
Ajuntament de Muro

EXTRACTE D’  ACTA     DE     LA     SESSIÓ     DE     JUNTA     DE  
GOVERN     LOCAL  

Codi: JGL2021/30
Data: 26 de juliol 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 d’actes anteriors

La Junta de Govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de data 19/07/2021.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Bestreta reintegrable. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Concedir al Sr.  xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx.xxx.295-S), una anticipació reintegrable
extraordinària de 6.000 euros a tornar en 24 mensualitats (250,00 cada mes), a comptar des del mes
següent al de la percepció de la bestreta, amb les següents condicions previstes a l’article 10.17 del
pacte del personal funcionari de l’Ajuntament de Muro:
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«No podran ser concedits nous préstecs o avançaments al mateix treballador, entre no s’hagin 
amortitzat els anteriors, si n’hi hagués, o hagin passat tres mesos des de la liquidació de l’anterior.

No es concediran excedències voluntàries a beneficiaris d’avançaments mentre els avançaments no
hagin estat reintegrats en la seva totalitat. En tots els casos els préstecs hauran de ser reintegrats
quan acabi la realització laboral amb l’Ajuntament de Muro o en el seu cas hauran de garantir la
devolució de forma fefaent.»

2n. Notificar el present acord a l´interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.2. 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 511,78 euros 
en concepte d’ajuda de formació al senyor xxxxx xxxxxx xxxxxxx 

2n. Notificar el present acord a l´interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Sol·licitud de reducció jornada en temps complet. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Desestimar la sol·licitud de la Sra. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx.xxx.539-K), personal laboral
categoria auxiliar de clínica, de reducció de la jornada per conciliació familiar del 20% acumulable
en jornades completes equivalents a 5 dies lliures en el mes de gaudiment aleatori en els mesos
d’agost, setembre i octubre, amb possibilitat de pròrroga al mes de novembre.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.4. Assignacions funcions superiors dies 19 i 20 de juny de 2021. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Modificar la data d’assignació excepcional i provisional de funcions de direcció de la Residència
Reina Sofia de conformitat amb l'establert a l'article 2.8 del conveni col·lectiu del personal laboral
de l'Ajuntament de Muro al Sr. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx.xxx.xxx-F) des de dia 19 de juny
de 2021 fins a dia 04 de juliol de 2021.

2n. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
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2.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.2.1. Sol·licitud d’inscripció en el Registre d’entitats ciutadanes

Vist l’escrit de la Sra. Margalida Vicens Alzamora, de data 15 de maig de 2021, amb número de
registre d’entrada  2237,  en  representació de  l’entitat  associativa  AGRUPACIÓ  AMICS  DELS
CAVALLS DE MURO, relativa a la sol·licitud d’inscripció en el registre d’entitats ciutadanes.

Atès que, de conformitat amb l’article 6.2 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament
de Muro, es va requerir una sèrie de dades perquè la Entitat pugui ser inscrita al Registre Municipal
d’Associacions.

Atès que l’Associació ha aportat les dades requerides per l’esmentat precepte.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Inscriure a l’Agrupació dels Amics dels Cavalls de Muro, amb NIF G-05383815, al registre 
Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Muro, amb el número 35.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.3. Comptes i Hisenda
2.3.1. Aprovació  5  certificació  obra <<Creació  Bulevard  a  Platja  de  Muro,  mitjançant  la
peatonalització en el lateral de la carretera Ma-12 del vial de servei (Carrer de Rodríguez de
la Fuente al carrer Romaní)>>

Vist que la Junta de Govern Local de 18 de gener de 2021 va adjudicar l’obra “Creació Bulevard a
Platja de Muro, mitjançant la peatonalització en el lateral de la carretera Ma-12 del vial de servei 
(Carrer de Rodríguez de la Fuente al carrer Romaní)”.

Vista la certificació d’obra presentada per la direcció d’obra.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER.  Aprovar  la  5ª  certificació  d’obra  “Creació  Bulevard  a  Platja  de  Muro,  mitjançant  la
peatonalització en el lateral de la carretera Ma-12 del vial de servei (Carrer de Rodríguez de la
fuente al carrer Romaní)” presentada pel director de l’obra, Sr. Jose Iglesias Estellés.

SEGON. Reconèixer l’obligació i ordenar els pagaments de la despesa següent:

- CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES ALFALTOS S.A., amb NIF A07042435, 5ª
certificació de l’obra “Creació Bulevard a Platja de Muro, mitjançant la peatonalització en el lateral
de la carretera Ma-12 del vial de servei (Carrer de Rodríguez de la fuente al carrer Romaní)” factura
núm. 57 de data 14.07.2021, per un import de 70.246,14 €, (5ª certificació 58.054,66 € + IVA) amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 4320.60925.



Ajuntament de Muro

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.

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'ització  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   16.636,64
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 6.844,67 euros.

TERCER. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.

2.3.3. 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:
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Adjudicar els contractes menors relacionats als contractistes especificats per un import total de
24.742,53 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.

2.3.4. Resolució de la convocatòria pública de subvencions relatives a activitats adreçades
a Associacions de pares i mares, dels centres de preescolar, educació infantil, primària i
secundària per al curs 2020-2021

La Junta de Govern de dia 26 d’abril de 2021 va aprovar la proposta de resolució de les Bases
reguladores de la convocatòria pública de subvencions relatives a activitats adreçades a
Associacions de pares i mares dels centres de preescolar, educació infantil, primària i secundària
per al curs 2020-2021.

Vistes les instàncies presentades pels sol·licitants, vist l’informe d’intervenció i un cop revisada
la documentació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer. Admetre totes les entitats presentades.

AMIPA CP Guillem Ballester i Cerdó -
G07201817 AMPA IES Albuhaira-G07751548

Segon. Aprovar els següents resultats de la baremació:

CENTRE
CURS 2020-2021 Nº 

ALUMNES IMPORT/ALUMNE
IMPORT

AMIPA CP GUILLEM
BALLESTER

Despeses menjador
escolar 481 8 € 3.848,00€

AMIPA CP GUILLEM
BALLESTER

Despeses activitats
extraescolars 481 16 € 7.696,00€
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AMPA IES
ALBUHAIRA

Despeses activitas
extraescolars 609 16 € 9.744,00€

Tercer. Autoritzar, disposar els imports i a les entitats que es relacionen a continuació:

AMIPA CP Guillem Ballester, amb CIF G07201817, la subvenció per activitats extraescolars i
menjador curs 2020-2021, per un import de 11.544,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
3260.48902

AMPA IES Albuhaira, amb CIF G07751548, subvenció activitats extraescolars curs 2020-2021,
per un import de 594,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3260.48906.

L’entitat AMPA CP Guillem Ballester i Cerdó ha justificat per despeses de menjador escolar la
quantitat de 2.494,00€ i per despeses d'activitats extraescolars la quantitat de 8.867,25€.

L’entitat AMPA IES Albuhaira ha justificat per despeses d'activitats extraescolar la quantitat de
594,00€.

Quart. Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament dels imports i a les entitats que es relacionen a 
continuació:

AMIPA CP Guillem Ballester, amb CIF G07201817, subvenció activitats extraescolars i 
menjador curs 2020-2021, per un import de 10.190,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
3260.48902

AMPA IES Albuhaira, amb CIF G07751548, subvenció activitats extraescolars curs 2020-2021, 
per un import de 594,00€, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3260.48906

Cinquè. Notificar aquest acord a les entitats interessades, pel seu coneixement i als efectes 
oportuns.

2.4. Turisme i Zona Costanera
2.4.1. Autoritzar la realització d’activitats fisioterapèutiques i de salut a Platja de 
Muro – Capellans

Vist l’informe del coordinador de seguretat de platges que literalment diu:

INCOPLA Nº 011/21

ASUNTO
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INFORME SOBRE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FISIOTERAPÉUTICAS Y
DE SALUD EN PLATJA DE MURO – CAPELLANS.

INFORME

Se ha  recibido  escrito  por  parte  de  María  Magdalena  Nadal  Calvó,  con Documento
Nacional de Identidad nº 37.341.145-R, con registro de entrada nº Entra-2021-2853, de fecha 18
de junio de 2021, solicitando autorización para la realización de actividades fisioterapéuticas y
de salud en Platja de Muro – Capellans, que de acuerdo con la documentación que acompaña al
escrito resulta:

● Entidad organizadora y/o responsable de la actividad: María Magdalena Nadal Calvó.

● Actividad a desarrollar: Actividades fisioterapéuticas y de salud.

● Fecha y hora de la actividad: Meses de julio y agosto de 2021. (lunes, miércoles y 
viernes de 07:00 hasta las 09:00 horas. Martes y jueves de 19:00 a 21:00 horas).

● Localización de la actividad: Platja de Muro – Capellans.

● Volumen de participación: 15 personas.

● Instalaciones: Ninguna.

● Otros: Ninguna.

● Observaciones: Según conversación telefónica mantenida con la interesada el volumen
de participación será de aproximadamente 15 personas.

Se informa FAVORABLEMENTE a la realización de las actividades fisioterapéuticas y de 
salud, 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.

- 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
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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.

- 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.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.-  Autoritzar  la  realització  d’activitats  fisioterapèutiques  i  de  salut  a  Platja  de  Muro  –
Capellans, amb les condicions establertes a l’informe del coordinador de seguretat de platges.

2n.- Notificar el present acord a la interessada, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.5. Transports
2.5.1. Canvi de llicència de taxi núm 12 de cinc a set places, vehicle Volkswagen 
Caddy , matricula 4424-LJX.

Vist l’escrit de la Sra. Magdalena Moragues Moranta, de data 16 de juliol de 2021 amb R.E.
núm. 3159 sol·licitud de llicència de set places corresponent a la llicència de taxi núm.12 de
Muro, així com el corresponent canvi de vehicle, marca Volkswagen Caddy, matricula 4424
LJX, i amb número de bastidor WV27772KZLX063691.

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 que condueix, a l’Illa de Mallorca ( BOIB núm. 35 de 23.03.2017).
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Vist que la interessada acredita el compliment dels requisits establerts a l’esmentada Ordre.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Concedir a la Sra. Magdalena Moragues Moranta la llicència de set places corresponent a la 
llicència de taxi núm. 12 de Muro, així com autoritzar el canvi de vehicle.

2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.6. Urbanisme i Obres
2.6.1. Exp. 1267/2020. Fca. Nadal Perelló , per agrupació de parcel·les registrals, parcel·la 67
del polígon 11

 La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la Sra. Francisca Nadal Perelló, la llicència urbanística per a AGRUPACIÓ
PARCEL·LES registrals, a PARCEL·LA NÚM. 67 DEL POLÍGON 11, expedient municipal núm.
2020/1267, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions generals.

2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

2.6.2. -Exp. 321/2021, Vitrac Obra Pública SL, per a sol·licitud de pròrroga per les obres de
millora del sistema d'abastiment d'aigua potable de la Vila de Muro.

Vist que el 14 de desembre de 2020, el batle de l'Ajuntament de Muro, Sr. Antoni Serra Sastre va
acceptar la subvenció proposada pel Consell de Mallorca en el marc de la convocatòria de
subvencions pluriennals  2020-2021 per dur a terme obres d’inversió de competència municipal,
l’adquisició  de  vehicles  i  immobles  per  a  la  prestació  de  serveis  de  competència  municipal,  o
sufragar honoraris de redacció de projectes i de direcció d’obres, per a la realització de les obres de
«millora del sistema d’abastiment d’aigua potable de la Vila de Muro», entre d’altres.

Vist que el 27 d'abril de 2021 es va signar el contracte per procediment obert simplificat de les
obres de millora del sistema d’abastiment d’aigua potable de la Vila de Muro entre l'Ajuntament de
Muro i l'empresa VITRAC OBRA PUBLICA, SL, essent el termini d'execució de les obres de 12
setmanes, a comptar des de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.
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Vist que el 25 de maig de 2021 es va signar l'acta de comprovació del replanteig de l'obra de
«millora del sistema d’abastiment d’aigua potable de la Vila de Muro».

Vist que el 8 de juliol de 2021 (RGE 2021-3079), el Sr. Miguel Reus Pérez, en representació de
l’empresa VITRAC OBRA PUBLICA, SL, va sol·licitar una pròrroga de 6 setmanes per a
l’execució de les obres.

Vist l’informe tècnic signat per l’enginyer industrial municipal   Sr. Miloud El Yazidi Haitof, de
data 19 de juliol  de 2021, en el qual proposa a la Junta de Govern Local concedir  la pròrroga
sol·licitada.

Vist que la clàusula setena del plec de clàusules administratives que regeix el contracte d’obres de
«millora del sistema d’abastiment d’aigua potable de la vila de Muro» indica que el termini
d’execució del contracte és de 12 setmanes, prorrogable fins a 6 setmanes més.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Concedir la pròrroga d’un mes sol·licitada per a la finalització de les obres de «millora del
sistema d’abastiment d’aigua potable de la vila de Muro».

2n. Notificar el present acord a l’empresa contractista i al director de l’obra, pel seu coneixement i
als efectes oportuns.

2.6.3. Ex. 2021/1380 Jaume Payeras Sastre, per a l'agrupació de parcel·les 368, 607, i 608 del 
polígon 12

Examinat  l'expedient  d'obres núm. 2021/1380,  del  que és  promotor  el  SR.  JAUME PAYERAS
SASTRE, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm.2021/2799,
de data 15/06/2021, sol·licita llicència urbanística per a AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES, al
POLIGON 12,   PARCEL·LES   368,   607   i   608   DE   MURO   -   (REF.   CAD.   Rústica
(REF.   CAD.
07039A012003680000SX, 07039A012006070000SG i 07039A012006080000SQ) d'aquest Terme
Municipal, segons projecte tècnic redactat per l’enginyer tècnic en topografia, Alfonso Lougedo 
Calderón, amb data de juny de 2021, sense visar.

Vist l'informe tècnic, de data 7 de juliol de 2021, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 8 de juliol de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1.- Concedir al SR. JAUME PAYERAS SASTRE, la llicència urbanística d’agrupació de parcel·les
núm. 2021/1380, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions generals.
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2.- Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

2.6.4. Ex. 2021/1356.- Maria Mesquida Galmés, per a agrupació de parcel·les núm. 83, 92,93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 i 112 del polígon 11

Examinat l'expedient d'obres núm. 2021/1356, del que és promotora la SRA. MARÍA MESQUIDA
GALMÉS, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm.
2021/2746, de  data  10/06/2021,  sol·licita  llicència  urbanística  per  a  l’AGRUPACIÓ  DE  LES
PARCEL·LES 83, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 112 DEL
POLÍGON  11,  (REF. CAD. 07039A011000830000SU, 07039A011000920000SG,
07039A011000930000SQ, 07039A011000940000SP, 07039A011000950000SL,

07039A011000960000ST,
07039A011000970000SF, 07039A011000980000SM, 07039A011000990000SO,
07039A011001000000SO, 07039A011001010000SK, 07039A011001020000SR,
07039A011001030000SD, 07039A011001040000SX, 07039A011001050000SI,
07039A011001060000SJ,  07039A011001120000SZ)  d'aquest  Terme  Municipal,  segons  projecte
tècnic, redactat per l’enginyer agrònom, Juan J. Artigues Mesquida, sense visar.

Vist l'informe tècnic, de data 8 de juliol de 2021, emès per l’arquitecte municipal, segons el qual el
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 9 de juliol de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la SRA. MARÍA MESQUIDA GALMÉS, la llicència urbanística d’Agrupació
de parcel·les, expedient municipal núm. 2021/1356, sol·licitada i abans descrita, d’acord
amb les condicions generals.

2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

2.6.5. Ex. 2021/1264.- Catalina Sastre Ramis, per a agrupació de parcel·les al carrer 
Cartaginesos, 2

Examinat l'expedient d'obres núm. 2021/1264, del que és promotora la SRA. CATALINA SASTRE
RAMIS, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm.2021/2607,
de data 01/06/2021, sol·licita llicència urbanística per a AGRUPACIÓ PARCEL·LES, a CR
CARTAGINESOS, 2 de MURO - (REF. CAD. Urbana 5180213ED0957N 0001 XX) d'aquest
Terme
Municipal, segons projecte tècnic, redactat per l’oficina d’arquitectura tècnica Joan Palou i 
Associats, sense visar.
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Vist l'informe tècnic, de data 8 de juliol de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 12 de juliol de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i 

Activitats. La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la SRA. CATALINA SASTRE RAMIS, la llicència urbanística al carrer
Cartaginesos, 2, ex. municipal núm. 2021/1264, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les
condicions generals.

2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

2.6.6. Exp. 74/2018, Luis  Sánchez Díaz, llicència urbanística, per a tancament d'accés a 
parcel·la núm. 80 del polígon 5.

Examinat l'expedient d'obres núm. 74/2018, del que és promotor el SR. LUIS SANCHEZ DIAZ, el
qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 1143, de data 2 de
maig de 2018, sol·licita llicència municipal d'obres, per a TANCAMENT D'ACCÉS A LA
PARCEL·LA 80 DEL POLÍGON 5, (Ref. cadastral núm. 07039A005000800000SR), d'aquest
terme municipal,  segons documents  gràfics  i  escrits  signats per  l’arquitecte  Joan Oliver  Fornés
(Oliver Arquitectura, SLP), i visat pel COAIB amb núm. 11/03728/18, de data 27 d’abril de 2018, 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.

Vist l'informe tècnic, de data 2 de juliol de 2021, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 9 de juliol de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir  al  SR.  LUIS  SANCHEZ DIAZ,  la  llicència  urbanística  per  a TANCAMENT
D'ACCÉS A LA PARCEL·LA 80 DEL POLÍGON 5, núm. 74/2018, sol·licitada i abans
descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de la norma 5.1.07 del Pla general.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 5.564,28 €., amb la taxa pagada de
33,39 € i l’ICIO a pagar de 136,88 €.
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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.

2.6.7. Exp. 870/2021, Angela Perelló Llobera, llicència urbanística, per a pròrroga de 
construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer Germanies, 5

Examinat l'expedient d'obres núm. 213/2017, del que és promotora la SRA. ANGELA PERELLÓ
LLOBERA, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 351, de
data 1 de febrer de 2021, sol·licita llicència municipal d'obres, per a PRÒRROGA DE LLICÈNCIA
URBANISTICA PER A CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES,
al carrer GERMANIES, 5, (ref. cadastral núm. 4489405ED0948N0001HS), d'aquest terme 
municipal.

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.

Vist l'informe tècnic, de data 9 de juliol de 2021, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el 
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 12 de juliol de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1) Concedir a la Sra. ANGELA PERELLÓ LLOBERA, la pròrroga de la llicència urbanística
núm. 213/2017, PER A CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, al  carrer GERMANIES, 5, per la meitat  del termini  concedit,  d’acord amb
l’article 154.3, de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears, es a dir, per un termini
d’1 any, amb les mateixes condicions que la llicència inicial.

2) Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

2.6.8. Exp. 1296/2021, Cristóbal Moranta Fornés, llicència urbanística, per a agrupació de les
parcel·les 189, 191, 194, 195, 196, 197, 198 i 199 del polígon 2.
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Examinat l'expedient d'obres núm. 1296/2021, del que és promotor el SR. CRISTÓBAL
MORANTA FORNÉS, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el
núm. 2656, de data 4 de juny de 2021, sol·licita llicència urbanística per a l’AGRUPACIÓ DE LES
PARCEL·LES 189, 191, 194, 195, 196, 197, 198 i 199 DEL POLÍGON 2, (REF. CAD.
07039A002001890000SZ,
07039A002001910000SS,07039A002001940000SH,07039A002001950000SW,07039A00200196000
0SA, 07039A002001970000SB, 07039A002001980000SY, 07039A002001990000SG), d'aquest
terme municipal, segons projecte tècnic, redactat per l’arquitecte Sebastián Bergas Galmés, visat pel
COAIB amb núm. 11/05733/21, de data 4 de juny de 2021.

Vist l'informe tècnic, de data 7 de juliol de 2021, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 9 de juliol de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats. 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir al Sr. CRISTÓBAL MORANTA FORNÉS, la llicència urbanística per a
l’AGRUPACIÓ DE LES PARCEL·LES 189, 191, 194, 195, 196, 197, 198 i 199 DEL POLÍGON 2,
expedient municipal núm. 1296/2021, sol·licitada i abans descrita, d’acord amb les condicions
generals.

2. Notificar el present acord, a la part interessada, amb l’expressió dels recursos procedents.

2.6.9. Exp. 449/2020, Anne Lucie Ruiz Vallés, llicència urbanística, per a reforma d'habitatge
unifamiliar i legalització de volums posteriors, al carrer Antoni i Felip Mulet, 30.

Examinat l'expedient d'obres núm. 449/2020, del que és promotora la SRA. ANNE LUCIE RUIZ
VALLÉS, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 479, de
data 13 de febrer de 2020, sol·licita llicència municipal d'obres, per a REFORMA D’HABITATGE
UNIFAMILIAR I LEGALITZACIÓ DE VOLUMS POSTERIORS, al carrer ANTONI I FELIP
MULET,  30,  (ref.  cadastral  núm.  4691925ED0949S0001EF),  d'aquest  terme  municipal,  segons
projecte bàsic i executiu signat per l’arquitecte David Pérez Merino, i visat pel COAIB amb núm.
11/00360/20, de data 15 de gener de 2020, 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.
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Vist l'informe tècnic, de data 20 de maig de 2021, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 13 de juliol de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la Sra. ANNE LUCIE RUIZ VALLÉS, la llicència urbanística, per a REFORMA
D’HABITATGE UNIFAMILIAR I LEGALITZACIÓ DE VOLUMS POSTERIORS, al
carrer ANTONI I FELIP MULET, 30, núm. 449/2020, sol·licitada i abans descrita d’acord
amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al  compliment  de la norma 3.2.02 del  PGOU de
Muro, concretament a les condicions d’ambient i estètica.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 62.757,13 €., amb la taxa pagada de
376,54 € i l’ICIO a pagar de 1.543,82 €.

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.

2.6.10. Exp. 207/2016, Maria Magdalena Mesquida Nadal, llicència urbanística, per a
modificacions en el transcurs de les obres de construcció d'habitatge unifamiliar entre
mitgeres i piscina, al carrer Cervantes, 26 cantonada carrer Cristòfol Serra, s/núm.

Examinat l'expedient d'obres núm. 207/2016, del que és promotora la SRA. MARIA
MAGDALENA MESQUIDA NADAL, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest
Ajuntament, amb el núm. 2589, de data 31 de maig de 2021, sol·licita llicència urbanística, per a
MODIFICACIONS  EN  EL TRANSCURS DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I PISCINA, al  carrer CERVANTES, 26 cantonada carrer
CRISTÒFOL SERRA, S/NÚM., (REF. CAD. 5081122ED0948S0001HB), d'aquest terme
municipal,
segons annex de memòria per a modificació de projecte bàsic i executiu, plànols 00 a 05, E-01 a E-
06, I-01 a I-03, ESS-01 i ESS-02, i annex a estudi de seguretat i salut, signats per l’arquitecte Sr.
Miquel Reynés Pujadas, i visats pel COAIB amb núm. 11/03023/21, de data 25 de març de 2021, i
baix la direcció facultativa de l'arquitecte redactor del projecte.
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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.

Vist l'informe tècnic, de data 12 de juliol de 2021, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons
el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 13 de juliol de 2021, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la Sra. MARIA MAGDALENA MESQUIDA NADAL, la llicència urbanística,
per a MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I  PISCINA,  al
carrer CERVANTES, 26 cantonada carrer CRISTÒFOL SERRA, S/NÚM., núm. 207/2016,
sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment del previst en el DB SUA del CTE i la
norma 3.2.03 del Pla general.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 36.810,56 €., amb la taxa pagada de
220,86 €, i l’ICIO a pagar de 905,54 €.

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. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
3.1.1. Subvenció nominativa Unió Artística Murera (Banda de Música)

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al seu art. 25 assenyala que el
municipi per a la gestió dels seus interessos i a l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota
classe d'activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions
de la comunitat veïnal. Una de les formes de dur a terme el mandat legal dit és el recolzament a
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entitats en la realització d'activitats que suposin un benefici social.

En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una subvenció
individualitzada a favor de l'entitat Unió Artística Murera (Banda de Música) amb la finalitat de
promoure la cultura musical al municipi de Muro per import de 24.000,00€ euros.

L’art. 22,2,a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix que podran
concedir-se de forma directa les subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les
entitats locals en els termes recollits als convenis i a la normativa reguladora d'aquestes
subvencions.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Entitat Unió Artística Murera
NIF V07574031 .

SEGON.-  Concedir  a  l'Entitat  Unió  Artística  Murera  amb NIF V07574031 una  subvenció  per
import  de 24.000,00 amb la  finalitat  de promoure la  cultura  musical  al  municipi  de  Muro.  La
subvenció  dita  es  farà  efectiva  i  es  justificarà  de  conformitat  amb allò  establert  al  conveni  de
col·laboració subscrit per ambdues parts, a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei.

TERCER.-  Comprometre la despesa de 24.000,00 €, import de la abans esmentada subvenció i
imputar-ho a  l’aplicació  pressupostària  3340.48908 per  un impor  de  16.331,00€ i  a  l’aplicació
pressupostària 3340.78906 per un import de 7.669,00€ del Pressupost municipal en vigor.

<< CONVENI ENTRE L’ AJUNTAMENT DE MURO I LA UNIÓ ARTÍSTICA MURERA
PER A DUR A TERME ACTIVITATS DE LA BANDA DE MÚSICA ANY 2021

RE U N I T S

D'una part  Antoni  Serra  Sastre,  Batle  President  de  l’AJUNTAMENT DE MURO,  i  en  nom i
representació d’aquest en l’exercici de les atribucions que li confereix la legislació.

D'una altra banda el Sra Maria Ángeles Paniagua Fiol, amb NIF número 41571640-Z, en qualitat de
Presidenta de la Unió Artística Murera, amb NIF número V07574031, i domicili en el carrer Jaume
III 11 p01 DR, en nom i representació d'aquesta.

Els compareixents intervenen a l'objecte de formalitzar el present CONVENI i, referent 
al mateix, M A N I F E S T E N

I. La Unió Artística Murera, és una associació de caràcter cultural, inscrita en el Registre Municipal
d’Associacions que, de conformitat  amb els seus Estatus, té com a finalitat i  objecte fomentar i
promocionar la cultura mitjançant la participació en esdeveniments culturals.
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II. És intenció  de l’AJUNTAMENT DE MURO col·laborar  amb les  activitats  de l’entitat  en la
consecució dels seus objectius. Per aquest motiu, la finalitat d’aquest conveni és canalitzar a favor
de l’entitat una subvenció nominativa per import de vint-i quatre mil euros (24.000€), concedida per
l’AJUNTAMENT  DE  MURO,  així com establir les condicions i compromisos que assumeix
l’entitat beneficiària.

III. D’acord amb el que estableix l’article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, es podran concedir de forma directa les subvencions previstes nominativament en els
Pressupostos  Generals  de  les  Entitats  Locals,  en  els  termes  recollits  en  els  convenis  i  en  la
normativa reguladora d’aquestes subvencions.

L’instrument legal de canalització de les subvencions es materialitza mitjançant la formalització
dels convenis oportuns, que  compleixen  la  funció  de  bases  reguladores,  tal  com es  disposa  a
l’article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Així,  en  vista  de  tot  allò  exposat,  ambdues  parts  acorden  subscriure  el  present  Conveni  de
col·laboració que es regeix per les següents,

CLÀUSULES

PRIMERA:  CAPACITAT  JURÍDICA  DE  LES  PARTS.  La  capacitat  jurídica  amb  què  actua
cadascuna de les parts és: l’Administració Pública en l’exercici d’una competència pròpia municipal
sent el signant el Batle en exercici de les facultats previstes en l’article 21 b) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. La Unió Artística Murera en compliment dels
fins i activitats definits en els seus estatuts.

SEGONA: COMPETÈNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ. La competència que exerceix
l’Administració, en aplicació de l’article 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del
Règim Local, en la qual s’estableix la competència del municipi en la promoció de la cultura i
equipaments culturals.

TERCERA: OBJECTE DEL CONVENI. El Conveni té per objecte formalitzar la concessió d’una
subvenció directa a la Unió Artística Murera, per a l’execució de les següents activitats, per a la
consecució del objectius del projecte artístic 2021(Annex I):

- Concerts, Processons,col·laboracions diverses :

*CAVALGATA DELS REIS
*REVETLA DE SANT ANTONI I BALL DELS TRES TOMBS
*PASSACARRERS DIA DE SANT ANTONI
*SA RUA
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*PROCESSÓ DEL RAM
*PROCESSÓ DIJOUS SANT
*PROCESSÓ DIVENDRES SANT
*PROCESSÓ DIA DE PASQUA DE RESURRECIÓ
*CONCERT FIRA DE SANT FRANCESC
*PROCESSÓ CORPUS CHRISTI
*REVETLLA DE SANT JOAN ( 40 VOLTES)

*CONCERT FESTES DE SANT JOAN
*PASSACARRERS PLATJA DE MURO.
*FESTES CASETA DES CAPELLANS
*CONCERT FIRA DE TARDOR( CARABASSA)
*CONCERT SANTA CECÍLIA
*ALTRES ACTIVITATS NO DESCRITES EN ELS APARTATS ANTERIORS, SEMPRE QUE 
SIGUIN ACTES OFICIALS O ACTES EN REPRESTACIÓ DE L´AJUNTAMENT.

- Una part  d’aquesta  subvenció  serà  destinada  per  la  Unió  Artística  Murera  a  la  formació  dels
membres de la banda de música.

L’import de la subvenció ascendeix a vint-i–quatre mil euros (24.000 euros).

Les despeses presentades per a la justificació de la subvenció que instrumenta el present conveni
han  de correspondre de manera indubitada a les activitats subvencionades. Es considerarà
adequada la despesa en inversió en instruments i material necessari per les actuacions amb el límit
del crèdit pressupostàri habilitat al efecte.

En cas de no dur-se a terme alguna de les activitats previstes, i prèvia modificació d’aquest conveni,
es podran  incorporar  noves  activitats  o  precedir  a  la  substitució  d’algunes  de  les  inicialment
previstes,  sempre  i quan el Departament de Cultura informe favorablement, i quedi acreditat
l’interés general d’aquesta modificació.

QUARTA: CARÀCTER FINALISTA I COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS. Atès
el caràcter
finalista de la subvenció, els fons corresponents no poden aplicar-se a despeses d’una naturalesa i/o
d’una finalitat diferent a la indicada en l’apartat tercer. Aquesta subvenció és compatible amb la
percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents
d’altres ens públics o privats, si bé, en cap cas l'import dels fons rebuts podrá superar el cost de
l'activitat subvencionada.

CINQUENA:  OBLIGACIONS  DE  L’ENTITAT  BENEFICIÀRIA.  L’entitat  beneficiària  ha  de
cumplir  totes  les obligacions  establertes  per  l’Ajuntament  i  aquelles  que,  com  a  beneficiària
d’aquesta subvenció li siguen exigibles de conformitat amb allò disposat en la legislació vigent:
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a) No estar incursa en cap de les prohibicions per a l’obtenció de la condició de beneficiari que
estableix l’article  13  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de  Subvencions,  i,  en
particular, estar al corrent de les seues obligacions tributàries i les derivades de la Seguretat Social.

b) Complir  els objectius i les línies d’actuació assenyalades en la clàusula tercera,  objecte de la
subvenció, i acreditar-ho mitjançant el pertinent compte justificatiu de la manera que s’exposarà
més endavant.

c) Comunicar a l’Ajuntament, en el termini màxim d’un mes, l’obtenció d’altres subvencions o
ajudes finalistes que financen aquestes mateixes activitats.

d) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment de l’activitat i de control financer que
puguen realitzar els corresponents Serveis Municipals.

e) En tota la publicitat i les activitats objecte de la subvenció haurà d’aparèixer en lloc ben
visible“AJUNTAMENT DE MURO”.

f) Justificar degudament la subvenció concedida.

g) Acreditar el pagament de les despeses justificades abans del 1 de desembre de 2021.

h) Obligació  de  reintegrament.  Caldrà  reintegrar  la  subvenció  sempre  que  es  donen  les
circumstàncies previstes  en  el  Títol  II  (arts.  36 a  43)  de la  Llei  38/2003,  de  17 de novembre,
General de Subvencions, i en la resta de normativa d’aplicació.

SISENA. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ. El termini per a justificar la totalitat  de la
subvenció finalitzarà  el  1  de  desembre  de  2021,  i  s’haurà  de  presentar  al  Registre  General  de
l’Ajuntament de Muro el compte justificatiu de les despeses realitzades, que inclourà:

- Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en el present conveni,  amb
indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

- Relació detallada de les despeses derivades de les activitats subvencionades, amb els justificants
adjunts (factures), i acreditació del pagament, identificant al creditor,NIF, import, data d’emissió i
data  de  pagament. No s’admetran com a justificants en  cap cas, albarans, pressupostos, notes
d’entrega, etc.

- En  cas  de  l’existència  d’altres  ingressos  o  subvencions  que  hagen  finançat  l’activitat
subvencionada, haurà d’incloure la indicació de l’import i la seva procedència.
- En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de remanents no aplicats així com
dels interessos derivats dels mateixos.

- Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera indubtable responguin a la
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naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini
establert.

- En cap cas el cost d’adquisició de les despeses podrà ser superior al valor de mercat.

- Declaració responsable on el representant de l’entitat manifesti que la Unió Artística Murera, no es
troba incurs en cap de les prohibicions que per a resultar beneficiari de subvencions públiques,
estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en
particular, que:

a) No ha  estat  condemnada  mitjançant  sentència  ferma  a  la  pena  de  pèrdua  de  la  possibilitat
d’obtindre subvencions  o ajudes  públiques  o per  delits  de prevaricació,  suborn,  malversació  de
caudals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delits urbanístics.

b) No ha sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no ha estat declarat insolvent en qualsevol
procediment, no s’han declarat en concurs.

c) No ha donat lloc, per causa de la qual hagen estat declarats culpables, a la resolució ferma de
qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.

d) Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant a la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents. Per mitjà de la signatura d'aquest conveni, la Unió
Artística Murera  autoritza  expressament  a  l'AJUNTAMENT DE MURO, a  consultar  si  està  al
corrent  en  les  obligacions tributàries, així com en els  obligacions en matèria laboral amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social.

e) Que es troba al corrent de pagament de les obligacions per reintegrament de subvencions.

f) Que l’entitat a la qual representa no ha resultat sancionada mitjançant resolució ferma amb la 
pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions conforme a aquesta u altres lleis que així ho
establisquen.

SETENA: Finançament. La signatura del conveni comporta una despesa per a l’Ajuntament per un
import sota la modalitat de subvenció de vint-i –quatre mil euros (24.000 euros), import consignat a
l’aplicació pressupostària 3340.48908 (16.331,00€) i a l’aplicació pressupostària 3340.78906
(7.669,00€) del pressupost vigent.

VUITENA: Correspon al Departament de Cultura de l’Ajuntament el seguiment i la comprovació
del compliment de les obligacions de la Unió Artística Murera previstes en la clàusula tercera del
conveni.

NOVENA: El pagament de la present subvenció es realitzarà de la forma següent:

- A la signatura del conveni, s’abonarà el 50% de la subvenció, és a dir, 12.000,00€, considerat com
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a bestreta necessària per al finançament de les activitats, no essent necessària la presentació d’avals
en garantia de la mateixa

En cap cas podrà realitzar-se aquesta bestreta a la Unió Artística Murera quan s'hagi sol·licitat la
declaració de concurs, hagin estat declarats insolvents en qualsevol procediment, es trobin declarats
en concurs, estiguin subjectes a intervenció judicial o hagin estat inhabilitats d'acord amb la Llei
concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació de
l'concurs,  hagin estat  declarats en  fallida,  en concurs  de  creditors,  insolvent  fallit  en qualsevol
procediment o subjecte a intervenció judicial, haver iniciat expedient de quitament i espera o de
suspensió de pagaments o presentat sol·licitud judicial de fallida o de concurs de creditors, mentre,
si escau, no fossin rehabilitats.

- El 50% restant, una vegada justificada en temps i forma la subvenció objecte del present Conveni.

DESENA: Vigència. Aquest conveni tindrà vigència fins al 31 de Desembre de 2021. I substitueix
deixant sense efectes els convenis signats entre aquestes entitats amb anterioritat.

DESÉ PRIMERA: Legislació aplicable i jurisdicció competent. En tot allò no previst en aquest text,
s’aplicarà la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret 887/2006,
de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i la resta de normativa aplicable.

I perquè consti, i en prova de conformitat del contingut del present Conveni, ambdues parts signen
aquest document a Muro a XXX de XXXXX de 2021.>>

3.2. Administració i Personal
3.2.1. Reclamació de responsabilitat patrimonial.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, declara la urgència del present punt.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial de la Sra. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx per
caiguda a la via pública, a la carretera de Marjals davant la bugaderia Garden, el dia 15 de desembre
de 2020, degut al mal estat de la voravia; indemnitzant els danys de les ulleres per l’import de 535
euros.

2n. Comunicar el present acord a l’entitat Mapfre, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

3r.- Notificar el present acord a la interessada pel 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 08:25
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


	1. Aprovació d’actes anteriors
	2.1. Administració i Personal
	2.1.2. Ajuda per estudis.
	2.1.3. Sol·licitud de reducció jornada en temps complet.
	2.1.4. Assignacions funcions superiors dies 19 i 20 de juny de 2021.
	2.2. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
	2.3. Comptes i Hisenda
	2.3.2. Aprovació de bestretes de caixa fixa
	2.3.3. Aprovació de contractes menors
	2.4. Turisme i Zona Costanera
	INCOPLA Nº 011/21
	INFORME SOBRE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FISIOTERAPÉUTICAS Y DE SALUD EN PLATJA DE MURO – CAPELLANS.
	2.5. Transports
	2.6. Urbanisme i Obres
	2.6.2. -Exp. 321/2021, Vitrac Obra Pública SL, per a sol·licitud de pròrroga per les obres de millora del sistema d'abastiment d'aigua potable de la Vila de Muro.
	2.6.3. Ex. 2021/1380 Jaume Payeras Sastre, per a l'agrupació de parcel·les 368, 607, i 608 del polígon 12
	2.6.4. Ex. 2021/1356.- Maria Mesquida Galmés, per a agrupació de parcel·les núm. 83, 92,93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 i 112 del polígon 11
	2.6.5. Ex. 2021/1264.- Catalina Sastre Ramis, per a agrupació de parcel·les al carrer Cartaginesos, 2
	2.6.6. Exp. 74/2018, Luis Sánchez Díaz, llicència urbanística, per a tancament d'accés a parcel·la núm. 80 del polígon 5.
	2.6.7. Exp. 870/2021, Angela Perelló Llobera, llicència urbanística, per a pròrroga de construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer Germanies, 5
	2.6.8. Exp. 1296/2021, Cristóbal Moranta Fornés, llicència urbanística, per a agrupació de les parcel·les 189, 191, 194, 195, 196, 197, 198 i 199 del polígon 2.
	2.6.9. Exp. 449/2020, Anne Lucie Ruiz Vallés, llicència urbanística, per a reforma d'habitatge unifamiliar i legalització de volums posteriors, al carrer Antoni i Felip Mulet, 30.
	2.6.10. Exp. 207/2016, Maria Magdalena Mesquida Nadal, llicència urbanística, per a modificacions en el transcurs de les obres de construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina, al carrer Cervantes, 26 cantonada carrer Cristòfol Serra, s/núm.
	3. Acords urgents
	3.1.1. Subvenció nominativa Unió Artística Murera (Banda de Música)
	3.2. Administració i Personal

