiu  de reposició,  a interposar
davant aquesta Batlia, en el termini d'un mes (1) des de la seva publicació al BOIB, d'acord amb
l'establert  als articles 123 i 124 de la Llei  39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, o bé directament i de forma alternativa recurs contenciós
administratiu, d'acord amb l'establert als articles esmentats i als articles 45 i següents de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a interposar davant
el Jutjat contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos (2) mesos a comptar de l'endemà
de la publicació al BOIB de la convocatòria.

ANNEX     I.     MODEL     SOL·LICITUD  

Model de sol·licitud/ instància Borsa Auxiliar de clínica a la Residència Reina Sofia de Muro

En/Na......................................................................,major d’edat, amb DNI.......................i domicili a
efectes de notificacions a..................................................................................amb telèfon (fixo i
mòbil)................................................................................................... i adreça de correu
electrònic................................................................................................

EXPOSA:

1. Que ha tingut coneixement de la convocatòria per constituir una Borsa d’Auxiliar de clínica a la
Residència Reina Sofia de Muro.

2. Que declar responsablement estar en possessió de tots i cada un dels requisits o condicions
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exigits a la base segona de la convocatòria.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:

a) Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor i/o el resguard de la sol·licitud
de renovació.

b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.

c) Fotocòpia compulsada del certificat, títol o diploma del nivell de llengua catalana (B1 o 
superior).

d) Documents acreditatius i certificacions requerides pels mèrits a valorar (originals o fotocòpies 
compulsades).

Per tot l’exposat, SOL·LICIT:

Ser admès/esa i poder prendre part en el procediment selectiu indicat.

Muro, ........de...................de 2021
(Signatura)

Sr. BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MURO

De conformitat al que disposen la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets humans, s'informa
als interessats que les dades personals contingudes en la sol·licitud d'admissió, documentació que s'acompanyi a aquesta o que es generi a resultes
d'aquesta convocatòria, són objecte de recollida per al seu tractament única i exclusivament per a l'exercici de funcions pròpies d'aquesta
Administració, dins el present procediment selectiu per a la seva convocatòria, tramitació, qualificació i resolució, per la qual cosa s'informa que les
dades s'incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és responsable aquest Ajuntament, i que en cas que sigui necessari als efectes
de complir amb els principis de publicitat i transparència del procediment, algunes dades personals dels aspirants poden ser publicades en el BOIB o
al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament. Que en aquest acte l'Ajuntament informa a les interessades/ts del dret de les persones físiques a accedir
a les seves dades, a rectificar-les i a cancel·lar-les. Aquests drets podran ser exercits per mitjà d'escrit adreçat al responsable del fitxer a l'adreça postal
següent: 07440 – Muro, Plaça del Comte d'Empúries, 1. Que així mateix se m'informa en aquest acte que les dades personals de persones físiques
contingudes en la proposició només seran objecte de cessió o comunicació en els casos, condicions, i amb previ compliment dels requisits establerts
en la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.»

2.1.2. Assignacions funcions superiors. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda

1r.- Assignar excepcionalment, i de manera provisional, al Sr. xxxxx xxxxxxx xxxxxx(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 21 de juny de 2021 fins a dia 04 de juliol de 2021.

2n.- Notificar la present resolució als interessats, per als ses coneixements i als efectes oportuns.
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2.1.3. Ajuda Social. Dies lliures per títol català.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Acceptar la renúncia del plus mensual de 31,85€ en concepte d’ajuda social per títol de català a 
la Sra. xxxxx xxxxxxx xxx (xx.xxx.652-M) a partir del mes juliol.

2n. Autoritzar a la Sra. xxxxx  xxxxxxx  x x x  (37.335.652-M) el gaudiment de 1 dia lliure 
mensual addicional per coneixements del nivell de català C1 a partir del mes de juliol.

3r. Notificar el present acord a l´interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns

2.1.4. Convocatòria SOIB Reactiva 2021

Vista  la  Resolució del  conseller  de Model Econòmic,  Turisme i  Treball,  i  president  del  Servei
d’Ocupació  de  les  Illes  Balears,  de  22  de  juny  de  2021,  per  la  qual  s’aprova la  convocatòria
subvencions SOIB Reactiva 2021., que entre d’altres diu:

<<Primer. Ens i entitats beneficiàries poden acollir-se a aquesta convocatòria els ajuntaments i els
consells  insulars,  així  com les  entitats  que  en  depenen o  que hi  estan  vinculades,  dins  l'àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Les entitats dependents o vinculades als
ens locals que disposin de personalitat jurídica i NIF propi han de presentar la sol·licitud en nom
seu i el projecte que han d'executar ha de ser competència seva.N o es poden beneficiar dels ajuts
que preveu aquesta convocatòria les entitats a les quals concorrin alguna de les prohibicions que
estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions (BOE de 18de novembre) i l'article 11 de la Llei 11/2016, de
28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Segon. Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta convocatòria és  regular la concessió de subvencions destinades a finançar
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projectes que incloguin i fomentin la contractació de persones aturades que no puguin inserir-se en
el mercat laboral a causa de la crisi econòmica com a conseqüència de la COVID-19, per tal que
puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l'ocupabilitat.

Tercer. Bases reguladores Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 10 d'octubre
de 2013 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de polítiques
actives  d'ocupació  gestionades  pel  Servei  d'Ocupació  de  les  Illes  Balears  (BOIB núm.  146,  de
24d'octubre).

Quart. El crèdit assignat a l’Ajuntament de Muro i per línies es el següent:

Línia 1 Dirigida a joves desocupats majors de 16 i menors de 30 anys quantitat de 43.097,62. 
Línia 2 Dirigida a persones desocupades de 30 anys o més aturades de llarga durada 22.924,92.
Línia 3 Dirigida a la resta de persones desocupades de 30 anys o més, que no estiguin en situació 
d'atur de llarga durada 21.526,52.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda presentar-se a la convocatòria i dur a terme la 
contractació a cada una de les línies de les següents categories.

Línia 1 Dirigida a joves desocupats majors de 16 i menors de 30 anys quantitat de 43.097,62. 
Línia 2 Dirigida a persones desocupades de 30 anys o més aturades de llarga durada 22.924,92.
Línia 3 Dirigida a la resta de persones desocupades de 30 anys o més, que no estiguin en situació 
d'atur de llarga durada 21.526,52.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Ajornament cànon balneari 2 2021

Vist l’informe de tresoreria-intervenció que literalment diu:

Informe sobre sol·licitud de ARENES DE MURO 2004 SL NIF B57251746 d’ajornament de 
pagament del cànon d’explotació del balneari 2 per a la temporada 2021.

Antecedents

1.ARENES DE MURO 2004 SL va presentar instància al registre d’ entrada nº 2021-2673 ,
per no poder fer front al pagament del cànon d’explotació del balneari 2 per un import de
30.000,00 euros  per dificultats econòmiques.

2.El període voluntari de pagament finalitzava el 1 de juny de 2021.

3.ARENES DE MURO 2004 SL argumenta que li és impossible realitzar el pagament en
període voluntari, per quant la situació de pandèmia ha afectat al meus ingressos de manera
significativa, considerant que amb l’inici de l’activitat podrem generar els ingressos
suficients per realitzar el pagament del mateix. que té dificultats econòmiques per fer front a
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l’esmentat pagament. i proposa el següent calendari de pagament amb els interessos de 
demora que pertoquin:

Data Import

15.10.2021 30.000,00 €

Consideracions jurídiques

1.Els articles 44 a 54 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament general de recaptació, regulen els ajornaments i fraccionaments.

2.Orde HAP/2178/2015, 19 d’octubre, per la que s’eleva el límit exempt de l’obligació
d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments a 30.000,00 €.

Conclusió

Per tot això, inform favorablement sobre l’aprovació de l’ajornament de pagament sol·licitat per 
ARENES DE MURO 2004 SL, NIF B57251746, en els termes següents:

INTERESSOS DE DEMORA
ARENES DE MURO 2004 SL

MES CAPITAL DIES QUOTA INTERESSOS TOTAL
01/06/2021 30.000,00 0 0,00 0,00 0,00
15/10/2021 30.000,00 136 30.000,00 419,18 30.419,18

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar l’ajornament de pagament del cànon d’explotació del Balneari 2 sol·licitat pel
concessionari ARENES DE MURO 2004 SL per a la temporada 2021.

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

2.2.2. Ajornament cànon balneari 3 2021

Vist l’informe de tresoreria-intervenció que literalment diu:

Informe sobre sol·licitud de GABRIEL BALLESTER MARTORELL DNI 42997883G 
d’ajornament de pagament del cànon d’explotació del balneari 3 per a la temporada 2021.
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Antecedents

1. El 31 de maig de 2021, GABRIEL BALLESTER MARTORELL DNI 42997883G va
presentar instància al registre d’ entrada nº 2021-2587 , per no poder fer front al
pagament del cànon d’explotació del balneari 3 per un import de 30.000,00 euros per
dificultats econòmiques.

2. El període voluntari de pagament finalitzava el 1 de juny de 2021.

3. GABRIEL BALLESTER MARTORELL argumenta  que  li  és  impossible  realitzar  el
pagament en període voluntari,  per quant la situació de pandèmia ha afectat  al meus
ingressos  de  manera  significativa,  considerant  que  amb l’inici  de  l’activitat  podrem
generar els ingressos suficients per realitzar el pagament del mateix. que té dificultats
econòmiques  per  fer  front  a  l’esmentat  pagament.  i  proposa el  següent  calendari  de
pagament amb els interessos de demora que pertoquin:

Data Import

01.08.2021 15.000,00 €

01.10.2021 15.000,00 €

Consideracions jurídiques

1.Els articles 44 a 54 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament general de recaptació, regulen els ajornaments i fraccionaments.

2.Orde HAP/2178/2015, 19 d’octubre, per la que s’eleva el límit exempt de l’obligació
d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments a 30.000,00 €.

Conclusió

Per tot això, inform favorablement sobre l’aprovació de l’ajornament de pagament sol·licitat per 
GABRIEL BALLESTER MARTORELL DNI 42997883G, en els termes següents:

INTERESSOS DE DEMORA
GABRIEL BALLESTER MARTORELL – BALNEARI 3

MES CAPITAL DIES QUOTA INTERESSOS TOTAL
01/06/2021 30.000,00 0 0,00 0,00 0,00
01/08/2021 30.000,00 61 15.000,00 188,01 15.188,01
01/10/2021 15.000,00 61 15.000,00 94,01 15.094,01



Ajuntament de Muro

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar l’ajornament de pagament del cànon del Balneari 3 per a la temporada 2021 sol·licitat 
pel concessionari GABRIEL BALLESTER MARTORELL.

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

2.2.3. Ajornament cànon balneari 6 2021

Vist l’informe de tresoreria-intervenció que literalment diu:

Informe sobre sol·licitud de VORERA DE MAR 2016 SL, NIF B57941130 d’ajornament de
pagament del cànon d’explotació del balneari 6 per a la temporada 2021.

Antecedents

1.El  27 de maig  de 2021,  VORERA DE MAR 2016 SL,  NIF B57941130 va presentar
instància al registre d’ entrada nº 2021-2538 , per no poder fer front al pagament del cànon
d’explotació del balneari 6 per un import de 30.000,00 euros per dificultats econòmiques.

2.El període voluntari de pagament finalitzava el 1 de juny de 2021.

3.VORERA DE MAR 2016 SL argumenta que li és impossible realitzar el pagament en
període voluntari, per quant la situació de pandèmia ha afectat al meus ingressos de manera
significativa, considerant que amb l’inici de l’activitat podrem generar els ingressos
suficients per realitzar el pagament del mateix. que té dificultats econòmiques per fer front a
l’esmentat  pagament.  i  proposa el  següent  calendari  de pagament  amb els  interessos  de
demora que pertoquin:

Data Import

01.08.2021 15.000,00 €

01.10.2021 15.000,00 €
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Consideracions jurídiques

1.Els articles 44 a 54 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament general de recaptació, regulen els ajornaments i fraccionaments.

2.Orde HAP/2178/2015,  19 d’octubre,  per  la  que s’eleva  el  límit  exempt  de l’obligació
d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments a 30.000,00 €.

Conclusió

Per tot això, inform favorablement sobre l’aprovació de l’ajornament de pagament sol·licitat per 
VORERA DE MAR 2016 SL, NIF B57941130, en els termes següents:

INTERESSOS DE DEMORA 
VORERA DE MAR 2016 SL – BALNEARI 6

MES CAPITAL DIES QUOTA INTERESSOS TOTAL
01/06/2021 30.000,00 0 0,00 0,00 0,00
01/08/2021 30.000,00 61 15.000,00 188,01 15.188,01
01/10/2021 15.000,00 61 15.000,00 94,01 15.094,01

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar l’ajornament del cànon d’explotació del Balneari 6 per a la temporada 2021 sol·licitat 
pel concessionari VORERA DE MAR 2016 SL.

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

2.2.4. Ajornament cànon balneari 7 2021

Vist l’informe de tresoreria-intervenció que literalment diu:

Informe sobre sol·licitud de JOSÉ MACHADO PÉREZ DNI 24110870Q d’ajornament de 
pagament del cànon d’explotació del balneari 7 per a la temporada 2021.

Antecedents

1.El 28 de maig de 2021, JOSÉ MACHADO PÉREZ DNI 24110870Q presenta instància al
registre d’ entrada nº 2021-2573 , per no poder fer front al pagament del cànon d’explotació
del balneari 7 per un import de 30.000,00 euros per dificultats econòmiques.

2.El període voluntari de pagament finalitzava el 1 de juny de 2021.
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3.José Machado Pérez  argumenta  que  li  és  impossible  realitzar  el  pagament  en  període
voluntari, per quant la situació de pandèmia ha afectat al meus ingressos de manera
significativa, considerant que amb l’inici de l’activitat podrem generar els ingressos
suficients per realitzar el pagament del mateix. que té dificultats econòmiques per fer front a
l’esmentat  pagament.  i  proposa el  següent  calendari  de pagament  amb els  interessos  de
demora que pertoquin:

Data Import

01.10.2021 10.000,00 €

31.10.2021 20.000,00 €

Consideracions jurídiques

1.Els articles 44 a 54 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament general de recaptació, regulen els ajornaments i fraccionaments.

2.Orde HAP/2178/2015,  19 d’octubre,  per  la  que s’eleva  el  límit  exempt  de l’obligació
d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornaments i fraccionaments a 30.000,00 €.

Conclusió

Per tot això, inform favorablement sobre l’aprovació de l’ajornament de pagament sol·licitat per 
JOSÉ MACHADO PÉREZ DNI 24110870Q, en els termes següents:

INTERESSOS DE DEMORA
Balneari núm. 7- JOSE MACHADO PEREZ

MES CAPITAL DIES QUOTA INTERESSOS TOTAL
01/06/2021 30.000,00 0 0,00 0,00 0,00
01/10/2021 30.000,00 122 10.000,00 376,03 10.376,03
31/10/2021 20.000,00 30 20.000,00 61,64 20.061,64

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar l’ajornament de pagament del cànon d’explotació del Balneari 7 sol·licitat pel 
concessionari JOSÉ MACHADO PÉREZ.

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

2.2.5. Aprovació 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:

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
11.378,36 euros.

2n.- Aprovar la despesa corresponent a les adjudicacions de les contractacions amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries relacionades.

3r.- Incorporar les factures, d’acord amb l’article  118 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent les obligacions i que es tramitin els
pagaments corresponents.

4t.- Que es publiquin els contractes menors al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-,
comprenent la informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i
la identitat de l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.2.6. Aprovació bestretes de caixa fixa

Vist que amb data de 04.02.2021, 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 08.02.2021, per resolució de batlia N.º 2021/213 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 8.02.2021, amb nombre de deslliurament 2021/213, per import de 797,09 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.

SEGON. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.

2.3. Educació i Joventut
2.3.1. 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 2021-2022.

Vista la proposta de 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 2021-2022, rebuda amb data 16 de juny de 2021:

<<Conveni  de  col·laboració  entre  la  Conselleria  d  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 2021-2022.

Parts

Martí Xavier March Decret 9/2021, de 13 de febrer, de 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 jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma faculten per signar aquest conveni.



Ajuntament de Muro

Antoni Serra Sastre, batle de l’Ajuntament de Muro, d’aquesta institució, en virtut del nomenament
efectuat en la sessió constitutiva del Ple de l’Ajuntament de dia 15 de juny de 2019, 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 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  adq  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 conjunt 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 adultes entre la Conselleria d Conveni de col·laboració
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 3/2013, 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 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 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
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la  Llei  27/2013  esmentada,  tal  com consta  al  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
e lque 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 del Comissió Bilateral  de
Cooperació Administració General de l’Estat les Illes Balears en relació amb el Decret llei
2/2014 (BOIB núm. 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 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 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 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 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 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 2021-2022,  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 2021-2022.

2. La Conselleria d'Educació i Formació Professional es compromet a:
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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
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 421G 46000 10 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2021. 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 2022 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 quan fou atrogada.

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  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 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 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
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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 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 efecte de l'1 de setembre de 2021 fins al 31 d'agost de 2022.

7. Aquest Conveni es pot resoldre, amb 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 parts signants  del 
Conveni.

c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o del Conveni.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat,a corda:

Primer. Aprovar el 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 2021-2022.

Segon. Comunicar el present acord a la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern
de les Illes Balears, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.4. Esports
2.4.1. Aprovació expedient de contractació de les obres per a la substitució de gespa artificial 
del camp de futbol municipal, mitjançant procediment obert simplificat (Exp. 15/2021)

Vist el projecte d’obres redactat per l’arquitecta municipal Miquela Costa Ramis i aprovat per Junta
de Govern Local de dia 26 d’abril de 2021.

Atès que a tal efecte han estat redactats Plecs de Clàusules Administratives Particulars els quals han
de regir el contracte.
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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 l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb varis
criteris d’adjudicació, per les obres de substitució de gespa artificial al camp de futbol municipal,
amb una durada de 7 setmanes, prorrogable per 24 dies més, amb un pressupost base de licitació per
import de total de 205.617,72 euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.

SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2021, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3420.63307 del vigent pressupost municipal de 2021.

TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el present contracte
mitjançant procediment obert simplificat.

QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

CINQUÈ.  Publicar en el  perfil  de contractant tota la documentació integrant de l'expedient  de
contractació,  en particular  el  plec de clàusules  administratives  particulars  i  el  de prescripcions
tècniques.  La documentació  necessària  per a la  presentació de les ofertes ha d'estar  disponible
aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

SISÈ. Designar als membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició en el perfil
de contractant:

- El Sr. Antoni Serra Sastre, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de la
Mesa.

- La Sra. Catalina Mª Balaguer Fuster, TAG de l'Ajuntament, que actuarà com a Secretari de
la Mesa.

- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l’Ajuntament, Vocal
- El Sr. José Gómez de la Cruz, Interventor de la Corporació, Vocal.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, Secretari de la Corporació, Vocal.

2.5. Urbanisme i Obres
2.5.1. Exp. 2017/245 Joana Bibiloni Petro, Llicència urbanística Modificacions projecte 
d'ampliació d'habitatge unifamiliar i piscina situar al carrer Major, 48

Examinat l'expedient d'obres núm. 2017/245, del que és promotora la SRA. JOANA BIBILONI
PETRO, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 2020-3744,
de data 5/11/2020, sol·licita llicència urbanística per a REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE
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UNIFAMILIAR   I   CONSTRUCCIÓ   DE   PISCINA,   a   C/   MAJOR,   48   -   (REF.   CAD.
5083606ED0958S0001WQ) d'aquest Terme Municipal, segons projecte bàsic i executiu, signat per
l’arquitecte Sr. Antoni Riera Marimon i visat pel COAIB amb núm. 11/09666/20 de data 2 de
novembre 2020.

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 de residencial.

Atès l’acord favorable, de data 22 d’agost de 2018, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Vist l'informe tècnic, de data 10 de juny de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el 
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 16 de juny, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la SRA. JOANA BIBILONI PETRO,  la llicència urbanística de REFORMA I
AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR I CONSTRUCCIÓ DE PISCINA núm.
2017/245, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionat al compliment de les prescripcions descrites a l’informe
tècnic i les descrites a l’acord de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el quals formen part
de l’expedient i s’adjunta còpia.

• Que no s’actuï en la part afectada per la nova alineació del c. Màrtirs (fora d’ordenació).
• Que les obres no afectin l’àmbit de la travessia urbana de la carretera Ma-3430 (carrer

Major).
• Que es compleixin les normes 3.2.02 i 6.4.23 del Pla general i els articles 580 a 585 del Codi

Civil que regulen la servitud de llums i vistes.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 27.194 €, amb la taxa pagada de 474€
i l’ICIO a pagar de 668,97€.

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.

2.5.2. Aprovació expedient de contractació per les obres de canvi d'ús d'edifici existent per
convertir-lo en arxiu municipal i sala polivalent, etapa 2: acabats i instal·lacions, mitjançant
procediment obert simplificat (exp. 17/2021).
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Vist el projecte d’obra redactats pels tècnics Juan Oliver Fornés, arquitecte, i Mateo Torelló
Quetglas, enginyer.

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 l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb varis
criteris d’adjudicació, per les obres de canvi d’ús d’edifici existent per convertir-ho en arxiu
municipal i sala polivalent, amb una durada de tres mesos, prorrogable per un mes més, amb un
pressupost base de licitació per import de 637.937,40 euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.

SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2021, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3322.63229 del vigent pressupost municipal de 202.

TERCER.  Aprovar  el  Plec de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec de  Prescripcions
Tècniques que regiran el present contracte mitjançant procediment obert simplificat.

QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

CINQUÈ.  Publicar en el  perfil  de contractant tota la documentació integrant de l'expedient  de
contractació,  en particular  el  plec de clàusules  administratives  particulars  i  el  de prescripcions
tècniques.  La documentació  necessària  per a la  presentació de les ofertes ha d'estar  disponible
aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

SISÈ. Designar als membres de la Mesa de Contractació i publicar la seva composició en el perfil
de contractant:

- El Sr. Antoni Serra Sastre, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de la
Mesa.

- La Sra. Catalina Mª Balaguer Fuster, TAG de l'Ajuntament, que actuarà com a Secretari de
la Mesa.

- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l’Ajuntament, Vocal
- El Sr. José Gómez de la Cruz, Interventor de la Corporació, Vocal.
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- El Sr. Francisco Sabater Mulet, Secretari de la Corporació, Vocal.

2.5.3. Exp. 107/2019, Edistribución Redes Digitales SLU, llicència urbanística,  per a xarxa
subterrània de M.T. 15 kv, actuació 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4, damunt la línea "Dunes" CD 15214
"Muralcudia" i CD 15307 "Prat de Baix" a varis carrers de la Platja de Muro.

Examinat l'expedient d'obres núm. 107/2019, del que és promotora la entitat  EDISTRIBUCIÓN
REDES DIGITALES, SLU, representada pel Sr. Bartolomé Payeras Pol, el qual, mitjançant escrit
registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 3363, de data 27 de novembre de 2018,
sol·licita llicència urbanística per a XARXA SUBTERRÀNIA DE M.T 15 KV, ACTUACIÓ 8.1,
8.2, 8.3 i 8.4, DAMUNT LA LÍNEA "DUNAS" CD 15214 "MURALCUDIA" I CD 15307 "PRAT
DE BAIX", a
varis carrers de la PLATJA DE MURO, als carrer dels Pins cantonada Avinguda Platja de Muro,
carrer Pites i carrer dels Pins, Avinguda Platges de Muro i a la carrertera MA-12 (Muro-Can
Picafort), segons projecte tècnic, redactat per l’enginyer, Sr. Jordi Masramon Puigdomenech, i visat
pel CETIB, amb el núm. 2018914668, de data 9 de novembre 2018, i baix la direcció facultativa de
l’enginyer 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’obra és de xarxa elèctrica.

Vist l’informe de la Direcció Insular d’Espais Naturals i Biodiversitat, de la Conselleria de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, de data 22 de maig de 2020.

Vista l’autorització del Departament de Mobilitat i Infraestructures, del Consell de Mallorca, de
data 27 d’octubre de 2020.

Vist l'informe tècnic, de data 14 de juny de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 15 de juny de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda::

1. Concedir a la entitat  EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, representada pel Sr.
Bartolomé Payeras Pol, la llicència urbanística per a XARXA SUBTERRÀNIA DE M.T. 15
KV, ACTUACIÓ 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4, DAMUNT LA LÍNEA "DUNAS" CD 15214
"MURALCUDIA" I CD 15307 "PRAT DE BAIX", a varis carrers de la PLATJA DE
MURO, núm. 107/2019, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.
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2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a
l’informe de la Direcció Insular d’Espais Naturals i Biodiversitat, de la Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, de data 22 de maig de 2020 i
l’autorització del Departament de Mobilitat i Infraestructures, del Consell de Mallorca, de
data 27 d’octubre de 2020, el quals formen part de l’expedient i s’adjunta còpia,  i a les
següents prescripcions:

- Complir la norma 1.2.18 del planejament de Muro.
- Els cables aniran dins tubs en tot el recorregut, amb les proteccions i senyalitzacions reglamentàries.
- En cas de noves rasses, s’haurà de preveure, al menys, un tub de reserva en tot el recorregut en què
es procedeixi a l’obertura de la rassa.
- Les vorades afectades s’hauran de reposar per unitats completes.
- La rassa en vorera s’haurà d’acabar amb una solera de formigó HM-20 de 10 cm d’espessor i nou
enrajolat d’idèntiques característiques a l’existent, en tota l’amplada de la vorera, respectant l’acord
de rajoles i juntes en els costats.
- La rassa en calçada, en sentit longitudinal, paral·lela a l’eix del carrer, si escau, s’haurà d’acabar en
la part superior amb una capa de formigó HM-20 de 30 cm d’espessor. El paviment asfàltic es
reposarà, en tota la longitud de carrer afectat, en la meitat de l’amplada de la calçada, fins l’eix de la
mateixa, previ  fressat  del  ferm  existent,  amb  una  capa  d’aglomerat  asfàltic  S-12  modificat,
d’espessor  igual  a l’existent, amb un mínim de 5 cm. Quan l’espessor sigui major de 5 cm
l’aglomerat s’estendrà amb en capes.
- La rassa en encreuaments de calçada es disposarà en sentit perpendicular a l’eix del carrer i
s’haurà d’acabar, en la part superior, amb una capa de formigó HM-20 de 30 cm d’espessor. 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 S-12 modificat, d’espessor igual a l’existent, amb un
mínim de 5 cm. Quan l’espessor sigui major de 5 cm, l’aglomerat s’haurà d’estendre amb en capes.
- La rassa en calçada s’efectuarà de forma que el trànsit no quedi interromput en cap moment,
adoptant les mesures de senyalització pertinents a fi de garantir la seguretat del trànsit de vehicles i
vianants.
- Si escau, s’hauran de salvar els serveis existents, havent d’adaptar la profunditat de la canalització
d’aquests.
- El termini màxim per a l’execució de les obres, a partir de la data de l’inici, serà de DOS MESOS.
- Per a la col·locació de baixades en façana, si escau, s’haurà d’obtenir autorització del titular de
l’immoble.

Una vegada hagin finalitzat les obres, s’haurà de sol·licitar certificat final d’obra municipal o
document equivalent, el qual serà preceptiu per a la posada en funcionament de la instal·lació. Per
això,  la sol·licitud haurà d’anar acompanyada de certificat de final d’obra emès per la direcció
facultativa, el qual haurà d’indicar expressament que les obres realitzades s’ajusten al projecte i a les
condicions de la llicència i que són aptes per al seu ús públic. S’haurà de presentar un plànol final
d’obra, acotant la posició de la canalització en planta i en alçat. El certificat final d’obra haurà
d’indicar, igualment, que els residus produïts en l’obra no estan contaminats per substàncies
perilloses, si escau, i que s’han
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gestionat de conformitat amb les previsions del projecte, especificant el detall de la quantitat i destí
de les diferents fraccions produïdes.»

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 17.875,75 €., amb la taxa a pagar de
107,25 € i l’ICIO a pagar de 439,74 €.

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 2 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 2 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.

2.5.4. Exp. 14/2018 Endesa Distribución Elèctrica S.L.U. Llicència urbanística, per a nova
línia subterrànea

Examinat l'expedient d'obres núm. 2018/14, del que és promotora la entitat ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SLU, representada pel Sr. Bartolomé Payeras Pol, el qual,
mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 283, de data 5 de febrer de
2018, sol·licita llicència urbanística per a NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA MT 15 KV PER A LA
UNIÓ DEL CT 15899 "CA NA LLORETA 9" (TM D'ALCÚDIA) AMB CT 15079 "EL PATIO"
(TM DE MURO)
situades al carrer JUIA, BALANDRE I IOLA, segons projecte tècnic, redactat per l’enginyer, signat
per l'enginyer tècnic industrial Jordi Masramon Puigdomenech i visat pel CETIB amb núm.
2017913328, de data 31 d’octubre 2017, i baix la direcció facultativa de l’enginyer 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’obra és de xarxa elèctrica.

Vist l’informe de la Departament de Territori i Infraestructures de data 8 de març de 2018.

Vist l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 31 de gener de
2020 pel qual es va declarar Interès General.

Vist l’informe de la Direcció General de Recursos Hídrics de data 11 de juny 2021.

Vist l'informe tècnic, de data 11 de juny de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.



Ajuntament de Muro

Vist l'informe, de data 15 de juny de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la entitat ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA representada pel Sr.
Bartolomé Payeras Pol la llicència urbanística per a NOVA LÍNIA SUBTERRÀNIA MT 15
KV PER A LA UNIÓ DEL CT 15899 "CA NA LLORETA 9" (TM D'ALCÚDIA) AMB CT
15079 "EL PATIO" (TM DE MURO) situades al carrer JUIA, BALANDRE I IOLA, núm.
2018/14, 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 del Departament de Territori i Infraestructures de data 8 de març de 2018, l’acord
de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 31 de gener de 2020
pel  qual  es  va  declarar  Interès  General  i  l’informe de  la  Direcció  General  de  Recursos
Hídrics de data 11 de juny 2021 , el quals formen part de l’expedient i s’adjunta còpia, i a
les següents prescripcions:

• Complir les condicions de l’autorització de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat.
• Complir la norma 1.2.18 del planejament de Muro.
• Els cables aniran dins tubs  en tot el recorregut, amb  les proteccions i senyalitzacions 

reglamentàries.
• En el cas de noves rasses, s’haurà de preveure, al menys, un tub de reserva en tot el 

recorregut en què es procedeixi a l’obertura de la rassa.
• Les vorades afectades, si escau, s’hauran de reposar per unitats completes.
• La rassa en vorera s’haurà d’acabar amb una solera de formigó HM-20 de 10 cm d’espessor

i  nou enrajolat  d’idèntiques  característiques  a  l’existent,  en  tota  l’amplada  de  la  vorera,
respectant l’acord de rajoles i juntes en els costats.

• La rassa en calçada,  en sentit  longitudinal,  paral·lela a l’eix del carrer, si escau, s’haurà
d’acabar  en la part  superior  amb una capa de formigó HM-20 de 30 cm d’espessor.  El
paviment asfàltic es reposarà, en tota la longitud de carrer afectat, en la meitat de l’amplada
de la calçada, fins l’eix de la mateixa, previ fressat del ferm existent, amb una capa
d’aglomerat asfàltic S-12 modificat, d’espessor igual a l’existent, amb un mínim de 5 cm.
Quan l’espessor sigui major de 5 cm l’aglomerat s’estendrà amb en capes.

• La rassa en encreuaments de calçada es disposarà en sentit perpendicular a l’eix del carrer i
s’haurà d’acabar, en la part superior, amb una capa de formigó HM-20 de 30 cm d’espessor.
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 S-12 modificat,
d’espessor igual a l’existent, amb un mínim de 5 cm. Quan l’espessor sigui major de 5 cm,
l’aglomerat s’haurà d’estendre amb en capes.

• La rassa en calçada s’efectuarà de forma que el trànsit no quedi interromput en cap moment,
adoptant les mesures de senyalització pertinents a fi de garantir la seguretat del trànsit de
vehicles i vianants.

• S’hauran de salvar els serveis existents, havent d’adaptar la profunditat de la canalització
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d’aquests.
• El termini màxim per a l’execució de les obres, a partir de la data de l’inici, serà de dos

mesos.
• Per a la col·locació de baixades en façana, si escau, s’haurà d’obtenir autorització del titular

de l’immoble.
• Una vegada hagin finalitzat les obres, s’haurà de sol·licitar certificat final d’obra municipal

o document equivalent, el qual serà preceptiu per a la posada en funcionament de la
instal·lació. Per això, la sol·licitud haurà d’anar acompanyada de certificat de final d’obra
emès  per  la direcció facultativa, el qual haurà d’indicar expressament que les obres
realitzades s’ajusten al projecte i a les condicions de la llicència i que són aptes per al seu ús
públic. S’haurà de presentar un plànol final d’obra, acotant la posició de la canalització en
planta i en alçat. El certificat final d’obra haurà d’indicar, igualment, que els residus produïts
en l’obra no estan contaminats per substàncies perilloses, si escau, i que s’han gestionat de
conformitat amb les previsions del projecte, especificant el detall de la quantitat i destí de les
diferents fraccions produïdes, aportant, així mateix, una còpia dels documents d’entrega dels
residus en aquests destins, ja es tracti de pedrera autoritzada o de planta de tractament de
residus de Mac Insular, havent d’estar aquests referendats per la direcció d’obra.

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 2 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 2 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.

2.5.5. Ex. 386/2021.- Miquel Ramis Moragues. Llicència urbanística per a Canvi de coberta
parcial al carrer Major, 52

Examinat l'expedient d'obres núm. 2021/386, del que és promotor el SR. MIGUEL RAMIS
MORAGUES, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el
núm.2021/13, de  data  05/01/2021,  sol·licita  llicència  urbanística  per  a  CANVI DE COBERTA
PARCIAL  A HABITATGE ENTRE MITGERES, al Cr. MAJOR, 52, REF. CAD. Urbana
5083608ED0958S 0001
BQ) d'aquest Terme Municipal, segons projecte bàsic i d'execució, redactat per l’arquitecte tècnic Sr. 
Jeroni Perelló Vallespir i visat pel COAATMCA amb el núm. 2020/09302 de data 28/12/2020.

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.

Vist l'acord favorable, de data 04/05/2021 (RGE 2650) del Departament del Servei d’Explotació i 
Conservació del Consell de Mallorca.
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Vist l'informe tècnic, de data 10 de juny de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 16 de juny de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda::

1. Concedir  al  SR.  MIGUEL RAMIS MORAGUES,  la  llicència  urbanística  d’obres  núm.
2021/386, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionat al compliment de les prescripcions descrites a l’informe
tècnic i les descrites a l’acord favorable del Servei d’Explotació i Conservació del Consell
de Mallorca, el quals formen part de l’expedient i s’adjunta còpia, i el compliment de la
norma
6.4.23 del Pla general disposa la normativa específica pel tractament de les façanes en el
casc històric i zona de respecte de la vila de Muro.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 15.125,00 €, amb la taxa pagada de
90,75 € i l’ICIO a pagar de 372,08 €.

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.

2.5.6. - Exp. 224/2005, Terraigo, S.L., llicència d'ocupació o de primera utilització parcial, per
a construcció d'edifici destinat a locals sense ús definit, al local 3, planta primera, al carrer
Germanies cantonada al carrer Rector Garcia, s/núm.

Examinat  l’expedient  d'obres  núm.  224/2005,  del  que  és  promotora  la  Sra.  Francisca  Cloquell
Riutort en representació de l’entitat TERRAIGO, SL, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada,
en  aquest  Ajuntament,  amb el  núm. 2791,  de data  22 de setembre  de  2020,  sol·licita  llicència
urbanística d’ocupació o de primera utilització parcial, per a les obres de CONSTRUCCIÓ
D’EDIFICI DESTINAT A LOCALS SENSE ÚS DEFINIT, PEL QUE FA AL LOCAL 3 A LA
PLANTA PIS PRIMERA, al carrer GERMANIES CANTONADA CARRER RECTOR GARCIA,
S/NÚM., (REF. CAD. 4589426ED0949S0003UH), d'aquest terme municipal.

Vist l'informe tècnic, de data 7 de juny de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
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qual, en línies generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.

Vist l'informe, de data, 17 de juny de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i

Activitats. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la Sra. Francisca Cloquell Riutort en representació de l’entitat
TERRAIGO, SL, la llicència urbanística d’ocupació o de primera utilització parcial,
de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm.224/2005,
consistents en la CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI DESTINAT A LOCALS SENSE ÚS
DEFINIT, PEL QUE FA AL LOCAL 3 A LA PLANTA PIS PRIMERA, al carrer
GERMANIES CANTONADA CARRER RECTOR GARCIA, S/NÚM.

2. S’ha de tenir present que per a l’inici  i exercici  de qualsevol activitat  en el local
s’haurà d’haver presentat la documentació necessària en compliment de la normativa
en matèria d’activitats que li sigui d'aplicació.

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

2.5.7. Exp. 1480/2019, Francisca Serra Pons, aprovació inicial estudi de detall per a construir
un habitatge unifamiliar entre mitgeres i una piscina, al carrer Comunes de Can Oliver, 15.

En aquest punt surt de la Sala el Sr. Antoni Serra Sastre, per trobar-se incurs en causa d’abstenció.

Examinat l’expedient d’estudi de detall núm. 1480/2019, del qual és promotora la Sra.
FRANCISCA SERRA PONS, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament,
amb el núm. 2527, de data 30 de juliol de 2019, sol·licita la aprovació de l’ESTUDI DE DETALL
PER A CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I UNA PISCINA,
al carrer COMUNES DE CAN OLIVER, 15, (Ref. Cad. 4283405ED0948S0001WB), d'aquest
terme  municipal,  segons  projecte d’estudi  de  detall  signat  pels  arquitectes  Sr.  Pau del  Campo
Montoliu, Sr. Rafael Capó Quetglas i Sr. Luca Lliteras Roldán (Nora Arquitectura, SLP), de data
abril de 2018 i de d’agost de 2020.

Vist l'informe tècnic, de data 15 de juny de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual l’estudi de detall compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 17 de juny de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i

Activitats. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda::

1- Aprovar inicialment l’estudi de detall referent a la CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I UNA PISCINA, al carrer COMUNES DE CAN
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OLIVER, 15, promogut per la Sra. FRANCISCA SERRA PONS, expedient municipal núm. 
1480/2019, sol·licitat i abans descrit, en base als informes tècnic i jurídic.

2- Sotmetre l’aprovació inicial a un període d’informació pública per un termini de trenta dies
mitjançant anunci, almenys, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de
major  difusió de les  Illes  Balears  i  a la  seu electrònica  de l’Ajuntament,  on constarà la
documentació completa.

3- Duran el període d’informació pública, quedarà l’expedient a la disposició de qualsevol que
vulgui examinar-ho, a l’efecte de que es presentin les al·legacions i els suggeriments que es
considerin pertinents. Així mateix, estarà a disposició dels interessats a la seu electrònica
d’aquest Ajuntament. (https://seumuro.absiscloud.com).

4- Notificar personalment a les persones propietàries dels terrenys compresos en l’àmbit
territorial de l’estudi  de detall, en ocasió del tràmit d’informació pública i per idèntic
termini.

5- Suspendre l’atorgament d’autoritzacions, llicències i la possibilitat de presentar
comunicacions prèvies, en l’àmbit territorial afectat per l’Estudi de Detall.

6- Que es recaptin els informes de les administracions o els ens estatals, autonòmics o insulars,
les competències dels quals es puguin veure afectades.

7- Que es sol·liciti un informe preceptiu a l’òrgan que exerceixi les competències en matèria
d’urbanisme del consell insular.

2.5.8. Exp. 747/2019, Pedro Perelló Mas, llicència urbanística, per a modificacions en el
transcurs de les obres consistents en la construcció de piscina annexa a habitatge unifamiliar
entre mitgeres, al carrer Edisson, 7.

Examinat l'expedient d'obres núm. 747/2019, del que és promotor el SR. PEDRO PERELLÓ MAS,
el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 2689, de data 8 de
juny de 2021, sol·licita llicència urbanística, per a les obres de MODIFICACIONS EN EL
TRANSCURS DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA CONSTRUCCIÓ DE PISCINA
ANNEXA A HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, AL CARRER EDISSON, 7,
(REF. CAD.
5081119ED0958S0001HQ),  d'aquest  terme  municipal,  segons  projecte  projecte  bàsic  i  executiu
redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Carlos Blanco Callejo, de data juliol de 2020, sense visar, i baix
la direcció facultativa de l’arquitecte tècnic redactor del projecte.

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.



Ajuntament de Muro

Vist l'informe tècnic, de data 17 de juny de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el 
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 18 de juny de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir al SR. PEDRO PERELLÓ MAS, la llicència urbanística d’obres, per a
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA ANNEXA A HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, AL CARRER EDISSON, 7, núm. 747/2019, sol·licitada i abans descrita
d’acord amb les condicions generals.

2. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 905,23 €, amb la taxa pagada de 5’43
€, i l’ICIO a pagar de 22’26 €.

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.

2.5.9. Aprovació de projectes relatius a l’obra de l’Arxiu Municipal

Vist el projecte bàsic i executiu consistent en canvi d’ús d’edifici existent per a convertir-lo en arxiu
municipal i sala polivalent, referent a la fase II (Etapa 2): instal·lacions i acabats de l’arxiu (PB),
signat per l’arquitecte Sr. Joan Oliver Fornés i el projecte d’instal·lacions d’edifici arxiu municipal
Muro, MOD-1. Fase B. Planta baixa, amb visat col·legial núm. 12180745-01, de data 05.03.2021,
signat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Mateo Torello Quetglas, amb data de febrer de 2021.

Vist l'informe tècnic, de data 25/05/21, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el projecte
compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe tècnic, de data 21/06/21, emès per l’enginyer municipal, segons el qual el projecte es
presenta d’acord al que estableix la Llei 7/2013 i el qual informa el següent:

«- Es recomana com a millora canviar:
1. En la climatització canviar el gas R410a per un gas menys nociu per a l’atmosfera com és el

R32 o similar de menor impacte d’escalfament global.
2. En el contra incendis canviar l’agent extintor de gas HFC227 per un gas equivalent com

NOVEC 1230 o similar que causi menys impacte d’escalfament global.»
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Vist l'informe, de data 21/06/21, emès per el TAG d’Urbanisme i

Activitats. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el projecte bàsic i executiu consistent en canvi d’ús d’edifici existent per a
convertir- lo en arxiu municipal i sala polivalent, referent a la fase II (Etapa 2): instal·lacions i
acabats de l’arxiu (PB), signat per l’arquitecte Sr. Joan Oliver Fornés i el projecte d’instal·lacions
d’edifici arxiu municipal Muro, MOD-1. Fase B. Planta baixa, amb visat col·legial núm. 12180745-
01, de data 05.03.2021, signat per l’enginyer tècnic industrial Sr. Mateo Torello Quetglas, amb data
de febrer de 2021.

Segon.- Incloure les recomanacions tècniques descrites a l’informe de l’enginyer industrial
municipal al plec clàusules administratives com a millores a ofertar per les empreses licitadores.

Tercer.- Donar compte del present acord a la Comissió d’obres. 

Quart.- Notificar el present acord als tècnics redactors dels 

projectes.

2.5.10. Sol·licitud de supressió del termini per a l’adjudicació del contracte d’obres
contemplat en la clàusula 3.2.f) del Conveni de col·laboració subscrit el 18/09/2019 entre el
Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics i l’Ajuntament de Muro per a l’execució del projecte
de Tancament de protecció del Parc Natural de s’Albufera a la travessia de la carretera Ma-
12

El 18 de setembre de 2019 el Consorci Borsa Allotjaments Turístics i l’Ajuntament de Muro van
subscriure un conveni de col·laboració per al finançament i execució del projecte Tancament de
protecció del Parc Natural de s’Albufera a la travessia de la carretera Ma-12, com a resultat de la
selecció dels projectes d’inversió de la convocatòria pública de l’any 2018.

La clàusula 3.2.f) de l’esmentat conveni disposa que l’Ajuntament haurà d’adjudicar el contracte
d’obres per a l’execució del projecte en el termini màxim de quatre (4) mesos comptadors des de la
data de resolució o acord d’aprovació del projecte definitiu per part de la Junta Rectora del Consorci
Borsa d’Allotjaments Turístics, així com convocar els representants del Consorci a les meses de
contractació.

El 16 de juny de 2021 (RGE 2807) es va rebre una carta president del Consorci, Sr. Iago
Negueruela i Vázquez, en la qual comunica que, en cas que no sigui possible complir amb aquest
termini, per poder sol·licitar a la Junta Rectora del Consorci l’autorització per a la supressió del
termini per a l’adjudicació del contracte mitjançant la subscripció d’una addenda del conveni de
col·laboració, demana informació.

Atès que el Projecte de tancament de protecció del Parc Natural de s’Albufera a la travessia de la
carretera Ma-12 està íntimament lligat al Projecte de Connexió Cicloturística de Platja de Muro, per
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ser una condició de l’autorització de la Junta Rectora del Parc Natural per a la realització de les
obres de Connexió Cicloturística.

Atès que el  12 de maig de 2020 (RGE 1076) es va rebre informe tècnic de supervisió de data
03/04/2020 del Servei tècnic de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,
d’incidències.

Atès que el 16 de juny de 2020 (RGE 1561) es va rebre informe tècnic favorable amb condicions de
la  Direcció  General  d’Espais  Naturals  i  Biodiversitat  sobre el  tancament  de protecció  del  Parc
Natural de s’Albufera de Mallorca als laterals dels vials per a ciclistes de la carretera Ma-12.

Atès que el 24 de maig de 2021 (RGE 2391) es va rebre Resolució núm. 7994 del conseller executiu
del Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca per la qual emet
autorització condicionada d’obres en matèria de carreteres.

Atès que el  tancament a executar  en el marc del conveni està situat en domini públic marítim-
terrestre i que no es compta encara amb autorització per part de la Demarcació de Costes en Illes
Balears.

Atès que les obres preteses estan situades en zona inundable i no es compta encara amb autorització
per part de la Direcció General de Recursos Hídrics.

Atès que no es compta amb informe de supervisió favorable i, per tant, no s’ha pogut aprovar el
projecte de tancament.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Sol·licitar al Consorci Borsa Allotjaments Turístics la supressió del termini per a l’adjudicació
del contracte que contempla el conveni de col·laboració en la clàusula 3.2.f).

2n. Justificar al Consorci Borsa Allotjaments Turístics el retard en el compliment de l’esmentada 
clàusula mitjançant els motius següents:

• Manca de les autoritzacions sectorials preceptives de la Demarcació de Costes en Illes
Balears i de la Direcció General de Recursos Hídrics.

• Manca d’informe tècnic de supervisió favorable.

3r.  Informar  al  Consorci  Borsa  Allotjaments  Turístics  que,  per  l’experiència  que  es  té  amb el
projecte de connexió cicloturística de Platja de Muro, s’estima que el temps necessari per obtenir les
autoritzacions sectorials necessàries per a l’aprovació del projecte és d’uns dos o tres anys; i que,
una vegada es compti amb aquestes autoritzacions i informe tècnic de supervisió favorable, en un
termini  de  quatre  mesos,  s’adjudicaria  el  contracte  d’obres,  estant  el  termini  d’execució  de les
mateixes previst en el projecte tècnic presentat, que marcaria, aproximadament, la data de
finalització de les obres.
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4t. Trametre al Consorci Borsa Allotjaments Turístics la documentació següent, per a l’actualització 
de l’informe de supervisió:

• Informe favorable amb Condicions de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat.
• Autorització condicionada del Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de 

Mallorca.
• Sol·licitud d’autorització a la Demarcació de Costes en Illes Balears.

5è. Notificar el present acord al Consorci Borsa Allotjaments Turístics, per al seu coneixement i als
efectes oportuns, per registre electrònic en el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des
del 16/06/2021.

3. Acords urgents
3.1. Turisme i Zona Costanera
3.1.1. Adjudicació contracte de servei de vigilància, salvament, socorrisme i accessibilitat de la
Platja de Muro

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

Vist l’expedient de contractació tramitat, i vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de
juny de 2021 sobre adjudicació a favor de l’empresa MARSAVE MALLORCA SLU, amb NIF
B57256026, per import de 640.090,00 euros (IVA inclòs) per les temporades 2021-2022.

Atès que l'empresa ha aportat la documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva.

Examinada la documentació, 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:

1r- Adjudicar el contracte del servei de vigilància, salvament, socorrisme i accessibilitat de la Platja
de Muro, amb una durada de 10 mesos (temporades 2021-2022) prorrogable 12 mesos més
(temporades 2023-2024) a l'empresa  MARSAVE MALLORCA SLU, amb NIF B57256026, per
l'import  640.090,00 euros (IVA inclòs) per les temporades 2021-2022, amb les condicions que es
detallen en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques, i amb
l’aportació de les següents millores:

- oferta de 800 hores per temporada a disposició discrecional de l’Ajuntament, excepte per a serveis
específics.
- oferta de 80 hores per temporada per a serveis específics.
- oferta de materials específics:
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- aportació de 5 desfibril·ladors addicionals.
- aportació de 25 «tubos de rescate» addicionals.

- coordinador del servei (RESEM) amb experiència acreditada de 1943 dies.

2n- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.

3r- Designar com a responsable del contracte a Antoni Carrió Calvó, coordinador de seguretat de 
platges .

4r- Notificar l'adjudicació al licitador que no ha resultat adjudicatari.

5è- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:40
hores, aixecant-se  de la  mateixa  aquesta acta que,  llegida  i  conforme, signaran l’Alcalde i  el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari
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