
Ajuntament de Muro

ACTA     DE     LA     SESSIÓ     DE     JUNTA     DE     GOVERN     LOCAL  

Codi: JGL2022/3
Data: 18 de gener de 2022

A les 08:05 hores, es reuneix la Junta de Govern Local per efectuar una sessió extraordinària.

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 la sessió de 10/01/2022.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Ajuda Formació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per l’import de 20,00€ en 
concepte d’ajuda per a estudis a la Sra.  xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx.xxx.339-M).

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Sol·licitud d’ajornament de pagament del primer plaç del cànon anual 2021-2022 del 
Bar Poliesportiu.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Aprovar l’ajornament de pagament per part de la Sra. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 43093243
Y, del primer plaç del cànon anual 2021-2022 del Bar Poliesportiu del Ajuntament de Muro, en
els termes següents:

2. Notificar aquest acord a l’empresa interessada, en compliment d’allò que estableix l’article 52.3
del Reglament general de recaptació. A la notificació s’advertirà al sol·licitant dels efectes que es
produiran cas de falta de pagament conforme als articles 48 i 54.

2.3. Educació i Joventut
2.3.1.Aprovació de model de conveni col·laboració  en matèria de subvencions per donar
suport a la joventut per a l’any 2022

Vista la convocatòria de subvencions per als ajuntaments de Mallorca fins a 50.000 habitants per 
donar suport a la joventut a l’any 2022.

Vist el model de conveni de col·laboració que literalment diu:

<<ANNEX VIII. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE
MALLORCA I L’AJUNTAMENT/ENTITAT MENOR D............................................... PER DUR
A TERME ACTUACIONS RELATIVES A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER
ALS AJUNTAMENTS DE MALLORCA FINS A 50.000 HABITANTS PER DONAR SUPORT A
LA JOVENTUT A L’ANY 2022.

Parts

[Nom    i    llinatges]...............................................................,     conseller     executiu     del
Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local del Consell de Mallorca,
en nom i representació del Consell de Mallorca, en virtut de l’article 1.d del Decret la
Presidència pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca.

[Nom i llinatges]...........................................................................................................,
batle/batlessa de [nom de l’entitat o ajuntament]
..............................................................................................., en virtut de l’acord el Ple
de..........de........de............

Antecedents

1. El Consell Executiu del Consell de Mallorca en acord de         de                                       
de 2022 va aprovar la convocatòria   de   subvencions   per   als   ajuntaments   de   Mallorca 
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fins a 50.000 habitants per donar suport a la joventut a l’any 2022.

2. En el marc d’aquesta convocatòria de subvencions, a l’Ajuntament/entitat menor
d.................................................. se li va concedir una subvenció per un import de

.......................................... euros per dur a terme les següents actuacions:

..........................................................................................................................

3. En el mateix acord d’aprovació de la convocatòria el Consell Executiu del Consell de
Mallorca,   aprovà   aquest   conveni   per   subscriure    amb    tots   els   ajuntaments   beneficiaris
de les subvencions per als ajuntaments de Mallorca fins a 50.000 habitants per donar
suport a la joventut a l’any 2022.

L’Ajuntament d.....................................,mitjançant   l’acord   de   l’òrgan   competent   de   ............
d...................de..........................va aprovar el text d’aquest conveni.

4. La disposició addicional segona   de   l’Ordenança   general   de   subvencions   del   Consell
de Mallorca   aprovada   per   acord del   Ple del   23 de desembre   de 2016 (BOIB   núm. 21,
de 18 de febrer de 2017), modificada per acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB
núm. 96, de 4 d’agost de 2018) recull que:«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.»

5. Segons el que es preveu en aquesta   disposició   addicional   segona,   la   naturalesa
d’aquest conveni és regular les obligacions, el desenvolupament de les actuacions i
la   justificació   de   les   despeses   derivades   de   la   subvenció   abans   esmentada   concedida
pel Consell de Mallorca a l’Ajuntament
d...........................................................................…

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

1. 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/entitat menor
d.........................................................    per    a    actuacions    relatives    al    suport    a     la
joventut,   en   el   marc   de   la   convocatòria   de   subvencions   del   Consell   de   Mallorca   per
a l’any 2022.

2. L’Ajuntament d......................................................... ha rebut la subvenció per dur
a terme les actuacions següents:
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..............................................................................................................

3.     L’Ajuntament/entitat      menor      d.........................................................,      com      a
beneficiari de la subvenció,   es   compromet   a   complir   totes   i   cadascuna   de   les
obligacions   previstes   en   la   convocatòria   de   subvencions,    tant    les    de    tipus
administratiu com   les   de   tipus   tècnic,   i   molt   especialment   es   compromet   a   dur   a
terme les actuacions subvencionades i a presentar   la   justificació   de   les   despeses   al
Consell Insular de Mallorca fins al 31 de gener 2023 o en el cas que la concessió de
les subvencions sigui en una data   posterior,   dins   el   termini   de   deu   (10)   dies,
comptadors des   de   l’endemà   de   rebre   la   notificació   de   la   concessió   de   les
subvencions.

4. La    justificació    de    les    actuacions    subvencionades    a    l’Ajuntament
d..............................., d’acord amb la disposició addicional segona de l’Ordenança general de
subvencions    del    Consell    de    Mallorca,    s’ha    de    fer    amb     la     presentació     al
Consell de Mallorca per part de l’entitat beneficiària de la documentació següent:

- Una memòria tècnica de les actuacions fetes objecte de la subvenció signada per   un
tècnic o tècnica responsable en   la   matèria,   amb   el   vistiplau   del   batle   o   la   batlessa.
S’hi ha   d’adjuntar   documentació   (fotografies,   cartells...)   que   demostri   la   realització   de
les activitats i/o projectes, l’edat dels participants, la data i el suport del Consell    de
Mallorca a través del logotip. (Annex V)

- Un informe emès per l’interventor o interventora de l’entitat    beneficiària,    amb   el
vistiplau del batle o la batlessa que acrediti la veracitat    i    la    regularitat    de    la
documentació justificativa de la subvenció. (Annex VI)
- Un certificat emès pel secretari o secretària de   l’entitat   local,   amb   el   vistiplau   del
batle o la batlessa que acrediti que l’activitat s’ha duit a terme i que s’ha complit la
finalitat de la subvenció. (Annex VII)

5. Aquest conveni finalitzarà en acabar les actuacions subvencionades i en haver-se fet
els pagaments de la subvenció a l’Ajuntament d...............................................

Com a mostra de conformitat, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d
............................................................................. signam aquest conveni per
duplicat, en data de signatura electrònica.>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1.-    Aprovar    el    model    de    conveni    de    col·laboració     entre     el     Consell     de
Mallorca i l’ajuntament de Muro per dur a terme actuacions relatives a la convocatòria de
subvencions per als ajuntaments de Mallorca fins a 50.000 habitants per donar suport a la joventut a
l’any 2022.

2.- Comunicar el present acord al Consell de Mallorca, per al seu coneixement i als efectes 
oportuns.
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En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, l’Alcalde donà per acabada la sessió a les 08:30
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

El batle El secretari
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