Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN
LOCAL
Codi: JGL2021/36
Data: 13 de setembre de 2021
A les 08:00 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 assisteix el regidor Andrés Pedro Cantarellas Tugores, a l’objecte d’informar de les
seva activitat com a regidor.
S'excusen d'assistir:
Mariano Juan Serra Sabater, regidor
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 06/09/2021.
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Reingrés i reducció horària amb gaudiment jornada completa.

La Junta de Govern Local, acorda:
1r. Acceptar el reingrés al seu lloc de feina a la Sra. xxxxx xxxx xxxxxxxx (xx.xxx.866-L),
funcionària de carrera categoria policia local per dia 22 de setembre de 2021.
2n. Acceptar la sol·licitud de reducció horària de la jornada laboral de la Sra. xxxxx xxxx
xxxxxxxx, amb la finalitat de conciliar la vida familiar per guarda legal de menor de dotze anys,
amb una reducció del 50% de la jornada laboral habitual, i amb la disminució proporcional de les
retribucions que correspongui; amb efectes de dia 22 de setembre de 2021.
3r. Acceptar l’acumulació d’hores sol·licitada per tal de realitzar la jornada completa, treballant una
setmana completa i gaudint la següent setmana lliure, per tal de quadrar les hores mensuals
establertes.
4t. Desestimar la petició de lliurar 2 dies setmanals i que aquests romanguin com quadrant actual.
5t Notificar el present acord a la interessada per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació bestretes 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 6.428,88 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.
SEGON. Aprovar la reposició dels fons amb aplicació als conceptes pressupostaris a què
corresponguin les quantitats justificades i per l'import de 2.994,88 euros
TERCER. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.
2.2.2.

Aprovació de contractes menors

Vists els informes dels regidors de l’Ajuntament de Muro relatius als contractes menors que es
relacionen.
Atès l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la

qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i donat que:
PRIMER. Justificació de la no alteració de l'objecte dels contractes:
No s’està alterant l’objecte dels contractes per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
No s’està fraccionant irregularment l’objecte dels contractes per evitar el procediment o la
publicitat que els correspondria.
No hi ha concatenació, any rere any, d’aquests contractes menors.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
50.532,54 euros.
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.
2.2.3.

Baixes de drets reconeguts ATIB 1T 2021

Vist l’informe de tresoreria-intervenció de literalment diu:
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar les baixes de drets reconeguts proposades a l’informe de tresoreria-intervenció, del
primer trimestre 2021 de l’Atib.
2n. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.3. Urbanisme i Obres

2.3.1. Ex. 1911/2019.- Bartolomé Alzamora Calvó i Catalina Crespí Seguí per legalització
d'ampliació de local situat a la cantonada de la Crta de Marjals, sense núm.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir als Srs. Bartolomé Alzamora Calvó i Catalina Crespí Segui, la llicència urbanística de
legalització d’ampliació de local a cantonada crta de Marjals, s/núm. sol·licitada i abans
descrita d’acord amb les condicions generals.
2. Aquesta llicència queda condicionat al compliment de les prescripcions descrites a l’informe
tècnic de data 16 d’abril de 2021 , del servei d’Explotació i Conservació del Consell de Mallorca, i
l’informe favorable de data 30 de desembre de 2019, emès per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
els quals formen part de l’expedient i s’adjunta còpia.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 31,740,88 €., amb la taxa pagada de 190,45
€ i l’ICIO a pagar de 780,83 €.
4. Es recorda que s’ha de disposar in situ del projecte d’activitats.
5. Per a l’exercici de l’activitat, s’haurà de presentar: la declaració responsable indicant el
compliment reglamentari, condicions per a desenvolupar l’activitat i manifestant disposar d’un
projecte d’activitats, un certificat tècnic en el qual s’acrediti que l’activitat compleix amb el que
indica el projecte i la documentació gràfica final.
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2.3.2. Exp. 2016/174: Pere Amengual Carrio. Modificacions en el transcurs de les obres
habitatge aïllat Pol. 6 Parc. 625
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la SRA. FRANCISCA PERELLÓ PERELLÓ i el Sr. PERE A. AMENGUAL

CARRIÓ, la llicència urbanística de modificacions núm. 2016/174, sol·licitada i abans
descrita, d’acord amb les condicions generals.
2. 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.
2.3.3. Exp. 89/2017, Antonio Fornés Boyeras, llicència urbanística, per a modificacions en el
transcurs de les obres de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina, a la parcel·la 116
del polígon 3.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al SR. ANTONIO FORNÉS BOYERAS, la llicència urbanística, per a

MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA, a la PARCEL·LA 116 DEL
POLÍGON 3, núm. 89/2017, 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 9 d’agost de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, les quals
formen part de l’expedient i s’adjunta còpia, i a les següents prescripcions:
a) Haurà de complir les mateixes condicions de la llicència inicial.
b) Haurà de complir la norma 5.1.07 del Pla general.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 9.130 €., amb la taxa pagada de 54,78

€ i l’ICIO a pagar de 224,60 €.
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.
2.3.4. Exp. 1949/2020, Exp. Margarita Moragues Bergas, llicència urbanística, per a
substitució parcial de coberta a una edificació aïllada, a la parcel·la 305 del polígon 12.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la SRA. MARGARITA MORAGUES BERGAS, la llicència urbanística, per a

SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE COBERTA A UNA EDIFICACIÓ AÏLLADA, a la
PARCEL·LA 305 DEL POLÍGON 12, núm. 1949/2020, sol·licitada i abans descrita d’acord
amb les condicions generals.
2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a l’acord

favorable, de data 3 de febrer de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, les quals
formen part de l’expedient i s’adjunta còpia.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 9.011,99 €., amb la taxa pagada de

54,07 € i l’ICIO a pagar de 221,69 €.
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.
2.3.5. Exp. 927/2019, Rafael Ramis Cerda, llicència urbanística, per a demolició parcial de
construccions existents i projecte bàsic de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina,
a la parcel·la 29, del polígon 11.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al SR. RAFAEL RAMIS CERDÀ, la llicència urbanística per a DEMOLICIÓ

PARCIAL DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS I PROJECTE BÀSIC DE
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA, a la PARCEL·LA
29 DEL POLÍGON 11, núm. 927/2019, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les
condicions generals.
2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a
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l’informe favorable de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament
Rural, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, del Govern de les Illes Balears,
de data 8 de juliol de 2020, i a la resolució favorable de la Direcció Insular d’Urbanisme, del
Departament de Territori, del Consell de Mallorca, de data 17 de desembre de 2020, els
quals formen part de l’expedient i s’adjunta còpia, i a les següents prescripcions:
a. Haurà de complir la norma 5.1.07 del Pla General.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 268.036,25 €., amb la taxa pagada de

1.608,22 € i l’ICIO a pagar de 6.593,69 €.
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:
•
•
•
•

Full d’estadística emplenat, inclosa la demolició.
Nomenament de l’empresa constructora i TC1, TC2 o rebut d’autònom.
Justificant d’haver dipositat la fiança al Consell de Mallorca per a la gestió de residus.
Assumeix de la direcció d’execució material de les obres per part d’un arquitecte
tècnic.
• Amb la sol·licitud de llicència d’ocupació o de primera utilització, si escau, s’haurà
de justificar que s’ha presentat la declaració responsable sobre l’adequació del
sistema autònom de depuració instal·lat davant la Direcció General de Recursos
Hídrics.

3. Acords urgents
3.1. Turisme i Zona Costanera
3.1.1. Remissió informe a la Demarcació de Costes a les Illes Balears sobre activitat de voley platja, a la Platja de Muro i autorització de les activitats
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vist l’informe de l’Oficial de Policia Local i Coordinador de Seguretat de Platges de l’Ajuntament de Muro,
Illes Balears, que literalment diu:

“INCOPLA Nº 014/21
ASUNTO
EMISION DE INFORME RECABADO POR LA DEMARCACIÓN DE COSTAS EN LAS
ILLES BALEARS, RELATIVO A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA PLAYA DE MURO.
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INFORME
Por la Demarcación de Costas en las Illes Balears se ha solicitado, al Excmo. Ayuntamiento
de Muro, mediante escrito con registro de entrada nº 2021/3556, de fecha de 19 de agosto de 2021,
informe relativo a la solicitud de autorización para ocupación de Dominio Público Marítimo
Terrestre para realización de la actividad de vóley-playa en la Playa de Muro, solicitado por la
entidad denominada Mallorca Activa S.L., que de acuerdo con la documentación que acompaña a la
solicitud resulta:
● Entidad organizadora y/o responsable de la actividad: Mallorca Activa S.L.
● Actividad a desarrollar: Actividad de volley playa.
● Fecha y hora de la actividad: Día 17 de septiembre de 2021, entre las 9:00 y las 14:00

horas.
● Localización de la actividad: Según información gráfica aportada la actividad se realizará

en la Platja de Muro – Sector I, en las inmediaciones del canal de s’Oberta, frente canal de
varada y salida de embarcaciones sito en el lugar.
● Volumen de participación: La organización prevé una participación de unas 45 personas.
● Instalaciones: franja a ocupar de unos 40 metros de largo x 15 de ancho aproximadamente
para el desarrollo de la actividad.
● Otros: Se presenta seguro de responsabilidad civil y cobertura de asistencia sanitaria

estando en el lugar de forma presencial un médico y una enfermera, con desfibrilador y
material sanitario.
● Observaciones: Ninguna.
Se informa FAVORABLEMENTE a la realización de las actividades deportivas,
atendiendo a las siguientes condiciones:
- No se permitirá el uso de equipos de sonido ni la utilización de elementos que provoquen

ruidos o molestias al vecindario o a otros usuarios de la playa.
- Se procederá a la limpieza de cualquier residuo resto o similar en las zonas ocupadas, y se

rastrillarán dichas zonas para devolverlas a su estado y apariencia original. Asimismo,
después de la realización de la actividad, se procederá a la retirada de cualquier
señalización y/o instalación que se pudiera haber colocado para el desarrollo de la
misma.
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- No se ocuparan en ningún caso, los accesos a la playa, ni las zonas dunares. Se prohíbe

modificar en modo alguno el sistema existente de protección dunar.
- Para la realización de la actividad en la playa deberán obtenerse, en todo caso y

previamente, las autorizaciones oportunas de los organismos competentes.
- Durante la realización de la actividad, el responsable de la organización, deberá disponer

de una copia de la autorización, en caso de que sea concedida.
- Las instalaciones a colocar ni la realización de la actividad no entorpecerán, en modo

alguno, las normales labores de seguridad y salvamento de la playa.
- Se estará a lo que disponga el Servicio Público de Salvamento sobre condiciones de

seguridad para con los usuarios de la playa.
- Se facilitarán las labores de mantenimiento y limpieza de la playa, en cuanto a ocupación

de la misma.
- Para el desarrollo de las actividades la entidad organizadora dispondrá de los recursos

humanos y materiales necesarios para atender cualquier eventualidad de seguridad y
sanitaria de los participantes. En función del número de participantes, los recursos
humanos y materiales aumentaran en número adecuado de efectivos.
- Se cumplirá, siempre y en todo caso, toda la normativa en vigor sobre el COVID-19

siguiendo las indicaciones establecidas para el desarrollo del tipo de actividad y se
utilizarán las medidas de seguridad e higiene establecidas (distanciamiento social, uso de
mascarillas, gel hidroalcohólico, número de participantes…), material que estará a pie de
playa.
- En todo caso la entidad organizadora y/o organizador dispondrá de un seguro de

responsabilidad civil, para atender cualquier eventualidad, cualesquiera sean las
actividades a realizar.
El Oficial de Policía Local
Coordinador de Seguridad de Playas”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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1r. Aprovar l’informe del Coordinador Municipal de Platges.
2n. Remetre l’informe a la Demarcació de Costes a les Illes Balears d’acord amb el que preveu
l’article 157 del Reglament General de Costes.
3r. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el batle donà per acabada la sessió a les 08:15
hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran el batle i el Secretari,
que ho certifica.
Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle

El secretari

