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

Codi: JGL2020/14
Data: 22 d'abril de 2020

A les 09:00 hores, es reuneix per videoconferència la Junta de Govern Local per efectuar una sessió 
extraordinària

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 09:00 hores.

1. Aprovació d’acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 16/04/2020

2.1. Esports
2.1.1. Aportació piscina municipal març 2020

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la següent aportació:

- Miquel Capó Fuster, per explotació piscina municipal de MARÇ 2020 , per un import de 7.403,82
euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost de despeses.

2.2. Sanitat i Serveis Socials
2.2.1. Sol·licitud d’ajuda econòmica UGN.

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



Ajuntament de Muro

2.3. Urbanisme i Obres
2.3.1. Exp. 1433/2019. Miquel Porquer Quetglas, donar compte comunicació prèvia obres, per
tapar buits peces marès paret, carrer Ramón Llull, 40.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.2. Exp.  1523/2019,  Maria  Gamundí Perelló,  donar compte comunicació  prèvia  d'obres
consistent en reforma de bany i col·locació de fiola de marbre a habitatge al carrer Clova, 32.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.3. Exp. 469/2019, Maria Quetglas Moragues, donar compte comunicació prèvia d'obres
consistent en demolició de teula àrab i reteular i substituir l'enrajolat del bany reutilitzant els
sanitaris a habitatge al carrer Colomer, 4.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.4. Exp. 1054/2019, Maria Rafaela Rechach Boyeras, en representació de l'entitat Bahia
Verde,  SL,  per  donar  compte  de  la  comunicació  prèvia  d'obres  per  arrebossat  de  parets
interiors, netejar el marès i tornar a donar fi a habitatge al carrer Martorell, 15.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia 
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.5. Exp.  1109/2019,  Francisca  Capó  Tauler,  donar  compte  comunicació  prèvia  d'obres
consistents  en  reforma de  bany  i  cuina,  enrajolar,  fals  sostre,  repassar  coberta,  façana  i
fontaneria a habitatge al carrer Ramón Llull, 39 cantonada carrer Sant Antoni.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia 
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.6. Exp. 1110/2019, Vicente Martorell Monzó, donar compte comunicació prèvia d'obres
consistent en reteular coberta a habitatge al carrer Caspe, 31.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia 
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.
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2.3.7. Exp. 1112/2019, Juan Manuel Garcia Pena, donar compte comunicació prèvia d'obres
per  rebaixar  el  terreny  del  jardí,  reblir  amb terra  i  retirar  els  arbres  morts,  al  pati  de
l'habitatge al carrer Caspe, 23.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia 
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.8. Exp.  1186/2019,  Buenaventura  Mas  Salamanca,  donar  compte  comunicació  prèvia
d'obres per rehabilitació de façana a habitatge al carrer Màrtirs, 34.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia 
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.9. Exp. 1255/2019, Antònia Server Cloquell, donar compte comunicació prèvia d'obres per
substituir  l'enrajolat  cuina  i  menjador  i  fals  sostre  a  cuina  a  habitatge  al  carrer  Joan
Massanet, 15.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia 
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.10. Exp. 1380/2019, Rafaela Tugores Segura, donar compte comunicació prèvia d'obres
per connexió aigües fecals a l'escomesa existent al carrer, a l'interior de l'habitatge al carrer
Glòria, 9.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.11. Exp.  470/2019,  Catalina  Maria  Escalas  Fornes,  donar  compte  comunicació  prèvia
d'obres per instal·lar una reixeta metàl·lica en el corral de l'habitatge a l'Avinguda de Santa
Margalida, 33.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.12. Exp. 1252/2019, Katharina Braendlin Ilona, donar compte comunicació prèvia d'obres
per  la  realització  de  les  obres  consistents  en  demolir  paviment  terrassa  i  escala  exterior,
anivellar trespol,  impermeabilitzar,  instal·lar canaleta i  enrajolar de nou, a habitatge a la
parcel·la 351 del polígon 9.
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La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.13. Exp.  1056/2019,  Maria  Cerdó  Gregorio,  renúncia  a  la  tramitació  de  llicència
urbanística  i  devolució  del  75% de la  taxa pagada,  amb anterioritat  a  la  concessió de la
llicència,  consistent  en  la  legalització  de  garatge,  amb  accés  al  carrer  Espanya,  annex  a
l'habitatge, al carrer Major, 57.

1r.Acceptar la renúncia, de la llicència urbanística número 1056/2019, amb anterioritat a la concessió
de  la  llicència,  sol·licitada  per  la  Sra.  Maria  Cerdó  Gregori,  per  a  les  obres  consistents  en  la
legalització de garatge, amb accés al carrer Espanya, annex a l’habitatge situat al carrer Major, 57,
en base a l’informe del departament d'Intervenció anteriorment esmentat.

2n.  Procedir  a la devolució del  75% de la taxa de llicència  urbanística,  a la  Sra.  Maria Cerdó
Gregorio, en base a l’informe del departament d'Intervenció anteriorment esmentat.

3r. Notificar el present acord a les persones interessades, amb expressió dels recursos procedents, pel
seu coneixement i efectes oportuns.

4t. Procedir a l’arxiu de la llicència urbanística anteriorment esmentada.

2.3.14. Exp.493/2019, Antonio Vanrell  Morey,  en representació de la  entitat Grup Vanrell
Morey, SL, per renúncia de declaració responsable, d'activitat permanent innòcua, consistent
en lloguer de vehicles sense conductor, a l'Avinguda de S'Albufera cantonada carrer Romaní,
1, Platja de Muro.

1r.  Acceptar  la  renúncia,  de  la  declaració  responsable,  d’activitat  permanent  innòcua,  número
493/2019,  sol·licitada  pel  Antonio  Vanrell  Morey,  en  representació  de  la  entitat  Grup  Vanrell
Morey, SL, consistent en el lloguer de vehicles sense conductor, a l’avinguda s’Albufera cantonada
carrer Romaní, 1, Platja de Muro, en base a l’informe jurídic anteriorment esmentat.

2n. Notificar el present acord a les persones interessades, amb expressió dels recursos procedents, pel
seu coneixement i efectes oportuns.

3r.  Procedir  a  l’arxiu  de  la  declaració  responsable,  d’activitat  permanent  innòcua  anteriorment
esmentada.

2.3.15. Exp.  1414/2019.  Ibisec,  donar  compte  concessió  permís  d'instal·lació  i  obres,  per
activitat  permanent major,  concedida per resolució  184 de data 26 de març de 2020,  per
l'ampliació del CEIP Guillem Ballester.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada de l’esmentat expedient de permís d’instal·lació
i obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.
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2.3.16. Exp.  124/2019,  Maria  Luisa  Alonso  Cubillo,  donar  compte  concessió  llicència
urbanística, de projecte bàsic, per resolució 182, de data 26 de març de 2020, per consolidació
i rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, carrer Sant Jaume, 11-13.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de llicència urbanística,
tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.17. Exp. 1254/2019, Margarita Riutort Vanrell, donar compte comunicació prèvia d'obres
per  reforma d'habitatge  existent  consistent  en  modificació  de  la  instal·lació  elèctrica  i  de
fontaneria, fals sostre, enlluir parets, parquet i pintar parets i sostre al carrer Murillo, 21.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.18. Exp. 1652/2019, Marti Fornés Carbonell,  donar compte comunicació prèvia d'obres
per substituir fals sostre en tres dependències a habitatge al carrer Pare Alzina, 88.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.19. Exp. 1653/2019, Gemma Morera Castellvi, per donar compte de comunicació prèvia
d'obres consistents en substituir alicatat de dos banys i les banyeres per dutxes a habitatge al
carrer Antoni Cànoves, 31.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.20. Exp. 1763/2019, Comunidad de Propietarios  Calle  Jaume I,  núm. 1,  donar compte
comunicació prèvia d'obres per substituir les portes de l'ascensor existent en l'immoble al
carrer Sant Jaume I, 1.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.21. Exp.  1524/2019,  Catalina  Picó  Ferrer,  donar  compte  comunicació  prèvia  d'obres
consistents en reparar i substituir teules en mal estat a habitatge al carrer Miquel Tortell, 20.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.
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2.3.22. Exp. 1489/2019, Margarita Perelló Ramis, donar compte comunicació prèvia d'obres
consistent en substitució de teules en la coberta a habitatge al carrer Doctor Oliver, 21.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

2.3.23. Exp.  1522/2019,  Antonio  Socias  Soler,  donar  compte  comunicació  prèvia  d'obres
consistents en substitució de paviment i de l'alicatat i instal·lació de fals sostre a habitatge al
carrer Antoni Felip Mulet, 22.

La Junta de Govern Local, es dóna per assabentada, de l’esmentat expedient de comunicació prèvia
d’obres, tot això sense perjudici de futures comprovacions pels serveis d’inspecció municipals.

3. Acords urgents
3.1. Comptes i Hisenda
3.1.1. Expedient de transferències de crèdit 07/2020

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

Aprovar l’expedient núm. 07/2020 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
9200.62604 ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMÀTICS OFICINES 1.474,00

1532.60912 INVERSIONS NOVES EN INFRASTRUCT I BÉNS NATURALS VP 6.380,10
2350.62308 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE RESIDÈNCIA 1.348,67

9.202,77

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
9200.12000 SOUS DEL GRUP A1 9.202,77

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.

3.1.2. Aprovació contractes menors

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
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1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats  per un import total  de
15.389,30€.

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.

3.2. Sanitat i Serveis Socials
3.2.1. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN. 

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

Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’ajuda de formació.

3.2.2. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN. 

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

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

3.2.3. Sol·licitud d'ajuda econòmica UGN. 

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

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

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 10:00
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
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El batle El secretari
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