
Ajuntament de Muro

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

Codi: JGL2022/11
Data: 14 de març de 2022

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

Assisteixen:

Miguel Porquer Tugores, batle-president 
Antoni Serra Sastre, 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.

1. Aprovació acta anterior

La Junta de govern Local, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 7/03/2022.

2.1. Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
2.1.1. Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament de Muro i la Unió Artística Murera pel l’any
2022

En aquest moment surt de la sessió el Sr. Miquel Porquer, per trobar-es incurs en causa d'abstenció.

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 
entitats en la realització d'activitats que suposin un benefici social.

En aquest sentit   el   pressupost municipal   per   al   present   exercici   preveu   una subvenció
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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 un import total 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 l’abans  esmentada  subvenció  i
imputar-ho a l’aplicació  pressupostària  3340.48908 per un import  de 22.000,00€ i  a l’aplicació
pressupostària 3340.78906 per un import de 2.000,00€ 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 2022

RE U N I T S

D'una part Antoni Serra Sastre, Primer Tinent de Batle 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 la 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  Primer  Tinent  de Batle,  en substitució  del  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 2022(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
*PROCESSÓ DEL RAM
*PROCESSÓ DIJOUS SANT
*PROCESSÓ DIVENDRES SANT
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*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:

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.
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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 fins al 1 de desembre de 2022.

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 2022,  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
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:
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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 (22.000,00€) i a l’aplicació pressupostària 3340.78906
(2.000,00€) 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
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
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,
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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 2022. 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 2022.

ANNEX
PROJECTE ARTÍSTIC

La Banda de Música Unió Artística Murera continuarà el projecte artístic començat la temporada
passada i posarà en pràctica una temporada més el seu projecte artístic amb l’objectiu de seguir
formant part de l’estructura cultural, social i educativa del nostre municipi, el poble de Muro. Des
de l’associació de la banda entenem que preservar la identitat murera és una tasca essencial i a
través de la música com a manifestació cultural  es poden reforçar els valors i  els trets que ens
representen com a poble de l’illa de Mallorca i de les Illes Balears.

El desenvolupament d’aquest projecte tindrà també una repercussió positiva dintre de  l’àmbit
educatiu. La naturalesa de la nostra agrupació, conformada per músics aficionats de totes les edats,
possibilita  el  treball d’aspectes  bàsics  del  desenvolupament  personal,  destacant la  formació  en
valors, una tasca de caire principalment acadèmic i l’assoliment, entre d’altres, de la competència
social i ciutadana, que permetrà un creixement integral de l’individu, millorant la seva qualitat de
vida.

Per altra banda, cal remarcar la importància de les activitats que descriu aquest projecte per millorar
la  salut  i  el  benestar  de  la  gent  del  nostre  municipi.  A través  de  la  música  ajudam a  minvar
l’aïllament i a promoure la formació d’identitat i de relació intercultural.  La Banda de Música a
través de les seves activitats reuneix a moltes persones, fomentant la inclusió social,
l’empoderament  de  la  comunitat  i  el  desenvolupament  de  capacitats  per  millorar  la  confiança,
l’orgull cívic i la tolerància.

Les activitats que es duran a terme des de l’associació de la banda de música durant l’any 2022
descriuran un ampli ventall d’estils musicals i de configuracions instrumentals. Es posarà en
pràctica la configuració de nous formats com Banda Simfònica (amb instruments de corda fregada),
Orquestra de Jazz (amb la incorporació d’instruments electròfons i piano) i la banda com a
acompanyament de solista (instrumental o vocal).
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La figura del director serà essencial per donar personalitat, estil i caràcter a les interpretacions de la
banda de música i assumirà la responsabilitat artística del grup. Configurarà el repertori i planificarà
la pedagogia d’assaig establint els següents objectius individuals que hauran d’assolir els membres
de l’agrupació:

- Aprofundir dins el coneixement de distints estils de música i els recursos interpretatius de 

cadascun d’ells.

- Elaborar criteris personals i raonats sobre qüestions estètiques a través del treball del 

director i de l’experiència de l’agrupació que li permetin complir al músic amb la seva

responsabilitat com a intèrpret dintre del conjunt.

- Aplicació de tècniques individuals de l’instrument a l’agrupació (arcades, respiracions,

vibrato, etc.).

- Respectar totes les normes que exigeix tota actuació en grup: afinació prèvia, atenció

continua, valoració del treball col·lectiu, etc.

- Tenir un comportament cívic en tot moment, amb els companys i amb el director.

- Reconèixer el treball dels companys de la mateixa manera que el d’un mateix.

- Valorar l’agrupació com una activitat artística que ens permeti disfrutar de la música.

- Valorar la pràctica de grup com un procés d’aprenentatge imprescindible per a qualsevol

exercici professional.

- Apropar-se a la vida i obra dels artistes més significatius de la història de Muro, el

compositor i organista Miquel Tortell i Simó (1802-1868), el cantant líric i mestre de cant

Joaquim Sastre Vanrell (1863-1955) i a figures universals com Ramon Llull.

- Conèixer i dominar el repertori per a banda de música.

- Apropar-se a les noves corrents artístiques, música actual i tècniques contemporànies,

participant activament en l’estrena d’obres i sota la supervisió del mateix compositor.

Amb la col·laboració de l´Ajuntament de Muro, dins el mes de febrer del 2022, s’ha realitzat un

projecte d´intercanvi amb el contratenor Sergio Garcia, que ja va actuar amb noltros dins el marc

del Festival Miquel Tortell  a Muro en  el mes  de maig  del 2021,  i ara  s’ha  fet una  actuació

d’intercanvi cultural amb la pedania de Garrapinillos ( Saragossa) on s’ha repetit el recital líric que

es va fer a Muro, entre el contratenor i la banda. La Banda de Música Unió Artística Murera, s’ha
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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.

desplaçat a Saraggossa del dia 26 al 28 de febrer. El concert s’ha fet a   Garrapinillos el 27 de

febrer.

I també amb la col.laboració de l´Ajuntament de Muro, dins el mes de de maig, es desplaçarà fins a

Muro , la Banda de Música de Formentera, per fer un intercanvi musical iniciat al 2020 , on es farà

un concert a l´Escola Graduada de Muro el 15 de maig del 2022.

L’associació de la Banda de Música Unió Artística Murera té prevista una certa inversió econòmica
durant l’any 2022 per desenvolupar les distintes activitats amb eficàcia.

Relació d’equipament, instrumental i material necessari amb cost orientatiu (2000€):

- Plats per bateria (1300 €)

- Fundes pels tres timbals (450€)

- Lira per fer passacarrers amb arnés (250€)

>>

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació 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
1.786,82€

2n.- Aprovar la despesa corresponent a les adjudicacions de les contractacions amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries relacionades.

3r.- Incorporar les factures, d’acord amb l’article  118 de la Llei  9/2017, de 8 de novembre,  de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, reconeixent les obligacions i que es tramitin els
pagaments corresponents.

4t.- Que es publiquin els contractes menors al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article
63.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-,
comprenent la informació a publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i
la identitat de l’adjudicatari.

5è.- Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.2.2. Aprovació de bestretes de caixa fixa

Vist que amb data de 08.02.2022, va ser sol·licitat  pels 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 11.02.2021, per resolució de batlia N.º 2022/125 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 11.02.2022, amb nombre de deslliurament 2022/125, per import de 1.157,07euros,
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 d'aquestes:

TERCER. Comunicar la present resolució a l’habilitat, a l'Interventor i al Tresorer municipal.
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2.3. Medi Ambient i Agricultura
2.3.1. Aprovació 2a certificació obra  <<Millora de l’asfalt de diversos camins  del terme 
municipal de Muro>>

Vist que la Junta de Govern Local de 13 d’octubre de 2021 va adjudicar l’obra “Millora de l’asfalt de
diversos camins del terme municipal de Muro”

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 “Millora de l’asfalt de diversos camins del terme 
municipal de Muro” presentada per la directora de l’obra, Sra. Miquela Costa Ramis.

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

- Hermanos Gost Simo SA, amb NIF A07245517, 2ª certificació de l’obra “Millora de l’asfalt de
diversos camins del terme municipal de Muro” factura núm. 2022/A/2022012 de data 08.02.22, per
un import de 96.239,46 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4540.6091221.

2.4. Sanitat i Serveis Socials
2.4.1. Conveni marc col·laboració entre Ajuntament de Muro y Amadip Esment Fundació

Vista la proposta de conveni de col·laboració que literalment diu:

«CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MURO
Y AMADIP ESMENT FUNDACIÓ

REUNIDOS

De una  parte,  Fernando  Rey-Maqueira  Palmer,  con  DNI  43.004.450-Q,  actuando  en  nombre  y
representación de Amadip Esment Fundació, con domicilio en Palma de Mallorca, en la calle d’en
Bosc, nº 1, 07002, con CIF G-07065709, por su condición de representante legal con poder
bastante. En adelante, Amadip Esment Fundació.

Y de otra,  Miquel Porquer Tugores ,  con DNI 78207143J actuando en nombre y representación
Ajuntament de Muro, con domicilio Plaça Comte d’Empúries , núm 1, en calidad de Alcalde , con
poder bastante. En adelante, Ajuntament de Muro.
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MANIFIESTAN

I Que Amadip Esment Fundació es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objeto
mejorar la calidad de vida de las personas, favoreciendo el desarrollo de las personas con
discapacidad, y promoviendo su integración social y laboral. Entre sus fines
fundacionales figura la atención, rehabilitación, educación, formación, trabajo, deporte y
alternativas de ocio y residencia para personas con discapacidad intelectual y/o trastorno
del desarrollo procurando, desde su infancia, durante su juventud y en la vida adulta, su
integración social y normalización.

II Que el Ayuntamiento de Muro mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha
……………., ha aprobado el convenio de referencia.

III Que existe interés recíproco para establecer y desarrollar relaciones de cooperación entre
ambas partes de acuerdo con sus atribuciones.

Ambas partes se reconocen capacidad general para obligarse y, en especial, para el otorgamiento del 
presente CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN, pactando al efecto las siguientes:

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto

El presente acuerdo de colaboración tiene por objeto la realización, organización y participación de
personas con necesidades de apoyo del municipio de Muro y del servicio de ocupacional de
AMADIP ESMENT FUNDACIÓ, en el desarrollo de  actividades conjuntas relacionadas con la
inclusión e inserción de las personas con discapacidad en la comunidad.
El proyecto de ESMENT Ocupación en la Comunidad es un proyecto que tiene como finalidad
generar  una  ocupación  con sentido,  inclusiva  y  participativa  para  personas  con  necesidades  de
apoyo,  aportar  valor  público  e  innovación  social.  Además,  es  una  oportunidad  para  mejorar  y
optimizar la gestión de los recursos públicos y dotarles de un impacto social significativo.
A través de este proyecto, usuarios del servicio ocupacional de AMADIP ESMENT FUNDACIÓ
que residan en el municipio de Muro podrán, acompañados por profesionales de la fundación, llevar
a cabo las actuaciones  que se establezcan en coordinación con el  Ayuntamiento  de Muro. Ello
permitirá a su vez una mayor sensibilización y visibilidad social de las diferentes capacidades de las
personas con discapacidad

Segunda. - Áreas de cooperación
La cooperación se desarrollará dentro de aquellas áreas que sean comunes a ambas partes para 
enriquecer sus actividades.
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El  personal que  ofrezcan ambas  partes para las  actividades a  desarrollar en  el  marco de  este
convenio  deberá  ser  aceptado  por  cada  una  de  ellas  bajo  los  estrictos  principios  de  idoneidad
profesional, a fin de que puedan desarrollar su labor con total garantía.

Las  áreas  en  que  se  desarrolle  la  cooperación  se  materializaran  en programas  y/o  actividades
diversas que se definirán específicamente mediante la suscripción del correspondiente protocolo de
actuación, que incluirá la información esencial de cada uno de ellos.

Tercero. - Programas y proyectos específicos.
Para cada programa o proyecto  específico deberá desarrollarse un  protocolo. Estos  protocolos
podrán incluir la siguiente información:

1. El origen, la naturaleza y la descripción del programa o proyecto.
2. La identidad personal y profesional de los responsables y de los participantes de la actividad en
colaboración.
3. La planificación del calendario y tiempo de vigencia en el que nos llevará a cabo el programa,
proyecto o actividad concretas.
4. Los recursos financieros previstos (si corresponde) para cubrir los gastos relacionados con el
proyecto y la distribución del dinero para realizar las actividades del proyecto, con determinación
de a quien le corresponde hacerse cargo.
Estos protocolos deberán contar con la aprobación de las instancias competentes de ambas partes
antes de iniciar el programa o proyecto. La iniciativa de los programas, proyectos o actividades se
llevará a cabo a iniciativa de cualquiera de ambas partes. Para ello comunicará a la otra la
voluntad de llevar a cabo el programa, proyecto o actividad adjuntando la memoria descriptiva de
lo que se pretende desarrollar. A continuación, se firmará el correspondiente protocolo inclusivo
de toda la información para poder dar comienzo en cada caso como anexo al presente convenio
marco.

Cuarta. - Coordinación.
Cada una de las partes nombrará,  en un plazo no mayor de tres meses,  un comité,  comisión o
persona responsable que coordine y revise las actividades que se lleven a cabo dentro del marco del
acuerdo.
Los coordinadores se pondrán en contacto regularmente para apoyar el desarrollo de la cooperación.

Quinta. - Personal

Cada una de las partes será responsable de contratar, remunerar, formar y dirigir bajo su exclusiva
responsabilidad del personal que contrate para la ejecución de cualquier actividad que se enmarque
en el presente convenio.

Amadip Esment Fundació es la responsable de las personas usuarias del programa que designe,
por lo que estas personas estarán en todo momento acompañadas por el personal de la entidad.

El personal de cada una de las partes que asista no tendrá vínculo jurídico alguno fuera del presente
convenio.
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Sexta. - Condiciones financieras.
Cada una de las partes asumirá los gastos necesarios poniendo a disposición sus recursos para llevar
a  cabo cada  programa, proyecto  o  actividad concreto. En  caso  de  que  sea necesario dotar  de
presupuesto  para  llevar  a  cabo cada  programa,  proyecto  o  actividad,  se  determinará  dentro  del
protocolo  la  asunción por parte  de cada  institución,  o en su caso,  la  distribución de los  gastos
necesarios para llevarlo a cabo.

Séptima. - Forma de disponer de la propiedad intelectual
De la presentación, desarrollo y resultado de cada programa, proyecto y actividad concretas, ambas
instituciones ostentarán las facultades patrimoniales. Toda la información resultante de actividades
conjuntas realizadas bajo este acuerdo estará a disposición de ambas partes, a menos que se
establezcan dentro del correspondiente protocolo otras normas de distribución de estas facultades
patrimoniales derivadas del derecho de propiedad intelectual.

Octava. - Seguridad y confidencialidad

Cada una de las partes garantiza el respeto por parte de sus empleados de las reglas de seguridad,
controlando que el objeto del convenio se realice con el mayor cuidado y respeto de personas y
bienes, poniendo especial cuidado para evitar cualquier situación de peligro.

Cada una de las partes se responsabilizará de todo robo o indelicadeza cometido por sus empleados
y/o usuarios.

Novena. - Responsabilidad y seguros

Cada una de las partes es responsable de los perjuicios y/o daños causados como consecuencia de la
mala ejecución de sus obligaciones, incluso por negligencia, o en virtud de conceptos de
responsabilidad objetiva o por sanción administrativa.

Amadip Esment Fundació, para el desarrollo de la actividad objeto de este convenio, contará con
un seguro de Responsabilidad Civil, que incluirá para las personas usuarias la cobertura médica en
caso de accidente acaecido durante la realización de las actividades. Los trabajadores de Amadip
Esment Fundació, en su calidad de trabajadores/as, quedarán cubiertos para esta contingencia por
la correspondiente Mutua de Accidentes de trabajo.

Cada una de las partes estará al día de todas sus obligaciones legales, administrativas y
reglamentarias a todos los efectos.

Décima. - Uso de la marca
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Se prohíbe a ambas partes utilizar la marca de alguna de ellas al margen del estricto uso definido
por el presente Convenio. Podrán, sin embargo, mencionar su colaboración tras la obtención del
previo acuerdo por escrito de cada una de las partes.

Onceava. - Prevención de riesgos laborales

Con el fin de  dar cumplimiento a las  exigencias que sobre Prevención de  Riesgos Laborales
establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales y más
concretamente, a su artículo 24 (Coordinación de actividades empresariales), ambas partes
establecerán la  coordinación necesaria  para la prevención de los posibles  riesgos en el  servicio
realizado, con las medidas de seguridad pertinentes y las condiciones higiénicas adecuadas en todas
las actuaciones.

Doceava. - Protección de datos

Se prohíbe el acceso a todo tipo de información confidencial y, en concreto, a los datos de carácter
personal pertenecientes a Amadip Esment Fundació. No obstante, lo anterior, en el supuesto de que
llegara a conocer cualquier tipo de información confidencial con objeto de la prestación del
servicio, se compromete a guardar secreto respecto de la misma, no divulgarla, ni publicarla, bien
directamente, bien a través de terceras personas o empresas, o a ponerla a disposición de terceros.
Esta  obligación  de  confidencialidad  tiene  carácter  indefinido,  subsistiendo a  la  finalización  del
presente Contrato por cualquier causa.

Cada una de las partes se compromete a comunicar y a hacer cumplir  al personal a su cargo y
contratado por su cuenta, las obligaciones establecidas en el presente Convenio.

Ninguna de las partes asume responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento de la normativa
vigente de protección de datos por la otra parte. En el caso de que alguna de las partes comunique
los datos de la otra, o los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente convenio, responderá
de las acciones en que hubiera incurrido personalmente.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Protección de Datos de
Carácter Personal, las partes informan a los intervinientes de que los datos personales que figuran
en este convenio y los que se deriven de la relación, serán incorporados en ficheros de titularidad de
cada una de las partes.

Los datos  se  conservarán mientras  se mantenga la  relación  y no se solicite  su supresión,  y  en
cualquier caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal ni están previstas transferencias
internacionales de dichos datos.

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la
limitación u oposición dirigiéndose  por escrito a los domicilios  de cada una de las partes que
figuran en el encabezado del presente convenio.

Asimismo, los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia
Española de Protección de Datos:       www.agpd.es  ).
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Treceava. - Vigencia y duración.
El presente acuerdo marco entrará en vigor el día de su firma y tendrá una validez mínima de 4
años, periodo que se renovará automáticamente. Las partes, de común acuerdo, pueden proponer su
modificación o rescisión con seis meses de antelación a la fecha prevista para ello. En caso de que el
acuerdo se denunciase se comprometen a terminar los proyectos y los estudios que haya en fase de
realización.

Catorceava. - Jurisdicción

Cualquier controversia que pudiera suscitarse entre las partes con motivo del presente contrato se
someterá a la Jurisdicción de los Tribunales de Palma de Mallorca, renunciando ambas partes a
aquellos que pudieran corresponderles por razón de su propio fuero.

Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, se suscribe en el lugar y fecha indicados en el
presente acuerdo de colaboración,  redactado por duplicado,  cada una de las partes se queda un
ejemplar. »

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

 
1r.- Aprovar el conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l’entitat AMADIP ESMENT 
FUNDACIÓ.

2n.-  Comunicar el  present  acord a Amadip Esment  Fundació,  pel seu coneixement  i  als efectes
oportuns.

2.5. Turisme i Zona Costanera
2.5.1. Revocació de l’acord de la JGL 7.03.22 i aprovació contracte menor serveis per a la
redacció PPT i estudi econòmic Minitren

Vist l’informe del Batle de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

« Necessitat a satisfer

REDACCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, ELABORACIÓ DE L’ESTUDI
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ECONÒMIC-FINANCER I COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DE PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DEL MINITREN DE
PLATJA DE MURO

Característiques del contracte

Tipus de contracte: SERVEIS

Objecte del contracte: REDACCIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES,
ELABORACIÓ DE L’ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER I COL·LABORACIÓ EN LA
REDACCIÓ DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL
CONTRACTE DEL SERVEI DEL MINITREN DE PLATJA DE MURO

Procediment de contractació: CONTRACTE MENOR

Tipus de tramitació: ORDINÀRIA

Valor estimat del contracte: 2.250,00€ IVA: 472,5 €

Preu: 2.722,50 €

Durada: 1 MES

Proposta d’adjudicació
Professional: LLORENÇ BISQUERRA CANTALLOPS 
DNI: 43142855F

El contractista proposat compta amb capacitat d'obrar i amb l'habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació objecte del contracte.

S’adjunten els tres pressuposts sol·licitats.

En compliment de 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, emeto el següent

INFORME

Justificació de la no alteració de l'objecte del contracte:
No s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
No s’està fraccionant irregularment l’objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat
que li correspondria.
No hi ha concatenació, any rere any, d’aquest contracte menor.»
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Revocar i deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local, de data 7 de març de 2022,
relatiu a l’adjudicació del contracte menor de serveis per a la redacció del Plec de Prescripcions
Tècniques, elaboració de l’estudi econòmic-financer i  col·laboració en  la redacció de Plec de
Clàusules Administratives Particulars del contracte del servei del Minitren de Platja de Muro, degut
a un error material en el preu del contracte.

2n.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista LLORENÇ BISQUERRA
CANTALLOPS, DNI 43142855F , per un import de 2.722,50 € (IVA inclòs).

3r.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació amb càrrec a l’aplicació
9200.22706 del vigent pressupost municipal.

4t.- Un cop realitzat el servei, que s’incorpori la factura corresponent, d’acord amb l’article 118 de
la Llei  9/2017, de 8 de novembre,  de Contractes  del Sector Públic,  i  es tramiti  el  pagament  si
procedeix.

5è.- Que es publiqui el contracte menor 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, comprenent la informació a
publicar el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari.

6è.- Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.6. Urbanisme i Obres
2.6.1. Exp.  76/2018,  Jaime  Perelló Gelabert,  llicència  urbanística,  per  a  modificacions  no
substancials abans de l'execució de les obres de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i
piscina, i enderroc d'edificació existent, parcel·la 753 del polígon 9.

Examinat l'expedient de llicència urbanística núm. 76/2018, del qual és promotor el Sr. JAIME
PERELLÓ GELABERT, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el
núm. 3389, de data 2 d’agost de 2021, sol·licita llicència municipal d'obres per a
MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS ABANS DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA, I D'ENDERROC
D'EDIFICACIÓ EXISTENT, a la PARCEL·LA 753 DEL POLÍGON 9, (REF. CAD.
07039A009007530000SX),
d'aquest  terme  municipal,  en  base al  projecte  signat  per  l’arquitecta  Aina Roig  i  Riera  (Enllaç
Arquitectònic Arc-Roig, SLP), visat pel COAIB amb núm. 11/08031/21, de data 5 d’agost de 2021,
i baix la direcció facultativa de l'arquitecta redactora del projecte.

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.
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Vist l'informe tècnic, de data 28 de febrer de 2022, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons 
el qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 2 de març de 2022, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir al Sr. JAIME PERELLÓ GELABERT, la llicència urbanística d’obres, per a projecte
de MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS ABANS DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA, I D'ENDERROC
D'EDIFICACIÓ EXISTENT, a la PARCEL·LA 753 DEL POLÍGON 9, núm. 76/2018, sol·licitada i
abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions següents:

a) Haurà de complir les mateixes condicions de la llicència inicial.

b) Haurà de complir  les  normes 2.5.08.1 i  5.1.08.5 del  Pla  general  i  que,  per  tant,
l’habitatge haurà de disposar d’un volum de reserva d’aigua potable de, al menys,
2,40 m3 i d’aigua de pluja de, al menys, 24 m3.

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
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.

2.6.2. Instància de xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sol·licitant la neteja de les restes a la 
sepultura 542

 

Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sol·licitant autorització
per a la neteja de les restes inhumades a la sepultura núm 542.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.6.3. Aprovació del PSS de l’obra consistent en la "millora de l’asfalt del pati i consolidació
dels murs de tancament de l’edifici antic Guillem Ballester i Cerdó".
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Vist el Pla de seguretat i salut de l’obra "millora de l’asfalt del pati i consolidació dels murs de
tancament de l’edifici antic Guillem Ballester i Cerdó", presentat per l’empresa AMER E HIJOS
SA, amb CIF A07296536.

Vist  l’informe favorable  de  data  08.03.2022 signat  per  Miquela  Costa  Ramis,  coordinadora  de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra "millora de l’asfalt del pati i consolidació dels murs de
tancament de l’edifici antic Guillem Ballester i Cerdó" 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’asfalt del pati i consolidació dels
murs de tancament de l’edifici antic Guillem Ballester i Cerdó".

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa AMER E HIJOS SA, i al coordinador de seguretat i
salut, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

2.6.4. Exp. 1402/2019, Bartomeu Sales Poquet, llicència urbanística, per a legalització de
porxo annex a habitatge unifamiliar aïllat, a la parcel·la 114 del polígon 5.

Examinat l'expedient d'obres núm. 1402/2019, del que és promotor el SR. BARTOMEU SALAS
POQUET, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 1842, de
data 5 de juny de 2019, sol·licita llicència municipal d'obres, per a LEGALITZACIÓ DE PORXO
ANNEX A HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, A LA PARCEL·LA 114 DEL POLÍGON 5,
(REF.  CAD. 07039A005001140000SJ),  d'aquest  terme  municipal,  segons  projecte  redactat  per
l’arquitecta Aina Roig i Riera (Enllaç Arquitectònic, SLP), i visat pel COAIB amb núm.
11/05074/19, de data  29 de maig de 2019, i  informe emès per la  mateixa arquitecta, visat  pel
COAIB amb núm. 11/01229/22, de data 15 de febrer de 2022, i baix la direcció facultativa de
l’arquitecta redactora 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 agrícola.

Atès l’acord favorable, de data 17 de juliol de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Vist l'informe tècnic, de data 25 de febrer de 2022, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual
el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 2 de març de 2022, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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1. Concedir al SR. BARTOMEU SALES POQUET, la llicència urbanística, per a
LEGALITZACIÓ DE PORXO ANNEX A HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, A LA
PARCEL·LA 114 DEL POLÍGON 5, núm. 1402/2019, 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 17 de juliol  de 2020, de l’Agència Estatal de Seguretat  Aèria, el qual
forma part de l’expedient i s’adjunta còpia.

3. El cost provisional de les obres, se fixa en l'import de 7.392 €., amb la taxa pagada de 44,35
€, i l’ICIO a pagar de 181,84 €.

2.6.5. Exp. 113/2022, Francesca Antònia Ramón Beltrán, llicència urbanística, per agrupació
de les parcel·les 95 i 99 del polígon 4.

Examinat l'expedient d'obres núm. 113/2022 del que és promotora la SRA. FRANCESCA
ANTONIA RAMON BELTRAN, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament
amb el núm. 333  de  data  24  de  gener  de  2022,  sol·licita  llicència  municipal  d'obres  per
AGRUPACIÓ  DE  LES PARCEL·LES 95 I 99, POLÍGON 4, (REF. CAD.
07039A004000950000ST i
07039A004000990000SK), d'aquest terme municipal, segons projecte tècnic, redactat per l’arquitecta
Sra. Maria del Mar Ramis Fornés, en data gener de 2022, sense visar.

Vist l'informe tècnic, de data 2 de març de 2022, emès per l’arquitecta tècnica municipal, segons el 
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 2 de març de 2022, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a la SRA. FRANCESCA ANTONIA RAMON BELTRAN, la llicència urbanística per
AGRUPACIÓ DE LES PARCEL·LES 95 I 99, POLÍGON 4, expedient municipal núm. 113/2022,
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. 535/2020, Rafael Mulet Cladera, llicència urbanística, per a substitució parcial de
coberta en dependències annexes a habitatge unifamiliar entre mitgeres existent al carrer
Joan Gamundí Ballester, 4.

Examinat l'expedient d'obres núm. 535/2020, del que és promotor el SR. RAFAEL MULET 
CLADERA, el qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament amb el núm. 873, de
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data 23 de març de 2020, sol·licita llicència municipal d'obres, per a SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE
COBERTA EN DEPENDÈNCIES ANNEXES A L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES EXISTENT, AL CARRER JOAN GAMUNDÍ BALLESTER, 4, (REF. CAD.
4785415ED0948N0001SS), d'aquest terme municipal, segons documents gràfics i escrits, redactats
per l’arquitecte Sr. Joan Oliver Fornés (Oliver Arquitectura, SLP), i visat pel COAIB amb núm.
11/02839/20, de data 20 de març de 2020, amidaments i pressupost redactats pel mateix arquitecte i
visats pel COAIB amb núm. 11/02966/21, de data 24 de març 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.

Vist l'informe tècnic, de data 2 de març de 2022, emès per l’arquitecta municipal, segons el qual el
projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 3 de març de 2022, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir al SR. RAFAEL MULET CLADERA, la llicència urbanística, per a
SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE COBERTA EN DEPENDÈNCIES ANNEXES A
L’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES EXISTENT, AL CARRER JOAN
GAMUNDÍ BALLESTER, 4, núm. 535/2020, 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 3.164,09 €., amb la taxa pagada de
18,98 €, i l’ICIO a pagar de 77,83 €.

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. Canvi d’ubicació zona de `carrega i descàrrega del carrer Santa Anna, 28

Vist l’informe del Sotsinspector en cap de la Policia Local de Muro, Illes Balears, que literalment
diu:
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“INFORME SOBRE CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE CARGA Y DESCARGA
SITUADA EN LA CALLE SANTA ANA, FRENTE AL Nº 28.

Antonio Carrió Calvó, Subinspector Jefe de la Policía Local de Muro, por el presente
informe hace constar:

Se ha recibido escrito por parte de Bernardo Moragues Boyeras, con Documento
Nacional de Identidad nº 18.221.484-X, con registro de entrada nº. ENTRA-2022-542, de fecha 08
de febrero de 2022, solicitando que se cambie de lugar la zona de carga y descarga situada frente al
nº 28 de la calle  Santa Ana, que de acuerdo con la documentación que se acompaña al escrito
resulta:

– Que solicita el cambio de la zona de carga y descarga motivado por los roces y daños

que sufre el balcón de la primera planta del inmueble, causados por los  vehículos
frigoríficos que utilizan la zona.

Visto el informe (adjuntando reportaje fotográfico) del Policía Local con C.P. nº
A330033, comisionado por Jefatura a fin de realizar inspección ocular a la zona, el cual literalmente
dice:

“El Policía Local con C.P. nº A330033 tiene el honor de participar a la respetada autoridad
de U.D. que sobre las 17:30 horas del día 2 de marzo del 2022, mientras realizaba sus funciones
de patrulla de proximidad en el centro de Muro, se procede a realizar estudio fotográfico para el
cambio de ubicación del carga y descarga situado en la C/Santa Anna número 28 de este
municipio.

Que personado, se comprueba que el actual estacionamiento de carga y descarga tiene una
longitud de 10 metros lineales (equivalentes a dos plazas de aparcamiento ordinario), y  está
situado frente a los números 26 y 28 de la calle Santa Anna. Se aprecian daños en el balcón
situado justo encima de dicho carga y descarga, posiblemente producidos por cajas de camiones
de reparto que impactan al maniobrar para aparcar y proceder a labores de carga y descarga.

Se observa que frente  al  número 26 hay un estacionamiento  ordinario (que mantendría  su
ubicación),  frente al  número  24  un  estacionamiento de  minusválidos  de  6  metros  lineales de
longitud, y frente a los números 24-22, dos plazas de estacionamiento ordinarias, con una longitud
de  10  metros  lineales.  Este  estacionamiento  ordinario  sería  el  que  se  convertiría  en  carga  y
descarga, cambiando su ubicación con el situado frente a los números 26-28. Destacar que en la
nueva ubicación no hay elementos de fachada (balcones, etc.) que puedan ser golpeados o
susceptibles de causar daños en los mismos.”
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Visto lo anteriormente expuesto, se informa FAVORABLEMENTE al cambio de
ubicación de la zona de carga y descarga, atendiendo a las siguientes consideraciones:

– La zona de carga y descarga será desplazada unos 12 metros hacia la calle Libertad,
frente a los nº 22 y 24 de la calle Santa Ana y con una longitud de unos 10 metros.

– En la nueva ubicación no hay elementos urbanísticos (balcones) que puedan ser
afectados por las maniobras de vehículos y la entrada a la zona de carga y descarga
supuestamente será más fácil y natural, al haber en su inicio una zona restringida de
estacionamiento por vado.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r. Aprovar l’informe del Sotsinspector en cap de la Policia Local.

2n. Autoritzar el canvi d'ubicació de la zona de càrrega i descàrrega del carrer Santa Anna, davant el
núm 28, sol·licitat, atenent a les consideracions de l’informe.

3r. Notificar el present acord als interessats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.6.8. Exp. 108/2019, Maria Cerdó Gregori, llicència urbanística, per a modificacions en el
transcurs de les obres de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, al carrer Major, 57.

Examinat l'expedient de llicència urbanística núm. 108/2019, del qual és promotora la Sra. MARIA
CERDÓ GREGORI, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada en aquest Ajuntament, amb el
núm. 3433, de data 5 d’agost de 2021, sol·licita llicència municipal d'obres, per a
MODIFICACIONS  EN  EL TRANSCURS  DE LES  OBRES  DE REFORMA  D’HABITATGE
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al carrer MAJOR, 57, (REF. CAD.
5180701ED0958S0001UQ),  d'aquest  terme  municipal,  en  base  als  plànols  207 i  307 signats  per
l’arquitecte Sr. Antoni Perelló Pons, de data juliol de 2021, sense visar, i baix la direcció facultativa
de l’arquitecte redactor del projecte.

Resultant que els terrenys on es preveu executar les obres estan situats en sòl urbà.

Resultant que la finalitat i ús a que es destinarà l'edificació és residencial.

Atès el dictamen favorable de la Comissió de Casc Històric i Catàleg de data 10 de gener de 2022.

Vist l'informe tècnic, de data 4 de març de 2022, emès per l’arquitecte tècnica municipal, segons el
qual el projecte compleix amb les normes urbanístiques municipals.

Vist l'informe, de data 4 de març de 2022, emès per el TAG d’Urbanisme i Activitats.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1. Concedir a  la  Sra.  MARIA CERDÓ GREGORI,  la  llicència urbanística  d’obres, per  a
MODIFICACIONS EN EL TRANSCURS DE LES OBRES DE REFORMA
D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al carrer MAJOR, 57, núm.
108/2019, sol·licitada i abans descrita d’acord amb les condicions generals.

2. Aquesta llicència queda condicionada al compliment de les prescripcions següents:

a) Haurà de complir les mateixes condicions de la llicència inicial.

b) Juntament  amb la  sol·licitud  de llicència  d’ocupació o de primera utilització  s’haurà de
justificar el compliment del DB HE 4 del CTE (rendiment mig estacional de la bomba de
calor SPF > 2,5).

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
no haver acabat les mateixes en un termini de 24 mesos, o no haver-se sol·licitat la
corresponent prorroga en dit terminis, aquesta llicència es donarà per caducada.

2.6.9. Instància de x x x x x x x  x x x x x x x x  x x x x x x x x , sol·licitant un nou títol de drets
funeraris de la sepultura 327

Vist l’expedient relatiu a la instància de xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sol·licitant l’expedició d’un
nou títol de drets funeraris  de la sepultura núm 327 a nom seu (abans a nom de la seva mare
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.6.10. Instància de xxxxxxx  xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sol·licitant un nou títol de drets
funeraris de la sepultura 568

Vist l’expedient relatiu a la instància de Miguel Angel Jareño Fornés, sol·licitant l’expedició d’un
nou títol de drets funeraris de la sepultura núm 568 a nom seu (abans a nom de la seva mare Agueda
Fornés Pericàs).
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

2.6.11. Instància de x x x x x x  x x  x x x x x  x x x x x , sol·licitant el trasllat de dues restes
de la sepultura 542 a la 314

Vist  l’expedient  relatiu  a la  instància  de Antònia M. Cerdà Perelló,  sol·licitant  autorització  pel
trasllat de les restes, inhumades a la sepultura núm. 542 a la sepultura núm. 314 del Cementeri de
Muro.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda acceptar la sol·licitud esmentada.

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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