Ajuntament de Muro

EXTRACTE D’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2021/12
Data: 22 de març de 2021
A les 08:00 hores, es reuneix la Junta de Govern Local mitjançant videoconferència 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 08:00 hores.
1. Aprovació d’acta anterior
La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 15/03/2021.
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Reconeixement serveis prestats.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Reconèixer-li els serveis prestats a les Administracions públiques amb un total de 2.500 dies fins
el dia 09 de març de 2021.
2n. Aprovar, com a data d’antiguitat dia 05 de maig de 2014 a efectes de meritació de triennis .
3r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 1 trienni categoria AP i 1
trienni categoria C2, dins la nòmina del mes de març de 2021.
4t. Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns
2.1.2.Indemnització assistència tribunal. Enginyer Industrial
Vista la relació de sol·licituds d'indemnització per assistència a tribunal per la constitució d’una
borsa de treball d’enginyer industrial.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament en concepte d’indemnització
per assistència a tribunal selectiu.
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Endarreriment de retribucions.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 159,25€ en
concepte d’endarreriments de retribucions al senyor xxxxxxxxxxxxxxxxx (xx.xxx.xxx-W).
2n. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.4. Bestreta ordinària reintegrable.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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1r. Concedir al Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxx (xx.xxx.xxx-V), personal laboral de la Brigada d’Obres de
l’Ajuntament de Muro, una anticipació reintegrable ordinària de 2.300 € que haurà de retornar en 12
mensualitats de cent noranta-u euros amb seixanta-set cèntims (191,67€), a comptar des del mes
següent al de la percepció de la bestreta, amb les següents condicions previstes a l’article 10.17 del
pacte del personal laboral de l’Ajuntament de Muro:
“No podran ser concedits nous préstecs o avançaments al mateix treballador, entre no s’hagin
amortitzat els anteriors, si n’hi hagués, o hagin passat tres mesos des de la liquidació de l’anterior.
No es concediran excedències voluntàries a beneficiaris d’avançaments mentre els avançaments no
hagin estat reintegrats en la seva totalitat.
En tots els casos els préstecs hauran de ser reintegrats quan acabi la realització laboral amb
l’Ajuntament de Muro o en el seu cas hauran de garantir la devolució de forma fefaent.”
2n. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.5. Assignacions funcions superiors.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
1r.- Assignar excepcionalment, i de manera provisional, al Sr. xxxx xxxxxxx xxxxx, infermer de la
Residència Reina Sofia, les funcions de direcció de la Residència Reina Sofia de conformitat amb
l'establert a l'article 2.8 del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Muro, des de
dia 1 d’abril fins a dia 11 d’abril de 2021.
2.- Notificar la present resolució als interessats, per als ses coneixements i als efectes oportuns.
2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació de contractes menors

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
10.652,43€.
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
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63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-,
comprenent la informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i
la identitat de l’adjudicatari.
5è.- Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.2.2. Aprovació de compte justificatiu de bestreta de caixa fixa
Vist que amb data de 04.02.2021, 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 08.02.2021, per resolució de batlia N.º 2021/213 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 8.02.2021, amb nombre de deslliurament 2021/213, per import de 7.876,94 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.
SEGON. Comunicar la present resolució al habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.
2.3. Esports
2.3.1. Contracte menor d'obres per la reparació de les bigues del forjat del soterrani de
la piscina coberta i la impermeabilització del vestuari d'homes.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista CONSTRUCCIONS DAMIÀ JULIÀ
POQUET, NIF43016146M , per un import de 7.842,01€ (IVA inclòs).
2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3420.21200 del vigent pressupost municipal.
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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.

2.3.2. Contracte menor d'obres per la substitució del forjat del quartet camp de futbol
Vist l’informe de la regidora de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:
<< Necessitat a satisfer
SUBSTITUCIÓ DE FORJAT QUARTET CAMP DE FUTBOL.
Característiques del contracte
Tipus de contracte: OBRES
Objecte del contracte: SUBSTITUCIÓ DE FORJAT QUARTET CAMP DE
FUTBOL. Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR
Tipus de tramitació: ORDINÀRIA
Valor estimat del contracte: 2.872,35 €
IVA:603,19€ Preu:3.475,54 €
Durada: 1 MES
Proposta d’adjudicació
Empresa/professional: CONSTRUCCIONS COMAS BISQUERRA NIF/CIF: B57929432
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Adjudicar el contracte menor d’obres al contractista CONSTRUCCIONS COMAS
BISQUERRA., NIF B57929432, per un import de 3.475,54€ (IVA inclòs).
2n.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
3420.21200 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.
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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. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Instància de x x x x x x x x x x x x x x x x x x x sol·licitant una pròrroga dels ninxo
municipal 56N
Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sol·licitant una pròrroga
dels drets funeraris temporals sobre el nínxol municipal núm. 56N on està inhumat Johann
kölblinger.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
2.4.2. Instància de xxxxxx xxxxxxxxxxx sol·licitant el trasllat de les restes de xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx del nínxol municipal 92N del cementeri de Muro al Cementeri de Palma
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
2.4.3. Instància de Bartome Riutort Martorell sol·licitant una pròrroga del nínxol
municipal 120
Vist l’expedient relatiu a la instància de Bartolomé Riutort Martorell sol·licitant una pròrroga de
drets funeraris temporals sobre el nínxol municipal núm 120 on està inhumat Bernardo Riutort
Martorell.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
2.4.4. Instància de Catalina Carrió Barceló sol·licitant la neteja de dues restes a la
sepultura núm. 358
Vist l’expedient relatiu a la instància de Catalina Carrió Barceló sol·licitant autorització per la
neteja de les restes de Magdalena Barceló Fornés i Juan Carrió Tortell inhumades a la sepultura
núm 358.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
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2.4.5. Instància de Francisca Vallespir Balaguer sol·licitant la neteja de dues restes a la
sepultura 479
Vist l’expedient relatiu a la instància de Francisca Vallespi Balaguer sol·licitant autorització per la
neteja de les restes d’Antonia Ramis Moranta i Lorenzo Balaguer Florit inhumades a la sepultura
núm 479.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
2.4.6. Instancia de Catalina Pastor Porquer sol·licitant la neteja parcial de la sepultura 413B
Vist l’expedient relatiu a la instància de Catalina Pastor Porquer sol·licitant autorització per la
neteja de les restes d’Esperanza Porquer Oliver i Lorenzo porquer Oliver inhumades a la sepultura
núm 413B.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.
2.5. Urbanisme i Obres
2.5.1. Exp. 26/2011, Patricia Ferrer Escalas, llicència urbanística d'ocupació o de primera
utilització de les obres de construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, piscina, i
modificacions en el transcurs de les obres (exp. 221/2017), al carrer Doctor Gómez Ulla, 22.
Examinats els expedients d'obres núms. 26/2011 i 221/2017, del que és promotora la Sra.
PATRICIA FERRER ESCALAS, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada, en aquest
Ajuntament, amb el núm. 4558, de data 18 de desembre de 2020, sol·licita llicència urbanística
d’ocupació o de primera utilització, per a les obres de CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, PISCINA I MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE
LES OBRES, situades al CARRER DOCTOR GÓMEZ ULLA, 22, (REF. CAD.
4485409ED0948N0001OS), d'aquest terme municipal.
Vist l'informe tècnic, de data 4 de març de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual, en línies generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.
Vist l'informe, de data, 8 de març de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1.- Concedir a la Sra. PATRICIA FERRER ESCALAS, la llicència urbanística d’ocupació o de
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primera utilització, de les obres objecte dels expedients de llicències urbanístiques núm. 26/2011 i
221/2017, consistents en la CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, PISCINA I MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES, situades al
CARRER DOCTOR GÓMEZ ULLA, 22.
2.- Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.
2.5.2. Exp. 1654/2019, Lorenzo Cladera Riera, llicència urbanística, per a reforma d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres, al carrer Lluna, 21.
Examinat l'expedient d'obres núm. 1654/2019, del que és promotor el SR. LORENZO CLADERA
RIERA, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 2813, de
data 4 de setembre de 2019, sol·licita llicència urbanística per a les obres de REFORMA
D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al CARRER LLUNA, 21, (REF. CAD.
4787426ED0948N0001WS), d'aquest terme municipal, segons projecte bàsic i d’execució, redactat
per l’arquitecte Joan Oliver Fornés (Oliver Arquitectra, SLP), i visat pel COAIB amb núm.
11/07708/19, de 26 d’agost de 2019, i document d’esmena de deficiències, visat pel COAIB amb
núm. 11/08028/20, de data 15 de setembre de 2020, i baix la direcció facultativa de l’arquitecte
redactor del projecte i de l’arquitecte tècnic Sr. Francesc Perelló Mir.
Resultant que els terrenys on es preveu executar les obres estan situats en sòl urbà.
Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.
Atès l’acord favorable, de data 20 de novembre de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
Vist l'informe tècnic, de data 20 de gener de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons
el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 9 de març de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al SR. LORENZO CLADERA RIERA, la llicència urbanística d’obres, per a
REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al CARRER LLUNA,
21, núm. 1654/2019, 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 20 de novembre de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el qual
forma part de l’expedient i s’adjunta còpia, i a les següents prescripcions:


Haurà de complir les normes 2.5.08.1 i 3.2.03 del Pla general.
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Haurà de complir els condicionants del Decret d’habitabilitat.



Amb la condició, de que, durant l'execució de les obres, s’adoptin les màximes
precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les
derivades del manteniment de les màquines.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 67.493,04 €, amb la taxa pagada de
403’60 €, la taxa a pagar de 1,36 €, i l’ICIO a pagar de 1.660’32 €.
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.
2.5.3. Exp. 230/2020, Sra. Bärbel Göring Lensing Hebben, llicència urbanística, per agrupació
de les parcel·les 238, 241 i 524 del polígon 14.
Examinat l'expedient d'obres núm. 230/2020 del que és promotora la Sra. BÄRBEL GÖRINGLENSING-HEBBEN, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el
núm. 225, de data 24 de gener de 2020, sol·licita llicència urbanística per AGRUPACIÓ DE
PARCEL·LES 238-241-524, AL POLIGON 14, (REF. CAD. 07039A014002380000SB,
07039A014002410000SB i
07039A014005240000SW), d'aquest terme municipal, segons projecte redactat per l’arquitecte Sr.
Sebastián Bergas Galmés, i visat pel COAIB amb núm. 11/11835/19, de data 18 de desembre de
2019.
Vist l'informe tècnic, de data 19 de gener de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons
el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 11 de març de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i
Activitats. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la Sra. BÄRBEL GÖRING-LENSING-HEBBEN, la llicència urbanística per
AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES 238-241-524, AL POLIGON 14, expedient municipal
núm. 230/2020, 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.
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2.5.4. Exp. 1105/2018, Lorenzo Payeras Pol, llicència urbanística, per a construcció de piscina,
al carrer Corb Marí, 25, Platja de Muro.
Examinat l'expedient d'obres núm. 1105/2018, del que és promotor el SR. LORENZO PAYERAS
POL, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 3009, de data
24 d’octubre de 2018, sol·licita llicència urbanística, per a les obres de CONSTRUCCIÓ DE
PISCINA ANNEXA A L’HABITATGE EXISTENT, AL CARRER CORB MARI, 25,
POLIGON 7 I 16,
PLATJA DE MURO, (REF. CAD. 0060207EE1005N0001YL), d'aquest terme municipal, segons
projecte bàsic i executiu, redactat per l’arquitecte Biel Palou Cantallops, i visat pel COAIB amb
núm. 11/08910/18, de data 10 d’octubre de 2018, annex memòria general i plànols 1P i 2P, visats
pel COAIB, amb núm. 11/07256/20, de data 7 d’agost de 2020, i baix la direcció facultativa de
l’arquitecte redactor del projecte.
Resultant que els terrenys on es preveu executar les obres estan situats en sòl urbà.
Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.
Vist l'informe tècnic, de data 2 de novembre de 2020, emès per l’arquitecte tècnica municipal,
segons el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 11 de març de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al SR. LORENZO PAYERAS POL, la llicència urbanística d’obres, per a
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA ANNEXA A L’HABITATGE EXISTENT AL CARRER
CORB MARI, 25, POLIGON 7 I 16, PLATJA DE MURO, núm. 1105/2018, sol·licitada i
abans descrita d’acord amb les condicions generals.
2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de la condició de que la servitud de
trànsit quedi permanentment expedita per al pas públic de vianants i per als vehicles de
vigilància i salvament.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 15.860 €, amb la taxa pagada de 95’16
€, i l’ICIO a pagar de 390’15 €.
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.
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5. Haurà de comunicar, amb una antelació mínima de 10 dies, el dia del començament de les
obres.

2.5.5. Exp. 499/2020, Magdalena Mir Mateu, llicència urbanística, per a la divisió horitzontal
de soterrani, al carrer Platja, solar 755, Platja de Muro.
Examinat l'expedient d'obres núm. 499/2020, del que és promotora la Sra. MAGDALENA MIR
MATEU, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 789, de
data
10 de març de 2020, sol·licita llicència urbanística, per a DIVISIÓ HORITZONTAL DE
SOTERRANI al CARRER PLATJA, SOLAR 755, POLIGON VII, PLATJA DE MURO, (REF.
CADASTRAL 0652606EE1005S0001OR), d'aquest terme municipal, segons projecte redactat per
l’arquitecte tècnic Gabriel Ferrà Mir, de data febrer de 2020, sense visar.
Vist l'informe tècnic, de data 19 de gener de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons
el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 12 de març de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i
Activitats. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda::
1. Concedir a la Sra. MAGDALENA MIR MATEU, la llicència urbanística per a
DIVISIÓ HORITZONTAL DE SOTERRANI al CARRER PLATJA, SOLAR 755,
POLIGON VII PLATJA DE MURO, expedient municipal núm. 499/2020,
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.
2.5.6. Exp. 786/2019, Antonio Sastre Ramis, llicència urbanística, per a demolició de dos
magatzems existents, construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, garatge i piscina, al
carrer Fra Miquel Poquet, 26.
Examinat l'expedient d'obres núm. 786/2019, del que és promotor el Sr. ANTONIO SASTRE
RAMIS, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 182, de
data 19 de gener de 2021, sol·licita llicència municipal d'obres, per a DEMOLICIÓ DE DOS
MAGATZEMS EXISTENTS, CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, GARATGE I PISCINA, al carrer FRA MIQUEL POQUET, 26, (REF. CAD.
4488216ED0948N0001YS), d'aquest
terme municipal, segons projecte bàsic redactat per l’arquitecte Sr. Joan Oliver Fornés i visat pel
COAIB amb el núm. 11/00382/21, de data 18 de gener de 2021.

Ajuntament de Muro

Resultant que els terrenys on es preveu executar les obres estan situats en sòl urbà.
Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.
Atès l’acord favorable, de data 3 de febrer de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
Vist l'informe tècnic, de data 11 de març de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 12 de març de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la Sr. ANTONIO SASTRE RAMIS, la llicència urbanística per a DEMOLICIÓ DE
DOS MAGATZEMS EXISTENTS, CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES, GARATGE I PISCINA, al carrer FRA MIQUEL POQUET, 26, núm.
786/2019, 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 3 de febrer de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el qual forma
part de l’expedient i s’adjunta còpia, i a les següents prescripcions:
• Haurà de complir els condicionants prevists en l’article 2 del Decret llei 1/2016, de 12 de
gener, de mesures urgents en matèria urbanística.
• Haurà de complir les normes 3.2.03 i 2.4.08 del Pla general.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 214.749,20 €., amb la taxa pagada de
1.288,49 € i l’ICIO a pagar de 5.282,83 €.
4. La presentació del projecte executiu, es preceptiu en un termini màxim de 6 mesos des de la
concessió d’aquesta llicència. La manca de presentació del projecte d’execució dins aquest
termini implica, per ministeri legal, l’extinció dels efectes, i s’haurà de sol·licitar una nova
llicència, a més haurà de presentar la següent documentació:
1. Assumeix de la direcció de l’obra per arquitecte.
2. Assumeix de la direcció d’execució material per arquitecte tècnic.
3. Estudi de seguretat i salut. si escau.
4. Nomenament d’empresa constructora i TC1, TC2 o rebut d’autònom.
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3. Acords urgents
3.1. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
3.1.1. Aprovar el model de conveni interadministratiu entre el Govern de les Illes Balears, el
Consell de Mallorca i els Ajuntaments per concedir ajudes adreçades a pal·liar les
conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els
sectors econòmics.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vist el model de conveni que literalment diu:
<<Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Muro per concedir ajudes
adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la
COVID-19 en els sectors econòmics
Parts
Mercedes Garrido Rodríguez, consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en virtut del seu
nomenament mitjançant el Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, que
actua en nom i representació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en
exercici de la competència que li confereixen els articles 11 i 80 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Catalina Cladera Crespí, presidenta del Consell Insular de Mallorca, elegida pel Ple en la sessió
constitutiva de 6 de juliol de 2019, en exercici de les facultats que li atribueix la lletra q de l'article
9.2 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i amb l'acord previ del Consell Executiu
de .. de.............de 2021 pel qual, en compliment del punt 4 de l'article 36 del Reglament orgànic del
Consell Insular, aprovat per Acord del Ple de 12 d'abril de 2018 i publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears de dia 19 de juliol de 2018, s'autoritza la subscripció d'aquest Conveni.
.................................................., batle/essa de l'Ajuntament de ..................................., en nom i
representació d'aquest Ajuntament, en virtut de la competència que li atribueixen els apartats b i s
de l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i del que
preveu l'article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes
Balears.
Antecedents
1. El 15 de gener de 2021, en el marc del Pacte de Reactivació Econòmica i Social, signat el mes de
juliol de 2020, s'acordaren tot un seguit de mesures econòmiques per ajudar a pal·liar els efectes
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econòmics derivats de les restriccions adoptades per aturar l'expansió de la crisi sanitària provocada
per la COVID-19. Dins aquestes mesures es troba la creació d'un fons obert a tots els sectors
productius afectats per les restriccions, dotat amb 20 milions d'euros, finançat a parts iguals entre el
Govern i els ajuntaments.
La voluntat d'aquest fons és possibilitar línies d'ajuts adreçats als sectors econòmics especialment
afectats com la restauració, el comerç, les activitats culturals, oci infantil, transport, etc, i
preferentment a aquells sectors que no hagin estat beneficiaris d'altres ajudes. Tanmateix, la
voluntat és que el criteri de sectors inclosos sigui àmplia i així també pugui incorporar els sectors
directament afectats per les restriccions aprovades pel Govern en 2021.
2. L'article 30.21 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, segons la redacció que en fa la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en
matèria de foment del desenvolupament econòmic en el territori de la Comunitat Autònoma, d'acord
amb les bases i la coordinació general de l'activitat econòmica.
3. D'acord amb l'article 31.13 de l'Estatut d'autonomia també correspon a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears el desenvolupament legislatiu i l'execució en matèria de règim local. D'acord
amb aquest títol competencial, el Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
4. L'article 2.2 b del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual
s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que les relacions amb les institucions de
govern de les illes i dels municipis, relacions de col·laboració, cooperació i coordinació amb els ens
territorials corresponen a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, mitjançant la
Direcció General de Relacions Institucionals i Cooperació Local.
5. L'article 86 de l'Estatut d'autonomia atribueix al Govern de les Illes Balears, en les matèries de la
seva competència, l'exercici de l'activitat de foment, sense perjudici de l'activitat que correspongui a
l'Estat.
6. L'article 205 de la Llei 20/2006 esmentada disposa que els fons de col·laboració econòmica amb
les entitats locals, entre els quals s'inclou el fons de cooperació local, tenen com a objectiu
contribuir a l'equilibri econòmic de les entitats locals de les Illes Balears, així com col·laborar en al
consecució dels principis d'autonomia i suficiència financera interna i en la realització del principi
de solidaritat. Aquests fons s'han de dotar anualment i han d'estar constituïts per les aportacions
pressupostàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinades als municipis i a les
entitats locals menors.
La regla cinquena de l'apartat 3 b d'aquest article 205 estableix que, amb càrrec al fons de
cooperació local, es puguin formalitzar convenis de col·laboració amb municipis i altres ens locals
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per a objectius determinats, els quals no estaran sotmesos als criteris de distribució prevists amb
caràcter general i, excepcionalment, quan concorrin circumstàncies especials d'interès públic, i així
es justifiqui i motivi en la tramitació de l'expedient i es reflecteixi en el conveni, no s'han de
detreure de l'import anual que, en concepte de fons de cooperació local, correspon percebre a
l'entitat local.
7. L'Ajuntament de ...................... té, com a competència pròpia, la de desenvolupament econòmic
local, d'acord amb el que disposa l'article 29.2 t de la Llei 20/2006.
8. L'article 32 de la Llei 2/2020, de 13 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls
de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques
de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, en la redacció
que en fa el Decret llei 1/2021, de 25 de gener, estableix que, d'acord amb la lletra t de l'article 29.2
esmentat en el paràgraf anterior, i en relació amb els apartats 1 i 5 de l'article 25 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, els municipis de les Illes Balears poden fer ús
dels instruments de foment prevists en el Decret llei esmentat com a manifestació de l'exercici de la
seva competència pròpia. D'acord amb això, els ajuntaments poden atorgar ajudes o subvencions a
les persones o entitats afectades i, en general, acordar totes les accions de foment que estimin
pertinents amb la finalitat de coadjuvar a la recuperació econòmica en els termes municipals
respectius. Potestat que es reconeix igualment als consells insulars, d'acord amb la lletra d de
l'article 36.1 de la Llei 7/1985 esmentada i en l'àmbit dels territoris insulars respectius, així com
també es reconeix als ens instrumentals o dependents dels Ajuntaments i dels Consells Insulars.
9. La situació actual de crisi en els sectors econòmics, derivada de l'aplicació de les mesures
restrictives per combatre l'expansió de la pandèmia de la COVID-19 posen de relleu la concurrència
de circumstàncies especials d'interès públic que justifiquen la necessitat i oportunitat de formalitzar
un conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el
Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de ...................... per tal d'articular la col·laboració per
part de l'Administració autonòmica, amb una aportació de ..................... euros, amb l'objectiu de
col·laborar amb l'Ajuntament de ...................... en la convocatòria de subvencions adreçades als
sectors econòmics afectats per pal·liar els efectes de les restriccions en l'activitat del sector
motivades per la necessitat de fer front a la pandèmia de la COVID-19. Aquesta aportació no s'ha
de detreure de l'import que, en concepte de fons de cooperació local i d'acord amb els criteris de
repartiment de l'article 205.3 b de la Llei 20/2006, correspon percebre a aquesta entitat local l'any
2021.
10. La Fundació Mallorca Turisme es una entitat 100% pública, integrada en el Consell de
Mallorca. D'acord amb els seus estatuts, entre les seves funcions inclou impulsar la reactivació de
l'economia de Mallorca mitjançant l'atorgament de les ajudes o subvencions als distints sectors per
tal d'aconseguir la recuperació econòmica de l'illa. A l'article 3 dels seus estatuts s'estableix que la
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Fundació està subjecta a l'ordenament civil, mercantil, laboral, fiscal i administratiu que per raó de
la matèria li sigui aplicable a cada situació.
11. L'Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca té per objecte regular el
règim jurídic general de subvencions que atorga el Consell Insular, els organismes autònoms i els
seus ens dependents. De conformitat amb la disposició addicional quarta de la Ordenança, el
conseller executiu de Turisme i esports ha autoritzat a la Fundació Mallorca Turisme a concedir
subvencions previstes en el Pla d'Actuació de la Fundació Mallorca Turisme, sempre i quan les
bases reguladores de la convocatòria seran les establertes a la Ordenança General de Subvencions
del Consell Insular de Mallorca. En el supòsit que la Fundació Mallorca Turisme hagi de convocar i
concedir les subvencions que constitueixen la finalitat d'aquest conveni, haurà d'aplicar íntegrament
la Llei 38/2003, General de Subvencions.
12. L'Ajuntament d'.......... ha manifestat la seva voluntat que el Consell Insular de Mallorca de
manera directa o mitjançant la Fundació Mallorca Turisme gestioni i concedeixi les ajudes als
subjectes beneficiaris del seu municipi, per la qual cosa l'aportació que ha de fer el Govern de les
Illes Balears per concedir ajuts en l'àmbit territorial del municipi d'.............., més la quantitat que ha
d'aportar l'Ajuntament amb càrrec al seu pressupost, seran directament transferides al Consell
Insular de Mallorca perquè sigui aquesta entitat la que, directament o mitjançant la Fundació
Mallorca Turisme, convoqui i resolgui aquestes subvencions, en els termes i condicions que
disposen les clàusules d'aquest conveni.
Clàusules
Primera
Objecte del conveni
L'objecte d'aquest conveni és establir un mecanisme de col·laboració econòmica entre les parts
signants a l'efecte que el Consell Insular de Mallorca, directament o mitjançant la Fundació
Mallorca Turisme, pugui realitzar les actuacions adients per ajudar a pal·liar les pèrdues produïdes
en els sectors econòmics de l'àmbit territorial del municipi de ................., especialment la
restauració, el comerç, les activitats culturals, oci infantil, transport i d'altres, com a conseqüència
de les restriccions aprovades pel Govern en 2021 per aturar l'expansió de la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 o que siguin especialment afectats per la pandèmia, i preferentment a
aquells sectors que no hagin estat beneficiaris d'altres ajudes.
Segona
Finançament
1. El conveni serà finançat per l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears,
mitjançant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per l'Ajuntament de ....................
i pel Consell Insular de Mallorca en els termes i condicions que s'estableixen a la clàusula tercera
d'aquest conveni.
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A les convocatòries i a les concessions de subvencions s'ha de fer constar que les ajudes són
cofinançades pel Govern de les Illes Balears, pel Consell Insular de Mallorca i per l'Ajuntament
de...............................
Respecte a l'aportació de la Comunitat autònoma, d'acord amb el que disposa la regla cinquena de
l'article 205.3 b de la Llei 20/2006, i en la mesura en què concorren circumstàncies especials
d'interès públic, aquesta no s'ha de detreure de l'import que, en concepte de fons de cooperació
local, i d'acord amb els criteris de repartiment del fons, correspon percebre a aquesta entitat local
l'any 2021.
2. D'acord amb el que disposa l'article 205.5 de la Llei 20/2006, les aportacions econòmiques
derivades d'aquest conveni de col·laboració, formalitzat a l'empara de la legislació de règim jurídic
aplicable a les administracions públiques, resten excloses de l'àmbit d'aplicació del Text refós de la
llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
Tercera
Obligacions de les parts
1. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, es compromet a :
a) Tramitar el pagament a favor del Consell Insular de Mallorca de l'import de ......................
euros, en el moment de la signatura d'aquest conveni, sense l'exigència prèvia de cap garantia.
2. L'Ajuntament de ............................ es compromet a tramitar el pagament a favor del Consell
Insular de Mallorca de la quantitat de.......................euros, amb càrrec als seus pressuposts i en un
termini de 30 dies comptadors des de la signatura d'aquest conveni, resultant que el total de les
ajudes convocades directament pel Consell Insular de Mallorca o mitjançant la Fundació Mallorca
Turisme, abans del 31 de juliol de 2021, per aquesta finalitat ha de suposar un mínim del triple de
l'import que li hagi transferit el Govern, corresponent a l'Ajuntament de .............................
3. El Consell Insular de Mallorca es compromet a:
a) Destinar dels seus pressuposts una quantitat igual a l'import de les aportacions provinents
de la Comunitat autònoma, per concedir subvencions per pal·liar les pèrdues produïdes en els
sectors econòmics de l'àmbit territorial del municipi de ........................... definides a la
clàusula primera d'aquest conveni.
b) Convocar, directament o mitjançant la Fundació Mallorca Turisme, i publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, abans del 31 de juliol de 2021, una o vàries convocatòries de
subvencions adreçades als sectors econòmics afectats per les restriccions aprovades pel
Govern en 2021 o que siguin especialment afectats per la pandèmia de la COVID-19
destinades a pal·liar la seva situació econòmica i garantir el seu sosteniment, per l'import total
de les aportacions de les tres parts signants d'aquest Conveni.
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No obstant això, si el Consell Insular de Mallorca ho sol·licita abans que finalitzi el termini
per convocar i publicar, les tres parts signants podran autoritzar prorrogar dit termini
mitjançant una resolució dels òrgans competents respectius, sense necessitat de signar una
addenda i sense perjudici de les modificacions pressupostàries que siguin necessàries.
c) Presentar davant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat i davant
l'Ajuntament de....................................en el termini de cinc dies comptadors des del següent a
la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, un certificat de la
convocatòria o les convocatòries efectuades, directament o mitjançant la Fundació Mallorca
Turisme , en el qual consti la data de publicació en el BOIB, l'objecte i l'import de la
convocatòria, desglossant el que correspongui a l'aportació del Govern de les Illes Balears i la
part finançada per l'Ajuntament i pel Consell Insular de Mallorca amb fons propis.
d) Facilitar a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a l'Ajuntament
de ............................la informació relativa als expedients que requereixin. La informació la
podrà facilitar directament o mitjançant la Fundació Mallorca Turisme
e) Justificar davant l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a
l'Ajuntament de.............................el compliment de l'objecte de la subvenció en la forma que
s'especifica en la clàusula quarta.

Quarta
Justificació
1. La justificació de l'execució de les actuacions objecte d'aquest conveni, per part del Consell
Insular de Mallorca, s'ha de fer mitjançant l'expedició d'un certificat de l'interventor o la
interventora de la corporació que acrediti:
a) Que la quantitat lliurada per l'Administració autonòmica, i per l'Ajuntament per aquest
concepte s'ha destinat íntegrament al finançament de l'objecte de la subvenció.
b) Que, directament o mitjançant la Fundació Mallorca Turisme, s'han convocat ajudes o
subvencions, en l'àmbit territorial de l'Ajuntament de......................., per un import igual o
superior a la quantitat aportada per les tres parts signants d'aquest conveni.
c) La convocatòria o convocatòries resoltes, l'import de cada una d'elles i el seu objecte, la
relació dels beneficiaris amb indicació de l'import percebut per cada un d'ells de les ajudes
finançades, amb el desglossament de la part de la quantitat subvencionada per cadascuna de
les tres parts signants d'aquest conveni i data de pagament de les subvencions.
2. Aquest certificat s'ha de presentar davant la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat i
davant de l'Ajuntament de...............................abans del 30 de novembre de 2022.
No obstant això, si el Consell Insular de Mallorca ho sol·licita abans que finalitzi el termini per
presentar la justificació, les tres parts signants podran autoritzar prorrogar dit termini mitjançant una
resolució dels òrgans competents respectius, sense necessitat de signar una addenda i sense

Ajuntament de Muro

perjudici de les modificacions pressupostàries que siguin necessàries.
3. Per realitzar aquest certificat, l'interventor o interventora del Consell Insular de Mallorca es podrà
basar en les dades que li aporti la Fundació Mallorca Turisme.
4. Les quantitats no justificades pel Consell Insular de Mallorca s'han de reintegrar a
l'Administració autonòmica d'acord amb l'article 77 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i a l'Ajuntament.
5. En el cas que el Consell Insular de Mallorca no pugui certificar que la convocatòria d'ajuts pels
sectors esmentats s'hagi dut a terme en el termini fixat, o fent-ho no s'hagi realitzat en els termes
prevists en la clàusula tercera, punt 3, lletres a i b d'aquest conveni, s'haurà de formalitzar el
reintegrament al Govern i a l'Ajuntament de ...................... de l'import que excedeixi del realment
convocat, abans del 31 de desembre de 2021.
Cinquena
Vigència
Aquest conveni ha de desplegar els seus efectes des de la data de la signatura fins que s'hagin
complit les obligacions de les parts i, en tot cas, abans del 30 de novembre de 2022. No obstant
això, si el Consell Insular de Mallorca ho sol·licita abans que finalitzi el termini per presentar la
justificació, les tres parts signants podran autoritzar prorrogar dit termini mitjançant una resolució
dels òrgans competents respectius, sense necessitat de signar una addenda i sense perjudici de les
modificacions pressupostàries que siguin necessàries.
Sisena
Comissió de seguiment
D'acord amb l'article 49, apartat f), de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic, es constituirà una comissió de seguiment que serà el mecanisme que haurà de resoldre els
problemes d'interpretació i incompliment que pugui haver-hi respecte del present conveni.
Conformaran aquesta comissió els membres següents:
Per part de Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
- ........................
- ........................
Per part del Consell Insular de Mallorca:
- ........................
- ........................
Per part de L'Ajuntament de ....................:
- ........................
- ........................
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Setena
Extinció del conveni
1. Aquest conveni s'extingirà per haver transcorregut el termini indicat en la clàusula cinquena o per
incórrer en causa de resolució, com ara, per l'acord unànime dels signants i per l'incompliment de
les obligacions i els compromisos assumits per algun dels signants.
Els efectes de la resolució són els que determina l'article 52 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
règim jurídic del sector públic.
2. En cas d'incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per cada una de les parts es
procedirà tal com preveu l'article 51.2 c de la Llei 40/2015.
Vuitena
Naturalesa i règim jurídic
Aquest conveni té naturalesa administrativa i, d'acord amb l'article 47.2 de la Llei 40/2015, és un
conveni interadministratiu. En virtut de l'article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la que se transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, resta exclòs del seu
àmbit d'aplicació.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, execució, modificació, resolució i efectes del
conveni s'han de resoldre de mutu acord per les parts en el marc de la comissió de seguiment
prevista a la clàusula sisena d'aquest conveni. En cas contrari, les qüestions litigioses s'han de
sotmetre al coneixement i decisió de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En tot allò que no preveu aquest conveni són aplicables la Llei 20/2006, el Decret 22/2005, de 4 de
març, de règim jurídic, criteris de distribució i funcionament del fons de cooperació municipal, i la
resta de normativa concordant.
Com a prova de conformitat, signem aquest conveni en tres exemplars.
Palma,......................................................de 2021
Per la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Pel Consell Insular de Mallorca

Per l'Ajuntament de......................>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el model de Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Muro per concedir
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ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la
COVID-19 en els sectors econòmics.
Segon. Comunicar el present acord a les parts interessades, pel seu coneixement i als efectes
oportuns.
3.2. Medi Ambient i Agricultura.
3.2.1. Aprovació del model de conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Muro per dur a terme accions d’inversió previstes en la convocatòria de
subvencions 2020 per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la covid-19 en
matèria de sostenibilitat i eficiència urbana
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vist que en el BOIB número 32 de data 6 de març de 2021, es va publicar la concessió de
subvencions 2021-2022 per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en
matèria de sostenibilitat i eficiència urbana.

Atès que a l’Ajuntament de Muro se li concedeix una subvenció total de 300.971,34 € per a dur a
terme les següents accions:


Millora de la xarxa de subministrament d’aigua i obres complementàries als carrer Sa
Teulera i Jaume Ferrer (186.448,69 €).



Marquesina solar fotovoltaica (114.522,65 €).

Atès que el punt 6.2 de la concessió de subvencions, sobre les obligacions dels Ajuntaments als
quals se’ls ha concedit, diu:
«6.2.- Remetre al Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de
Mallorca, en el termini d'un mes comptador des de la data de la publicació al BOIB de la concessió
de la subvenció, un certificat del secretari municipal d’aprovació per part de l’Ajuntament del
conveni a subscriure amb el Consell de Mallorca previst al punt 11 segons el model normalitzat que
figura com a annex II d'aquesta convocatòria.»
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Vist el model de conveni de la convocatòria de la subvenció, que literalment diu:
<<MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE
MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE MURO PER DUR A TERME ACTUACIONS
D'INVERSIÓ.
REUNITS
D’una banda, la Sra. Catalina Cladera Crespí, presidenta del Consell de Mallorca, i el Sr. Jaume
Alzamora Riera, conseller executiu del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament
Local del Consell de Mallorca, amb fonament a l'acord del Consell Executiu de dia .
I d’altra part el Sr./Sra.

, batle/batlessa president/presidenta de l’Ajuntament de .

Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i
MANIFESTEN
Que mitjançant acord del Consell Executiu de dia ............... de ....................................
de .......................... es va aprovar la convocatòria de subvencions 2020 per a la reactivació
econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana i
aquest conveni tipus a subscriure amb tots els ajuntaments beneficiaris de les subvencions.
Que en el marc d'aquesta convocatòria de subvencions, a l'Ajuntament de.........................
se
li va
concedir
una
subvenció
per
import de
euros per dur a terme les
següents actuacions:
............................................................................................................................................
Que l’Ajuntament de ......................., mitjançant acord/resolució de dia ......de................. de
aprovar el text d’aquest conveni.

va

Que la disposició addicional segona de l’Ordenança general de subvencions del Consell de
Mallorca aprovada per acord del Ple de dia 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de
febrer de 2017 i núm. 96, de 4 d'agost de 2018) diu:
"En els convenis de col·laboració que regulin els ajuts que el Consell Insular de Mallorca i els
organismes autònoms i consorcis que en depenen atorguin a altres administracions públiques, la
subvenció es pot justificar a través d'un certificat emès pel titular de l'òrgan que l'ha percebuda, pel
qual s'acrediti la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat de la subvenció, i també a
través de l'informe emès per la Intervenció, o òrgan de control financer equivalent, de l'entitat
beneficiària pel qual acredita la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la
subvenció."
Que en el marc del que preveu aquesta disposició addicional segona, l'objecte d'aquest conveni és
regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i la justificació de les despeses
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derivades de la subvenció abans esmentada.
Per tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen el present conveni d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera.- Aquest conveni té per objecte regular les obligacions, el desenvolupament de les
actuacions i la justificació de les despeses derivades de la subvenció concedida pel Consell de
Mallorca a l'Ajuntament de..........................per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de
la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana en el marc de la convocatòria de
subvencions 2020.
Segona.- L’Ajuntament de....................ha rebut la subvenció per dur a terme les següents
actuacions:
..........................................................................................................................................
Tercera.- L'Ajuntament de ...................., com a beneficiari de la subvenció, es compromet a
complir amb totes i cadascuna de les obligacions previstes a la convocatòria de subvencions, tant les
de tipus administratiu com les de tipus tècnic, i molt especialment a dur a terme les actuacions
subvencionades i presentar la justificació de les despeses al Consell de Mallorca en els terminis
establerts.
Quarta.- La justificació
de les
actuacions
subvencionades
a
l'Ajuntament
de........................, d'acord amb la disposició addicional segona de la vigent Ordenança general de
subvencions del Consell de Mallorca, es farà per mitjà de la presentació al Consell de Mallorca per
part de l'entitat beneficiària de la següent documentació:
a) Un certificat del secretari/secretària de l'entitat local amb el vistiplau del batle/batlessa que
acrediti la realització de l'activitat subvencionada, el compliment de la finalitat de la subvenció i
l'aportació de la documentació justificativa que estableix la convocatòria, a més de la resta de
dades que figuren a l'Annex X de la convocatòria de subvencions.
b) Un informe emès per l'interventor/interventora de l'entitat local beneficiària de la subvenció en
virtut del qual es faci constar:
-La veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de la subvenció que obra en poder de
l'entitat local en els termes establerts en la convocatòria.
-Una relació de les factures de l'actuació subvencionada amb les dades identificatives de cada
factura: número; data; creditor; i import.-Una relació de les obligacions reconegudes de l'actuació
subvencionada d'acord amb el que preveu l'article 48.1, segon apartat, de la vigent Ordenança
general de subvencions del Consell de Mallorca.
A més, aquest informe per a la justificació de les actuacions subvencionades farà constar:
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Que l’Ajuntament no ha obtingut cap altra subvenció d’altres institucions públiques o privades per
a l’activitat objecte de la subvenció (o, si és el cas, relació de les concedides, amb indicació dels
imports i la seva procedència).
Que el cost justificat amb les factures no supera el valor de mercat.
Que els treballs realitzats i facturats objecte de la subvenció s'ajusten als preus de mercat.
Que les despeses corresponen sense cap dubte a l’activitat objecte de subvenció.
Que l'Ajuntament no recupera ni compensa o recupera i compensa l’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA).
Que, si s'escau, pel que fa a les factures d'honoraris de persones físiques l'Ajuntament ha ingressat
les retencions d'IRPF a l'Agència Tributària.
Cinquena.- Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i una vegada
justificades les actuacions en els termes d'aquest conveni i realitzats, si s'escau, els
reintegraments
de
la
subvenció
per
part
de
l'Ajuntament
de .............................................

I, en prova de conformitat, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data
abans expressats.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el model de conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament
de Muro per dur a terme accions d’inversió previstes en la convocatòria de subvencions per a la
reactivació econòmica per la crisi derivada de la COVID-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència
urbana.
Segon. Facultar el Sr. batle per a la signatura del conveni.
Tercer. Comunicar l’adopció del present acord al Departament de Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.
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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

