Ajuntament de Muro

EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Codi: JGL2021/41
Data: 18 d'octubre de 2021
A les 08:05 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 08:05 hores.
1. Aprovació acta anterior
La Junta de govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de 13/10/2021.
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda per estudis.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 99,00€ en
concepte d’ajuda de formació a la senyora xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.1.2. Ajuda Social. Dies lliures per títol català.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Acceptar la renúncia del plus mensual de 31,85€ en concepte d’ajuda social per títol de català a
la Sra. XXXXX XXXXXXX XXXXX (XX.XXX.XXX-N) a partir del mes de novembre de 2021.
2n. Autoritzar a la Sra. XXXXX XXXXXXX XXXXX (XX.XXX.093-N)el gaudiment de 1 dia
lliure mensual addicional per coneixements del nivell de català C1 a partir del mes de novembre de
2021.
3r. Notificar el present acord a l´interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.1.3. Ajuda Social. Dies lliures per títol català.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Acceptar la renúncia del plus mensual de 31,85€ en concepte d’ajuda social per títol de català a
la Sra. XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXX (xx.xxx.389-Q)a partir del mes de novembre de
2021.
2n. Autoritzar a la Sra. xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (xx.xxx.389-Q) el gaudiment de 1 dia
lliure mensual addicional per coneixements del nivell de català C1 a partir del mes de novembre de
2021.
3r. Notificar el present acord a l´interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació de contractes menors
Vists els informes dels regidors de l’Ajuntament de Muro relatius als contractes menors que es
relacionen.

Ajuntament de Muro

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
3.594,89 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.

2.2.2. Aprovació de 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
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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 1.578,47 euros,
per atendre a les següents despeses relacionades en el present acord.
SEGON. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.
2.3. Educació i Joventut
2.3.1. Bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions per a l’atorgament d’ajuts
per facilitar l’accés al primer habitatge dels joves de Muro 2021.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria pública de subvencions
per a l’atorgament d’ajuts per facilitar l’accés al primer habitatge dels joves de Muro 2021.
SEGON. Autoritzar la despesa de 30.000€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 1510.78900.
TERCER. Publicar les Bases al BOIB, al tauler d’edictes i a la pàgina web de la Corporació.
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER FACILITAR
L’ACCÉS AL PRIMER HABITATGE DELS JOVES DE MURO 2021
1- Els ajuts es destinaran a l’adquisició, construcció o rehabilitació del primer habitatge,

preferentment en el nucli antic de Muro, per esser destinat a residència habitual i permanent del
peticionari.
2- Es podran acollir a aquesta convocatòria d’ajuts, els joves de Muro que compleixin els següents
requisits:
a) Tenir una edat no superior als 40 anys en el moment de la compra o de la finalització de
l'obra.
b) Ser resident del municipi durant cinc dels darrers set anys anteriors al de la
concessió
de l’ajut i estar empadronat al mateix en el moment d’aprovació d’aquestes bases.
c) No esser propietari de cap altre habitatge.
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3- Durant l’exercici pressupostari de 2021, l’Ajuntament de Muro destina als ajuts objecte d’aquesta

convocatòria 30.000,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1510.78900 del pressupost de
despeses.
4- La subvenció màxima a concedir serà l’equivalent al 30% del pressupost de les obres o del
contracte de compravenda, sempre que no excedeixi de 6.000,00€.
5- Els ajuts s'atorgaran de manera inversament proporcional a la renda de la unitat familiar, de
conformitat amb:
a) Unitats familiars amb ingressos de 0€ a 15.025,00€: l'ajut que determini la
Comissió
Informativa de Comptes i Hisenda, conforme a allò estipulat a l'apartat 4.
b) Unitats familiars amb ingressos de 15.025,01€ a 30.050,00€: el 75% de l'ajut concedit a
les unitats familiars de l'apartat a).
c) Unitats familiars amb ingressos de 30.050,01€ a 45.075,00€: el 50% de l'ajut concedit a
les unitats familiars de l'apartat a)
d) Unitats familiars amb ingressos superiors 45.075,00€: el 25% de l'ajut concedit a
les
unitats familiars de l'apartat a)
6- Els immobles catalogats tendran un suplement del 25% sobre les quanties estipulades a l'apartat
anterior.
7- L’import de la subvenció es destinarà a l’adquisició, construcció o reforma de l’habitatge, sense
poder aplicar-se a cap altre destí.
8- La subvenció es farà efectiva a la presentació dels certificats de final d’obra de l’Ajuntament i de
l’arquitecte o de l’escriptura de compravenda. Juntament amb els certificats, s’haurà d’acreditar la
despesa, mitjançant la presentació de fotocòpies compulsades de les factures oficials, expedides a
nom del beneficiari de l’ajut i justificants de pagament.
9- Els certificats de final d’obra s’hauran de presentar abans del 15 de novembre de 2021. Cas de no
haver-ho fet a la data indicada es perdrà la subvenció.
10- La falsedat en la declaració de qualsevol dada implicarà la devolució de la subvenció.
11- La subvenció serà compatible amb l’ajut que es pugui obtenir de qualsevol altre organisme.
12- El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació del BOIB i
acabarà el dia 5 de novembre de 2021, podent presentar-les tots els residents que hagin adquirit un
habitatge, que han sol·licitat i obtingut llicència urbanística per a la seva construcció o reforma, o als
quals se’ls hagi expedit certificat de final d’obra per part de l’Ajuntament i de l’arquitecte, entre l’1
de novembre de 2019 i el 31 de desembre de 2020.
13- Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant una instància facilitada per l’Ajuntament de Muro i
hauran de contenir les dades necessàries per a la correcta identificació de la persona. A les instàncies
s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:
a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
b) Certificat d’empadronament, amb indicació dels anys de resident al municipi.
c) Fotocòpia de la llicència urbanística, dels certificats de final d’obra o del c ontracte o
escriptura de compravenda de l’habitatge.
d) Declaració responsable en la qual el sol·licitant faci constar la voluntat de dedicar
l’habitatge a residència familiar i habitual durant un mínim de 5 anys, a partir de la
data de concessió de la subvenció.
e) Compte bancari al qual s’hagi de realitzar la transferència de l’ajut.
f) Declaració de renda i patrimoni dels peticionaris, o, en el seu defecte, certificat
d’imputacions d’IRPF any 2020.
g) Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries
14- Els ajuts seran aprovats per la Junta de Govern, previ informe de la Comissió de Comptes i
Hisenda.
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15- L’import dels ajuts concedits seran abonats per l’Ajuntament de Muro als beneficiaris mitjançant

transferència bancària.
16- Correspon a la Junta de Govern la interpretació d'aquestes bases.

3. Acords urgents
3.1. Urbanisme i Obres
3.1.1. Exp. 1748/2021, Aprovació del PSS de l'obra consistent en la millora de l'asfaltat a
diversos carrers de Muro i de la Platja de Muro.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vist el Pla de seguretat i salut de l’obra "millora de l’asfaltat a diversos carrers de Muro i de la
Platja de Muro", presentat per l’empresa Obras y pavimentaciones MAN, S.A.U., amb CIF
A07017874.
Vist l’informe favorable de data 14.10.2021 signat per Miquela Costa Ramis, coordinadora de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra "millora de l’asfaltat a diversos carrers de Muro i de la
Platja de Muro" en el qual proposa a l’Ajuntament de Muro aprovar el Pla de seguretat i salut de
l’esmentada obra.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra "millora de l’asfaltat a diversos carrers de Muro
i de la Platja de Muro".
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa Obras y pavimentaciones MAN, S.A.U., i al
coordinador de seguretat i salut, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
3.2. Transports
3.2.1. Escrit de la Sra. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx de sol·licitud d'autorització de canvi de
vehicle i canvi de places ( llicència taxi núm.2)
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vist l’escrit de la senyora xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx de data 14 d’octubre de 2021 (R.E. núm.
4341) de sol·licitud d’autorització de canvi de vehicle corresponent a la llicència de taxi núm. 2 de
Muro, substituint el vehicle marca NISSAN NV200 amb matricula 3271 JPL i núm. de bastidor
VSKTBAM20U0129651 de cinc places, pel vehicle marca FORD S-MAX, amb núm. de bastidor
WFOJXXWPCJMB28985 de set places.
Atesa l’Ordre del Conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es determinen els requisits
per a l‘expedició de les llicències d’autotaxi per a vehicles de fins a set places, comptant la persona
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que condueix, a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 35 de 23.03.2017).
La interessada acredita el compliment dels requisits establerts a l’esmentada Ordre.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1- Autoritzar, el canvi de vehicle corresponent a la llicència de taxi núm. 2 de Muro, substituint el
vehicle marca NISSAN NV200 amb matricula 3271 JPL i núm. de bastidor
VSKTBAM20U0129651 de cinc places, pel vehicle marca FORD S-MAX, amb núm. de bastidor
WFOJXXWPCJMB28985 de set places.
2- Concedir autorització per a 7 places corresponent a la llicència de taxi núm. 2 de Muro.
3- Notificar el present acord a la persona interessada pel seu coneixement i els efectes oportuns.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:40
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

