
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2019/51
Data: 23 de desembre de 2019

A les 08:10 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió ordinària

Assisteixen:

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

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

S'excusen d'assistir:

-

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

S’inicia la sessió a les 08:10 hores.

1. Acta anterior

La Junta de Govern Local, per unanimitat,a prova l’acta de la sessió de 16/12/2019

2.1. Comptes i Hisenda
2.1.1. Aprovació de contractes menors

1r. Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
2.569,51 €.

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

2.2. Educació i Joventut
2.2.1. Conveni col·laboració manteniment i millora dels centres docents

1r.  Aprovar  el  Conveni  de  col·laboració  entre  la  Conselleria  d’Educació  i  Universitat  de  la
Comunitat  Autònoma de  les  Illes  Balears  i  l’Ajuntament  de  Muro per  dur  a  terme  treballs  de
conservació,  manteniment  i  millora  dels  centres  docents  de  titularitat  pública  de  segon  cicle
d’educació infantil i d’educació primària de les Illes Balears.

2n. Comunicar el present acord a la Conselleria Educació, Universitat i Recerca, Direcció General
de Planificació, Ordenació i Centres, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Esports
2.3.1. Aportació piscina municipal novembre 2019

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

- Miquel Capó Fuster, per explotació piscina municipal de NOVEMBRE de 2019, per un import de
7.394,61 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.47903 del pressupost de despeses.

2.4. Fires i Festes
2.4.1. Aprovació dels actes a realitzar per les Festes de Nadal 2019/2020

1r. Autoritzar la celebració dels actes programats per les festes de Nadal 2019/2020, descrits 
anteriorment.

2n.  Ordenar a les entitats o persones físiques i jurídiques que organitzin actes, el compliment de
l’art.  65  de  Llei  7/2013,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  d’instal·lació,  accés  i  exercici
d’activitats a les Illes Balears.

3r. Ordenar a les persones responsables dels actes que es prenguin les mesures adients, per poder 
dur a bon terme els actes de les festes de Nadal 2019/2020, descrites anteriorment.

2.5. Turisme i Zona Costanera
2.5.1. Denúncia banderes Oberta

1r. Aprovar l’informe del Coordinador de Seguretat de Platges de data de 10 de desembre de 2019.

2n.  Trametre  el  present  acord,  informe i  documentació  adjunta  a  la  Direcció  General  d’Espais
Naturals  i  Biodiversitat  de  la  Conselleria  de  Medi  Ambient  i  Territori  del  Govern  de  les  Illes
Balears, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.6. Urbanisme i Obres
2.6.1. Aprovació 3 certificació obra i darrera <<Millora condicions accessibilitat universal 
carrer Major de la Vila de Muro>>
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1r. Aprovar la 3ª certificació d’obra i darrera “Millora condicions accessibilitat universal carrer 
Major de la Vila de Muro” presentada pel director de l’obra, Sr. Jose Iglesias Estelles.

2n. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

- COPROMIVA, 3ª certificació de l’obra “Millora condicions accessibilitat universal carrer Major 
de la Vila de Muro” factura núm. 2019/A/19180 de data 12.12.19, per un import de 15.599,59€, (3ª
certificació 13..367,11 + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1532.61904.

2.6.2. Aprovació 3 certificació obra << Millora xarxa distribució aigua carrer Gómez Ulla>>

 1r.  Aprovar  la  3ª  certificació  d’obra  “Millora  xarxa  distribució  aigua  carrer  Gómez  Ulla”
presentada pel director de l’obra, Sr. Jose Iglesias Estelles.

2n. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

- MATIES AMER CONSTRUCCIÓ I OBRA PÚBLICA SLU, 3ª certificació de l’obra “Millora
xarxa distribució aigua carrer Gomez Ulla” factura núm. 212 de data 17.12.19, per un import de
60.520,60€, (3ª certificació 50.215,77 + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1610.61949.

3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1. Exp. 247/2006, Maria Dolores Torres Luque i Viorel Pavalean, desistiment de llicència 
urbanística, construcció d'habitatge, parcel·la 74 del polígon 1.

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

1r. Acceptar el desistiment de la llicència urbanística número 247/2006, sol·licitada per la Sra. Maria
Dolores Torres Luque i el Sr. Viorel Pavalean, per a les obres consistents en construcció d’habitatge
unifamiliar aïllat, a la parcel·la 74 del polígon 1, en base a l’informe jurídic anteriorment esmentat.

2n. Procedir a la devolució dels 4.876,85 €, pagats en concepte d’ICIO, en data 28 de març de 2012,
en base a l’informe jurídic anteriorment esmentat.

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

3.1.2. - Exp. 13/2017, Framotel, SA, llicència municipal, per a reparar i pintar els paraments
verticals i horitzontals de les façanes a edifici al carrer Creuer, 128. Platja de Muro, hotel Rei
del Mediterrani.

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

1r. Concedir  a la entitat  FRAMOTEL, SA, representada pel Sr. Pedro Morell  Verd,  la llicència
urbanística d’obres núm. 13/2017, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions generals.
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2n. 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.

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

3.1.3. - Exp. 111/2017, Joan Reynés Moragues i Catalina Mª. Coll Real, modificacions piscina 
annexa a habitatge, carrer Foners, 3.

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

1r Concedir al Sr. Joan Reynés Moragues i la Sra. Catalina Mª Coll Real ,  la llicència urbanística
d’obres núm. 111/2017, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

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

 Haurà de complir les mateixes prescripcions de la llicència inicial.

 Al compliment del DB SUA 1 del CTE.

3r. 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.

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

3.1.4. Exp. 2068/2019, Ana Mir Moncadas, llicència agrupació parcel·les 425 i 523 del polígon
12.

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

1. Concedir a la Sra. Ana Mir Moncadas, la llicència per agrupació de parcel·les núm. 425 i
523 del polígon 12, expedient municipal núm. 2068/2019, sol·licitada i abans descrita, d’acord
amb les condicions generals.

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

3.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
3.2.1. Aportació quart trimestre 2019 Banda de Música Unió Artística Murera

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
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1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa següent:

 Banda de Música Unió Artística Murera, per a despeses del 4T trimestre de 2019, per
un import de 2.825,89 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3340.48908.

3.3. Comptes i Hisenda
3.3.1. Expedient de transferències de crèdit. 32/2019

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

Aprovar l’expedient núm. 32/2019 de transferències de crèdit entre les partides següents:

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ AUGMENT
3420.21300 MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE POLIESPORTIU 2.716,93

2.716,93

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ BAIXES
3420.62513 ADQUISICIÓ MOBILIARI EDIFICI 2.500,00

3420.63212 REFORMA POLIESPORTIU 216,93
2.716,93

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.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:35
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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