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

Codi: JGL2022/23
Data: 6 de juny de 2022

A les 08:05 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària.

Assisteixen:

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

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

S'excusen d'assistir:

-

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

S’inicia la sessió a les 08:05 hores.

1. Aprovació acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 30/05/2022.

2.1. Comptes i Hisenda
2.1.1. Aprovació de contractes menors

Vists els informes dels regidors de l’Ajuntament de Muro relatius als contractes menors que es 
relacionen.



Ajuntament de Muro

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.

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
20.694,48€.

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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2.1.2. Aprovació de bestretes de caixa fixa

Vist que amb data de 08.02.2022, va ser sol·licitat per els regidors amb delegacions de gestió, una
bestreta de caixa fixa per import de 181.747,33 euros, a fi d'atendre despeses corrents de caràcter
periòdic o repetitiu com a dietes, despeses de locomoció, material d'oficina no inventariable,
conservació, atencions protocol·làries, i unes altres de similars característiques.

Vist que amb data 11.02.2021, per resolució de batlia N.º 2022/125 es va aprovar l'autorització de
pagaments amb el caràcter de «bestreta de caixa fixa», nomenant habilitat pagador a Joan Moragues
Pujol.

Vist  que  s’ha  presentat  per  l’habilitat,  compte  justificatiu  i  a  l’aplicatiu  comptable  figuren  els
documents que la suporten.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe d'Intervenció, i de conformitat amb allò
estipulat a la Base 44 de les Bases d’execució del pressupost municipal,

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar el compte justificatiu de la bestreta de caixa fixa autoritzat mitjançant Resolució
de Batlia de data 11.02.2022, amb nombre de deslliurament 2022/125, per import de 2.242,57 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.
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2.1.3. Sol·licitud de VORERA DE MAR 2016 SL d’ajornament de pagament del cànon 
d’explotació del balneari 6 per a la temporada 2022.

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 2022.

Antecedents

1.El  30 de maig  de 2022,  VORERA DE MAR 2016 SL,  NIF B57941130 va presentar
instància al registre d’ entrada nº 2022-2539 , 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 2022.

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

01.08.2022 15.000,00 €

01.10.2022 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 
VORERA DE MAR 2016 SL, NIF B57941130, en els termes següents:
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INTERESSOS DE DEMORA 
VORERA DE MAR 2016 SL – BALNEARI 
6

MES CAPITAL DIES QUOTA INTERESSOS TOTAL
01/06/2022 30.000,00 0 30.000,00 0,00 30.000,00
01/08/2022 30.000,00 61 15.000,00 188,01 15.188,01
01/10/2022 15.000,00 61 15.000,00 94,01 15.094,01

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.  Aprovar l'ajornament sol·licitat per l'empresa Vorera de Mar 2016 SL, concessionària de
l'explotació del Balneari 6 de Platja de Muro, del cànon de 2022 amb el calendari i els interessos de
demora indicats a l'informe de tresoreria-intervenció.

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

2.2. Turisme i Zona Costanera
2.2.1. Modificació del contracte de Serveis de vigilància, salvament, socorrisme i accessibilitat
de la Platja de Muro

Vist l’informe del Sotsinspector de Policía Local i Coordinador de Seguretat de Platges, que
literalment diu:

<<INCOPLA Nº 010/22

INFORME SOBRE RECOMENDACIÓN DEL AUMENTO DEL NIVEL   DE RIESGO DE  
PLATJA     DE     MURO   –     CAPELLANS     Y   ADAPTACIÓN     DE     LOS     RECURSOS      

HUMANOS AL     NUEVO NIVEL     DE RIESGO.  

Antonio Carrió Calvó, Subinspector Jefe de la Policía Local y Coordinador de Seguridad de
Playas del Excmo. Ayuntamiento de Muro, por el presente informe hace constar:

Que la Platja  de Muro – Capellans  es actualmente una playa de riesgo medio,  según la
Catalogación de Playas aprobada por este Ayuntamiento.

El nivel de riesgo de una playa viene determinado por una serie de criterios, sin perjuicio de
otros que puedan ser considerados, contemplados en el Anexo II del Decreto 2/2005, de 14 de
enero, regulador de las medidas mínimas de seguridad y protección que han de cumplir las playas y
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zonas de baño de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, siendo los siguientes:

a) Afluencia de personas en las fechas de máxima concurrencia.
b) Histórico de incidencias registradas.
c) Núcleos de población cercana.
d) Condiciones habituales del mar.
e) Características físicas y entorno de la playa.
f) Actividades deportivas y de recreo que se realizan.
g) Balizamiento en zonas de baño.

Para la realización del cálculo para la correspondiente clasificación se tienen en cuenta dos 
factores:

a) Base general de cálculo (a), que es tomada en función de la afluencia de público en la
playa, dependiendo de los metros cuadrados por persona o tramos de playa con un
número de usuarios determinado.

b) Correctores (b, c, d, e y f), con los que se tienen en cuenta las características
particulares de las playas, y que pueden modificar el riesgo inicial calculado.

El dimensionamiento de los recursos humanos y materiales se realiza en función del riesgo
calculado.

A raíz de las revisiones llevadas a cabo por el Área de Coordinación de Seguridad de Playas,
a través del Servicio Público de Salvamento (SPSalvament), con el fin de comprobar los parámetros
de los niveles de riesgo de las diferentes playas de Muro, se ha detectado que se cumple con
algunos parámetros del Decreto de Playas que hace necesario el aumento de riesgo, principalmente
con la afluencia de personas, así como por la aprobación del Decreto que modifica la extensión y
aprueba el PORN del Parque Natural de la Albufera de Mallorca, que afecta en superficie a dicha
playa.

En las revisiones citadas y observando la afluencia de público en la playa había menos de 5
metros cuadrados por persona o tramos de playa con un número de usuarios superior a 2.000 en una
superficie de 20.000 metros cuadrados, parámetro, que según el Decreto 2/2005 sobre playas, indica
un nivel de riesgo ALTO.

Ante lo citado anteriormente, por el interés público que conlleva, cumplir con la normativa
en vigor sobre playas, así como para garantizar la protección, seguridad e integridad de los usuarios
de la Platja de Muro - Capellans, por motivos principalmente de afluencia, se RECOMIENDA   se  
adopten     las siguientes medidas     de         forma     urgente y necesaria:  
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1) Que se aumente el nivel de riesgo de la Platja de Muro – Capellans, pasando de riesgo
medio a riesgo ALTO.

2) Se proceda a  la  modificación  del  actual  contrato  del  servicio de vigilancia,  salvamento,
socorrismo y accesibilidad de la Playa de Muro, ante la necesidad de ajustar la prestación
del servicio por motivos de seguridad, siendo las variaciones del contrato las indispensables.

3) Dimensionar los recursos humanos aumentando el número de efectivos del SPSalvament de
la citada playa, en número de un (1) socorrista de actividades acuáticas en espacios
naturales,  a  fin  de  dar  la  adecuada  cobertura  de  vigilancia,  socorrismo y salvamento  y,
garantizar  la  protección,  seguridad e  integridad  de  los  usuarios  de  la  Platja  de  Muro –
Capellans, acorde con el nuevo nivel de riesgo.

4) Recatalogar la Platja de Muro – Capellans como playa de riesgo ALTO.
5) Adaptar el servicio y contrato  al siguiente estudio económico:
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.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Iniciar l’expedient de modificació del contracte de serveis de vigilància, salvament, 
socorrisme i accessibilitat de la Platja de Muro.

Segon. Donar audiència al contractista per un termini de cinc dies hàbils, amb trasllat de l’informe 
emès i de la proposta de modificació, perquè es presentin les al·legacions que s’estimin pertinents.



Ajuntament de Muro

Tercer.  Que haurà d’incorporar-se a l’expedient  Certificat  d’existència  de crèdit,  expedit  per  la
Intervenció Municipal.

Quart. Formulades les al·legacions, emetre certificat de secretaria de les al·legacions presentades, i
donar trasllat als serveis tècnics municipals per a l'emissió del corresponent informe.

2.3. Urbanisme i Obres
2.3.1. Exp. 252/2017,  Amanda Jane Orr, llicència urbanística, per a modificacions en el
transcurs de les obres de legalització i adequació de piscina i terrassa, a les parcel·les 517 i 490
del polígon14.

Examinat l'expedient d'obres núm. 252/2017, del que és promotora la SRA. AMANDA JANE ORR,
la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 1359, de data 29 de
març de 2022, sol·licita llicència municipal d'obres, per a MODIFICACIONS EN EL
TRANSCURS DE LES OBRES DE LEGALITZACIÓ I ADEQUACIÓ DE PISCINA I
TERRASSA, a les PARCEL·LES 517 i 490, POLÍGON 14, (REF. CAD. 07039A014005170000SS
i 07039A01400490000SS), d'aquest terme municipal, segons modificació en el transcurs de les
obres de l’expedient de legalització redactat per l’arquitecte Sr. Rafael Capó Queglas, i visat pel
COAIB amb núm. 11/02457/22, de data 21 de març de 2022 i visat núm. 11/04085/22, de data 28
d’abril de 2022 i 11/04703/22 de data 5 de maig de 2022.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl rústic. 

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

Vist l'informe tècnic, de data 13 de maig de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el 
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 13 de maig de 2022, emès per el tècnic

d’Urbanisme. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la SRA. AMANDA JANE ORR, la llicència urbanística, per a
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES DE LEGALITZACIÓ I
ADEQUACIÓ DE PISCINA I TERRASSA, a les PARCEL·LES 517 i 490, POLÍGON 14,
núm. 252/2017, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les mateixes  condicions de la
llicència inicial i amb la prescripció que s’ha de complir la norma 5.1.07.1 del Pla general.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 3000 €., amb la taxa a pagar de 18 €, i
l’ICIO a pagar de 73,80  €.



Ajuntament de Muro

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

5. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

2.3.2. Exp. 244/2020, Bartolomé Riutort Campaner, permís d'instal·lació i obres d'ampliació
durant el transcurs de les obres a local destinat a activitat permanent menor de bar-cafetería,
al carrer Murillo, 34

Vist l'informe, de data 26 de maig de 2022, emès pel tècnic 

d’Urbanisme. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  al  SR.  BARTOLOME RIUTORT CAMPANER,  el  PERMÍS D'INSTAL·LACIÓ I
OBRES D'AMPLIACIÓ DURANT EL TRANSCURS DE LES OBRES A LOCAL DESTINAT A
ACTIVITAT PERMANENT  MENOR DE BAR-CAFETERIA, al carrer  MURILLO, 34, núm.
244/2020, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquest permís queda condicionat al compliment de les següents prescripcions:

3. S’haurà de complir la norma 2.3.05.2 del Pla general i les prescripcions de la llicència anterior
núm. 2015/184.

a) Una vegada finalitzades les obres i instal·lacions, s’haurà de presentar la documentació
prevista en la Llei 7/2013 per l’inici i exercici de l’activitat.

4. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 59.088,03 €., amb la taxa pagada de 354,53
€, i l’ICIO a pagar de 1.453,56  €.

5. 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.

6. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les obres.
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2.3.3. Exp. 2066/2020, Ana María Gamundí Cloquell, llicència urbanística, per a construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat, piscina i enderroc, a la parcel·la 8, del polígon 9.

Examinat l'expedient d'obres núm. 2066/2020, del que és promotora la SRA. ANA MARIA
GAMUNDÍ CLOQUELL, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el
núm. 4079, de data 17 de novembre de 2020, sol·licita llicència urbanística, per a HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT,  PISCINA I  ENDERROC,  a la PARCEL·LA 8, DEL POLÍGON 9,
(REF.CAD. 4388412ED0948N0001OS), d'aquest terme municipal, segons projecte bàsic redactat
pels arquitectes Sr. Pau del Campo Montoliu, Sr. Luca Lliteras Roldán i Sr. Rafael Capó Quetglas
(NORA Arquitectura, SLP), sense visar, de data febrer de 2021, plànol P03 (substitueix l’anterior),
simulació virtual, reportatge fotogràfic i pressupost modificat, signats pels mateixos arquitectes en
data febrer de 2022, projecte executiu signat pels mateixos arquitectes i visat pel COAIB amb núm.
11/01791/22  de  data 2  de  març de  2022,  còpies modificades del projecte bàsic i  deficiències
redactades  pels  mateixos  arquitectes  de  data  març  de  2022, i  còpies  modificades  del  projecte
executiu de data març de 2022 redactades mateixos arquitectes i visades pel COAIB amb núm.
11/02540/22, de data 22 de març de 2022.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl rústic.

Atès l’acord favorable, de data 18 de gener de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Atesa la resolució de la consellera executiva de Territori del Consell Insular de Mallorca de data 11 
de gener de 2022.

Vist l'informe tècnic, de data 24 de maig de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el 
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 27 de maig de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la SRA. ANA MARIA GAMUNDI CLOQUELL, la llicència urbanística, per a
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, PISCINA I ENDERROC, a la PARCEL·LA 8, DEL
POLÍGON 9,  núm.  2066/2020,  sol·licitada  i  abans  descrita  d’acord  amb les  condicions
generals.

2. Aquesta  llicència  queda condicionada al  compliment  de les  prescripcions  descrites  a  l’acord
vorable, de data 18 de gener de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria i a la resolució de la
consellera executiva de Territori del Consell Insular de Mallorca, de data 11 de gener de 2022, els
quals formem part de l’expedient i s’adjunten còpies, i a les següents prescripcions:
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a) Les obres d’enderroc de les edificacions existents hauran d’incloure els paviments i
qualsevol altre element constructiu que hi pugui haver en la parcel·la i que no s’inclogui en
el projecte (excepte el tancament perimetral de la finca).

b) S’hauran de complir de forma estricta les normes 5.1.07, 2.5.08.1 i 5.1.08.5 del Pla general i
22.1.c.1 del PTIM.

c) Amb la  sol·licitud  de llicència  d’ocupació o de primera  utilització,  si  escau,  s’haurà de
justificar  la presentació davant la Direcció General de Recursos Hídrics de la declaració
responsable sobre l’adequació del sistema autònom de depuració instal·lat.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 264.963,22 €., amb les taxes pagades
de 1.589,85 €, i l’ICIO a pagar de 6.518,09 €.

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

5. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

2.3.4. Exp. 2080/2020, Sebastià Llinares Roca i Maria Angels Paniagua Fiol, llicència 
urbanística, per a habitatge unifamiliar entre mitgeres i enderroc al carrer Son Moro, s/núm.

Examinat l'expedient d'obres núm. 2080/2020, del que són promotors els Srs. SEBASTIÀ
LLINARES ROCA I  MARIA ÀNGELS PANIAGUA FIOL,  els  quals  mitjançant  escrit  registrat
d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 4385, de data 3 de desembre de 2020, sol·liciten
llicència municipal d'obres, per a HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I
ENDERROC, AL CARRER SON
MORO, S/NÚM., (REF. CAD. 4791803ED0949S0001IF), d'aquest terme municipal, segons
projecte signat pels arquitectes Sr. Pau del Campo Montoliu, Sr. Luca Lliteras Roldan i Sr. Rafael
Capó Quetglas (NORA Arquitectura SLP), en data maig i novembre de 2020, sense visar.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà. 

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

Atès l’acord favorable, de data 26 de març de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Vist l'informe tècnic, de data 24 de maig de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el 
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 27 de maig de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir als Srs. SEBASTIÀ LLINARES ROCA I MARIA ÀNGELS PANIAGUA FIOL,
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la llicència urbanística, per a HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I
ENDERROC, AL CARRER SON MORO, S/NÚM., núm. 2080/2020, sol·licitada i abans
descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a l’acord
favorable, de data 26 de març de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el qual
forma part de l’expedient i s’adjunta còpia, i a les següents condicions:

 Haurà de complir la norma 3.2. del Pla general.
 La voravia haurà de complir la normativa d’aplicació en matèria d’accessibilitat 

universal i supressió de barreres arquitectòniques.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 241.667,12 €., amb la taxa pagada de
1.450 €, i l’ICIO a pagar de 5.945,01  €.

4. La presentació del projecte executiu, es preceptiu en un termini màxim de 6 mesos des de la
concessió d’aquesta llicència. La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest
termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes, i s’haurà de sol·licitar una nova
llicència, a més haurà de presentar la següent documentació:

1. Assumeix de la direcció de l’obra per arquitecte.
2. Assumeix de la direcció d’execució material per arquitecte tècnic.
3. Estudi de seguretat i salut, si escau.
4. Nomenament d’empresa constructora i TC1, TC2 o rebut d’autònom.

Contracte formalitzat amb Mac Insular i justificant d’haver dipositat la fiança al Consell 
de Mallorca per a la gestió de residus.

2.3.5. Exp. 252/2017, Amanda Jane Orr, llicència d'ocupació o de primera utilització de la
llicència urbanística, per a legalització i adequació de piscina i terrassa i modificacions en el
transcurs de les obres, a les parcel·les 490 i 517 del polígon 14.

Examinat l'expedient d'obres núm. 252/2017, del que és promotora la SRA. AMANDA JANE ORR, la
qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 1514, de data 6 d’abril de
2022, sol·licita llicència urbanística de primera ocupació o primera utilització, per a
LEGALITZACIÓ I  ADEQUACIÓ  DE  PISCINA  I  TERRASSA  I  MODIFICACIONS  EN  EL
TRANSCURS DE LES OBRES, a les PARCEL·LES 490 I 517 DEL POLÍGON 14, (REF. CAD.
07039A01400490000SS,
07039A014005170000SS), d'aquest terme municipal.

Vist l'informe tècnic, de data 25 de maig de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el 
qual, en línies generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.

Vist l'informe, de data, 27 de maig de 2022, emès per el tècnic

d’Urbanisme. La Junta de Govern Local, epr unanimitat, acorda:



Ajuntament de Muro

1. Concedir a la SRA. AMANDA JANE ORR, la llicència d’ocupació o de primera utilització,
de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm. 252/2017, consistents en
LEGALITZACIÓ I ADEQUACIÓ DE PISCINA I TERRASSA I MODIFICACIONS EN
EL TRANSCURS DE LES OBRES, a les PARCEL·LES 490 I 517 DEL POLÍGON 14.

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

2.3.6. Aprovació de l’expedient contractació de l'obra d'adequació del llac gavines de Platja de
Muro, mitjançant procediment obert simplificat (exp. 15/2022)

Vist el projecte tècnic redactat per l’enginyer de camins, canals i ports, Manuel Meseguer Ramírez, 
aprovat per Junta de Govern Local, en data 27 de desembre de 2021.

Vista la resolució de la presidenta del Consorci de Borsa d’Allotjaments Turístics d’aprovació 
definitiva del projecte d’Adequació del Llac Gavines de la Platja de Muro, de data 24 de febrer de 
2022.

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’actualització del pressupost del projecte redactat  pel Sr. Manuel Meseguer
Ramírez, enginyer de camins, canals i ports, de data maig de 2022.

SEGON. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, amb varis
criteris  d’adjudicació,  per  l’obra d’adequació del Llac Gavines  de la Platja  de Muro, amb una
durada de cinc mesos, prorrogable per dos mesos i mig més, amb un pressupost base de licitació per
import total de 923.767,68 euros euros, IVA inclòs, convocant la seva licitació.

SEGON. Autoritzar per a l’anualitat de 2022, la despesa derivada del present contracte, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 4320.60903 del vigent pressupost municipal de 2022.

Així mateix,  al tractar-se d’una despesa de caràcter plurianual,  l’Ajuntament haurà d’assumir el
compromís d’incloure en els pressupost de l’ exercici de 2023, el crèdit adequat i suficient per fer
front a les obligacions derivades del mateix.

TERCER.  Aprovar  el  Plec de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec de  Prescripcions
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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. Miquel Porquer Tugores, Batle-President o regidor en qui delegui, com a President de
la Mesa.

- La Sra. Cristina Elvira Casado Delgado, auxiliar administrativa de l'Ajuntament, que 
actuarà com a Secretaria 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.

2.3.7. Instància sol·licitant un nou títol de drets funeraris del nínxol núm 46 a nom seu

Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxx sol·licitant l’expedició d’un
nou títol de drets funeraris del nínxol núm 46 a nom seu (abans a nom dels seu padrí xxxx xxxxx
xxxxxx).

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.3.8. Instància de xxxxx xxxxx xxxxxxxxt sol·licitant un nou títol de drets funeraris del nínxol
núm. 45

Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxx xxxxxx xxxxxxxx sol·licitant l’expedició d’un nou
títol de drets funeraris del nínxol núm 45 a nom seu (abans a nom dels seu padrí x x x x x x x x
xxxxxxx xxxxxx).

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.3.9. Exp. 829/2022, Maria del Rosario Segura Tous, llicència urbanística, per a demolició
parcial  d'edificacions,  al  carrer  Rector  Garcia,  s/núm.  cantonada  carrer Organista  Rafel
Femenia.

Examinat l'expedient d'obres núm. 829/2022, del que és promotora la SRA. MARIA DEL ROSARIO
SEGURA TOUS, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm.
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5462,  de  data  19  de  novembre  de  2021,  sol·licita  llicència  urbanística,  per  a  la  DEMOLICIÓ
PARCIAL D’EDIFICACIONS, al carrer RECTOR GARCIA, S/NÚM. CANTONADA carrer
ORGANISTA RAFEL FEMENIA, (REF. CAD. 4389401ED0949S0001AF), d'aquest terme
municipal, segons projecte tècnic, redactat per l’arquitecte, Sr. Antoni Riera Marimon, i visat pel
COAIB, amb el núm. 11/11183/21, de data 16 de novembre de 2021.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà.

Vist l'informe tècnic, de data 17 de maig de 2022, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 18 de maig de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la SRA. MARIA DEL ROSARIO SEGURA TOUS, la llicència urbanística, per a
DEMOLICIÓ PARCIAL D’EDIFICACIONS, al carrer RECTOR GARCIA, S/NÚM.
CANTONADA carrer ORGANISTA RAFEL FEMENIA, núm. 829/2022, sol·licitada i abans
descrita d’acord amb les condicions generals.

2. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 1.450 €., amb la taxa pagada de 8,70
€, i l’ICIO a pagar de 35,67 €.

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.

2.3.10. Exp. 1395/2019, Rafael Ramis Cerdà, llicència urbanística,per a tancament de 
parcel·la, a la parcel·la 29 del polígon 11.

Examinat l'expedient d'obres núm. 1395/2019, del que és promotor el SR. RAFAEL RAMIS CERDÀ,
el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 1866, de data 6 de juny
de 2019, sol·licita llicència urbanística per a TANCAMENT DE LA PARCEL·LA 29 DEL POLÍGON
11, (REF. CAD. 07039A011000290000ST), d'aquest terme municipal.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl rústic.

Vist l'informe tècnic, de data 17 de maig de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 18 de maig de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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1. Concedir al SR. RAFAEL RAMIS CERDÀ, la llicència urbanística, per a TANCAMENT
DE LA PARCEL·LA 29 DEL POLÍGON 11, núm. 1395/2019, sol·licitada i abans descrita
d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment, de forma estricta, de la norma 5.1.07
del Pla general.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 10.029,91 €., amb la taxa pagada de
60,18 €, i l’ICIO a pagar de 246,73 €.

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

5. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

2.3.11. Exp. 67/2018, Antoni Gelabert Mestre, llicència urbanística, per a modificacions en el
transcurs de les obres d'ampliació i canvi de coberta a magatzem agrícola, a la parcel·la 214
del polígon 4.

Examinat  l'expedient  d'obres núm. 67/2018 del  que és promotor  el  SR.  ANTONI GELABERT
MESTRE, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 4229 de data
8 d'octubre de 2021, sol·licita llicència urbanística per a MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS
DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I CANVI DE COBERTA A MAGATZEM AGRÍCOLA, a la
PARCEL·LA 214, DEL POLIGON 4, (REF. CAD. Rústica 07039A004002140000SY), d'aquest
terme municipal, segons «modificació de projecte i canvi de coberta a magatzem agrícola (porxo)»
redactat per l’enginyer tècnic agrícola Sr. Juan Carlos Sampol Genestra en data 30 de setembre de
2021, sense visar.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl rústic.

Atès  l’informe de la  Direcció  General d’Agricultura i Ramaderia de la Conselleria de  Medi
Ambient, Agricultura i Pesca, del Govern de les Illes Balears, de data 22 de febrer de 2022.

Atès l’informe de la Direcció General de Recursos Hídrics, de la Conselleria de Medi Ambient i
Territori, de data 17 de maig de 2022.

Vist l'informe tècnic, de data 19 de maig de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
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Vist l'informe, de data 23 de maig de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir al SR. ANTONI GELABERT MESTRE, la llicència urbanística, per a
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ I CANVI DE
COBERTA A MAGATZEM AGRÍCOLA, a la PARCEL·LA 214, DEL POLIGON 4, núm.
67/2018, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. 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.

3. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

2.3.12. Exp. 2304/2021, Antonio Bauzà Pascual, llicència urbanística, per a legalització per a
addició de  porxo  a  habitatge  en  edifici  residencial  plurifamiliar  en  cantonada,  al  carrer
Lepanto, 5.

Examinat  l'expedient  d'obres núm. 2304/2021,  del que és promotor  el  SR. ANTONIO BAUZÀ
PASCUAL, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 5407,
de data 16 de novembre de 2021, sol·licita llicència urbanística, per a LEGALITZACIÓ DE
PORXO A HABITATGE EN EDIFICI RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR, al carrer LEPANTO, 5
(REF. CAD.5188506ED0958N0001GH), d'aquest terme municipal, segons projecte tècnic, redactat
per l’arquitecte, Sr. Juan Oliver Fornes i visat pel COAIB, amb el núm. 11/11073/21, de data 12 de
novembre de 2021.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà. 

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

Atès l’acord favorable, de data 24 de gener de 2022, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Vist l'informe tècnic, de data 19 de maig de 2022, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el 
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 20 de maig de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:



Ajuntament de Muro

1. Concedir al SR. ANTONIO BAUZÀ PASCUAL, la llicència urbanística, per a
LEGALITZACIÓ DE PORXO A HABITATGE EN EDIFICI RESIDENCIAL
PLURIFAMILIAR, al carrer LEPANTO, 5, núm. 2304/2021, sol·licitada i abans descrita
d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a
l’acord favorable, de data 24 de gener de 2022 de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el
qual forma part de l’expedient i s’adjunta còpia.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 6.663,24 €., amb la taxa pagada de
39,98 €, i l’ICIO a pagar de 163,91 €.

2.3.13. Exp. 1123/2021, Brih-Inser Remning, llicència urbanística, per a rehabilitació de
façana, al carrer Bellavista, 8.

Examinat l'expedient d'obres núm. 1123/2021, del que és promotora la SRA. BRIH-INSER
REMNING, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 2281,
de data  18  de  maig  de  2021,  sol·licita  llicència  urbanística  per  a  la  REHABILITACIÓ  DE LA
FAÇANA, al carrer BELLAVISTA, 8, (REF. CAD. 5188720ED0958N0001EH), d'aquest terme
municipal.

Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà.

Atesos els dictamens de la Comissió de Casc Històric de dates 20 de maig de 2020 i de 14 de juny
de 2021.

Vist l'informe tècnic, de data 19 de maig de 2022, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 23 de maig de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la SRA. BRIH-INSER REMNING, la llicència urbanística, per a
REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA, al carrer BELLAVISTA, 8, núm. 1123/2021,
sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites als
dictamens de la Comissió de Casc Històric de dates 20 de maig de 2020 i de 14 de juny de
2021, el quals formen part de l’expedient i s’adjunta còpia, i a les següents prescripcions:

«La façana es pot netejar i restaurar però no polir. No es poden aplicar tractaments
hidròfugs, sinó que han de ser transpirables. Per restaurar la façana s’hauria de recuperar
el revestiment de calç original en totes les seves capes.»
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3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 3.194,81 €., amb la taxa pagada de
12,28 €, i l’ICIO a pagar de 51,09 € (35% descompte grau catalogació B2)

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

5. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

2.3.14. Exp. 174/2016, Pedro Antonio Amengual Carrió, llicència urbanística d'ocupació o de
primera utilització, per a construcció d'habitatge aïllat, a la parcel·la 625 del polígon 6

Examinat  l'expedient  d'obres  núm.  174/2016,  del que  és  promotor  el  SR.  PEDRO ANTONIO
AMENGUAL CARRIÓ, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el
núm. 2492, de data 26 de maig de 2022, sol·licita llicència urbanística de primera ocupació o
primera utilització, per a CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la
PARCEL·LA 625
DEL POLÍGON 6, (REF. CAD. 07039A0060062500000SO), d'aquest terme municipal.

Vist l'informe tècnic, de data 24 de maig de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el 
qual, en linies generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.

Vist l'informe, de data, 25 de maig de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir al SR. PEDRO ANTONIO AMENGUAL CARRIÓ, la llicència d’ocupació o de
primera utilització, de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm.
174/2016, consistents en CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la
PARCEL·LA 625 DEL POLÍGON 6.

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

2.3.15. Exp. 222/2017, Pedro Antonio Amengual Carrió,  llicència  urbanística d'ocupació o
primera utilització,  per a construcció de piscina annexa a habitatge, a la parcel·la 625 del
poligon 6.

Examinat  l'expedient  d'obres  núm.  222/2017,  del que  és  promotor  el  SR.  PEDRO ANTONIO
AMENGUAL CARRIÓ, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el
núm. 2493, de data 26 de maig de 2022, sol·licita llicència urbanística de primera ocupació o
primera utilització, per a CONSTRUCCIÓ DE PISCINA ANNEXA A HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT, a la PARCEL·LA 625 DEL POLÍGON 6, (REF. CAD. 07039A0060062500000SO),
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d'aquest terme
municipal.

Vist l'informe tècnic, de data 24 de maig de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual, en líníes generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.

Vist l'informe, de data, 25 de maig de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir al SR. PEDRO ANTONIO AMENGUAL CARRIÓ, la llicència d’ocupació o de
primera utilització, de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm.
222/2017, consistents en CONSTRUCCIÓ DE PISCINA A HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT, a la PARCEL·LA 625 DEL POLÍGON 6.

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

2.3.16. Exp. 1097/2018, Guillermo Fabián López, llicència urbanística d'ocupació o de
primera utilització, per a reforma amb consolidació estructural parcial en habitatge
unifamiliar entre mitgeres, al carrer Santa Anna, 135.

Examinat l'expedient d'obres núm. 1097/2018, del que és promotor el SR. GUILLERMO FABIAN
LÓPEZ, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 636, de data 14
de febrer de 2022, sol·licita llicència urbanística de primera ocupació o primera utilització, per a
REFORMA  AMB  CONSOLIDACIÓ  ESTRUCTURAL  PARCIAL  EN  HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al carrer SANTA ANNA  135, (REF. CAD.
4683428ED0948S0001IB), d'aquest  terme municipal.

Vist l'informe tècnic, de data 20 de maig de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual, en linies generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.

Vist l'informe, de data, 26 de maig de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  al  SR.  GUILLERMO FABIAN LÓPEZ,  la  llicència  d’ocupació  o  de  primera
utilització, de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm. 1097/2018,
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consistents en REFORMA AMB CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL PARCIAL EN 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al carrer SANTA ANNA 135.

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

3. Acords urgents
3.1. Comptes i Hisenda
3.1.1. Expedient de transferències de crèdit 17/2022

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

1. S’ha tramitat l’expedient núm.17/2022 de transferències de crèdit per a la modificació del
pressupost municipal.

2. L’interventor accidental informa favorablement l’expedient..

3. L’aprovació dels expedients de transferències de crèdit és competència de la Junta de Govern,
segons estableix la base 14 de les Bases d’execució del Pressupost.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Aprovar l’expedient núm. 17/2022 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
3410.48207 PREMIIS MILLA URBANA 2.460,00
3410.48208 PREMIS MEMORIAL BERNAT CAPÓ 950,00

3.410,00

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
1730.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 3.410,00

3410

L’import dels crèdits que es minoren coincideix amb els crèdits que s’incrementen i d’aquesta 
manera queda anivellat el pressupost, així com imposa l’article 16.2 del RD 500/90, de 20 d’abril.
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3.2. Esports
3.2.1. Aprovació de bases Reguladores Premis Revetlla de les 40 voltes

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

L’Ajuntament de Muro, a través de l’Àrea de Festes, convoca una prova esportiva per premiar els atletes que 

desitgin participar a la Revetlla de les 40 voltes per les festes de Sant Joan.

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la prova.

SEGON. Les quanties dels premis s’entenen netes de les retencions obligatòries estipulades a la normativa 

tributària vigent.

TERCER. Aprovar les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió dels Premis, amb 

càrrec a l'aplicació pressupostària 3380.48210.

Bases Reguladores Premis Revetlla de les 40 voltes.

1. Curses de les diferents categories:

HORA CATEGORIA VOLTES DISTÀNCIA

21.00h CURSA DE CINTES EN BICICLETA 1 VOLTA 180 METRES

21.30h CURSES PER INFANTS PETITS (0-5 anys) 1 VOLTA 180 METRES

21.40h NASCUTS 2015-2016 (6-7 anys) 3 VOLTES 540 METRES

21.50h NASCUTS 2013-2014 (8-9 anys) 5 VOLTES 900 METRES

22.00h NASCUTS 2011-2012 (9-10 anys) 8 VOLTES 1440 METRES

22.20h ENTREGA DE PREMIS 3 VOLTES, 5 VOLTES I 8 VOLTES.

22.40h NASCUTS 2006-2009 (13-16 anys)
20

VOLTES
3600 METRES

23.00h NASCUTS 2011-2012 (17 anys i més)
40

VOLTES
7200 METRES

23.30h ENTREGA DE PREMIS 20 VOLTES I 40 VOLTES
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2. Les carreres amb bicicleta no s’han d’apuntar.

3. És imprescindible participar amb roba esportiva.

4. L’organització podrà demanar a qualsevol participant la documentació que acrediti la seva edat.

5. La inscripció en aquesta cursa, suposa l’acceptació del reglament i les determinacions que adopti

l’organització, pel bon desenvolupament de la prova.

6. Les curses de les 3, 5, 8, 20 i 40 voltes seran controlades pel col·legi de jutges de la Federació Balear

d’Atletisme.

7. Els premis de les carreres de 5, 8 i 20 voltes són els següents:

VOLTES TROFEUS TROFEUS LOCALS

5 VOLTES
TROFEU PRIMER

CLASSIFICAT
TROFEU PRIMER CLASSIFICAT

LOCAL

8 VOLTES
TROFEU PRIMER

CLASSIFICAT
TROFEU PRIMER CLASSIFICAT

LOCAL

20 VOLTES
TROFEU PRIMER

CLASSIFICAT
TROFEU PRIMER CLASSIFICAT

LOCAL

8. Els premis de la carrera de 40 voltes masculí són:

CLASSIFICATS TROFEUS TROFEUS LOCALS
1r classificat Trofeu i 90 euros Trofeu i 30 euros
2n classificat 72 euros 24 euros
3r classificat 60 euros 18 euros
4t classificat 48 euros 15 euros
5è classificat 42 euros 12 euros
6è classificat 36 euros
7è classificat 30 euros
8è classificat 24 euros
9è classificat 18 euros

10è classificat 12 euros

9. Els premis de la carrera de 40 voltes femení són:

CLASSIFICATS TROFEUS TROFEUS LOCALS
1r classificat Trofeu i 90 euros Trofeu i 30 euros
2n classificat 72 euros 24 euros
3r classificat 60 euros 18 euros
4t classificat 48 euros 15 euros
5è classificat 42 euros 12 euros
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6è classificat 36 euros
7è classificat 30 euros
8è classificat 24 euros
9è classificat 18 euros

10è classificat 12 euros

10. Tots els participants tendran medalla.

11.No s’han de tirar els dorsals fins després de l’entrega de trofeus. Per a recollir les medalles és 

imprescindible mostrar el dorsal.

12.Els premis econòmics tindran la consideració de guanys patrimonials a efectes tributaris. Hi haurà 

un termini de 30 dies per a reclamar els premis a l’Ajuntament de Muro.

13.La inscripció en aquesta cursa, suposa l’acceptació del reglament i les determinacions que adopti 

l’organització, pel bon desenvolupament de la prova.

3.2.2. Aprovació de bases Reguladores Premis Milla Urbana 2022

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

L’Ajuntament de Muro, a través de l’Àrea d’Esports, convoca una prova esportiva per premiar els atletes que 

desitgin participar en la Milla Urbana.

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la prova

SEGON. Les quanties dels premis s’entenen netes de les retencions obligatòries estipulades a la normativa 

tributària vigent.

TERCER. Aprovar les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió del Premi, amb 

càrrec a l'aplicació pressupostària 3410.48207.
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Bases Reguladores Premis Milla Urbana

1.- La XXX MILLA URBANA VILA DE MURO JOAN COMES 2022, se celebrarà el diumenge 19 de juny

a les 10'30 hores del matí.

2.- Serà organitzada pel Club Esportiu Mallorca Nord amb la col·laboració del Servei Municipal d'Esports i 

patrocinada per l'Ajuntament de Muro.

3.- La direcció tècnica serà responsabilitat del Club Esportiu Mallorca Nord.

4.- La carrera tendrà lloc al circuit urbà format pels carrers:

PLAÇA SANT MARTÍ, CARRER LLIBERTAT, CARRER JOAN CARLES I, I CARRER SANTA ANNA.

5.- La XXX MILLA URBANA VILA DE MURO JOAN COMES 2022, tendrà tretze carreres corresponents

a les següents categories:

I Carrera categoria SUB 12 Masculí, nascuts els anys 2011-2012 i posteriors. 

II Carrera categoria SUB12 Femení, nascudes els anys 2011-2012 i posteriors.

III Carrera categoria SUB 14 Masculí, nascuts els anys 2009-2010.

IV Carrera categoria SUB 14 Femení, nascudes els anys 2009-2010.

V Carrera categoria SUB 16 Masculí, nascuts els anys 2007-2008. 

VI Carrera categoria SUB 16 Femení, nascudes els anys 2007-2008.

VII Carrera categoria SUB 18 - SUB 20 Masculí, nascut els anys 2003, 2004, 2005 i 2006.

VIII Carrera categoria SUB 18 - SUB 20 Femení, nascudes els anys 2003, 2004, 2005 i 2006.

IX Carrera categoria Veteranes Femení:

De 40 a 49 anys. 

De 50 anys i més.

X Carrera categoria Veterans Masculins:

De 40 a 49 anys. 

De 50 anys i més.

XI Carrera categoria Absoluta Femenina. 

XII Carrera categoria Absoluta Masculina.

XIII Carrera categoria Absoluta Masculina i Femenina per als locals.
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6.- La prova serà oberta a tots els atletes que desitgin participar a les carreres.

7.- Cada atleta sols podrà participar a una sola carrera.

8.- Les carreres I, II, III, IV, tendrà un trofeu el primer classificat, un trofeu el primer classificat local i 

medalla a tots els participants.

9.- Les carreres V, VI, tendran un trofeu el primer classificat, un trofeu el primer classificat local i 

medalles a tots els participants. I un premi pels 5 primers classificats:

1r= 48€ 2n= 36€ 3r= 24€ 4t= 12€ 5è= 6€

10.- Les carreres VII, VIII tendran un trofeu el primer classificat, un trofeu el primer classificat local i 

medalles a tots els participants. I un premi pels 8 primers classificats:

1r= 60€ 3r= 36€ 5è= 18€ 7è= 6€

2n= 48€ 4t= 24€ 6è= 12€ 8è= 6€

11.- Les carreres IX, X, tendran un trofeu el primer classificat, un trofeu el primer classificat local i medalles

a tots els participants, cada una de les dues categories incloses en aquesta carrera. Hi haurà un premi ÚNIC

per als deu primers classificats de la carrera.

1r= 90€ 3r= 48€ 5è= 24€ 7è i 8è= 12€

2n= 60€ 4t= 36€ 6è=18€ 9è i 10è= 6€

12.- A les carreres XI, XII, tendran un trofeu el primer classificat, un trofeu el primer classificat local i 

medalles per a tots els participants. I un premi de per als quinze primers classificats:

1r = 120€ 3r= 60€ 5è= 36€ 7è= 24€ 10 i 11è= 12€

2n= 90€ 4t= 48€ 6è= 30€ 8è i 9è= 18€ 12è, 13è, 14è i 15è= 6€
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També hi haurà un premi de 30 €, 24€, 18€ , 12 € i 6 € per als cinc primers classificats locals que no

estiguin entre els quinze primers classificats de la cursa. Si estan entre els quinze primers classificats de la

cursa hauran d’optar a un dels dos premis. NO es permet participar en aquestes curses atletes de categories

inferiors.

13.- A la carrera XIII, tendran un trofeu el primer classificat, un trofeu el primer classificat local i medalles

tots els participants, tan masculins com femenins.

14.-  Hi  haurà  un  premi  especial  de  900  €  pel  primer  classificat  de  la  categoria  absoluta  masculina  si

aconsegueix batre el rècord de la prova (4'16”). Premi donat per SERIGRAFIA DELTA. Aquest premi és

acumulable, per l’any vinent, si no es bat el rècord.

15.- Hi haurà un premi especial de 480 € per la primera classificada de la categoria absoluta femenina si

aconsegueix batre  el  rècord de la  prova (5'07”).  Premi  donat  per  ASSEGURANCES MORAGUES DE

MURO. Aquest premi és acumulable, per l’any vinent, si no es bat el rècord.

16.- Hi haurà obsequis per a tots els participants.

17.- Els premis no podran ser acumulatius. Cap atleta podrà acumular més d'una medalla o trofeu.

18.- L'ordre de sortida serà la mateixa que s'ha especificat. No obstant això, l'organització es reserva el dret

de variar l'horari, ajuntar carreres, ordre de proves o suspendre’n qualcuna si ho trobàs convenient.

19.- Les inscripcions i la recollida de dorsals es realitzarà a partir de les 9'00 hores del matí a la taula que 

l'organització posarà a la Plaça Sant Martí, 3 de Muro.

20.- La prova estarà controlada pel col·legi de jutges de la Federació Balear d'Atletisme.

21.-  L'organització  no es  fa  responsable  dels  danys  morals,  materials o  físics  que  poguessin  sofrir  els

participants i espectadors durant o a conseqüència de les proves, tot i que, hi haurà servei d'assistència de

primers auxilis.

22.- L'organització podrà demanar a qualsevol participant la documentació que acrediti la seva edat.

23.- Qualsevol reclamació que pugui sorgir a conseqüència de la carrera es farà dins els 15 minuts després de

finalitzada dita prova.

24.- Els premis econòmics tindran la consideració de guanys patrimonials a efectes tributaris. Hi haurà un

termini de 30 dies per a reclamar els premis a l’Ajuntament de Muro.
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25.- La inscripció en aquesta cursa suposa l'acceptació d'aquest reglament i les determinacions que adopti 

l'organització pel bon desenvolupament de la prova.

3.2.3. Aprovació de bases Reguladores Premis Memorial Bernat Capó 2022

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

L’Ajuntament de Muro, a través de l’Àrea d’Esports, convoca una prova esportiva per premiar els 
ciclistes que desitgin participar al MEMORIAL BERNAT CAPÓ.

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir el premis de la prova.

SEGON. Les quanties dels premis s’entenen netes de les retencions obligatòries estipulades a la 
normativa tributària vigent.

TERCER. Aprovar les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió del 
Premis, amb càrrec a l'aplicació pressupostaria  3410.48208 .

Bases Reguladores Premis Memorial Bernat Capó

Circuit urbà: (1km aproximadament)
Plaça Sant Martí, C/ Sant Joan, C/ Joan Carles I, Plaça des Convent, C/ Santa Anna.

Categories:
Tots els ciclistes de les categories compreses entre júnior i màster 60 es reparteixen en 3
nivells: Primera, Segona i Tercera segons la seva classificació. La puntuació serà 
aprovada per la Comissió de Carretera, formada pels clubs organitzadors amb voluntat de
participar-hi i un membre de la Comissió Tècnica de la Federació de ciclisme de les Illes
Balears (FCIB).

Infantils masculí i femení, nascuts els anys 2007-2008 -10 voltes. 
Alevins masculí i femení, nascuts els anys 2009-2010 - 5 voltes. 
Principiants, nascuts els anys 2011-2012 - 1 volta. 
Cadets masculí i femení, nascuts els anys 2005-2006 - 15 voltes.
3ra. Categoria masculí i femení - 15 voltes.
2ona. Categoria masculí - 20 voltes.
1era. Categoria masculí - 40 voltes.
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1. Els premis de la 1a Categoria són els següents:

1a Categoria Import
1r classificat 150 euros
2n classificat 120 euros
3r classificat 90 euros
4t classificat 60 euros
5è classificat 50 euros
6è classificat 40 euros
7è classificat 30 euros
8è classificat 25 euros
9è classificat 25 euros
10è classificat 20 euros
11è classificat 20 euros
12è classificat 15 euros
13è classificat 15 euros
14è classificat 10 euros
15è classificat 10 euros

2. Els premis de la 2a Categoria són els següents:

2a Categoria Import
1r classificat 60 euros
2n classificat 50 euros
3r classificat 40 euros
4t classificat 30 euros
5è classificat 25 euros
6è classificat 20 euros
7è classificat 15 euros
8è classificat 15 euros
9è classificat 10 euros
10è classificat 10 euros

3. Els premis de la 3a Categoria masculí són els següents:

3a Categoria Import
1r classificat 50 euros
2n classificat 40 euros
3r classificat 30 euros
4t classificat 25 euros
5è classificat 20 euros
6è classificat 15 euros
7è classificat 10 euros
8è classificat 10 euros
9è classificat 5 euros
10è classificat 5 euros

:
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4. Els premis de la 3a Categoria femení són els següents:

3a Categoria Import
1ra classificada 50 euros
2na classificada 40 euros
3ra classificada 30 euros
4ta classificada 25 euros
5na classificada 20 euros
6na classificada 15 euros
7na classificada 10 euros
8na classificada 10 euros
9na classificada 5 euros
10na classificada 5 euros

5. Els premis dels cadets masculí són els següents:
Cadets masculí Import
1r classificat 50 euros
2n classificat 40 euros
3r classificat 30 euros
4t classificat 25 euros
5è classificat 20 euros
6è classificat 15 euros
7è classificat 10 euros
8è classificat 10 euros
9è classificat 5 euros
10è classificat 5 euros

6. Els premis dels cadets femení són els següents:
Cadet femení Import
1ra classificada 50 euros
2na classificada 40 euros
3ra classificada 30 euros
4ta classificada 25 euros
5na classificada 20 euros
6na classificada 15 euros
7na classificada 10 euros
8na classificada 10 euros
9na classificada 5 euros
10na classificada 5 euros
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7. Trofeus:
1. Categoria Alevins: Trofeus pels 5 primers classificats masculins i per les 5 primeres

classificades fèmines.
2. Categoria Infantils: Trofeus pels 5 primers classificats masculins i per les 5 primeres

classificades fèmines.
3. Categoria Cadets: Trofeus pels 3 primers classificats masculins i per les 3 primeres

classificades fèmines.
4. Categoria 3: Trofeus pels 3 primers classificats, Trofeu per primer local i Trofeu per

primera fèmina.
5. Categoria 2: Trofeus pels 3 primers classificats i Trofeu per primer local.
6. Categoria 1: Trofeus pels 3 primers classificats.

3.3. Administració i Personal
3.3.1. Aprovació de contracte menor de subministraments

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

Vist l’informe del Subinspector Cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, de 
data 31,05,22.

Vist l’informe del batle de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

<<Necessitat a satisfer

Subministrament 3 panells radar de velocitat solars.

Característiques del contracte
Tipus de contracte: SUBMINISTRAMENT
Objecte del contracte: Instal·lació 3 panells radar de velocitat solars. 
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 6.748,65€ IVA: 1.417,22 
€ Preu total: 8.165.87 €
Durada:

Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: OBRAS Y PAVIMENTOS INSULARES SL



Ajuntament de Muro

NIF/CIF: B-57065104

El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.

S’adjunten 3 pressuposts sol·licitats.

En compliment de l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, emeto el següent

INFORME

Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte:
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
No s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat
que li correspondria.
No hi ha concatenació, any rere any, d’aquest contracte menor.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar el contracte menor de subministraments al contractista OBRAS Y PAVIMENTOS
INSULARES S.L.., CIF B57065104, per un import de 8.165,87 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a la aplicació
1300.62300 del vigent pressupost municipal.

3r.-  Un cop  realitzat  el  subministrament,  que  s’incorpori  la  factura  corresponent,  d’acord  amb
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i es
tramiti el pagament si procedeix.

4t.- Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -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 a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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3.4. Sanitat i Serveis Socials
3.4.1. Contracte menor de serveis lloguer màquina refredadora a la residència Reina Sofia 
de Muro

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

Vist l’informe del regidor de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

<<Necessitat a satisfer

Lloguer de màquina refredadora a la Residència de Muro.

Característiques del contracte
Tipus de contracte: SERVEIS
Objecte del contracte: Lloguer de màquina refredadora de la Residència Reina Sofia de Muro 
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 5.280,00 € IVA: 1.108,80 
€ Preu total: 6.388,80 €
Durada: 6 mesos o fins al subministrament de la nova bomba de calor.

Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: CONTROL CLIMA PALMA SLU 
NIF/CIF: B-57698839

El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació objecte del contracte.

S’adjunten pressuposts sol·licitats.

En compliment de l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, emeto el següent

INFORME
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Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte:
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
No s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat
que li correspondria.
No hi ha concatenació, any rere any, d’aquest contracte menor.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista CONTROL CLIMA COMAS S.L., NIF
B57929432, per un import de 6.388,80 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
2350.20300 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
la Llei  9/2017, de 8 de novembre,  de Contractes  del Sector Públic,  i  es tramiti  el  pagament  si
procedeix.

4t.- El contractista haurà de presentar la factura en format electrònic a través de la plataforma FACe.

5è. - Que es publiqui el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, comprenent la informació a
publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari.

6è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:40
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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