Ajuntament de Muro

ACTA DE LA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Codi: JGL2021/48
Data: 9 de desembre de 2021

A les 08:05 hores, es reuneix mitjançant videoconferència la Junta de Govern Local per efectuar
una sessió extraordinària.
Assisteixen:
Antoni Serra Sastre, batle-president
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:
Miguel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle
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 la sessió de 29/11/2021.
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Pròrroga excedència voluntària.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r. Autoritzar la pròrroga d’excedència voluntària per prestació de servies al sector públic a la Sra.
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx.xxx.619-C) des de dia 02 de desembre de 2021 fins
dia 02 d’abril de 2022.
El treballador/a que es trobi en situació d’excedència per interès particular no percebrà retribucions,
ni li serà computable el temps que romangui en aquella situació a efectes d’ascensos, triennis i drets
en el règim de la seguretat social que li sigui d’aplicació.
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2n. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.2.1. Concessió de subvencions nominatives a la Associació tercera edat Verge de Lluc,
Associació Segona Edat ni figa ni Raïm, Parròquia Sant Albert Magne i Parròquia Sant Joan
Baptista, Asociación Española contra el Cancer.
La Regidoria de Cultura amb l’objectiu de fomentar la cultura exercint la competència de foment de
la cultura i de equipament cultural recollida en l’article 25 de la LRBRL, va consignar al pressupost
2021 una subvenció nominativa a les associacions esmentades.
L’article 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions estableix que l’acte de concessió tindrà el caràcter de bases
reguladores als efectes de la Llei General de Subvencions.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer. Concedir la següent subvenció nominativa amb els requisits i condicions que a continuació
es detallen:
beneficiari
ASS. TERCERA EDAT VERGE DE LLUC

Import
2.500,00
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ASSOCIACIÓ SEGONA EDAT NI FIGA NI RAïM
PARRÒQUIA SANT ALBERT MAGNE
PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA
ASOCIACION ESP. CONTRA EL CANCER

2.500,00
1.500,00
4.000,00
1.700,00

Condicions de les subvencions:
1. OBJECTE
L’objecte de la subvenció son activitats al terme municipal de Muro o fora d'aquest en el cas que es
consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat, i que complementin i-o supleixin la
competència municipal.
Seran subvencionables les activitats culturals programades i relacionades amb les arts escèniques i
plàstiques, les ciències, les lletres, la música, les xerrades, col·loquis, cursos i conferències,
activitats d’oci i temps lliure, així com les activitats de restauració i conservació d’edificis destinats
al culte, obres d'art, dins l’àmbit de les competències de les Regidories de Cultura.
2. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA.
Per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció
existeix crèdit adequat i suficient als pressuposts i partides pertinents de l’any 2021.
3340.48911
3340.48912
3360.78901
3360.78905
3110.48910

ASS. TERCERA EDAT VERGE DE LLUC
ASSOCIACIÓ SEGONA EDAT NI FIGA NI RAïM
APORTACIÓ PARRÒQUIA SANT ALBERT MAGNE
APORTACIÓ PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA CANCER

2.500,00
2.500,00
1.500,00
4.000,00
1.700,00

3. COMPATIBILITAT DE LA SUBVENCIÓ AMB ALTRES AJUDES QUE PUGUIN
OBTENIR-SE PER AL MATEIX FI.
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb altres ajudes o subvencions
concedides per altres administracions públiques o ens privats, si l’import total subvencionat per les
administracions públiques no supera el cost total de l’activitat.
Les entitats beneficiàries tenen l’obligació de comunicar a l’Ajuntament l’obtenció de qualsevol
subvenció o ajuda per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol administració o ens privat,
siguin nacionals o internacionals.
4. TERMINIS I FORMA DE PAGAMENT
El pagament es realitzarà una vegada justificada per part del beneficiari el compliment de la finalitat
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de la subvenció i de les despeses realitzades, mitjançant transferència bancària.
La data màxima de pagament és el 31 de desembre de 2021
5. TERMINI DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
Abans del 16 de desembre de 2021.
6. FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ.
Modalitat de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa (Art. 72 Reglament Llei
General de Subvencions).
Documentació a aportar:
11. Memòria de actuació justificativa de les activitats realitzades.
12. Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades formada per:
 Relació de les despeses de l’activitat, import, data de emissió de la factura i data
de pagament.
 Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil i
documentació acreditativa del pagament.
 Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat
subvencionada amb indicació de l’import i la seva procedència.

7. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL A PRESENTAR.
Declaració que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció.
Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Certificat bancari de les dades del compte corrent de l’entitat on se sol·licita que s’efectuï
l’ingrés de la subvenció que, si s’escau, es concedeixi. Si ja han estat beneficiaris
d’alguna subvenció per part de l’Ajuntament de Muro, aquesta documentació no s’ha
de tornar a presentar.
RELACIÓ DE JUSTIFICANTS
FACTURA

NÚMERO

DATA

QUANTITAT

DATA
ACTIVITAT
PAGAMENT
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TOTAL:
Aquest compte justificatiu correspon al cost total definitiu de l'ajuda a dalt indicada, els justificants
de la qual s'adjunten annexos en aquesta relació.
Muro, a de
de 2021
El/la representant del centre o entitat

DECLARACIÓ
D/ña.
DNI num.
municipi, en qualitat de
Telef.

i domicili al

d’aquest
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DECLARO que no hi ha cap causa de prohibició per rebre la subvenció adreçada activitats
culturals programades i relacionades amb les arts escèniques i plàstiques, les ciències, les lletres, la
música, les xerrades, col·loquis, cursos i conferències, activitats d’oci i temps lliure, així com les
activitats de restauració i conservació d’edificis destinats al culte.
I perquè consti, signa la present a Muro, a

de

de 2021»

Segon. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. 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
18.819,79 euros.
2n.- Aprovar la despesa corresponent a les adjudicacions de les contractacions amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries relacionades.
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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.
2.3.2. 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
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 115,00 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.
2.3.3. Resolució de la convocatòria pública de subvencions relatives a activitats esportives i
foment de l’esport per a l’exercici 2021
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Muro, en sessió ordinària de dia 27 de setembre de
2021, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions relatives a
activitats esportives i foment de l’esport per a l’exercici 2021.
Vistes les instàncies presentades per les entitats esportives i/o associacions esportives locals, i per
particulars i un cop revisada la documentació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer. Admetre les següents entitats presentades:
CLUB BASQUET MURO-G07687338
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MOTO
CLUB
MURO-G07572050
CLUB VOLEIBOL MURO-G57481970
CLUB DEPORTIVO MURENSE-G07485154
ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE MURO «LA BECADA»-G07487432
SA RIBA CLUB TRIATLÓ-G57749392
Segon. No admissió de les següents entitats i particulars:
FOOT-BALL CLUB MURENC ATLÈTIC – G07836562. Per no complir amb «Tercera. Beneficiaris
B) Requisits per enitats esportives sense esportistes en edat escolar», ates que no han realitzat
activitat periòdica en la temporada 2020-2021 perquè la normativa COVID d’aplicació no els ho ha
permès i no compleixen amb «Cinquena. Criteris. Llicencies esportives» doncs juguen una
competició d’empreses no federativa.
CATALINA CRESPÍ BUÑOLA – 18222224 Z.. No és objecte d’aquesta convocatòria, i no complir
amb «Tercera. Beneficiaris C) Requisits per a esportistes individuals», doncs practiquen esport amb
una entitat municipal que ja sol·licita subvenció.
BALTASAR MORAGUES PUJOL – 43110389V.No és objecte d’aquesta convocatòria, i no complir
amb «Tercera. Beneficiaris C) Requisits per a esportistes individuals», doncs practiquen esport amb
una entitat municipal que ja sol·licita subvenció.
Tercer. Aprovar els següents resultats de la baremació:
ENTITAT CIF IMPORT
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CLUB BASQUET MURO

G07687338

7.308,99 €

MOTO CLUB MURO

G07572050

6.651,27 €

CLUB VOLEIBOL MURO

G57481970

13.700,42 €

CLUB DEPORTIVO MURENSE

G07485154

22.019,32 €

SA RIBA CLUB TRIATLÓ

G57749392

1.074,98 €

ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE
MURO «LA BECADA»

G07487432

3.341,02 €

Quarta. Autoritzar i disposar els imports a les entitats i associacions que es relacionen a continuació:
-CLUB BASQUET MURO, amb CIF G07687338, l’ajut per a la realització de programes i
activitats de promoció i participació esportiva per un import de 7.308,99 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3410.48900.
L’entitat CLUB BASQUET MURO ha justificat la totalitat de la subvenció.
-MOTO CLUB MURO, amb CIF G07572050, l’ajut per a la realització de programes i activitats
de promoció i participació esportiva per un import de 4.988,37 € , amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3410.48900.
L’entitat MOTO CLUB MURO ha justificat la totalitat de la subvenció.
-CLUB VOLEIBOL MURO, amb CIF G57481970, l’ajut per a la realització de programes i
activitats de promoció i participació esportiva per un import de 13.123,78 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3410.48900.
L’entitat CLUB VOLEIBOL MURO ha justificat la totalitat de la subvenció.
-CLUB DEPORTIVO MURENSE, amb CIF G07485154, l’ajut per a la realització de programes i
activitats de promoció i participació esportiva per un import de 22.019,32 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3410.48900.
L’entitat CLUB DEPORTIVO MURENSE ha justificat la totalitat de la subvenció.
-SA RIBA CLUB TRIATLÓ, amb CIF G57749392, l’ajut per a la realització de programes i
activitats de promoció i participació esportiva per un import de 1.074,98 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3410.48900.
L’entitat SA RIBA CLUB TRIATLÓ ha justificat la totalitat de la subvenció.
-ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE MURO «LA BECADA», amb CIF G07487432, l’ajut
per a la realització de programes i activitats de promoció i participació esportiva per un import de
3,341,02 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3410.48900.
L’entitat ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE MURO «LA BECADA» ha justificat la totalitat de
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la subvenció.

Cinquè. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels imports i a les entitats que es relacionen
a continuació:
-CLUB BASQUET MURO, amb CIF G07687338, l’ajut per a la realització de programes i
activitats de promoció i participació esportiva per un import de 7.308,99 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3410.48900.
-MOTO CLUB MURO, amb CIF G07572050, l’ajut per a la realització de programes i activitats
de promoció i participació esportiva per un import de 4.988,37 € , amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3410.48900.
-CLUB VOLEIBOL MURO, amb CIF G57481970, l’ajut per a la realització de programes i
activitats de promoció i participació esportiva per un import de 13.123,78 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3410.48900.
-CLUB DEPORTIVO MURENSE, amb CIF G07485154, l’ajut per a la realització de programes i
activitats de promoció i participació esportiva per un import de 22.019,32 €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 3410.48900.
-SA RIBA CLUB TRIATLÓ, amb CIF G57749392, l’ajut per a la realització de programes i
activitats de promoció i participació esportiva per un import de 1.074,98 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 3410.48900.
-ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE MURO «LA BECADA», amb CIF G07487432, l’ajut
per a la realització de programes i activitats de promoció i participació esportiva per un import de
3,341,02 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3410.48900.
Sisè. Notificar aquest acord a les entitats interessades, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
2.3.4. Aprovació 1 certificació obra <<Substitució gespa camp futbol>>
Vist que la Junta de Govern Local de 30 d’agost de 2021 va adjudicar l’obra “Substitució gespa
camp futbol”
Vista la certificació d’obra presentada per la direcció d’obra.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la 1ª certificació d’obra “Substitució gespa camp futbol” presentada per la
directora de l’obra, Sra. Miquela Costa Ramis.
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SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:
- FIELDTURF POLIGRAS, S.A., amb NIF A58653676, 1ª certificació de l’obra “Substitució gespa

camp futbol” factura núm. 2010331 de data 22.11.21, per un import de 162.874,05€, (1ª certificació
134.606,65 + IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.63307.
2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Aprovació conveni col·laboració AJUNTAMENT DE MURO i FONS MALLORQUÍ
DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Vista la proposta de conveni de col·laboració que literalment diu:
Conveni entre l’Ajuntament de Muro i el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació,
que estableix les condicions de l’atorgament, gestió i justificació de la subvenció directe,
pel finançament de les accions i projectes descrits en les Línies d’Actuació 2021 del
Fons Mallorquí,
Parts
Antoni Serra Sastre amb D.N.I. 78202333 X , batle de Muro amb NIF P0703900A i
amb domicili a la plaça Compte d’Empúries, 1 de Muro (CP 07440), en nom i representació
de l’Ajuntament de Muro.
La Sra. Maria Antònia Mulet Vich amb DNI 43030608T, batlessa d’Algaida i per això,
Presidenta i representant legal l’associació Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació
(Fons Mallorquí d’ara endavant) amb CIF G57290140 i domicili al carrer del General Riera,
113 de Palma (CP 07010).
Ambdues parts ens reconeixem mútuament plena capacitat jurídica per
formalitzar aquest Conveni, i ho fan tenint en compte els antecedents i clàusules que
s’estableixen a continuació.
Antecedents
1. L’Estat espanyol subscrigué la 34 sessió de l’Assemblea General de les Nacions
Unides de 1980 en la que es va acordar destinar el 0,7% del producte interior
brut per ajuda al desenvolupament dels països empobrits.
2. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat mitjançant la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer, a l’article 105 estableix que els poders públics de les
Illes Balears han de vetllar per fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el
respecte dels drets humans i la cooperació per al desenvolupament amb els
països i les poblacions estructuralment menys desenvolupades, amb la finalitat
última
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d’erradicar la pobresa.

3. La Llei 9/2005, de 21 de juny, de Cooperació per al desenvolupament, en
l’article 29.1.b, reconeix de forma expressa al Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació com a agent de la Cooperació per al Desenvolupament.
4. El Fons Mallorquí es constituí, en data 19 d’octubre de 1993 amb l’objectiu de
coordinar les ajudes de les Administracions Públiques de Mallorca als països
empobrits perquè fos més eficaç la cooperació i l’esforç de solidaritat del poble
mallorquí envers els països desenvolupats.
5. És un dels objectius del Fons Mallorquí promoure que les institucions públiques
mallorquines col·laborin en tasques de cooperació per al desenvolupament i hi
destinin un percentatge del seu respectiu pressupost, tendint cap al 0,7%
recomanat per Nacions Unides.
6. Dia 28 de maig de 1998 l’Ajuntament de Muro aprovà la seva incorporació com a
soci al Fons Mallorquí, adquirint el compromís de lliurar, amb càrrec als crèdits
consignats per aquesta finalitat, una aportació anual per finançar l’execució de
projectes de cooperació i les accions incloses en Línies d’actuació que anualment
aprova l’Assemblea del Fons Mallorquí, de la que forma part com a soci,
l’Ajuntament de Muro.
7. La trajectòria del Fons Mallorquí acredita les raons d’interès públic, social,
econòmic i humanitaris dels projectes i accions que aquesta associació du terme, i
per tant, es justifica la concessió directa de la subvenció atès el que disposen
els articles 22.2 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 67 del Reglament de la Llei de Subvencions aprovat per RD
887/2006, de 21 de juliol.
8. L’Ajuntament de Muro, complint amb els deures que té per la seva condició
de soci, en el pressupost de l’exercici 2021 compta amb la partida
pressupostària 2310.48916 dotada amb 1.700 € a nom del Fons Mallorquí.
Clàusules
1. Atorgament
El Dictamen de la Sindicatura de Comptes sobre la naturalesa jurídica de
les aportacions econòmiques anuals dels socis del Fons Mallorquí de 12 de
novembre de 2010, entre altres conclou que, com a conseqüència de l’aplicació de
la normativa de subvencions i de la de cooperació per al desenvolupament, el
règim jurídic i econòmic aplicable a les aportacions al Fons Mallorquí té importants
peculiaritats que possibiliten el seu atorgament de forma directa i la modulació de
les condicions mitjançant el corresponent conveni.
2. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de la concessió de la subvenció
per part de l’Ajuntament de Muro al Fons Mallorquí per contribuir a les finalitat
de

Ajuntament de Muro

l’associació de la qual l’ajuntament n’és soci, i a les línies d’actuació aprovades
per l’Assemblea del Fons Mallorquí per a l’any 2021.

3. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del present conveni és Mallorca
4. Condicions econòmiques

a. L’aportació econòmica de l’Ajuntament de Muro amb càrrec a la

partida pressupostària 2310.48916 del vigent pressupost de despeses per
a l’any 2021, aprovat en sessió plenària de dia 25.02.2021, per un import de
1.700 euros.

b. La concessió de la subvenció es farà per concessió directe, tal i com
preveu l’article 22.2 de la LGS i l’article 7 del Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Subvencions

c. Aquesta subvenció es tendrà la consideració de subvenció no reintegrable
i no finalista, segons els que estableix el Reial decret 1491/2011, de 24
d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla general de
comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla
d’actuació de les entitats sense fins lucratius.
5. Justificació de la subvenció
L’article 30 de la LGS i l’article 39 del TRLS estableixen la forma de justificació de
la subvenció. A més, el Dictamen de la Sindicatura de Comptes sobre la naturalesa
jurídica de les aportacions econòmiques anuals dels socis del Fons Mallorquí de 12 de
novembre de 2010 contempla que, les característiques de les aportacions al Fons
Mallorquí permeten l’aplicació bé de la justificació a través d’estats comptables.
Per tot això, s’estableix que la justificació de la subvenció que preveu aquest conveni
es farà mitjançant la presentació dels Estats Comptables, de l’informe dels
projectes on s’ha consignat l’import de la subvenció i d’un resum dels projectes i
accions dutes a terme. Es consideraran com a estats comptables, els Comptes Anuals
de l’entitat i el corresponent informe d’Auditoria, realitzat per un Censor Jurat de
Comptes, inscrit al Registre Oficial d’Auditors de Comptes depenent de
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
6. Terminis per justificar i pagar la subvenció
Atès el previst als articles 34.4 de la Llei 38/2003 General de Subvencions, l’article 88.2
del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei
General de Subvencions i l’art. 15 del Reial Decret 794/2010, de 16 de juny, pel que es
regulen les subvencions i ajudes en l’àmbit de la cooperació internacional, la
subvenció es pagarà, en la seva totalitat, per anticipat, una vegada signat el
present conveni.
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No serà necessari, atès el que disposa l’art. 15.3 del Reial Decret 794/2010, de 16
de juny, pel que es regulen les subvencions i ajudes en l’àmbit de la cooperació
internacional, la constitució de garanties.
El Fons Mallorquí presentarà a l’Ajuntament de Muro l’informe objecte de la justificació
de la subvenció abans de la finalització del primer trimestre de l’any 2022, si per
causes inesperades no es pogués complir el termini, l’entitat haurà de sol·licitar
una pròrroga en el termini de presentació de la justificació.

7. Patrocini
El Fons Mallorquí es compromet a esmentar la col·laboració de l’Ajuntament de Muro
en la publicitat que aquesta entitat emeti, dels projectes i accions finançades amb la
subvenció.
8. Competència jurisdiccional
Per a tot allò que no es disposi expressament en el text del conveni serà d’aplicació
la Llei 38/2003 General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
que s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, la llei 23/1998, de 7 de
juliol, de Cooperació Internacional al desenvolupament, el Reial Decret 794/2010, de
16 de juny, pel que es regulen les subvencions i ajudes en l’àmbit de la cooperació
internacional, la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament i el
Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de subvencions. A més del Dictamen de la Sindicatura de Comptes sobre la
naturalesa jurídica de les aportacions econòmiques anuals dels socis del Fons
Mallorquí de 12 de novembre de 2010.
Les parts es comprometen a intentar resoldre, de comú acord, les diferències que
poden sorgir en l’aplicació i/o interpretació d’aquest Conveni, que té caràcter
administratiu. En tot cas, les discrepàncies que, eventualment, se’n puguin derivar,
s’han de sotmetre a l’odre jurisdiccional contenciós administratiu.
I prova de conformitat, es signa aquest conveni per duplicat

El batle de Muro
Antoni Serra Sastre
Vich Data

La Presidenta del Fons Mallorquí
Maria
Antònia
Mulet

La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda:
1er- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ Ajuntament de Muro i el Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, que estableix les condicions de l’atorgament, gestió i justificació de la
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subvenció directe, pel finançament de les accions i projectes descrits en les Línies d’Actuació 2021
del Fons Mallorquí.
2n- Comunicar el present acord a la part interessada, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
2.5. Urbanisme i Obres
2.5.1. Exp. 85/2016, Isabel Maria Riutort Vives, llicència d'ocupació o de primera utilització,
per a construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer Doctor Oliver, 10.
Examinat l'expedient d'obres núm. 85/2016, del que és promotora la SRA. ISABEL MARIA
RIUTORT VIVES, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm.
1519, de data 5 de juny de 2018, sol·licita llicència urbanística d’ocupació o de primera utilització,
per a les obres de CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al
carrer DOCTOR OLIVER, 10, (REF. CAD. 4791822ED0949S0001PF), d'aquest terme municipal.
Vist l'informe tècnic, de data 18 de novembre 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, 23 de novembre de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la Sra. ISABEL MARIA RIUTORT VIVES, la llicència urbanística d’ocupació

o de primera utilització, de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm.
85/2016, consistents en la CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, al carrer DOCTOR OLIVER, 10.
2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

2.5.2. Exp. 6/2016, Martin Küster, per a llicència urbanística d'ocupació o de primera
utilització, per a construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, i modificacions, a la
parcel·la 292 del polígon 13.
Examinat l'expedient d'obres núm. 6/2016, del que és promotor el SR. MARTIN KÜSTER, el qual,
mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 706, de data 5 de març de
2021, sol·licita llicència d’ocupació o de primera utilització, per a les obres de CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA, I MODIFICACIONS, a la
PARCEL·LA 292, DEL POLIGON 13, (REF. CAD. 07039A013002920000SS), d'aquest terme
municipal.
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Vist l'informe tècnic, de data 25 de novembre de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal,
segons el qual, en linies generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.
Vist l'informe, de data, 26 de novembre de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i
Activitats. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al Sr. MARTIN KÜSTER, la llicència d’ocupació o de primera utilització, de les

obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm. 6/2016, consistents en la
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AMB PISCINA, I
MODIFICACIONS, a la PARCEL·LA 292, DEL POLIGON 13.
2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

2.5.3. Exp. 242/2019, Mocai Holiday Rentals, S.L., llicència urbanística, per a construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina, i demolició de diverses edificacions agrícolas, a la
parcel·la 124, del polígon 11. (projecte bàsic).
Examinat l'expedient d'obres núm. 242/2019, del que és promotora l’entitat MOCAI HOLIDAY
RENTALS, SL, representada pel Sr. Antonio Molinas Tortell, el qual, mitjançant escrit registrat
d'entrada, en aquest Ajuntament amb el núm. 225, de data 28 de gener de 2019, sol·licita llicència
municipal d'obres, per a CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, PISCINA I
DEMOLICIÓ DE DIVERSES EDIFICACIONS AGRÍCOLES, a la PARCEL·LA NÚM. 124, DEL
POLÍGON 11, (REF. CAD. 07039A011001240000SP), d'aquest terme municipal, segons projecte
bàsic, redactat per l’arquitecte Joan Oliver Fornés (Oliver Arquitectura, SLP), de data gener de
2019, sense visar, projecte de demolició parcial d'edificacions auxiliars, visat pel COAIB amb núm.
11/02786/20, de data 19 de març de 2020, document d'esmena de deficiències i nou plànol 2/05, en
data març 2020, document d'esmena de deficiències i 1/02 i 2/02, visats pel COAIB amb núm.
11/05496/20, de data 23 de juny de 2020, i annex a la memòria urbanística visat pel COAIB amb
núm. 11/04018/21, de data 22 d’abril de 2021.
Resultant que els terrenys on es preveu executar les obres estan situats en sòl rústic.
Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.
Atesa la resolució de la consellera executiva de Territori del Consell de Mallorca, de la Direcció
Insular d’Urbanisme, Departament de Territoni, de data 1 d’octubre de 2020.
Atès el dictamen favorable de la Comissió de Casc Històric i Catàleg de data 15 d’octubre de 2020.
Vist l'informe tècnic, de data 25 de novembre de 2021, emès per l’arquitecta tècnica municipal,
segons el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
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Vist l'informe, de data 26 de novembre de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda::
1. Concedir a la l’entitat MOCAI HOLIDAY RENTALS, SL, representada pel Sr.

Antonio Molinas Tortell, la llicència urbanística, per a la CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, PISCINA I DEMOLICIÓ DE
DIVERSES EDIFICACIONS AGRÍCOLES, a la PARCEL·LA NÚM. 124, DEL
POLÍGON 11, núm. 242/2019, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les
condicions generals.
2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a la

resolució de la consellera executiva de Territori del Consell de Mallorca, de la Direcció
Insular d’Urbanisme, Departament de Territoni, de data 1 d’octubre de 2020, i al dictamen
favorable de la Comissió de Casc Històric i Catàleg de data 15 d’octubre de 2020, els quals
formen part de l’expedient i s’adjunten còpies, i amb les següents condicions:
a) Amb la condició que es compleixin els condicionants que disposa l’article 2 del
Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística i la
norma 5.1.07 del Pla general.
b) Amb la sol·licitud de llicència d’ocupació o de primera utilització de les obres
preteses, si escau, s’haurà d’aportar el justificant d’haver presentat la declaració
responsable sobre l’adequació del sistema autònom de depuració previst davant
la Direcció General de Recursos Hídrics.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 323.731,80 €., amb la taxa pagada de

1.878,66 €, la taxa a pagar de 63,72 €, i l’ICIO a pagar de 7.963,80 €.
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:
a) Assumeix de la direcció d’execució material per arquitecte tècnic.
b) Estudi de seguretat i salut, si escau.
c) Nomenament d’empresa constructora i TC1, TC2 o rebut d’autònom.
d) Justificant d’haver dipositat la fiança al Consell de Mallorca per a la gestió de
residus.
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2.5.4. Exp. 753/2020, Damiana Sastre Mateu, llicència urbanística, per a reforma i ampliació
d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina, i legalització de canvis de coberta i reforma
d'edificacions en el solar, al carrer Colomer, 5.
Examinat l'expedient d'obres núm. 753/2020, del que és promotora la SRA. DAMIANA SASTRE
MATEU, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 940 de
data
18 d’abril de 2020, sol·licita llicència municipal d'obres, per a REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, CONSTRUCCIÓ DE PISCINA I
LEGALITZACIÓ DE CANVIS DE COBERTA I REFORMA D’EDIFICACIONS EN EL SOLAR,
al carrer COLOMER, 5, (referència cadastral núm. 4685106ED0948N0001MS), d'aquest terme
municipal, segons modificació de projecte bàsic i executi redactat pels arquitectes Sr. Pau del
Campo Montoliu, Sr. Rafael Capó Quetglas i Sr. Luca Lliteras Roldán (NORA Arquitectura, SLP),
de data novembre de 2021, visat pel COAIB amb núm. 11/11361/21, de data 22 de novembre de
2021, i baix la direcció facultativa de l’arquitecte redactor del projecte.
Resultant que els terrenys on se projecten 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 30 de març de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
Ateses les resolucions de la presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de data 17 de
juny de 2021, de data 20 de juliol de 2021 i de data 29 de juliol de 2021.
Vist l'informe tècnic, de data 26 de novembre de 2021, emès per l’arquitecta tècnica municipal,
segons el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 29 de novembre de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la SRA. DAMIANA SASTRE MATEU, la llicència urbanística, per a

REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES,
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA I LEGALITZACIÓ DE CANVIS DE COBERTA I
REFORMA D’EDIFICACIONS EN EL SOLAR, al carrer COLOMER, 5, núm.
753/2020, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.
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2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions descrites a l’acord

favorable, de data 30 de març de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, i a les
resolucions de la presidenta de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de data 17 de juny
de 2021, 20 de juliol de 2021 i 29 de juliol de 2021, els quals formen part de l’expedient i
s’adjunten còpies, i amb les següents condicions:
a) Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les normes 3.2.03 i 2.5.09 del Pla general i
a les condicions de seguretat que disposa l’annex I del Decret 145/1997 d’habitabilitat.
b) En la visita d’inspecció de les obres executades per a l’emissió de la llicència d’ocupació o de
primera utilització, si escau, es comprovarà que es tracti d’un únic habitatge.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 273.259,78 €., amb la taxa pagada de

1.177,91€, la taxa a pagar de 461,65 €, i l’ICIO a pagar de 6.722,19 €.
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.
2.5.5. Aprovació del PSS de l'obra consistent en la "millora de l'asfaltat de diversos camins
rurals"
Vist el Pla de seguretat i salut de l’obra "millora de l’asfaltat de diversos camins rurals", presentat
per l’empresa Hermanos Gost Simó SA, amb CIF A07245517 que actua mitjançant la seva
representant, senyora Joana Maria Gost Ballester, titular del DNI 78.208.685-Z.
Vist l’informe favorable de data 29.11.2021 signat per Miquela Costa Ramis, coordinadora de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra "millora de l’asfaltat de diversos camins rurals" 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 de diversos camins
rurals".
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Segon.- Notificar el present acord a l’empresa Hermanos Gost Simó SA, i al coordinador de
seguretat i salut, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
2.5.6. Expedient de contractació d’obres per a les instal·lacions de tractament d’aigua,
filtració piscina poliesportiu de Muro. Adjudicació del contracte.
Vist l’expedient de contractació tramitat, i vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 18 de
novembre de 2021 sobre adjudicació a favor de l’empresa ELECTRICA PUIGCERCOS S.A.U.,
amb NIF A07072911, per import de 160.889,22 euros (IVA inclòs).
Atès que l'empresa ha aportat la documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva.
Examinada la documentació, i de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona 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.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r- Adjudicar el contracte d’obres per a les instal·lacions de tractament d’aigua, filtració piscina
poliesportiu de Muro, amb una durada d’1 mes, prorrogable per 2 setmanes més, a l'empresa
ELECTRICA PUIGCERCOS S.A.U., amb NIF A07072911, per import de 160.889,22 euros (IVA
inclòs), amb les condicions que es detallen en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i
projecte tècnic.
2n- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
3r- Designar com a responsable del contracte a Miloud El Yazidi Haitof, enginyer tècnic municipal.
4r- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària, citant-la per a la signatura del contracte.
2.5.7. Renúncia contracte menor de le obres de Millora en la xarxa de drenatge del carrer
Oliver
Vista la resolució de Batlia de data 26 de juliol de 2021, relatiu a l’adjudicació del contracte menor
d’obra «Millores en la xarxa de drenatge del carrer Doctor Oliver» a l’empresa EXCAVACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS BOU S.L.
Vist l’escrit del Sr. Antonio Bou Bauzá, en representació de l’empresa EXCAVACIONES Y
OBRAS PÚBLICAS BOU SL, de data 26 de novembre de 2021, amb R.E. núm. 2021/5582,
mitjançant el que manifesta la renúncia a l’adjudicació de l’obra.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1r.- Acceptar la renúncia del Sr. Antonio Bou Bauzá de data 26 de novembre de 2021, amb R.E.
núm. 2021/5582, a l’adjudicació del contracte menor d’obra «Millores en la xarxa de drenatge del
carrer Doctor Oliver»
2n.- Notificar la present resolució a l’interessat, pel seu coneixement i als efectes oportuns.
2.5.8. Exp. 60/2018, Martin Cerdà Picó, llicència urbanística, per a legalització de demolició
de paret de tancament i construcció d'una nova i obres d'adequació, al carrer Fenicis, 3.
Examinat l'expedient d'obres núm. 60/2018, del que és promotor el SR. MARTÍ CERDÀ PICÓ, el
qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 3885, de data 21 de
setembre de 2021, sol·licita llicència urbanística, per a la LEGALITZACIÓ DE DEMOLICIÓ DE
PARET DE TANCAMENT I CONSTRUCCIÓ D’UNA DE NOVA I OBRES D’ADEQUACIÓ, al
carrer FENICIS, 3, (Ref. Cadastral núm. 5179914ED0957N0001MX), d'aquest terme municipal.
Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà.
Vist l'informe tècnic, de data 11 de novembre de 2021, emès per l’arquitecta tècnica municipal,
segons el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 16 de novembre de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir al SR. MARTÍ CERDÀ PICÓ, la llicència urbanística, per a LEGALITZACIÓ DE

DEMOLICIÓ DE PARET DE TANCAMENT I CONSTRUCCIÓ D’UNA DE NOVA I
OBRES D’ADEQUACIÓ, al carrer FENICIS, 3, núm. 60/2018, sol·licitada i abans descrita
d’acord amb les condicions generals.
2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de la norma 3.2.03 del Pla general.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 5.736,10 €., amb la taxa pagada de

34,42 €, i l’ICIO pagat de 79,42 €, i l’ICIO a pagar de 61,68 €.
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.
2.5.9. Exp. 56/2016, Joan Oliver Fornés i Maria Angels Massanet Serra, llicència urbanística,
per a modificacions en el transcurs de les obres d'ampliació de soterrani de l'habitatge
unifamiliar i piscina, a la parcel·la 411, del polígon 12.
Examinat l'expedient d'obres núm. 56/2016, del que son promotors el SR. JOAN OLIVER FORNES
I la SRA. MARIA ÀNGELS MASSANET SERRA, els quals, mitjançant escrit registrat d'entrada
en aquest Ajuntament, amb el núm. 849, de data 21 de març de 2016, sol·liciten llicència
urbanística, per a MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE
SOTERRANI DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA, a la PARCEL·LA 411, del
POLIGON 12, (REF. CAD.
07039A012004110000SH), d'aquest terme municipal, segons projecte tècnic, redactat per
l’arquitecte, Sr. Joan Oliver Fornés (Oliver Arquitectura, SLP), amb memòria (excepte annex
memòria urbanística), i plànols 11 a 16 del projecte modificació de plànols en el transcurs de les
obres i ampliació amb soterrani d’habitatge unifamiliar aïllada i piscina, visat pel COAIB amb núm.
11/02037/16, de data 18 de març de 2016, i documentació tècnica d’esmena de deficiències signada
pel mateix arquitecte, i visada pel COAIB amb núm. 11/10580/21, de data 27 d’octubre de 2021,
que inclou quadre de superfícies, annex memòria urbanística i plànols 1 a 10, que substitueixen els
anteriors amb la mateixa numeració, i baix la direcció facultativa de l’arquitecte redactor del
projecte.
Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl rústic.
Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.
Vist l'informe tècnic, de data 11 de novembre de 2021, emès per l’arquitecta tècnica municipal,
segons el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 17 de novembre de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir als SRS. JOAN OLIVER FORNES I MARIA ÀNGELS MASSANET SERRA, la

llicència urbanística, per a MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES
D'AMPLIACIÓ DE SOTERRANI DE L'HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA, a la
PARCEL·LA 411, del POLIGON 12, núm. 56/2016, sol·licitada i abans descrita d’acord
amb les condicions generals.
2. Amb la concessió de la llicència de modificacions en el transcurs de les obres, no

s’autoritzara cap altre element que els prevists en els projectes autoritzats.
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3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 51.363,20 €., amb la taxa pagada de

308,18 € i l’ICIO a pagar de 1.263,53 €.
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.
2.5.10. Exp. 199/2001, Catalina Pons Molinas, per a llicència urbanística d'ocupació o de
primera utilització, per a construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i enderroc, i
modificacions, al carrer Santa Anna, 30.
Examinat l'expedient d'obres núm. 199/2001, del que és promotora la SRA. CATALINA PONS
MOLINAS, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 3055,
de data 7 de juliol de 2021, sol·licita llicència urbanística d’ocupació o de primera utilització, per a
les obres de CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES,
ENDERROC I MODIFICACIONS, al carrer SANTA ANNA, 30, (REF. CAD.
4985315ED0948N0001GS), d'aquest
terme municipal.
Vist l'informe tècnic, de data 24 de novembre de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal,
segons el qual, en linies generals, les obres executades s’ajusten a la llicència atorgada.
Vist l'informe, de data, 25 de novembre de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i
Activitats. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a la Sra. CATALINA PONS MOLINAS, la llicència urbanística d’ocupació o de

primera utilització, de les obres objecte de l’expedient de llicència urbanística núm.
199/2001, consistents en la CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, ENDERROC I MODIFICACIONS, al carrer SANTA ANNA, 30.
2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

2.5.11. Exp. 193/2013, Jaime Font Peralta, llicència urbanística, per a modificacions en el
transcurs de les obres de construcció d'edifici destinat a habitatge plurifamiliar entre
mitgeres, local i aparcament, al carrer Fra Miquel Poquet, 19.
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Examinat l'expedient d'obres núm. 193/2013, del que és promotor el SR. JAIME FONT PERALTA,
el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el núm. 1622, de data 18 de
juny de 2020, sol·licita llicència urbanística, per a MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI DESTINAT A HABITATGE PLURIFAMILIAR
ENTRE MITGERES, LOCAL I APARCAMENT, al carrer FRA MIQUEL POQUET, 19, (REF.
CAD. 4387404ED0948N0001TS), d'aquest terme municipal, segons plànols i escrit, redactat per
l’arquitecte, Sr. Joan Oliver Fornés (Oliver Arquitectura, SLP), amb escrit i plànols “as built” visats
pel COAIB amb núm. 11/07006/18, de data 30 de juliol de 2018, document d’esmena de
deficiències signat pel mateix arquitecte i visat pel COAIB amb núm. 11/09749/21, de data 5
d’octubre de 2021 (inclou plànols 5/05, 1/06, 1/09, 3/06, 4/05, 2/09 i 4/06 que modifiquen i
substitueixen els presentats anteriorment) i document d’esmena de deficiències signat pel mateix
arquitecte de data 24 de novembre de 2021, i baix la direcció facultativa de l’arquitecte redactor del
projecte.
Resultant que els terrenys on se projecten 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 novembre de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
Vist l'informe tècnic, de data 25 de novembre de 2021, emès per l’arquitecta tècnica municipal,
segons el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 25 de novembre de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir

al SR. JAIME FONT PERALTA, la llicència urbanística, per a
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
D'EDIFICI DESTINAT A HABITATGE PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, LOCAL
I APARCAMENT, al carrer FRA MIQUEL POQUET, 19, núm. 193/2013, 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 novembre de 2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, el qual
forma part de l’expedient i s’adjunta còpia, i amb la següent condició:
a. S’hauran de complir els condicionants de la norma 3.2.02 del Pla general.
3. 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
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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.

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

obres.
2.5.12. Exp. 2020/2076 Joan Josep Rosselló Gaià i Mª del Mar Sacarés Seguí. Projecte bàsic i
executiu d'habitatge unifamiliar entre mitgeres a carrer Comunes de c'an Oliver 35
Examinat l'expedient d'obres núm. 2020/2076, del que és promotor el SR. JOAN JOSEP
ROSSELLÓ GAIÀ i la SRA. Mª DEL MAR SACARÉS SEGUÍ, els quals, mitjançant escrit
registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 2020-4342, de data 30/11/2020, sol·licita
llicència urbanística per a CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, a CR
COMUNES DE CAN OLIVER, 35 - (REF. CAD. 4285936ED0948S0001MB) d'aquest Terme
Municipal, segons projecte bàsic i d'execució, redactat per l’arquitecte Sr. BIEL PALOU
CANTALLOPS i visat pel COAIB, amb el núm. 11/11487/21 de data 24/11/2021, i baix la direcció
facultativa de l'arquitecte tècnic, Sr. JUAN PALOU CANTALLOPS.
Resultant que els terrenys on se projecten executar les obres estan situats en sòl urbà.
Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és de residencial.
Vist l’acord favorable, de data 03/11/2021, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.
Vist l'informe tècnic, de data 25/11/2021 , emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el qual el
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.
Vist l'informe, de data 25/11/2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
1. Concedir a el SR. JOAN JOSEP ROSSELLÓ GAIÀ i la SRA. Mª DEL MAR SACARÉS
SEGUÍ, la llicència urbanística de obres núm. 2020/2076, 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 i les descrites a l’informe favorable d’AESA de data 03/11/2021, el qual forma part de
l’expedient i s’adjunta còpia, amb les següents condicions:
- Que es compleixi la norma 3.2.03 del Pla general.
- En la declaració d'obra nova o de construcció s'haurà de regularitzar la discrepància que hi ha

entre la superfície de la parcel·la segons el Cadastral, el Registre de la Propietat i la real i actualitzar
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les dades públiques.
3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 195.650 €, amb la taxa pagada de 1.173€ i
l’ICIO a pagar de 4.812,99€.
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.
3. Acords urgents
3.1. Comptes i Hisenda
3.1.1. Expedient 28.2021 de transferències de crèdit
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

1. S’ha tramitat l’expedient núm.28/2021 de transferències de crèdit per a la modificació del
pressupost municipal.
2. L’interventor accidental informa favorablement l’expedient..
3. L’aprovació dels expedients de transferències de crèdit és competència de la Junta de Govern,
segons estableix la base 14 de les Bases d’execució del Pressupost.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Aprovar l’expedient núm. 28/2021 de transferències de crèdit entre les partides següents:
A) AUGMENT DE DESPESES
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

1710.21300
1730.22701

MAQUINÀRIA, INSTALACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE

1730.22100
2110.16000

ENERGIA ELECTRICA

9200.22100

ENERGIA ELECTRICA

9200.22799

ALTRES TREBALLS REALITZATS
PROFESSIONALS
JURÍDICS I CONTENCIOSOS

9220.22604
3360.22100
2300.22100

SEGURETAT

SEGURETAT SOCIAL

ENERGIA ELECTRICA
ENERGIA ELECTRICA

PER

ALTRES

EMPRESES

I

AUGMENT
12.075,96
14.041,97
246,36
33.902,45
6.808,17
27.243,15
8.234,38
2.968,41
6.831,67
112.352,52

Ajuntament de Muro

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

1510.78900

AJUT JOVES ADQUISICIÓ PRIMER HABITATGE

9320.22708
9420.46701

SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L’ENTITAT

3260.48906
2350.63200

SUBVENCIONS APIMAS I CENTRES

1650.22100

ENERGIA ELECTRICA

BAIXES
26.364,29
40.000,00
2.285,70
2.968,41
6.831,67
11.255,45

1730.22500

TRIBUTS ESTATALS

22.647,00

AL CONSORCI DE TECNOLOGIES DE MALLORCA

Reforma Residencia

112.352,52
L’import dels crèdits que es minoren coincideix amb els crèdits que s’incrementen i d’aquesta
manera queda anivellat el pressupost, així com imposa l’article 16.2 del RD 500/90, de 20 d’abril.
3.2. Esports
3.2.1. Aprovació 2 certificació obra << Substitució gespa camp futbol>>
La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.
Vist que la Junta de Govern Local de 30 d’agost de 2021 va adjudicar l’obra “Substitució gespa
camp futbol”
Vista la certificació d’obra presentada per la direcció d’obra.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Aprovar la 2ª certificació d’obra “Substitució gespa camp futbol” presentada per la
directora de l’obra, Sra. Miquela Costa Ramis.
SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:
- FIELDTURF POLIGRAS, S.A., amb NIF A58653676, 1ª certificació de l’obra “Substitució gespa
camp futbol” factura núm. 2010380 de data 30.11.21, per un import de 40.718,51€, (2ª certificació 33.651,66
+ IVA) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3420.63307.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:30
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

