
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2020/6
Data: 17 de febrer de 2020

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

Assisteixen:

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

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

S'excusen d'assistir:

-

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

S’inicia la sessió a les 08:05 hores.

1. Acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 10/02/2020.

2.1. Comptes i Hisenda
2.1.1. Baixes drets reconeguts recaptació voluntària 2019
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Autoritzar  l’aprovació  de  les  baixes  de  drets  reconeguts  proposades  a  l’informe  del  tresorer
accidental.

2.1.2. Aprovació de contractes menors

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
6.430,76€.

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.

2.1.3. Aprovació de contractes menors

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
210,98€.

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. Educació i Joventut
2.2.1. Donar compte de la presentació de la memòria del servei d'activitats de temps lliure de 
l'any 2019

La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
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2.3. Medi Ambient i Agricultura
2.3.1. Permís per a l’excursió anual de la Unió Cavallista Murera, dins el terme municipal de 
Muro, el proper dia 29 de març de 2020

1r. Atorgar permís a la Unió Cavallista Murera per a realitzar la trobada de cavallistes anual per dins
el terme municipal de Muro el dia 29 de març de 2020 pels camins habituals seguint la ruta que
s’adjunta a l’expedient, al marge de la corresponents autoritzacions competència de la Conselleria de
Medi Ambient i de la Demarcació de Costes en Illes Balears, en el supòsit que es pretengui passar
per dins el parc natural o per la zona de domini públic marítim terrestre .

2n. Facilitar la presència de la Policia Local, així com d’una ambulància, durant el recorregut.

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Instància sol·licitant la neteja de la sepultura 45-T

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

2.4.2. Sol·licitud d’ajuda econòmica UGN

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’ajuda econòmica
d’urgent necessitat.

2.5. Turisme i Zona Costanera
2.5.1. Adjudicació C.M. serveis  honoraris  de redacció expedient "Delimitación de zonas de
Dominio Público para la instalación de servicios de temporada en la Playa de Muro (2021-
2024)

1r. Adjudicar el contracte menor de serveis al  contractista JOSÉ IGLESIAS ESTELLÉS, per un
import de 7.260,00 € (IVA inclòs).

2n.  Aprovar  la  despesa corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a  l’aplicació
9220.22706 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  -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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2.6. Urbanisme i Obres
2.6.1. Exp.  148/2017.-  Maldecaps,  SL,  llicència  d’ocupació  o  de  primera  utilització,  de  dos
habitatges aparellats i dues piscines, al carrer Corb Marí, 24. Platja de Muro.

1r. Concedir  al  Sr.  Antonio Amer Fiol,  que actua en representació de l'entitat  Maldecaps,  SL,  la
llicència  d’ocupació  o  de  primera  utilització,  de  les  obres  objecte  de  l’expedient  de  llicència
urbanística núm. 148/2017, consistents en construcció de dos habitatges aparellats i dues piscines, al
carrer Corb Marí, 24, Platja de Muro.

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

2.6.2. Maria Corró Vives, permís d'instal·lació i obres, per a activitat permanent menor de
divisió horitzontal de local i perruqueria canina, carrer González, 9, cantonada carrer Major,
25. Exp. 1656/2019.

1r. Concedir a la Sra. Maria Corró Vives,  el permís d’instal·lació i obres d’activitat, per a activitat
permanent menor, de divisió horitzontal de local i perruqueria canina, a l'immoble situat al carrer
González, 9, cantonada amb el carrer Major, 25, sol·licitat i abans descrit d’acord amb les condicions
generals.

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

 En cap cas pot iniciar-se l’activitat sense que hagi estat presentada de manera
completa  la  documentació  exigida  en  el  capítol  II  del  títol  IV  de  la  Llei
7/2013, de 26 de novembre.

 La realització de proves de funcionament parcials o totals, si cap.
 La realització  de  controls  o  d’inspeccions  en la  fase d’execució  d’obres  o

instal·lació, si cap.

3r. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 2.504,56 €, amb la taxa pagada de 15,03 € i
l’ICIO a pagar de 61,61 €.

4t.  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.

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

2.6.3. Aprovació C.M. serveis redacció del projecte d'adequació de la xarxa de sanejament i
aigua potable en l'àmbit dels carrers José María Cuadrado, Antoni Carrió, Colomer, Sagrera i
Joan Gamundí i Ballester (abast específic encara per determinar)

1r.  Adjudicar  el  contracte  menor  de  serveis  al  contractista  JOSÉ  IGLESIAS  ESTELLÉS  -
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, per un import de 9,559.00 € (IVA inclòs).
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2n.  Aprovar  la  despesa corresponent  a  l’adjudicació  de  la  contractació  amb càrrec  a  l’aplicació
9220.22706 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  -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.

2.6.4 - Construccions 9 Futur 2012, SL, permís d'instal·lació i obres, llicència urbanística núm.
137/2018 i d'activitats núm. 29/2018, per edifici plurifamiliar d'habitatges entre  mitgeres amb
aparcament privat i local destinat a oficina, carrer Joan Carles I, 50.

1r.  Concedir  a  l’entitat  Construccions  9  Futur  2012,  S.L.  representada  pel  Sr.  Antonio  Fornés
Moragues,  el  permís  d’instal·lació  i  obres  d’activitat,  núm.  137/2018  (obres)  i  núm.  29/2018
(activitats), sol·licitat i abans descrit d’acord amb les condicions generals.

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

 Les descrites a l’informe tècnic integrat, anteriorment esmentat, del qual s’adjuntà còpia
i formà part del permís d’instal·lació i obres.

 Les  descrites  a  l’autorització, emesa per part de  l’Agència Estatal  de  Seguretat Aèria,
anteriorment esmentat,  del qual  s’adjuntà  còpia i  formà part del permís  d’instal·lació  i
obres.

 En cap cas pot iniciar-se l’activitat sense que hagi estat presentada de manera completa
la  documentació  exigida  en  el  capítol  II  del  títol  IV de  la  Llei  7/2013,  de  26  de
novembre.

 La realització de proves de funcionament parcials o totals, si cap.

 La realització de controls o d’inspeccions en la fase d’execució d’obres o instal·lació,
si cap.

3r. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 848.600,50 €, amb la taxa pagada de
5.376,36 € i l’ICIO a pagar de 20.875,57 €.

4t.  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.
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5è. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les obres.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:45 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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