
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2022/26
Data: 27 de juny de 2022

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

Assisteixen:

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

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

S'excusen d'assistir:

Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. Francisco Sabater Mulet.

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1. Aprovació acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 20/06/2022.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l'Acadèmia Fleming per al
desenvolupament de pràctiques formatives en centres de treball

Es dóna compte de la proposta de conveni de col·laboració el qual literalment diu:

« Annex 3 Acord número: 231

Acord de col·laboració entre el centre educatiu i el centre de treball per al desenvolupament 
de les pràctiques formatives en centres de treball
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Parts

El Sr./ la Sra. VIDAL SERRANO, IRENE JOSEFINA amb DNI núm. 43072686B

Com a director del centre educatiu CPFP ACADEMIA
FLEMING

codi del centre 07013310

Localitzat a PALMA Adreça CARRER JESÚS, 15

Codi postal 07003 CIF B57134975

Telèfons 971761808 FAX 971750439

El Sr./ la Sra. PORQUER TUGORES, MIQUEL amb DNI núm. 78207143J

Com a representant legal de l'empresa AJUNTAMENT DE MURO (RESIDÈNCIA DE 
MURO)

Localitzat a MURO Adreça C. PLAÇA COMTE D'AMPÚRIES S/N

Codi postal 07440 CIF P0703900A

Telèfons 971537991,971860318 FAX 971860178

Antecedents

1. L'objectiu del present Acord és la col·laboració, entre les parts signatàries, en el
desenvolupament d'un programa formatiu de pràctiques formatives en centres de treball que ha de
realitzar l'alumnat en el marc de l'ensenyament corresponent.

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, al llarg del seu articulat regula les pràctiques
formatives en centres de treball en els diferents ensenyaments.

3. L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de 15 de juny de 2010, per la qual es regulen les
pràctiques formatives en centres de treball, regula dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears les pràctiques formatives que realitza l'alumnat en el marc dels corresponents
ensenyaments cursats.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
Acord, ateses les següents

Clàusules

1. L'objecte d'aquest Acord és establir el marc de col·laboració entre les entitats a les quals
representen per al desenvolupament de les pràctiques formatives en centres de treball de l'alumnat
que cursa els ensenyaments establerts en la normativa vigent.

2. La duració de l'Acord ha de ser d'un any a partir de la seva signatura. En qualsevol moment abans
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de la finalització del termini previst, els signants poden acordar unànimement la pròrroga per un 
període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció.

3. La col·laboració s'ha de concretar en les actuacions que figuren al document annex.

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

Actuacions que concreten el marc de col·laboració

1. El centre educatiu i el centre de treball han d'elaborar el programa formatiu consensuat, que ha de
desenvolupar el conjunt d'activitats que ha de realitzar l'alumnat durant les hores establertes per a la
realització de les pràctiques formatives per a cada un dels ensenyaments. El programa formatiu s'ha
d'adjuntar com a Annex a aquest Acord.

2. L'entitat o centre de treball col·laborador ha de designar un tutor o una tutora, amb l'adequada
formació tècnica, per pactar el contingut del programa formatiu esmentat, coordinar les activitats
formatives de l'alumnat i, també, per orientar, realitzar el seguiment i valorar-ne el progrés.

3. El tutor del centre educatiu ha de trametre a l'entitat o centre de treball un annex amb la relació de
l'alumnat  que ha de fer  les  pràctiques  formatives  en centres  de treball  en el  període previst  al
programa formatiu. Aquest Annex a l'Acord centre educatiu-centre de treball, Relació d'alumnat
s'ha d'adjuntar com a annex a aquest Acord.

4. L'alumnat que figuri en l'Annex a l'Acord centre educatiu-centre de treball, Relació d'alumnat, ha
de dur a terme les activitats que s'estableixen al programa formatiu en les instal·lacions de l'entitat o
centre de treball de l'empresa signatària o, si n'és el cas, en els espais on l'entitat faci la seva activitat
productiva, sense que això impliqui cap tipus de relació jurídica laboral o funcionarial amb
l'empresa,  per  la  qual  cosa no pot percebre  cap remuneració  per  la  realització  de les activitats
programades.

5. L'empresa signatària es compromet a no cobrir, ni tan sols amb caràcter interí, cap lloc de treball
en plantilla amb l'alumnat que hi realitzi les pràctiques formatives en centres de treball, llevat que
s'estableixi una relació laboral de contraprestació econòmica per serveis contractats. En aquest cas,
es considera que l'alumnat abandona les pràctiques formatives en centres de treball. L'entitat
col·laboradora ha de comunicar aquest fet al tutor del centre educatiu, qui ho ha de

comunicar al director del centre docent i, aquest, a la vegada, a la direcció general competent en
matèria de formació professional.

6. L'empresa es compromet a realitzar les activitats necessàries per permetre que l'alumnat pugui
complir el programa formatiu i a facilitar les relacions amb el tutor o la tutora del centre educatiu.
Així, es compromet a realitzar el seguiment i la valoració del progrés de l'alumnat que realitza les
pràctiques formatives i, juntament amb el tutor del centre educatiu, a revisar el programa formatiu
consensuat si una vegada iniciades les pràctiques formatives, es considera necessari.
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7. Cada alumne ha de disposar d'un quadern de pràctiques formatives o document de seguiment i
avaluació on ha de fer constar les activitats realitzades. El tutor designat pel centre de treball l'ha de
revisar i ha de donar el vistiplau, i el tutor del centre educatiu l'ha de supervisar i donar el vistiplau a
les sessions quinzenals de seguiment en el centre educatiu. Ambdues parts hi poden fer constar les
observacions que considerin oportunes. En el quadern de pràctiques s'han de reflectir, entre d'altres,
les activitats realitzades per l'alumnat, la valoració de les actituds demostrades per ell mateix i la
qualificació de les pràctiques formatives.

8. L'alumnat ha de dur el document oficial  d'identificació i el que l'acredita com a alumne d'un
centre  educatiu  durant  la  realització  de  qualsevol  de  les  activitats  que  figuren  en  el  programa
formatiu.

9. L'alumnat no pot, en cap cas, realitzar les activitats programades sense la presència del tutor del
centre de treball o la de la persona en la què aquest delegui.

10. El tutor del centre educatiu s'ha de reunir, com a mínim quinzenalment, amb el tutor del centre
de treball, per valorar el desenvolupament del programa formatiu consensuat. A més, ha de fer les
tutories quinzenals amb l'alumnat en el centre educatiu.

11. L'Acord de col·laboració vigent s'extingeix per acabament dels temps convingut. També es pot
rescindir per acord mutu, o per denúncia d'alguna de les parts, que ha de ser comunicada a l'altra
part amb una antelació mínima de quinze dies, sempre que les circumstàncies ho permetin.  Les
causes són les que figuren a continuació:

a. Cessament d'activitats del centre educatiu, de l'empresa, de l'entitat o institució col·laboradora.

b. Incompliment de les clàusules establertes en l'Acord de col·laboració, inadequació pedagògica de
les  pràctiques  formatives,  o  vulneració  de les  normes que,  en relació  amb la  realització  de les
activitats programades, siguin vigents en cada cas.

c. Acord  mutu,  adoptat  per  la  direcció  del  centre  educatiu  i  l'empresa, l'entitat  o  la  institució
col·laboradora.

d. Incompliment molt greu del programa formatiu per part del centre de treball.

12.La direcció del centre  educatiu,  d'ofici  o a instància  del centre  de treball,  pot acordar  la no
continuïtat  en  les  pràctiques formatives  de  l'alumnat  que, realitzant- les,  incompleix de  forma
voluntària, les obligacions que se'n derivin. Les causes de suspensió imputables a l'alumnat poden
ser:

a. Faltes repetides d'assistència i/o puntualitat no justificades, durant tres dies, seguits o alterns.

b. Actitud incorrecta o falta d'aprofitament.
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c. Abandonament de les pràctiques formatives per una causa diferent de les establertes en l'article

5.1.2 d'aquesta Ordre.

d. Altres causes imputables a la voluntat de l'alumnat i que no permeten el normal desenvolupament
de les pràctiques formatives.

13. En qualsevol cas, el centre educatiu ha d'informar la Direcció General d'Ordenació, Innovació i
Formació Professional de l'extinció o la rescissió dels acords de col·laboració entre centre educatiu i
centre de treball o dels seus annexos.

14. L'empresa signatària de l'Acord ha d'informar els representants dels treballadors del contingut
del programa formatiu i,  en concret,  de les activitats  programades que han de desenvolupar,  la
durada,  el  calendari  i  l'horari,  com també  la  localització  del  centre  o  centres  de  treball  on  es
desenvoluparan.

15. Qualsevol  accident  o  conseqüència  que  se'n  derivi  que  pugui  succeir  a  l'alumnat  durant  el
desenvolupament de les pràctiques formatives en centres de treball ha de ser cobert per
l'assegurança escolar, d'acord amb la reglamentació establerta pel Decret 2078/1971, de 13 d'agost
(BOE núm. 224, de 13 setembre). Tot això sense perjudici de la pòlissa que l'Administració
educativa pugui subscriure com a assegurança addicional per tal de millorar indemnitzacions, cobrir
danys a terceres persones o responsabilitat civil. Aquesta pòlissa addicional només cobreix
l'alumnat que faci pràctiques formatives i estigui matriculat en els corresponents ensenyaments que
s'imparteixen en centres educatius públics o en règim de concert amb la Conselleria d'Educació i
Formació Professional. En el cas d'ensenyaments, no sotmesos al règim de concert,  impartits en
centres educatius privats, aquesta pòlissa ha de ser subscrita per aquests centres.

16. En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en
matèria de protecció de dades, la Conselleria d'Educació i Formació Professional informa que les
dades obtingudes del present Acord seran incorporades per al seu tractament en un arxiu
automatitzat de l'aplicació  informàtica FORCET que  gestiona les  pràctiques formatives. Si  ho
desitja, pot consultar els seus drets a la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la
CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).»

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar el conveni de col·laboració entre el centre educatiu CPFP ACADEMIA FLEMING i el 
centre de treball per al desenvolupament de les pràctiques formatives en centres de treball

2n. Comunicar el present acord al CPFP ACADEMIA FLEMING, per el seu coneixement i efectes 
oportuns.
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2.1.2. Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Muro en matèria d’administració electrònica per a la implantació
d’un plataforma informàtica de gestió policial

Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i l’Ajuntament de Muro en matèria d’administració electrònica per a la implantació
d’un plataforma informàtica de gestió policial, que literalment diu:

<<Conveni  de  col·laboració  entre  l’Administració  de  la  Comunitat  Autònoma de les  Illes
Balears i l’Ajuntament de Muro en matèria d’administració electrònica per a la implantació
d’un plataforma informàtica de gestió policial

Parts

Mercedes Garrido Rodríguez, consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les
Illes Balears, nomenada mitjançant el Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes
Balears,  pel  qual  es  disposa el  cessament  i  nomenament  dels membres  del  Govern de les Illes
Balears  (BOIB núm.  20,  de  14  de  febrer  de  2021),  en  representació  de  l’Administració  de  la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut del que disposen els apartats b) i c) de l’article
11, en relació amb l’article 80.4, de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sobre la competència per autoritzar
i subscriure convenis de col·laboració.

Miquel Porquer Tugores, batle de l’Ajuntament de Muro, en representació d’aquest Ajuntament, en
virtut de la competència que li atribueixen els apartats b) i s) de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i d’allò que preveu l’article 21 de la Llei 20/2006,
de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, d’atribucions del batle en matèria
de convenis.

Antecedents

1. La  Llei  40/2015,  d’1  d’octubre,  de  règim jurídic  del  sector  públic,  integra  les  matèries
relatives al funcionament electrònic del sector públic, com correspon a un entorn en el qual
la utilització dels mitjans electrònics ha de ser la regla general, i regula, entre altres
qüestions, l’obligació que les administracions públiques es relacionin entre si per mitjans
electrònics. El principi organitzatiu d’impuls dels mitjans electrònics obliga a fer-ne efectiu
l’ús en el conjunt de les activitats pròpies de les administracions i en les seves relacions amb
la ciutadania. Un altre principi rellevant és el de la neutralitat tecnològica que, en l’àmbit de
les  administracions públiques,  cal vincular a  la conveniència de compartir els  recursos
comuns que evitin concertacions amb el sector privat quan l’Administració disposi de
sistemes i aplicacions desenvolupades pels seus serveis que ho permetin.
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2. En la línia de modernització de les administracions públiques, la Llei 4/2013, de 17 de juliol,
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, i la Llei 3/2006, de 30 de març, de
gestió d’emergències de les Illes Balears, atribueixen a la Conselleria de Presidència, Funció
Pública i Igualtat, entre d’altres, funcions orientades a la implantació de mitjans electrònics
per fer efectius els principis d’eficàcia, eficiència, servei a la ciutadania, interoperabilitat i
simplificació administrativa.

En aquest sentit  cal  destacar  les funcions de coordinació  de policies  locals  previstes en els
apartats següents de l’article 10 de la Llei 4/2013: «e) La regulació del sistema
d’homogeneïtzació i homologació de la uniformitat,  equips i mitjans tècnics d’actuació i
defensa, vehicles, comunicacions i altres recursos materials, com també en matèria
d’estadística i administració; g) L’organització d’un sistema d’intercomunicacions policials
que  permeti  la  màxima eficàcia  en les  actuacions  en matèria  de seguretat  i  prevenció  i
afavoreixi els canals de comunicació entre totes les forces i cossos de seguretat que actuen a
les Illes;  j)  L’establiment d’una xarxa de transmissions que enllaci els diferents cossos de
policia local en un centre de coordinació; l) L’establiment d’un sistema d’informació
recíproca entre els diversos cossos de policia local a través de la creació d’una base de dades
comuna relativa a les seves funcions, a la qual podran tenir accés tots els municipis
mitjançant sistemes informàtics».

En l’àmbit  de la gestió d’emergències, l’article 5 de la Llei 3/2006, relatiu als principis del
Sistema Públic de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, disposa que el Govern de les Illes
Balears,  mitjançant  la  conselleria  competent  en matèria  d’emergències,  ha de garantir  la
disponibilitat permanent d’un sistema de gestió d’emergències de les Illes Balears integrat
per tots els serveis d’urgències i d’emergències, públics i privats, existents a la comunitat
autònoma de les Illes Balears,  sigui quina sigui l’administració o l’entitat  de pertinença,
coordinat i  dirigit  per  l’òrgan competent de  titularitat  pública  mitjançant el  Sistema de
Gestió d’Emergències SEIB 112. Aquest sistema ha de comptar amb una xarxa de
telecomunicacions pròpia i única per a l’ús dels serveis d’urgències i emergències en el qual
s’han d’integrar, obligatòriament, tots els serveis, les entitats i els organismes públics de la
comunitat  autònoma  amb  funcions  relacionades amb aquesta  matèria,  tot  respectant les
competències de cada administració.

3. En aquest context, el 26 d’abril de 2017 i mitjançant un conveni de col·laboració, l’empresa
pública Servei d’Informàtica Local de Menorca, SA (SILME, SA), va cedir a
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears un programa informàtic per
a la gestió i la coordinació de les policies locals, denominat Policia XPO, amb la finalitat
que l’Administració autonòmica pugui proporcionar a totes les policies locals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears un programari de gestió policial integral,
desenvolupat exclusivament amb mitjans públics, que permeti implementar un sistema
efectiu de coordinació de policies locals i, alhora, que possibiliti la integració de les policies
locals de les Illes Balears amb el SEIB 112, per tal de facilitar l’intercanvi d’informació en
temps real amb les agències d’emergències que s’hi integren.
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4. En el conveni esmentat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es compromet, entre
altres aspectes, a implantar el programa informàtic per a la gestió i la coordinació de les
policies locals desenvolupat per SILME SA, en els ajuntaments de les Illes Balears en la
forma que es deriva de l’exercici de les funcions de coordinació que preveu la Llei 4/2013,
de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Un dels altres compromisos era el de planificar i definir els criteris tècnics i de coordinació a
què s’hauran de subjectar  els  ajuntaments  per  a  la  implantació  del  programari.  Atesa la
rellevància del projecte i la complexitat de la tasca d’implantació, es va considerar prioritari
fer proves pilot per analitzar el funcionament del programa informàtic per a la gestió i la
coordinació  de les  policies  locals  denominat  Policia  XPO i  dissenyar-ne el  procediment
d’implantació.

5. D’acord amb els plecs de prescripcions tècniques signats en data 21 d’agost de 2018, es va
fer un  encàrrec de gestió a  la societat mercantil pública GEIBSAU per tal d’impulsar
l’acompliment dels compromisos adquirits per l’Administració autonòmica en la
implantació del programari  Policia  XPO, tant en el  conveni de col·laboració signat amb
SILME, SA, com en els distints convenis signats amb els ajuntaments de les Illes Balears
per fer les proves pilot d’implantació.

Així, en data 28 de novembre de 2018, es va dictar la Resolució d’aprovació de l’encàrrec de
gestió a  la societat mercantil pública GEIBSAU per dur  a terme l’execució del  servei
anomenat «Implantació i evolució del programa informàtic XPO».

6. El programa Policia XPO és una eina informàtica que la Conselleria de Presidència, Funció
Pública  i  Igualtat  posa  a  disposició  de  cada  ajuntament.  Aquesta  eina  permet  gestionar
electrònicament la plantilla de la policia local d’un municipi i els seus expedients policials;
compartir amb altres municipis informació relativa a aquests expedients; impulsar,
mitjançant l’aplicació, la integració de la policia local de les Illes Balears en el SEIB 112,
per facilitar l’intercanvi d’informació en temps real amb les agències d’emergències que s’hi
integren.

Les dades incloses en el programa informàtic estan dins una base de dades pròpia de
l’ajuntament. Cada ajuntament és responsable de les seves dades i només aquest pot
modificar-les. La base de dades de cada ajuntament adherit al programa informàtic Policia
XPO està allotjada en un servidor ubicat a l’112.

El programa informàtic Policia XPO també permet consultar dades policials de les bases de
dades dels programes Policia XPO instal·lats en altres ajuntaments, mitjançant una xarxa
que assegurarà la interoperabilitat i la seguretat del sistema. Els apartats g), j) i l) de l’article
10 de la Llei  4/2013,  de 17 de juliol,  de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears; els articles 31 i 32  del Decret 40/2019, de  24 de maig,  pel qual s’aprova el
Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el
Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, i la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, atorguen viabilitat jurídica a
la interoperabilitat de les dades policials mitjançant el programa informàtic Policia XPO.
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7. El 24 de març de 2022, l’Ajuntament de Muro va sol·licitar a la Conselleria de Presidència,
Funció Pública i Igualtat poder utilitzar el programa informàtic per a la gestió i la
coordinació de les policies locals, denominat Policia XPO.

8. D’acord amb l’article 47.1 de la Llei 40/2015, esmentada abans, són convenis els acords
amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i les
entitats de dret públic vinculats o que en depenen o les universitats públiques entre si o amb
subjectes de dret privat per a una finalitat comuna; els quals, en tot cas, en virtut de l’article
48.3 de la Llei  40/2015, han de millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la realització d’activitats
d’utilitat pública i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest 
conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte del conveni

L’objecte d’aquest conveni és implantar el programa informàtic per a la gestió i la coordinació
de  les  policies  locals,  denominat  Policia  XPO, en el  municipi  de Muro per establir  un
sistema d’informació recíproca entre els diversos cossos de policia local i garantir la
integració de la policia local en el SEIB 112, per facilitar l’intercanvi d’informació en temps
real entre les agències d’emergències que s’hi integren.

2. Compromisos i actuacions de cada una de les parts

Per fer efectiva la col·laboració objecte d’aquest conveni, l’Ajuntament de Muro es compromet a:

— Implantar  el  programa informàtic  per  a  la  gestió  i  la  coordinació  de  les  policies  locals
denominat Policia XPO, d’acord amb els criteris tècnics que estableixi l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— Facilitar a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat la informació relativa a les
dades interoperables perquè pugui dur a terme la implantació del programa.

— Utilitzar el programa informàtic una vegada feta la implantació i impulsar la formació dels
agents de la policia local per garantir-ne l’ús.

— Trametre a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat la informació necessària
per elaborar estadístiques i memòries que garanteixin la coordinació adequada de les
policies locals de les Illes Balears.

— Facilitar  tota la informació relativa al resultat  de la implantació del programa informàtic
perquè es puguin dur a terme les adaptacions necessàries de la versió actual del programari,
si es considera adient.
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— Adscriure personal tècnic informàtic per garantir l’execució correcta de l’objecte del
conveni.

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de 
Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la seva banda, es compromet a:

— Proporcionar el programa informàtic per a la gestió i la coordinació de les policies locals
denominat Policia XPO a l’Ajuntament de Muro perquè el pugui implantar.

— Supervisar el procediment d’implantació del programa informàtic per part de l’Ajuntament
de Muro d’acord amb els criteris tècnics que estableixi la Conselleria de Presidència, Funció
Pública i Igualtat.

— Donar el suport necessari per al funcionament correcte del programa informàtic als agents
de la policia local, una vegada feta la implantació.

— Impartir formació als agents de la policia local per ampliar coneixements sobre el programa
informàtic.

— Introduir noves funcionalitats en el programa informàtic que siguin necessàries per a les
policies locals, a més de resoldre els problemes que puguin sorgir en el funcionament de
l’aplicació.

— Garantir la integració de la policia local en el SEIB 112, per facilitar l’intercanvi
d’informació en temps real entre les agències d’emergències que s’hi integren.

3. Control i seguretat de les dades interoperables

El programa informàtic Policia XPO garanteix la interoperabilitat de dades entre els municipis
de les Illes Balears, així com amb les bases de dades de l’Estat que siguin necessàries per al
funcionament correcte de la coordinació de les policies locals.

Les dades interoperables són les necessàries per a fins de prevenció, investigació, detecció o
enjudiciament d’infraccions penals, o d’execució de sancions penals, inclosa la de protecció
davant amenaces a la seguretat pública i la seva prevenció.

El control i la seguretat de les dades interoperables es regirà pel que disposa la normativa vigent
en cada moment en matèria de seguretat de la informació i, en particular, pel Reial decret
3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de
l’Administració electrònica, modificat pel Reial decret 951/2015, de 23 d’octubre.

S’estableixen els controls següents sobre la custòdia i la utilització de la informació consultada:

— La Direcció General d’Emergències i Interior, mitjançant l’Institut de Seguretat Pública de
les Illes Balears (ISPIB) i l’equip tècnic adscrit al servei per a la implantació del programa
informàtic Policia XPO, farà controls de les persones autoritzades i de la custòdia i l’ús de
les dades. El programa informàtic Policia XPO manté actualitzat  un índex amb totes les
consultes efectuades per poder dur a terme auditories.
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— En particular, s’adoptaran mesures que evitin el risc que la informació es pugui utilitzar per
a altres propòsits i que assegurin el compliment de les condicions que fonamenten la
interoperabilitat de les dades.

— L’Ajuntament de Muro accepta sotmetre’s  a les actuacions  de comprovació que pugui 
acordar la Direcció General d’Emergències i Interior.

4. Tractament de dades personals

Les dades de caràcter personal incloses en el programa informàtic Policia XPO que instal·la el
municipi  de Muro són de la seva titularitat  i  l’Ajuntament  és l’únic responsable del seu
manteniment i actualització, d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de
dades.

En el cas que es faci una consulta de dades interoperables, els tractaments de dades anteriors a
la  consulta són responsabilitat del municipi  que cedeix la  informació i  els tractaments
posteriors són responsabilitat del municipi que rep la informació.

5. Obligació de confidencialitat

Totes les autoritats, el personal funcionari i la resta de personal que estigui assabentat de les
dades o la informació contingudes en el programa informàtic Policia XPO estan obligats al
més estricte i complet secret d’aquestes. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà
incórrer en les responsabilitats penals, administratives i civils que siguin aplicables.

L’expedient per conèixer les possibles responsabilitats de qualsevol tipus que es puguin derivar
de l’ús indegut de la informació continguda en les consultes fetes ha de ser iniciat i conclòs
pel municipi al qual pertanyi l’autoritat, el personal funcionari o un altre tipus de personal
responsable de l’ús indegut de les dades, i així mateix se li ha d’exigir aquesta
responsabilitat, si escau.

Quan la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat detecti una irregularitat l’ha de
comunicar al municipi competent perquè pugui exigir la possible responsabilitat, si es
considera procedent.

6. Allotjament de la base de dades

La base de dades del programa informàtic Policia XPO de l’Ajuntament de Muro estarà
allotjada en un servidor extern ubicat a l’112.

En el cas que l’Ajuntament disposi d’un departament o servei d’informàtica, la base de dades es
pot ubicar al mateix Ajuntament, si bé, diàriament, haurà de fer una còpia d’aquesta base de
dades al servidor de l’112 per garantir la interoperabilitat amb la resta d’ajuntaments
connectats.

7. Finançament
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Aquest conveni no comporta cap contraprestació econòmica, ni suposa aportacions
pressupostàries entre les parts.

8. Seguiment del conveni

Amb caràcter anual l’equip tècnic de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
adscrit  al projecte d’implantació del programa informàtic Policia XPO ha d’elaborar una
memòria tècnica en la qual constin les actuacions fetes en l’exercici corresponent per cada
una de les parts que subscriuen el conveni.

9. Modificació del conveni

Qualsevol de les part signatàries pot proposar la revisió del conveni per tal d’introduir-hi les
modificacions pertinents. La modificació del contingut del conveni requereix l’acord
unànime dels signants.

Si es produeix la revisió de les clàusules, els canvis corresponents s’han d’incorporar al
conveni, mitjançant una addenda, subscrita per les parts.

10. Vigència del conveni, pròrrogues i resolució anticipada

El conveni té una vigència de quatre anys des que se signi.

En el cas que en aquest termini no hagin finalitzat les actuacions que en constitueixen l’objecte,
aquest termini es pot prorrogar per acord unànime dels signants amb el límit que estableix
l’article 49.2 de la Llei 40/2015.

No  obstant això,  són  causes  de  resolució  anticipada  del  conveni,  a  més  de  la  voluntat de
qualsevol de les parts manifestada amb una antelació d’un mes, l’incompliment de qualsevol
de les clàusules. En cas de resolució, les parts resten obligades al compliment de les
actuacions que ja s’hagin iniciat.

11. Naturalesa del conveni

Aquest conveni té naturalesa administrativa, d’acord amb el que disposa l’article 47 de la Llei
40/2015, i, en virtut de l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, resta exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, l’execució, la modificació, la resolució i
els  efectes  del  conveni  s’han de  resoldre  de  mutu  acord.  En cas  contrari,  les  qüestions
litigioses són de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu, de conformitat amb el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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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.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni.

Per la Conselleria de Presidència, Per l’Ajuntament de Muro»
Funció Pública i Igualtat

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l’Ajuntament de Muro en matèria d’administració electrònica per a la implantació d’un
plataforma informàtica de gestió policial

2. Comunicar el present acord a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat pel seu
coneixement i als efectes oportuns.

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació de contractes menors

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

Atès l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual

es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i donat que:

PRIMER. Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes:

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
20.553,80 €.

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

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

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

5è.- Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2.2. Aprovació 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 3.666,29 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. Medi Ambient i Agricultura
2.3.1. Contracte menor de serveis d’analítiques d’aixetes dels consumidors
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Vist l’informe del tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment
diu:

<<Necessitat a satisfer

SERVEIS D’ANALÍTIQUES AIXETES CONSUMIDORS

Característiques del contracte
Tipus de contracte: SERVEIS
Objecte del contracte: Realitzar analítiques d’aigua potable a 10 aixetes del consumidor final. 
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 1.641,50 € IVA: 344,71 € 
Preu total: 1.986,21 €
Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació 
Empresa/professional: FCC AQUALIA 
NIF/CIF: A-26019992

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

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

INFORME

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

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista FCC AQUALIA., NIF A-26019992, per
un import de 1.986,21 €  (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
1610.22706 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.

2.4. Turisme i Zona Costanera
2.4.1. Modificació contracte de serveis de vigilància, salvament, socorrisme i accessibilitat a la
Platja de Muro

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

INFORME SO  BRE 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
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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
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:

1) Que se aumente el nivel de riesgo de la Platja  de Muro – Capellans,  pasando de riesgo
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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. Aprovar l’expedient de modificació del contracte de serveis de vigilància, salvament,
socorrisme i accessibilitat de la Platja de Muro, de conformitat amb l’informe del Sotsinspector de
Policia Local i Coordinador de Seguretat de Platges de data 18.05.2022, amb efectes de dia 1 de
juliol de 2022, amb les següent anualitats:

2022: 18.015,64

2023: 24.950,74

2024: 26.241,50

Segon. Notificar el present acord a l’interessat, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.5. Urbanisme i Obres
2.5.1. Exp. 119/2019, Gas Hogar, 2014, SL, llicència urbanística, per a instal·lacions
receptores de gas natural en curs d'execució a varis carrers de la població de Muro.

Examinat l'expedient d'obres núm. 119/2019, del que és promotora la entitat GAS HOGAR 2014,
S.L., representada pel Sr. Ramón Zamora Rodriguez, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en
aquest Ajuntament  amb  el  núm.  3454,  de  data  3  de  desembre  de  2018,  sol·licita  llicència
urbanística, per a PROJECTE PER LA DESCRIPCIÓ DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES PER
LES INSTAL·LACIONS RECEPTORES DE GAS NATURAL EN CURS D’EXECUCIÓ A
MURO A
VARIS CARRERS DE LA POBLACIÓ, situades al terme municipal de Muro, segons
documentació tècnica, redactada pel tènic gestor d’obres, Sr. Pedro Alòs Perelló.

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

Vist l'informe tècnic, de data 24 de maig de 2022, emès per l’enginyer industrial d’activitats, segons
el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 8 de juny de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la entitat GAS HOGAR 2014, S.L, representada pel Sr. Ramón Zamora
Rodriguez, la llicència urbanística per a PROJECTE PER LA DESCRIPCIÓ DE LES
CONDICIONS TÈCNIQUES PER LES INSTAL·LACIONS RECEPTORES DE GAS
NATURAL EN CURS D’EXECUCIÓ A MURO A VARIS CARRERS DE LA
POBLACIÓ, situades  al  terme  municipal  de  Muro,  núm.  119/2019,  sol·licitada  i  abans
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descrita d’acord amb les condicions generals.

2. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 14.564,24 €., amb la taxa pagada de
87,39 €, i l’ICIO a pagar de 358,28 €.

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 DEU DIES 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 DEU DIES, 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.

2.5.2. Exp. 177/2017, Antonio Cladera Boyeras, llicència urbanística, per a modificacions en el
transcurs de les obres de legalització de reforma interior, canvi d'ús i ampliació d'una
edificació agrícola a habitatge unifamiliar aïllat, construcció de piscina annexa i demolicions
diverses, a la parcel·la 33 del polígon 1.

Examinat l'expedient d'obres núm. 177/2017, del que és promotor el SR. ANTONIO CLADERA
BOYERAS, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 2369,
de data 20 de maig de 2022, sol·liciten llicència urbanística, per a MODIFICACIONS EN EL
TRANSCURS DE LES OBRES DE LEGALITZACIÓ DE REFORMA INTERIOR, CANVI D’ÚS
I AMPLIACIÓ D’UNA EDIFICACIÓ AGRÍCOLA A HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT,
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA ANNEXA I DEMOLICIONS DIVERSES, A LA PARCEL·LA 33
DEL POLÍGON 1, (REF. CAD. 07039A001000330000SQ), d'aquest terme municipal, segons
documentació tècnica redactada per l’arquitecte tècnic Sr. Pedro Payeras Socias, visada pel
COAATM, amb el núm. 2018/09900, de data 19 de maig de 2022, i plànols 01 a 05, de data 31 de
maig de 2022 i maig de 2022, respectivament.

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

Vist l'informe tècnic, de data 10 de juny de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 13 de juny de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir al SR. ANTONIO CLADERA BOYERAS, la llicència urbanística, per a
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES  OBRES  DE LEGALITZACIÓ DE
REFORMA INTERIOR, CANVI D’ÚS I AMPLIACIÓ D’UNA EDIFICACIÓ AGRÍCOLA
A HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, CONSTRUCCIÓ DE PISCINA ANNEXA I
DEMOLICIONS DIVERSES, A LA PARCEL·LA 33 DEL POLÍGON 1, núm. 177/2017,
sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.
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2. Aquesta llicència queda condicionada a que es facin efectives les demolicions previstes en la
documentació tècnica presentada el 8 de juny de 2022, cosa que serà comprovat durant la
inspecció per informar novament la sol·licitud d’ocupació o de primera utilització.

3.
4. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 3.108 €., amb la taxa pagada de 3,90

€, i la taxa a pagar de 14,74 €, i l’ICIO a pagar de 76,45 €.

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.

2.5.3. Exp. 1916/2019, Catalina Salas Gamundí, permís d'instal·lació i obres per canvi d'ús
parcial amb reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a local (perruqueria), al carrer
Clova, 32, cantonada carrer De Sa Teulera, s/núm.

Examinat l'expedient d'obres núm. 1916/2019, del que és promotora la SRA. CATALINA SALAS
GAMUNDI, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 3613,
de data 29 d’octubre de 2019, sol·licita llicència urbanística, per a PERMIS D'INSTAL·LACIO I
OBRES PER CANVI D'ÚS PARCIAL AMB REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES A LOCAL (PERRUQUERIA), al CARRER CLOVA, 32, CANTONADA
CARRER DE SA TEULERA, S/NÚM., (REF. CAD. 4882517ED0948S0001AB), d'aquest terme
municipal, segons projecte bàsic, d'execució i d’activitat, redactat per l’arquitecta, Sra. Maria
Antònia Socias Pascual, i visat pel COAIB, amb el núm. 11/09837/19, de data 25 d’octubre de
2019.

Resultant que els terrenys on se projecten executar el permís d’instal·lació i obres estan situats en
sòl urbà.

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

Vist l'informe tècnic, de data 9 de setembre  de 2020,  emès per  l’arquitecta tècnica  municipal,
segons el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 14 de juny de 2022, emès pel tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  a la SRA. CATALINA SALAS GAMUNDI, el  PERMIS D'INSTAL·LACIO I
OBRES PER CANVI D'ÚS PARCIAL AMB REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES A LOCAL (PERRUQUERIA), al CARRER CLOVA, 32,
CANTONADA CARRER DE SA TEULERA, S/NÚM., núm. 1916/2019, sol·licitada i
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abans descrita d’acord amb les condicions generals.
2. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 11.387,11 €., amb la taxa pagada de

68,32 €, i l’ICIO a pagar de 280,12 €.

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.

2.5.4. Exp. 2082/2020, Joana Maria Molinas Sastre, llicència urbanística, per a la construcció
de piscina annexa a habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer Murillo, 10.

Examinat  l'expedient  d'obres  núm. 2082/2020,  del  que és  promotora  la  SRA. JOANA MARIA
MOLINAS SASTRE, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el
núm. 4570,  de  data  21  de  desembre  de  2020,  sol·licita  llicència  urbanística,  per  a  la
CONSTRUCCIÓ  DE PISCINA ANNEXA A HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, al carrer MURILLO, 10,  (REF.  CAD.  4688607ED0948N0001ZS),  d'aquest  terme
municipal, segons projecte bàsic i d'execució, redactat per l’arquitecte, Sr. Juan Oliver Fornes, i
visat pel COAIB, amb el núm. 11/11225/20, de data 11 de desembre de 2020.

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

Atès l’acord favorable, de data 10 de setembre de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

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

Vist l'informe, de data 14 de juny de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la SRA. JUANA MARIA SALAS MOLINAS SASTRE, la llicència urbanística,
per a CONSTRUCCIÓ DE PISCINA ANNEXA A HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, al carrer MURILLO, 10, núm. 2082/2020, 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 10 de setembre de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el qual
forma part de l’expedient i s’adjunta còpia, i al compliment de la següent condició:
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• El rentat de la piscina s’haurà de connectar a la xarxa de sanejament.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 17.784,63 €., amb la taxa pagada de
106,71 €, i l’ICIO a pagar de 437,50 €.

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.

2.5.5. Exp. 2037/2020, Antonio Bauza Pascual, llicència d'ocupació o de primera utilització de
la llicència urbanística per a canvi d'ús de magatzem a habitatge en edifici en cantonada, al
carrer Lepanto, 5.

Vist l’escrit amb registre d’entrada número 3086, de data 14 d’octubre de 2020, a nom del SR.
ANTONIO BAUZA PASCUAL, pel qual ens sol·licita la llicència d’ocupació o primera utilització
de la llicència urbanística número 2037/2020, consistent en CANVI D’ÚS DE MAGATZEM A
HABITATGE EN EDIFICI EN CANTONADA, al carrer LEPANTO, 5, (REF. CAD.
5188506ED0958N0001GH), d'aquest terme municipal.

Vist l'informe tècnic, de data 14 de juny de 2022, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual, en
linies generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.

Vist l'informe, de data, 16 de juny de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  al  SR.  ANTONI BAUZÀ PASCUAL, la  llicència  urbanística d’ocupació  o de
primera utilització, de la llicència urbanística núm. 2037/2020, consistents en CANVI D’ÚS
DE MAGATZEM A HABITATGE EN EDIFICI EN CANTONADA, al carrer LEPANTO,
5.

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

2.5.6. Aprovació del PSS de l'obra de renovació de la renovació de la xarxa d'aigua potable al
carrers de Sa Taulera i Jaume Ferrer de Muro



Ajuntament de Muro

Vist el Pla de seguretat i salut de l’obra "RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES SA TEULERA Y JAUME FERRER DE LA
VILLA DE MURO", presentat per l’empresa Excavaciones S’Horta S.A., amb CIF A07442668 que
actua mitjançant el seu representant, senyor L. Javier López Manchado, titular del DNI 33518169Q.

Vist l’informe favorable de data 16.06.2022 signat pel senyor Miloud El Yazidi Haitof, coordinador
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra "Aprovació del PSS de l’obra "RENOVACIÓN DE
LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES SA
TEULERA Y JAUME FERRER DE LA VILLA DE MURO" en el qual proposa a l’Ajuntament de
Muro aprovar el Pla de seguretat i salut de l’esmentada obra.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra "Aprovació del PSS de l’obra
"RENOVACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
LAS CALLES SA TEULERA Y JAUME FERRER DE LA VILLA DE MURO".

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa Excavaciones S’Horta S.A., al director de l’obra i al
coordinador de seguretat i salut, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.5.7. Exp. 31/2018, Magdalena Aulet Tortell, llicència urbanística, per a modificacions en el
transcurs  de  les  obres  consistents  en l'ampliació  d'habitatge amb un porxo  annex,  de  la
llicència urbanística de substitució de coberta, reforma a habitatge i legalització d'ampliació
al carrer Jovellanos, 8.

Examinat l'expedient d'obres núm. 31/2018, del que és promotora la SRA. MAGDALENA AULET
TORTELL, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 1986, de
data 2 de maig de 2022, sol·licita llicència urbanística, per a MODIFICACIONS EN EL
TRANSCURS DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ D’HABITATGE AMB UN PORXO ANNEX,
DE LA LLICÈNCIA URBANISTICA PER A SUBSTITUCIÓ DE COBERTA I REFORMA
D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I LEGALITZACIÓ D’AMPLIACIÓ, al
carrer JOVELLANOS, 8, (REF. CAD. 5082805ED0958S0001LQ), d'aquest terme municipal,
segons projecte bàsic i d'execució, redactat per l’arquitecte Sr. Joan Oliver Fornés (Oliver
Arquitectura, SLP) i visat pel COAIB amb núm. 11/03973/22, de data 26 d’abril de 2022.

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

Atès l’acord favorable, de data 2 de juny de 2022, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Vist l'informe tècnic, de data 16 de juny 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 17 de juny de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a  la  SRA.  MAGDALENA AULET TORTELL,  la  llicència  urbanística,  per  a
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ
D’HABITATGE AMB UN PORXO ANNEX, DE LA LLICÈNCIA URBANISTICA PER
A SUBSTITUCIÓ DE COBERTA I REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES I LEGALITZACIÓ D’AMPLIACIÓ, al carrer JOVELLANOS, 8, núm.
31/2018, 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 2 de juny de 2022, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el qual forma
part de l’expedient i s’adjunta còpia, i al compliment de les següents condicions:

a) Haurà de complir les prescripcions de la llicència inicial.

b) Durant la inspecció per informar la sol·licitud de llicència d’ocupació o de primera
utilització, es comprovarà la instal·lació i ubicació del panell solar per a la producció d’ACS
que doni compliment al DB HE 4 del CTE.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 3.423,32 €., amb la taxa pagada de 20,54 €,
i l’ICIO a pagar de 84,21 €.

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.

2.5.8. Exp. 1218/2020, Edistribución Redes Digitales, SLU, llicència urbanística, per a
l'extensió de xarxa de baixa tensió, CT 11167 "CDT GENERAL FRANCO", al carrer
Sagrera, 17.

Examinat l'expedient d'obres núm. 1218/2020, del que és promotora la mercantil EDISTRIBUCIÓN
REDES DIGITALES, S.L.U, representada per la Sra. Maria José Diez Ruiz, la qual, mitjançant
escrit registrat  d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 1425, de data 10 de juny de 2020,
sol·licita llicència urbanística per a l'EXTENSIÓ DE XARXA DE BAIXA TENSIÓ, CT 11167
"CDT GENERAL FRANCO", al carrer SAGRERA, 17, (finca cadastral carrer Joan Carles I, 44),
(REF. CAD. 4785408ED0948N0001XS), d'aquest terme municipal, segons projecte tècnic,
redactat per
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l’enginyer tècnic industrial, Sr. Jordi Masramon Puig domenech, i visat amb el núm. 2020904974, de
data 8 d’abril de 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’obra és de xarxa elèctrica.

Vist l'informe tècnic, de data 17 de juny de 2022, emès pel enginyer industrial d’activitats.

Vist l'informe, de data 17 de juny de 2022, emès per el tècnic d’Urbanisme.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la entitat EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SLU, representada per la Sra.
Maria José Diez Ruiz, la llicència urbanística, per a l'EXTENSIÓ DE XARXA DE BAIXA
TENSIÓ, CT 11167 "CDT GENERAL FRANCO", al carrer SAGRERA, 17, núm.
1218/2020, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les condicions següents:

a) «Les obres s’hauran de replantejar abans de l’inici amb els Serveis Tècnics Municipals, a
l’efecte de determinar les condicions i terminis d’execució. En aquests efectes el promotor
haurà de nomenar Director de les Obres i empresa instal·ladora i comunicar-ho a
l’Ajuntament. Els creuaments prevists als carrers, si afecten a las zones pavimentades en el
darrer any s’hauran d’executar de manera que no afectin al tram de nova pavimentació. En
cas d’impossibilitat s’hauran d’adoptar mesures especials pel que fa a la reposició d’aquest.

b) S’haurà de contactar amb la Policia Local als efectes d’acordar terminis i resoldre el tràfic al
tram afectat. Així mateix al replanteig es fitxaran les condicions per a la programació
d’obres, amb especial els dies inhàbils.

c) Prèviament a l’inici de les excavacions, s’haurà de sol·licitar de les altres companyies de
distribució  (Aigua,  gas,  comunicacions,  etc.)  el  traçat  de  les  xarxes  als  efectes  d’evitar
possibles avaries i coordinar l’execució dels creuaments.

d) Tots els materials d’excavació, es retiraran immediatament del tall, transportant-los a
abocador. El replert de la sèquia s’haurà de realitzar amb balast artificial que haurà de reunir
les condicions especificades en el PG3, compactant per tongades de 20 cm de gruix màxim
fins al 98 % de l’assaig Proctor Modificat segons NLT 107-109

e) La reposició de paviments s’haurà de realitzar reposant la totalitat de la voravia si aquesta té
una amplària inferior a un metre, d’acord amb les condicions especificades al document del
replanteig. Així mateix s’hauran de respectar els guals pels vianants i donar compliment a la
Llei per a la Millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

f) El tall de l’asfalt s’haurà de realitzar amb màquina de disc a una distància mínima de 30 cm
de cadascun dels talls de la sèquia. La reposició del paviment s’haurà de realitzar amb
aglomerat asfàltic en calent, del mateix tipus que l’existent, amb un gruix mínim de 5 cm i
segellant la junta amb màstic. Prèviament a l’estesa de l’aglomerat s’haurà d’aplicar un reg
d’imprimació
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catiónica ràpida amb una dotació d’1,5 kg/m2.
g) Prèviament a l’inici de les obre s’haurà de redactar pla de seguretat de conformitat amb el

previst al D. 1627/97. Així mateix s’haurà de nomenar coordinador de seguretat.
h) El termini d’execució per a les obres previstes a la present llicència es de TRENTA DIES a

comptar des de la data del replanteig, sense que qualsevol rasa pugui estar oberta per un
termini superior a tres dies ni una setmana sense pavimentar.

i) Una vegada acabades les obres s’haurà de presentar escrit comunicant la finalització de las
mateixes d’acord amb el projecte presentat.

j) S’haurà de presentar un plànol, en format CAD DWG, de la xarxa que deriva del centre de
transformació  de la  zona.  En la  llegenda  del  plànol  s’hauràn  d’indicar  les  potències  de
subministre individuals i total, com el nivell de saturació del centre de transformació.»

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 5.641,80 €., amb la taxa pagada de
33,85 € i l’ICIO a pagar de 138,78 €.

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 TRENTA
DIES 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 TRENTA DIES, 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.

3. Acords urgents
3.1. Administració i Personal
3.1.1. Contracte menor d’obra per a la instal·lació d’una xarxa d’internet a l’edifici municipal
de Platja de Muro

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

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

<<Necessitat a satisfer

Obra d'instal·lació d’una xarxa d’internet a l’edifici municipal de Platja de Muro.

Característiques del contracte
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Tipus de contracte: OBRA
Objecte del contracte: Obra d’instal.lació d’una xarxa d’internet a l’edifici municipal de Platja de
Muro.
Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 4.117,42€ IVA:864,66 €
Preu total: 4.982,08 €
Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: FRANCISCO BESTARD PICÓ
NIF/CIF: 43029974-X

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

S’adjunten presuposts rebuts.

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 d’obres al contractista FRANCISCO BESTARD PICÓ, NIF
43029974X, per un import de 4.982,08 € (IVA inclòs).

2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
4320.62342 del vigent pressupost municipal.

3r.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
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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.

3.2. Sanitat i Serveis Socials
3.2.1. Donar compte del Manifest del Consell de Mallorca amb motiu del 28 J DIA DE
L’ORGULL

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

Es dóna compte del Manifest del 28 J DIA DE L’ORGULL del Consell de Mallorca, que
literalment diu:

«Avui,  28  de  juny,  se  celebra  arreu  del  món el  Dia  Internacional  de  l’Orgull  i  l’Alliberament
LGTBI+ per commemorar les protestes que varen tenir lloc el 1969 a Stonewall, a la ciutat de Nova
York. Aquells fets varen suposar una rebel·lió per plantar cara a tota la violència històrica que havia
patit  la comunitat  LGTBI+ ─principalment les persones trans racialitzades─, i  va ser l’inici  del
moviment i la lluita pel reconeixement dels drets de tot el col·lectiu.

En el cas de les Illes Balears, tot i que el 1979 ja hi va haver una primera celebració de l’Orgull, una
de les primeres reivindicacions del col·lectiu va tenir lloc a Cort el 16 de novembre de 1984 sota el
nom de Sant Reprimoni, l’Stonewall del moviment LGTBI+ de les Illes.

El consistori  de Ciutat  havia decretat,  uns dies abans, el tancament de 32 locals entre els quals
s’incloïen tres bars d’ambient gai ubicats al centre de Palma. Aquest tancament, arbitrari i sense cap
motiu, va fer que s’organitzàs la processó liderada per activistes del FAGI. Cal recordar, doncs, la
gran tasca desenvolupada per aquesta entitat pionera a les Illes, des de finals dels anys 70, i de
moltes altres que l’han seguida com Arrels, Ben Amics i Alas.

Enguany, la commemoració es troba emmarcada en l’increment d’agressions LGTBI-fòbiques i la
normalització  dels  discursos  d’odi,  socials  i,  de  vegades,  institucionals.  Una mostra  més  de  la
violència que les persones LGTBI+ continuen patint dia rere dia. Les investigacions, les enquestes,
els informes policials i judicials, i la mateixa realitat demostren que la discriminació, els discursos i
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els delictes d’odi per LGTBI fòbia augmenten i representen una amenaça pels drets fonamentals.

És patent l’auge de discursos d’odi, homòfobs i trànsfobs, per això hem de seguir treballant des de
tots els espais possibles per acabar  amb la impunitat  i  arraconar les actituds  reaccionàries i  els
discursos d’odi, venguin d’on venguin.

Així,  malgrat  els  avenços  aconseguits  per  l’activisme  LGTBI+  hi  continuen  havent tota  mena
d’agressions, més o menys evidents socialment. Per això, aquesta diada, a més de festiva, ha de
servir per a visibilitzar la lluita del col·lectiu i reivindicar els drets de persones, lesbianes, gais,
trans, bisexuals, intersexuals i qualsevol manifestació de diversitat sexual i de gènere.

La Llei de les Illes Balears 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI-fòbia, marcà una fita històrica en l’avenç dels drets
per al col·lectiu, però no ens podem aturar aquí, cal seguir avançant en l’assoliment de drets de totes
les persones

Des del Consell ja hem consolidat el SAI LGTBI, un servei integral per a les persones LGTBI i
treballam amb diferents col·lectius per sensibilitzar la societat i avançar conjuntament en els drets
de les persones LGTBI, majors o joves que necessiten de compromís, resposta i constància per part
d'institucions com el Consell de Mallorca.

Un estudi recent de Ben Amics fet a Palma posa de manifest que el 70% de les persones
delcol·lectiu LGTBI han patit algun tipus de discriminació pel fet de pertànyer a aquest col·lectiu,
la  qual cosa demostra que encara no ho  tenim tot aconseguit. Per això, totes les  institucions
mantenim el compromís de treballar i crear els instruments necessaris perquè la nostra illa i els
nostres pobles siguin lliures de LGTBI-fòbia»

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:20
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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