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ACTA NÚM. 2 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA VINT-I-VUIT D’ABRIL DE  DOS MIL CATORZE 
 

ASSISTENTS 
 
Martí Fornés Carbonell, batle-president 
Juan Escalas Noceras,  1r tinent de batle  
Miquel Porquer Tugores, 2n tinent de batle 
Margalida M. Forteza Bennasar, 3r tinenta de batle. 
Antoni Riutort Carbonell, 4t tinent de batle 
Nadal Muñoz Llompart, regidor  
Antoni Serra Sastre, regidor 
Rafel Gelabert Boyeras, regidor 
Maria Perelló Cladera, regidora 
Agustín Martínez Sánchez, regidor 
Martí Siquier Sastre, regidor 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Jaume Payeras Serra, regidor 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 28 d’abril de 2014 es 
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de 
celebrar sessió ordinària. 
 
Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí, 
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta la mateixa essent la mateixa 
hora, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1R.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23.12.13, 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24.02.14). 
 
L’acta de la sessió ordinària de 23 de desembre de 2013 s’aprova per unanimitat. 
 
L’acta de la sessió ordinària de 24 de febrer de 2014 s’aprova per unanimitat. 
 
2N.-  RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA  6/2012. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 24 de març de 2014: 
 

FETS 
  

a) En data 8 d’agost de 2012 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció 
d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la parcel·la 96 del 
polígon 6, del terme municipal de Muro, consistent en construcció d’una nova 
edificació de dues plantes d’uns 45 m² envoltant l’antiga edificació existent deixant-
la en el seu interior i construcció d’una nova edificació d’una sola planta d’uns 26m² 
adossada a la primera i d’un aljub d’uns 9 m² x 2,3m de profunditat; tot sense ajustar-
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se a la llicència municipal d’obres núm. 54/2010. En l’esmentada acta es constata 
que el propietari/promotor de les obres és el Sr. Mathias Heinrich Ostrup, amb NIE 
X-1335919-X. 
 

b) En els arxius de l’Ajuntament consta que a la parcel·la hi ha concedida una llicència 
municipal d’obra, concretament de l’expedient d’obres núm. 54/2010, en el que, 
apart del propietari/promotor de les obres, hi consten el Sr. Ignacio Pons de 
Villanueva, amb DNI 34.067.696-G, el Sr. Arturo Vila Vidal, amb DNI 42.991.366-
L, i el Sr. José Luis Pujol Reinés, amb DNI 43.030.865-G, tots ells en qualitat 
d’arquitectes i encarregats de la direcció facultativa; el constructor és el Sr. Uwe M. 
Huber, amb NIE X-2809000-X 

 
c) Mitjançant Providència de Batlia, de data 6 de setembre de 2012, s’assenyalava als 

interessats, d’acord amb el que disposa l’art. 61.2 de la Llei 10/1990, de 23 
d’octubre, de Disciplina Urbanística, la manca de concordança entre les obres 
executades i la llicència concedida. 

 
d) Notificada la Providència, el Sr. Ignacio Pons de Villanueva, el Sr. Arturo Vila Vidal 

i el Sr. José Luis Pujol Reinés, presenten escrits en els que manifesten que, malgrat 
redactaren el projecte (el qual obtingué llicència municipal d’obres), no han 
participat en l’execució de les obres, desconeixent que s’haguessin iniciat. Als seus 
escrits adjunten la renúncia a la direcció facultativa de les obres presentada davant el 
Col·legi d’Arquitectes.  

 
e) Amb els antecedents i la documentació presentada pels arquitectes, correspon eximir-

los de responsabilitat en la realització de les obres, iniciant la tramitació de 
l’expedient d’infracció urbanística contra el Sr. Mathias Heinrich Ostrup, com a 
propietari/promotor, i el Sr. Uwe M. Huber, en qualitat de constructor. 

 
f) Mitjançant Decret de Batlia de data 9 de gener de 2013 s’iniciava l’expedient de 

restabliment de la legalitat urbanística i es requeria que es sol·licités la corresponent 
llicència per a legalitzar les obres.  

 
g) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 10 de maig de 2013 valora 

les obres en 23.666,64 euros. 
 

h) L`interessat no ha presentat al·legacions contra la incoació de l’expedient 
sancionador. 

 
i) En data 24 de juliol de 2013, es dictar proposta de resolució al expedient 

sancionador, que va ser notificada els interessats en data 5 d’ agost de 2.013. 
 
j) Els interessats han obtingut llicencia de legalització i demolició de les obres objecte 

del presents expedients, per acord de la Junta de Govern de data 21 d’octubre de 
2.013. 

 
k) En data 4 de novembre de 2.013, el zelador municipal va emetre nou informe on va 

constatà que “s`ha procedit a la demolició de les obres que originaren l’expedient d’ 
infracció 6/2012, d’acord amb la llicencia de legalització 67/2013”. 
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l) Amb data 17 de febrer de 2.014 es va dictar proposta definitiva de resolució del 
expedient sancionador, notificada els interessats en data 21 de febrer de 2014, on, 
donat que se havia procedit a la legalització de les obres en demolició de allò previst 
a la llicencia, es proposava: 

 
1- Imposar al Sr. Mathias Heinrich Ostrup amb NIE: X-1335919-X,  en 
qualitat de propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística 
qualificada de greu, consistent en construcció d’una nova edificació de dues 
plantes d’uns 45 m² envoltant l’antiga edificació existent deixant-la en el seu 
interior i construcció d’una nova edificació d’una sola planta d’uns 26m² 
adossada a la primera i d’un aljub d’uns 9 m² x 2,3m de profunditat, procedint 
a la seva legalització i demolició de les obres d’ acord a la llicencia 67/2013, la 
sanció de multa de 1.183,33 euros. 
 
2- Imposar al Sr. Uwe M.Huber, amb NIE: X-2809000-X,  en qualitat de 
constructor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, 
consistent en construcció d’una nova edificació de dues plantes d’uns 45 m² 
envoltant l’antiga edificació existent deixant-la en el seu interior i construcció 
d’una nova edificació d’una sola planta d’uns 26m² adossada a la primera i 
d’un aljub d’uns 9 m² x 2,3m de profunditat; procedint a la seva legalització i 
demolició de les obres d’ acord a la llicencia 67/2013, la sanció de multa de 
1.183,33 euros. 

 
m)Ambdós  interessats han efectuat el pagament de les sancions imposades en data 12 
de març de 2.014. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada infracció 

urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a llicència, s’ha 
realitzat sense aquesta. 
 

b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel 
qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la potestat 
sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica de greu. 
 

c. D’acord amb el que disposa l’art. 46.1 de la Llei 10/1990, modificat per l’art. 16 de 
la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística 
sostenible, si l’interessat insta la legalització, encara que hagi finalitzat el termini, 
però abans de la imposició de la sanció, la multa serà de 5%-10% sobre el valor de 
l’obra executada. També s’aplicarà el mateix tram en el casos de que la infracció no 
pugui ser objecte de legalització i que comporti que s’hagi de demolir una part de 
l’edificació, sempre que abans de la imposició de la sanció l’infractor procedeixi a la 
demolició d’aquesta i a la restitució de la legalitat física alterada al seu estat 
anterior. 

 
d. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 10 de maig de 2013, es valoren les 

obres realitzades, que ascendeixen a 23.666,64 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 5% de 23.666,64 euros, és a dir, 1.183,33 euros. 
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e. L’article 30.1 de la Llei de Disciplina Urbanística estableix que les persones 
responsables en les actuacions que s’executin sense llicència o amb inobservança de 
les seves clàusules són el propietari, el promotor, el constructor i els tècnics 
directors. 
 

f. D’acord amb el que disposa l’article 8.1 apartat e) del Decret 14/1994 i l’article 39 
de la Llei 10/1990, l’òrgan competent per a la resolució del procediment és el Sr. 
Batle. 
 

g. Es dóna la facultat a cada un dels responsables que puguin reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la 
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11 
de Decret 14/1994. 

 
 
Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del 
Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 
Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 
l’adopció pel Ple del següent acord: 
 
1.- Donar-se per assabentat de la legalització de l’obra, del pagament en període 
voluntari de les sancions imposades al Sr. Mathias Heinrich Ostrup, com a 
propietari/promotor, i al Sr. Uwe M.Huber, com a constructor, per un import de 
1.183,33€, cada una d’elles. 
 
2.- Procedir al tancament i arxiu de l’expedient de restabliment de la legalitat 
urbanística i de l’expedient sancionador. 
 
3.- Notificar el present acord als interessats. 

 
Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1.- Donar-se per assabentat de la legalització de l’obra, del pagament en període 
voluntari de les sancions imposades al Sr. Mathias Heinrich Ostrup, com a 
propietari/promotor, i al Sr. Uwe M.Huber, com a constructor, per un import de 
1.183,33€, cada una d’elles. 
 
2.- Procedir al tancament i arxiu de l’expedient de restabliment de la legalitat 
urbanística i de l’expedient sancionador. 
 
3.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
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jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
3R.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT 
D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA  8/2008. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 3 de març de 2014: 
 

FETS 
 

a) En data 5 de maig de 2008 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció 
d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la Parcel·la 219 del 
Polígon 10 del terme municipal de Muro, consistent en demolició d’una edificació 
agrícola antiga d’uns 50 m² i construcció d’una nova edificació agrícola d’uns 50 m² 
en el mateix emplaçament, realitzades sense llicència municipal d’obres. En 
l’esmentada acta es constata que la propietària de l’immoble és la Sra. Francisca 
Capó Escalas, amb DNI 41.258.251-T. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 14 de juliol de 2009 s’iniciava l’expedient de 

restabliment de la legalitat urbanística i es requeria que es sol·licités la corresponent 
llicència per a legalitzar les obres.  

 
c) Es pretén la legalització de les obres amb la tramitació de l’expedient de llicència 

139/2007 i posteriorment amb l’expedient 6/2011. Atès l’informe desfavorable 
remès per la Direcció General de Medi Rural i Marí, de la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears de data 23 de setembre de 
2011 i l’informe del tècnic municipal de 8 de novembre de 2011, la Junta de Govern 
en data 16 de novembre de 2011 acorda denegar la llicència sol·licitada. D’acord 
amb l’anterior resolució de denegació de llicència pertoca la finalització de la 
suspensió de l’expedient d’infracció urbanística i continuar amb la seva tramitació. 

 
d) L’informe de l’arquitecte tècnic municipal de 21 de novembre de 2012, en el que es 

valoren les obres en 14.455,60 Euros. 
 
e) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 21 de novembre de 2012 

realitza una valoració de les obres. 
 
f) Mitjançant Decret de 23 de novembre de 2012 s’incoa expedient sancionador contra 

la Sra. Francisca Capó Escalas, amb DNI 41.258.251-T, en qualitat de 
propietària/promotora i com a responsable de la infracció, per la realització d’obres 
sense llicència. La notificació del Decret tengué lloc en data 5 de desembre de 2012. 

 
g) No consta la presentació d’escrit d’al·legacions contra la incoació de l’expedient 

sancionador. 
 
h) El Ple de l`ajuntament, de data 28 d’octubre de 2013 va adoptar el següent acord: 
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1.- Imposar a la Sra. Francisca Capó Escalas, amb DNI 41.258.251-T, en 
qualitat de propietària/promotora, com a responsable d’una infracció 
urbanística qualificada de greu, consistent en demolició d’una edificació 
agrícola antiga d’uns 50 m² i construcció d’una altra de 50 m² en el mateix 
emplaçament; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 219 del polígon 
10, del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 10.841,70 euros. 

 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la 

Tresoreria de l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de 
l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense 
que s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament 
procedirà al cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa 
se suspendrà si, durant el termini legal per a la interposició del recurs, es 
garanteix l’import de la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part 
del reclamant per obtenir la suspensió serà dipositada a la Tresoreria d’aquest 
Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o fiança per 
l’import de la sanció. 

 
3.- Ordenar a la Sra. Francisca Capó Escalas, amb DNI 41.258.251-T, en 

qualitat de propietària/promotora, la demolició i restitució al seu estat anterior 
de les obres realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en demolició 
d’una edificació agrícola antiga d’uns 50 m² i construcció d’una altra de 50 m² 
en el mateix emplaçament; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 219 
del polígon 10, del terme municipal de Muro; així com impedir definitivament 
els usos a què donassin lloc; tot això a costa de les persones interessades. 

 
4.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha 

de ser executada en el termini de DOS MESOS, comptador des del dia següent 
al de la notificació de la resolució. 

 
5.- Apercebre a la interessada que l’incompliment de l’ordre de demolició de 

les obres il·legals i de restitució de la situació al seu estat anterior determinarà, 
d’acord amb l’article 67 de la Llei de disciplina urbanística, l’execució 
subsidiària per part de l’Ajuntament de Muro, essent a càrrec de la persona 
interessada totes les despeses que s’originin. 

 
6- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la 

mateixa, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN 
MES, comptat des del dia següent a la data de notificació del present acord; o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la 
data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no 
s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del 
recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra 
recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb el que estableix la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
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gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

 
i) L’ acord del Ple es va notificar a l’interessada en data 12 de novembre de 2.013. 
 
j) L’ interessada va formular recurs de reposició, de data 5 de desembre de 2.013, on 

va manifestar:  
 
1.- Que estava legalitzant les obres a nom de l’inquilí de la finca Sr. Jordí Sastre 
Sacarés. 
 
2.- Que a la llicencia de legalització consta un informe preliminar de la Conselleria 
d’agricultura favorable a les obres i que només manca un nou informe damunt la 
reculada; que en cas de atorgar la llicencia, la sanció aplicable sigui del 5%. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
PRIMER: El recurs de reposició ha estat formulat en temps i forma per part de 
l'interessat.  
 
SEGON: D’atorgar la llicència de legalització de les obres, seria d'aplicació el que 
disposa l'art. 46 de la Llei 10/1990 de disciplina urbanística i per tant el percentatge 
aplicable seria del 5 al 10% del valor de les obres executades. 
 
Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17,18 i 19 del 
decret 19/1994 la comissió informativa d’urbanisme i obres, per unanimitat, emet 
dictamen favorable sobre l’adopció pel Ple del següent acord: 
 
1r. - Estimar el recurs de reposició formulat per l'interessat a l'acord del ple de data 28 
octubre 2013, i revocar aquest acord pel qual s'acordava la resolució de l'expedient 
d'infracció urbanística 8/2008. 
 
2n.- Retrotreure les actuacions del procediment administratiu sancionador a la data del 6 
de març de 2013 en què el Sr. Jordi Sastre Sacarés va sol·licitar la llicència de 
legalització, suspenent el mateix fins que es resolgui sobre l'atorgament d'aquesta 
llicència. 
 
3r.- Notificar aquest acord els interessats 

 
Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1r. - Estimar el recurs de reposició formulat per l'interessat a l'acord del ple de data 28 
octubre 2013, i revocar aquest acord pel qual s'acordava la resolució de l'expedient 
d'infracció urbanística 8/2008. 
 
2n.- Retrotreure les actuacions del procediment administratiu sancionador a la data del 6 
de març de 2013 en què el Sr. Jordi Sastre Sacarés va sol·licitar la llicència de 
legalització, suspenent el mateix fins que es resolgui sobre l'atorgament d'aquesta 
llicència. 
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3r.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició 
davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a 
la data de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des 
del dia següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu 
de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
4T.- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA  18/2012. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 24 de març de 2014: 
 
 

FETS 
  

a) En data 29 d’octubre de 2012 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció 
d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a les parcel·les 56 i 57  
del polígon 6, del terme municipal de Muro, consistent en reforma i canvi de coberta 
d’una caseta existent d’uns 40m2, ampliació de la mateixa en uns 80m2 en planta 
baixa i d’uns 49m2 amb una terrassa d’uns 31m2 en planta pis. Construcció d’una 
porxada d’uns 50m2 adossada a la caseta en planta baixa, d’una caseta d’eines d’uns 
15m2 i d’una porxada feta amb planxes metàl·liques i pals de fusta d’uns 40m2 
adossada a la caseta d’eines; realitzada sense llicència municipal d’obres. En 
l’esmentada acta es constata que el propietaris de la parcel·la son el Sr. Pedro Torres 
Sanchez amb DNI 43051237-K i la Sra. Lucia Verdum Feuillerat amb DNI 
33965321-W. A l’acta es constata que les obres estan en curs d’execució. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 7 d`agost de 2013 s’iniciava l’expedient de 

restabliment de la legalitat urbanística i l`expedient sancionador, a la vegada es 
requeria que es sol·licités la corresponent llicència per a legalitzar les obres.  

 
c) L`inici d`ambdós expedients es va notificar al interessat en data  30 d`octubre de 

2.013. 
 
d) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 23 de setembre de 2013 

valora les obres en 76.801,84 euros. 
 
e) Els interessats no han procedit a legalitzar les obres ni han formulat al·legacions a 

l`incoació del expedient sancionador. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
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a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada infracció 

urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a llicència, s’ha 
realitzat sense aquesta. 
 

b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel 
qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la potestat 
sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica de greu. 
 

c. L’article 45 f) de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats 
amb multa del 50 al 100% del valor de l’obra executada els qui realitzin o hagin 
executat obres d’edificació que, encara que siguin legalitzables, no se sol·liciti la 
legalització en el termini fixat per l’Administració. 
 

d. L’article 34 de la Llei de Disciplina Urbanística preveu les circumstàncies 
agreujants i atenuants que poden concórrer en la infracció comesa. En el cas que ens 
ocupa, es considera que no és aplicable cap circumstància agreujant ni atenuant, per 
la qual cosa la sanció aplicable és una multa del 75% del valor de les obres objecte 
de la infracció i no legalitzades. La motivació d’aquest percentatge es desprèn de 
l’article 34 de la Llei de Disciplina Urbanística i dels principis rectors del Dret 
Penal, aplicables al Dret administratiu sancionador. En efecte, l’article 34 disposa 
que si concorre alguna circumstància agreujant, la sanció s’imposarà en el seu grau 
màxim, és a dir, el 100 % del valor de les obres, d’acord amb el que preveu l’article 
45 de la Llei 10/1990; i que si concorre alguna circumstància atenuant, la sanció 
s’imposarà en el seu grau mínim, és a dir, el 50 % del valor de les obres. Per tant, 
davant l’absència d’aquestes circumstàncies, per aplicació dels principis rectors del 
Dret penal i encara que l’article 34 de la Llei no ho digui expressament, està 
totalment justificada la imposició de la sanció en el seu grau mig, és a dir, el 75 % 
del valor de les obres. 
 

e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 23 de setembre de 2013, es valoren 
les obres realitzades, que ascendeixen a 76.801,84 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 75% de 76.801,84 euros, és a dir, 57.601,38 euros. 
 

f. L’article 30.1 de la Llei de Disciplina Urbanística estableix que les persones 
responsables en les actuacions que s’executin sense llicència o amb inobservança de 
les seves clàusules són el propietari, el promotor, el constructor i els tècnics 
directors. 

 
g. d’acord amb el que disposa l’article 8.1 apartat e) del Decret 14/1994 i l’article 39 

de la Llei 10/1990, l’òrgan competent per a la resolució del procediment és el Sr. 
Batle. 
 

h. Es dóna la facultat a cada un dels responsables que puguin reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la 
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11 
de Decret 14/1994. 
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Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del 
Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 
Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 
l’adopció pel Ple del següent acord: 
 
1.- Imposar amb caràcter solidari al Sr. Pedro Torres Sanchez amb DNI 43051237-K i la 
Sra. Lucia Verdum Feuillerat amb DNI 33965321-W, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu,  
consistent en reforma i canvi de coberta d’una caseta existent d’uns 40m2, ampliació de 
la mateixa en uns 80m2 en planta baixa i d’uns 49m2 amb una terrassa d’uns 31m2 en 
planta pis. Construcció d’una porxada d’uns 50m2 adossada a la caseta en planta baixa, 
d’una caseta d’eines d’uns 15m2 i d’una porxada feta amb planxes metàl·liques i pals de 
fusta d’uns 40m2 adossada a la caseta d’eines; realitzada sense llicència municipal 
d’obres, a les parcel·les  56 i 57 del polígon 6 del terme municipal de Muro, la sanció de 
multa de 57.601,38 euros. 

 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l`Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 
 
3.- Ordenar  el Sr. Pedro Torres Sanchez amb DNI 43051237-K i la Sra. Lucia Verdum 
Feuillerat amb DNI 33965321-W, en qualitat de propietari/promotor, la demolició i 
restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no legalitzades 
consistents en reforma i canvi de coberta d’una caseta existent d’uns 40m2, ampliació 
de la mateixa en uns 80m2 en planta baixa i d’uns 49m2 amb una terrassa d’uns 31m2 
en planta pis. Construcció d’una porxada d’uns 50m2 adossada a la caseta en planta 
baixa, d’una caseta d’eines d’uns 15m2 i d’una porxada feta amb planxes metàl·liques i 
pals de fusta d’uns 40m2 adossada a la caseta d’eines; realitzada sense llicència 
municipal d’obres, a les parcel·les  56 i 57 del polígon 6 del terme municipal de Muro; 
així com impedir definitivament els usos a què donessin lloc; tot això a costa de la 
persona interessada. 
 
4.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser 
executada en el termini de DOS MESOS, comptador des del dia següent al de la 
notificació de la resolució. 
 
5.- Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres 
il·legals i de restitució de la situació al seu estat anterior determinarà, d’acord amb 
l’article 67 de la Llei de disciplina urbanística, l’execució subsidiària per part de 
l’Ajuntament de Muro, essent a càrrec de la persona interessada totes les despeses que 
s’originin. 
 
6.- Notificar la present resolució els interessats. 
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Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 

 
1.- Imposar amb caràcter solidari al Sr. Pedro Torres Sanchez amb DNI 43051237-K i la 
Sra. Lucia Verdum Feuillerat amb DNI 33965321-W, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu,  
consistent en reforma i canvi de coberta d’una caseta existent d’uns 40m2, ampliació de 
la mateixa en uns 80m2 en planta baixa i d’uns 49m2 amb una terrassa d’uns 31m2 en 
planta pis. Construcció d’una porxada d’uns 50m2 adossada a la caseta en planta baixa, 
d’una caseta d’eines d’uns 15m2 i d’una porxada feta amb planxes metàl·liques i pals de 
fusta d’uns 40m2 adossada a la caseta d’eines; realitzada sense llicència municipal 
d’obres, a les parcel·les  56 i 57 del polígon 6 del terme municipal de Muro, la sanció de 
multa de 57.601,38 euros. 

 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l`Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 

 
3.- Ordenar  el Sr. Pedro Torres Sanchez amb DNI 43051237-K i la Sra. Lucia Verdum 
Feuillerat amb DNI 33965321-W, en qualitat de propietari/promotor, la demolició i 
restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no legalitzades 
consistents en reforma i canvi de coberta d’una caseta existent d’uns 40m2, ampliació 
de la mateixa en uns 80m2 en planta baixa i d’uns 49m2 amb una terrassa d’uns 31m2 
en planta pis. Construcció d’una porxada d’uns 50m2 adossada a la caseta en planta 
baixa, d’una caseta d’eines d’uns 15m2 i d’una porxada feta amb planxes metàl·liques i 
pals de fusta d’uns 40m2 adossada a la caseta d’eines; realitzada sense llicència 
municipal d’obres, a les parcel·les  56 i 57 del polígon 6 del terme municipal de Muro; 
així com impedir definitivament els usos a què donessin lloc; tot això a costa de la 
persona interessada. 

 
4.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser 
executada en el termini de DOS MESOS, comptador des del dia següent al de la 
notificació de la resolució. 

 
5.- Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres 
il·legals i de restitució de la situació al seu estat anterior determinarà, d’acord amb 
l’article 67 de la Llei de disciplina urbanística, l’execució subsidiària per part de 
l’Ajuntament de Muro, essent a càrrec de la persona interessada totes les despeses que 
s’originin. 

 
6.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
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Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
5È.-  RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA  15/2011. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 21 d’abril de 2014: 

FETS 
  

a) En data 7 d’octubre de 2011 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció 
d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística al carrer Ramon Llull, 
núm. 58-baixos, de Muro, consistent en ampliació de l’habitatge existent en planta 
baixa en uns 25 m²; realitzada sense llicència municipal d’obres. En l’esmentada 
acta es constata que els propietaris són el Sr. Juan Miras Plaza, amb DNI 
43.041.140-K, i la Sra. Monica Andrea Castro Montoya, amb NIE X-3142133-B. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 16 de maig de 2012 s’iniciava l’expedient de 

restabliment de la legalitat urbanística i es requeria que es sol·licités la corresponent 
llicència per a legalitzar les obres. 

 
c) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 11 de setembre de 2012 

valora les obres en 13.642,86 euros. 
 
d) Mitjançant Decret de 27 de novembre de 2012 s’incoa expedient sancionador contra 

el Sr. Juan Miras Plaza, amb DNI 43.041.140-K, i la Sra. Monica Andrea Castro 
Montoya, amb NIE X-3142133-B, en qualitat de propietaris/promotors i com a 
responsables de la infracció, per la realització d’obres sense llicència. 

 
e) En data 30 de setembre de 2013 va dictar proposta de resolució en el present 

expedient, notificada als interessats en data 8 d'octubre de 2.013. 
 
f) L 'instructor de expedint ha pogut comprovar que els interessats van sol · licitar 

llicència d'obres, (exp. licencia4/2013) en data 14.01.13, que es troba actualment en 
fase d'esmena de deficiències; en conseqüència el present  expedient sancionador es 
troba suspès fins que es resolgui la llicència d'obres sol · licitada pels interessats, pel 
que procedeix anul · lar  i deixar sense efectes la proposta de resolució dictada el 30 
de setembre de 2.013. 

 
g) Les obres han estat legalitzades en l’expedient de llicència d’obres núm. 4/2013, 

essent-li concedida la llicència per la junta de govern en sessió ordinaria de data 24 
de febrer de 2.014.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada infracció 

urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a llicència, s’ha 
realitzat sense aquesta. 
 

b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel 
qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la potestat 
sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica de greu. 
 

c. L’article 46.1 de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats amb 
multa del 5% del valor de l’obra executada els qui procedeixin a la legalització de la 
infracció en el termini fixat per l’Administració. 
 

d. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 6 de març de 2013, es valoren les 
obres realitzades, que ascendeixen a 13.642,86 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 5% de 13.642,86 euros, és a dir, 682,14 euros. 

 
e. L’article 30.1 de la Llei de Disciplina Urbanística estableix que les persones 

responsables en les actuacions que s’executin sense llicència o amb inobservança de 
les seves clàusules són el propietari, el promotor, el constructor i els tècnics 
directors. 
 

f. D’acord amb el que disposa l’article 8.1 apartat e) del Decret 14/1994 i l’article 39 
de la Llei 10/1990, l’òrgan competent per a la resolució del procediment és el Sr. 
Batle. 
 

g. Es dóna la facultat a cada un dels responsables que puguin reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la 
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11 
de Decret 14/1994. 

 
Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19  del 
Decret 14/1994 i l’article 35 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 
informativa  d`Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 
l`adopció pel Ple del següent acord: 

 
1.- Imposar amb caracter solidari al Sr. Juan Miras Plaza, amb DNI 43.041.140-K, i la 
Sra. Monica Andrea Castro Montoya, amb NIE X-3142133-B  en qualitat de 
propietaris/promotors, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, havent procedit a la seva legalització i consistent en ampliació de l’habitatge 
existent en planta baixa en uns 25 m²; sense llicència municipal d’obres, al carrer 
Ramón Llull, núm. 58-baixos de Muro, la sanció de multa de 682,14 euros. 
 

2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
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multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 
 
3.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 

 
1.- Imposar amb caràcter solidari al Sr. Juan Miras Plaza, amb DNI 43.041.140-K, i la 
Sra. Monica Andrea Castro Montoya, amb NIE X-3142133-B  en qualitat de 
propietaris/promotors, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, havent procedit a la seva legalització i consistent en ampliació de l’habitatge 
existent en planta baixa en uns 25 m²; sense llicència municipal d’obres, al carrer 
Ramón Llull, núm. 58-baixos de Muro, la sanció de multa de 682,14 euros. 
 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 

 
3.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
6È.- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA  19/2012. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 21 d’abril de 2014: 
 

FETS 
  

a) En data 5 de novembre de  2012 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a les 
parcel·les 2  del polígon 10, del terme municipal de Muro, consistent en l`ampliació 
de l`habitatge existent en plant baixa d`uns 39 M2 i ampliació d`una caseta d`eines 
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en uns 15 M2 adossant-la a l`habitatge existent; realitzada sense llicència municipal 
d’obres. En l’esmentada acta es constata que el propietaris de la parcel·la son el Sr. 
Gabriel Fornés Carrio amb DNI 41371057Z i la Sra. Antonia Payeras Cerdó amb 
DNI: 41382917Y. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 4  de setembre de 2013 s’iniciava l’expedient de 

restabliment de la legalitat urbanística i l`expedient sancionador, a la vegada es 
requeria que es sol·licités la corresponent llicència per a legalitzar les obres.  

 
c) L`inici d`ambdós expedients es va notificar els interessats en data  13 de setembre  

de 2.013.  
 
d) En data 13 de setembre de 2.013 els interessats formularen al·legacions al inici 

d`ambos expedientes. 
 
e) En data 19 de setembre de 2.013 el zelador municipal, atenent les al·legacions del 

interessats va emetre nou informe on es va modificar les dimensions de les obres 
executades, quedant la presumpte  infracció en aquests termes: “ampliació de 
l`habitatge existent en planta baixa d`uns 30 m2 i ampliació d`una caseta d`eines en 
uns 15 m2 adossant-la a l`habitatge existent”.   

 
f) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 23 de setembre de 2013 

valora les obres en 29.406, 98 euros. 
 
g) Els interessats no han procedit a legalitzar les obres.  

 
h) En data 18 de novembre de 2.013 es va dictar proposta de resolució dels expedients, 

notificades els interessats en data 7 de gener de 2.014. 
 
i) En data 30 de gener de 2.014, els interessats presentaren al·legacions a la proposta 

de resolució impugnant la valoració i la calcificació dels fets afirmant que es 
tractava d’ una ampliació de una cotxera i un petit megatzem i no d’un habitatge. 

 
j) En data 11 de març de 2.014, l’arquitecte tècnic municipal va emetre nova valoració 

de les obres per un import de 17.051,10 euros, la qual cosa implica que aplicant un 
75% de la valoració, de conformitat a l’article 45 f) de la Llei 10/1990, l’import de 
la sanció aplicable es de 12.788,32. 

 
k) De conformitat al que disposa l’article 15 de la Llei 14/1994, fetes les al · legacions 

a la proposta de resolució, es declararà conclosa la fase d'instrucció i es remetran 
totes les actuacions a l'òrgan que va ordenar la iniciació del procediment. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada infracció 

urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a llicència, s’ha 
realitzat sense aquesta. 
 



 16 

b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel 
qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la potestat 
sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica de greu. 
 

c. L’article 45 f) de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats 
amb multa del 50 al 100% del valor de l’obra executada els qui realitzin o hagin 
executat obres d’edificació que, encara que siguin legalitzables, no se sol·liciti la 
legalització en el termini fixat per l’Administració. 
 

d. L’article 34 de la Llei de Disciplina Urbanística preveu les circumstàncies 
agreujants i atenuants que poden concórrer en la infracció comesa. En el cas que ens 
ocupa, es considera que no és aplicable cap circumstància agreujant ni atenuant, per 
la qual cosa la sanció aplicable és una multa del 75% del valor de les obres objecte 
de la infracció i no legalitzades. La motivació d’aquest percentatge es desprèn de 
l’article 34 de la Llei de Disciplina Urbanística i dels principis rectors del Dret 
Penal, aplicables al Dret administratiu sancionador. En efecte, l’article 34 disposa 
que si concorre alguna circumstància agreujant, la sanció s’imposarà en el seu grau 
màxim, és a dir, el 100 % del valor de les obres, d’acord amb el que preveu l’article 
45 de la Llei 10/1990; i que si concorre alguna circumstància atenuant, la sanció 
s’imposarà en el seu grau mínim, és a dir, el 50 % del valor de les obres. Per tant, 
davant l’absència d’aquestes circumstàncies, per aplicació dels principis rectors del 
Dret penal i encara que l’article 34 de la Llei no ho digui expressament, està 
totalment justificada la imposició de la sanció en el seu grau mig, és a dir, el 75 % 
del valor de les obres. 
 

e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 23 de setembre de 2013, es valoren 
les obres realitzades, que ascendeixen a 17.051,10 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 75% de 17.051,10 euros, és a dir, 12.788,32 euros. 
 

f. L’article 30.1 de la Llei de Disciplina Urbanística estableix que les persones 
responsables en les actuacions que s’executin sense llicència o amb inobservança de 
les seves clàusules són el propietari, el promotor, el constructor i els tècnics 
directors. 

 
g. d’acord amb el que disposa l’article 8.1 apartat e) del Decret 14/1994 i l’article 39 

de la Llei 10/1990, l’òrgan competent per a la resolució del procediment és el Sr. 
Batle. 
 

i. Es dóna la facultat a cada un dels responsables que puguin reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la 
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11 
de Decret 14/1994. 

 
Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del 
Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 
Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 
l’adopció pel Ple del següent acord: 
 
1.- Imposar, amb caràcter solidari, el  Sr. Gabriel Fornés Carrio amb DNI 41371057Z i 
la Sra. Antonia Payeras Cerdó amb DNI: 41382917Y, en qualitat de 
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propietaris/promotors, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent ampliació d’una cotxera existent en planta baixa d`uns 30 m2 i 
ampliació d`una caseta d`eines en uns 15 m2 adossant-la a l`habitatge existent sense 
llicència municipal d’obres, a la parcel·la 2 del polígon 10 del terme municipal de 
Muro, la sanció de multa de 12.788,32 euros  

 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l`Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 
 
3.- Ordenar  el Sr. Gabriel Fornés Carrio amb DNI 41371057Z i la Sra. Antonia Payeras 
Cerdó amb DNI: 41382917Y, en qualitat de propietaris/promotors, la demolició i 
restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no legalitzades 
consistents en ampliació de d’una cotxera existent en planta baixa d`uns 30 m2 i 
ampliació d`una caseta d`eines en uns 15 m2 adossant-la a la cotxera existent; a la 
parcel·la 2 del polígon 10, del terme municipal de Muro; així com impedir 
definitivament els usos a què donessin lloc; tot això a costa de la persona interessada. 
 
4.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser 
executada en el termini de DOS MESOS, comptador des del dia següent al de la 
notificació de la resolució. 
 
5.- Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres 
il·legals i de restitució de la situació al seu estat anterior determinarà, d’acord amb 
l’article 67 de la Llei de disciplina urbanística, l’execució subsidiària per part de 
l’Ajuntament de Muro, essent a càrrec de la persona interessada totes les despeses que 
s’originin. 

 
6.- Notificar la present resolució als interessats. 

 
Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 

 
1.- Imposar, amb caràcter solidari, el  Sr. Gabriel Fornés Carrio amb DNI 41371057Z i 
la Sra. Antonia Payeras Cerdó amb DNI: 41382917Y, en qualitat de 
propietaris/promotors, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent ampliació d’una cotxera existent en planta baixa d`uns 30 m2 i 
ampliació d`una caseta d`eines en uns 15 m2 adossant-la a l`habitatge existent sense 
llicència municipal d’obres, a la parcel·la 2 del polígon 10 del terme municipal de 
Muro, la sanció de multa de 12.788,32 euros  

 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l`Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
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cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 

 
3.- Ordenar  el Sr. Gabriel Fornés Carrio amb DNI 41371057Z i la Sra. Antonia Payeras 
Cerdó amb DNI: 41382917Y, en qualitat de propietaris/promotors, la demolició i 
restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no legalitzades 
consistents en ampliació de d’una cotxera existent en planta baixa d`uns 30 m2 i 
ampliació d`una caseta d`eines en uns 15 m2 adossant-la a la cotxera existent; a la 
parcel·la 2 del polígon 10, del terme municipal de Muro; així com impedir 
definitivament els usos a què donessin lloc; tot això a costa de la persona interessada. 

 
4.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser 
executada en el termini de DOS MESOS, comptador des del dia següent al de la 
notificació de la resolució. 

 
5.- Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres 
il·legals i de restitució de la situació al seu estat anterior determinarà, d’acord amb 
l’article 67 de la Llei de disciplina urbanística, l’execució subsidiària per part de 
l’Ajuntament de Muro, essent a càrrec de la persona interessada totes les despeses que 
s’originin. 

 
6.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
7È.- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA  1/2013. 
 
Es dona compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 21 d’abril de 2014: 
 

FETS 
  

a) En data 24 de gener de 2013 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció 
d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística al carrer Alemanya, 
núm. 9-1er, de Muro, consistent en la construcció en planta pis d’una cambra d’uns 
3 m² i d’una porxada d’uns 16 m² feta de fibrociment, realitzada sense llicència 
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municipal d’obres. En l’esmentada acta es constata que la propietària de la parcel·la 
és la Sra. Antonia Maria Carbonell Fons, amb DNI 44.325.067-L. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 22 de maig de 2013 s’iniciava l’expedient 

sancionador contra la Sra. Antonia Maria Carbonell Fons, amb DNI 44.325.067-L. 
com a propietari/promotor i com a responsables de la infracció, per la realització 
d’obres sense llicència. 

 
c) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 22 de maig de 2013 valora 

les obres en 1.467,81 euros. 
 
d) No s’han presentat al·legacions a la incoació d’expedient sancionador. 

 
e) En data 14 d’agost de 2013 es va dictar proposta de resolució del expedient 

sancionador que va ser notificada els interessats en data 27 d’agost de 2.013. 
 
f) En data 3 de setembre de 2013 l’ interessat presentar escrit sol·licitant la paralització 

de l’expedient ja que es trobava tramitant la llicencia per legalitzar les obres objecte 
del present expedient. 

 
g) La Junta de Govern en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2014 va procedir a 

atorgar la llicencia per la legalització de les obres. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada infracció 

urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a llicència, s’ha 
realitzat sense aquesta. 
 

b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel 
qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la potestat 
sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica de greu. 
 

c. L’article 46.1 de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats amb 
multa del 5% del valor de l’obra executada els qui procedeixin a la legalització de la 
infracció en el termini fixat per l’Administració. 
 

d. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 22 de maig de 2013, es valoren les 
obres realitzades, que ascendeixen a 1.467,81 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 5% de 1.467,81 euros, és a dir, 73,39 euros. 

 
e. L’article 30.1 de la Llei de Disciplina Urbanística estableix que les persones 

responsables en les actuacions que s’executin sense llicència o amb inobservança de 
les seves clàusules són el propietari, el promotor, el constructor i els tècnics 
directors. 
 

f. D’acord amb el que disposa l’article 8.1 apartat e) del Decret 14/1994 i l’article 39 
de la Llei 10/1990, l’òrgan competent per a la resolució del procediment és el Sr. 
Batle. 
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g. Es dóna la facultat a cada un dels responsables que puguin reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la 
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11 
de Decret 14/1994. 

 
Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19  del 
Decret 14/1994 i l’article 35 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 
informativa  d`Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 
l`adopció pel Ple del següent acord: 
 
1.- Imposar a la Sra. Antonia Maria Carbonell Fons, amb DNI 44.325.067L, en qualitat 
de propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, havent procedit a la seva legalització, i consistent en la construcció en planta pis 
d’una cambra d’uns 3 m² i d’una porxada d’uns 16 m² feta de fibrociment sense 
llicència municipal d’obres, al carrer Alemanya nº9-1er, de Muro, la sanció de multa de 
73,39 euros. 
 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 
 
3.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 

 
1.- Imposar a la Sra. Antonia Maria Carbonell Fons, amb DNI 44.325.067L, en qualitat 
de propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, havent procedit a la seva legalització, i consistent en la construcció en planta pis 
d’una cambra d’uns 3 m² i d’una porxada d’uns 16 m² feta de fibrociment sense 
llicència municipal d’obres, al carrer Alemanya nº9-1er, de Muro, la sanció de multa de 
73,39 euros. 

 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 

 
3.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
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l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
8È.- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA  5/2013. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 21 d’abril de 2014: 
 

FETS 
  

a) En data 11 de juny de 2013 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció 
d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la parcel·la 31 del 
polígon 8, del terme municipal de Muro, consistent en reforma i canvi de coberta de 
caseta existent d’uns 25m2. Construcció d’una porxada inclinada d’uns 9m2 
adossada a la caseta existent i d’un magatzem amb forjat pla d’uns 16m2 amb una 
porxada plana d’uns 8m2 també adossats a la caseta; realitzada sense llicència 
municipal d’obres. En l’esmentada acta es constata que el propietari de la parcel·la 
es el Sr. Rafael Huertes Gutierrez amb DNI 74996287-A. 

 
b) A l’acta es constata que les obres estan en curs d’execució. 

 
c) Mitjançant Decret de Batlia de data 7 d`agost de 2013 s’iniciava l’expedient de 

restabliment de la legalitat urbanística i l`expedient sancionador, a la vegada es 
requeria que es sol·licités la corresponent llicència per a legalitzar les obres.  

 
d) L`inici d`ambdós expedients es va notificar al interessat en data  27 d`agost de 

2.013.  
 
e) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 25 de setembre de 2013 

valora les obres en 21.285,04 euros. 
 
f) Els interessats no han procedit a legalitzar les obres ni han formulat al·legacions a 

l`incoació del expedient sancionador. 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
 
a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada infracció 

urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a llicència, s’ha 
realitzat sense aquesta. 
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b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel 

qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la potestat 
sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica de greu. 

 
c. L’article 45 f) de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats 

amb multa del 50 al 100% del valor de l’obra executada els qui realitzin o hagin 
executat obres d’edificació que, encara que siguin legalitzables, no se sol·liciti la 
legalització en el termini fixat per l’Administració. 

 
d. L’article 34 de la Llei de Disciplina Urbanística preveu les circumstàncies 

agreujants i atenuants que poden concórrer en la infracció comesa. En el cas que ens 
ocupa, es considera que no és aplicable cap circumstància agreujant ni atenuant, per 
la qual cosa la sanció aplicable és una multa del 75% del valor de les obres objecte 
de la infracció i no legalitzades. La motivació d’aquest percentatge es desprèn de 
l’article 34 de la Llei de Disciplina Urbanística i dels principis rectors del Dret 
Penal, aplicables al Dret administratiu sancionador. En efecte, l’article 34 disposa 
que si concorre alguna circumstància agreujant, la sanció s’imposarà en el seu grau 
màxim, és a dir, el 100 % del valor de les obres, d’acord amb el que preveu l’article 
45 de la Llei 10/1990; i que si concorre alguna circumstància atenuant, la sanció 
s’imposarà en el seu grau mínim, és a dir, el 50 % del valor de les obres. Per tant, 
davant l’absència d’aquestes circumstàncies, per aplicació dels principis rectors del 
Dret penal i encara que l’article 34 de la Llei no ho digui expressament, està 
totalment justificada la imposició de la sanció en el seu grau mig, és a dir, el 75 % 
del valor de les obres. 

 
e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 25 de setembre de 2013, es valoren 

les obres realitzades, que ascendeixen a 21.285,04 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 75% de 21.285,04 euros, és a dir, 15.963,78 euros. 

 
f. L’article 30.1 de la Llei de Disciplina Urbanística estableix que les persones 

responsables en les actuacions que s’executin sense llicència o amb inobservança de 
les seves clàusules són el propietari, el promotor, el constructor i els tècnics 
directors. 

 
g. D’acord amb el que disposa l’article 8.1 apartat e) del Decret 14/1994 i l’article 39 

de la Llei 10/1990, l’òrgan competent per a la resolució del procediment és el Sr. 
Batle. 

 
h. Es dóna la facultat a cada un dels responsables que puguin reconèixer 

voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la 
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11 
de Decret 14/1994. 

 
Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del 
Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 
Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 
l’adopció pel Ple del següent acord: 
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1.- Imposar al Sr. Rafael Huertes Gutierrez amb DNI 74996287-A, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, 
consistent en  reforma i canvi de coberta de caseta existent d’uns 25m2. Construcció 
d’una porxada inclinada d’uns 9m2 adossada a la caseta existent i d’un magatzem amb 
forjat pla d’uns 16m2 amb una porxada plana d’uns 8m2 també adossats a la casa, sense 
llicència municipal d’obres, a la parcel·la 31 del polígon 8 del terme municipal de 
Muro, la sanció de multa de 15.963,78 euros. 
 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l`Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 
 
3.- Ordenar el Sr. Rafael Huertes Gutierrez amb DNI 74996287-A, en qualitat de 
propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades 
sense llicència i no legalitzades consistents en reforma i canvi de coberta de caseta 
existent d’uns 25m2. Construcció d’una porxada inclinada d’uns 9m2 adossada a la 
caseta existent i d’un magatzem amb forjat pla d’uns 16m2 amb una porxada plana 
d’uns 8m2 també adossats a la casa; a la parcel·la 31 del polígon 8, del terme municipal 
de de Muro; així com impedir definitivament els usos a què donessin lloc; tot això a 
costa de la persona interessada. 
 
4.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser 
executada en el termini de DOS MESOS, comptador des del dia següent al de la 
notificació de la resolució. 
 
5.- Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres 
il·legals i de restitució de la situació al seu estat anterior determinarà, d’acord amb 
l’article 67 de la Llei de disciplina urbanística, l’execució subsidiària per part de 
l’Ajuntament de Muro, essent a càrrec de la persona interessada totes les despeses que 
s’originin. 

 
6.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 

 
1.- Imposar el Sr. Rafael Huertes Gutierrez amb DNI 74996287-A, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, 
consistent en  reforma i canvi de coberta de caseta existent d’uns 25m2. Construcció 
d’una porxada inclinada d’uns 9m2 adossada a la caseta existent i d’un magatzem amb 
forjat pla d’uns 16m2 amb una porxada plana d’uns 8m2 també adossats a la casa, sense 
llicència municipal d’obres, a la parcel·la 31 del polígon 8 del terme municipal de 
Muro, la sanció de multa de 15.963,78 euros. 
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2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l`Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 
 
3.- Ordenar el Sr. Rafael Huertes Gutierrez amb DNI 74996287-A, en qualitat de 
propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades 
sense llicència i no legalitzades consistents en reforma i canvi de coberta de caseta 
existent d’uns 25m2. Construcció d’una porxada inclinada d’uns 9m2 adossada a la 
caseta existent i d’un magatzem amb forjat pla d’uns 16m2 amb una porxada plana 
d’uns 8m2 també adossats a la casa; a la parcel·la 31 del polígon 8, del terme municipal 
de de Muro; així com impedir definitivament els usos a què donessin lloc; tot això a 
costa de la persona interessada. 
 
4.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser 
executada en el termini de DOS MESOS, comptador des del dia següent al de la 
notificació de la resolució. 
 
5.- Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres 
il·legals i de restitució de la situació al seu estat anterior determinarà, d’acord amb 
l’article 67 de la Llei de disciplina urbanística, l’execució subsidiària per part de 
l’Ajuntament de Muro, essent a càrrec de la persona interessada totes les despeses que 
s’originin. 

 
6.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
9È.- COMMEMORACIÓ DEL 700È ANIVERSARI DE LA MORT DE RAMON 
LLULL I PROCLAMACIÓ DELS ANYS 2015 I 2016 ANYS RAMON LLULL. 
 
Vist l’acord del Ple del Consell de Mallorca  de data 12 de desembre de 2013, relatiu a 
la commemoració del 700è aniversari de la mort de Ramon Llull i proclamació dels 
anys 2015 i 2016 Anys Ramon Llull. 
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Atès que a l’apartat 3r de l’acord es convida totes les entitats i institucions públiques i 
privades que ho vulguin, a participar coordinadament en aquesta commemoració. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Cultura, Comerç i Participació 
Ciutadana de data 21 d’abril de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
1r.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Muro de participar coordinadament en la 
commemoració del 700è aniversari de la mort de Ramon Llull, i en la proclamació dels 
anys 2015 i 2016 Anys Ramon Llull. 
 
2n.- Comunicar el present acord al Consell de Mallorca, per al seu coneixement i als 
efectes oportuns.  
 
10È.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MURO 
I EL CONSELL DE MALLORCA PER A LA GESTIÓ DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE LES FRACCIONS DE PAPER-CARTÓ, VIDRE I ENVASOS 
LLEUGERS. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local  de data 7 d’abril de 2014, que literalment diu: 
 
<<CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MURO I EL CONSELL 
DE MALLORCA PER A LA GESTIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LES 
FRACCIONS DE PAPER-CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS 
 
Vist que el 25 de maig de 2012 es va signar el Conveni d’encomanda de gestió entre 
l’Ajuntament de Muro i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les 
fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers. 
 
Vist que la durada inicial de l’esmentat conveni és fins a 30 de maig de 2014. 
 
Vist l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 
redactat segons el número setze de l’article primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell de Mallorca per a 
la gestió de la recollida selectiva de les fraccions de paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins a 
30 de maig de 2016, del tenor literal que s’annexa. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a la Direcció Insular de Residus del Consell de Mallorca, 
per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Tercer.- Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió 
que aquest celebri. 
 
ANNEX 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MURO I EL CONSELL 
DE MALLORCA PER A LA GESTIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE LES 
FRACCIONS DE PAPER-CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS. 
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Palma, ___ de _______ de 2014 
 
REUNITS 
 
D’una banda, Catalina Soler Torres, consellera executiva del Departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca, en fonament a l’acord de Ple de dia _______ , 
 
I d’altra part el Sr. Martí Fornés Carbonell, batle de l’Ajuntament de Muro. 
 
Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i 
 
MANIFESTEN 
 
Que l’article 25.2.l de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
confereix als municipis la competència en matèria de recollida de residus. 
 
Que l’article 5 del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca, aprovat 
pel Ple del Consell de Mallorca el 6 de febrer de 2006 i publicat al BOIB núm. 35 de 9 de març 
de 2006, expressa que correspon als municipis la recollida en massa i selectiva dels residus 
urbans i el seu transport a les instal·lacions del servei públic. 
 
Que l’article 10.2 del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca 
manifesta que els ajuntaments hauran d’assegurar en el seu terme municipal la recollida 
selectiva de la fracció orgànica, paper i cartó, vidre i envasos lleugers i de la resta o rebuig a 
través dels sistemes més adients a la seva realitat territorial. 
 
Que, arran dels Convenis d’encomandes de gestió de recollida selectiva de les fraccions paper-
cartó, vidre i envasos lleugers, el text dels quals es va aprovar pel Ple del Consell de Mallorca el 
5 de novembre de 2001 i que es varen signar al llarg de 2001 per un període de 10 anys, el 
Consell de Mallorca va licitar el servei de recollida selectiva de paper-cartó, vidre i envasos 
lleugers a diversos municipis de l’illa de Mallorca. 
 
Que el 30 de maig de 2002 el Consell de Mallorca va signar amb FCC,SA-LUMSA UTE el 
contracte per a la prestació  del servei de recollida selectiva dels diversos municipis de Mallorca 
corresponents als Lots/Zones 1 i 2 i que comprèn la recollida de la fracció paper-cartó, vidre i 
envasos lleugers. Al punt tercer s’estableix que la durada del contracte serà de 10 anys naturals 
comptadors a partir de dia 1 de juny de 2002 prorrogable per períodes bianuals. La durada del 
contracte incloses les pròrrogues no excedirà de 25 anys.   
 
Que el 10 de juny de 2002 el Consell de Mallorca va signar amb REBALIM, SA, Melchor 
Mascaró, SA,  i Hermanos Pallicer Pons, SA, UTE el contracte per a la prestació  del servei de 
recollida selectiva dels diversos municipis de Mallorca corresponents al Lot/Zona 3 i que 
comprèn la recollida de la fracció paper-cartó, vidre i envasos lleugers. Al punt tercer 
s’estableix que la durada del contracte serà de 10 anys naturals comptadors a partir de l’endemà 
de la data de formalització del contracte prorrogable per períodes bianuals. La durada del 
contracte incloses les pròrrogues no excedirà de 25 anys.   
 
Que el 28 de novembre de 2011, alguns ajuntaments de l’illa de Mallorca han prorrogat 
l’encomanda de gestió per a la recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos 
lleugers fins al 30 de maig 2012 (municipis corresponents a la Zona 1/Lot 1 i Zona 2/Lot 2)/10 
de juny de 2012 (municipis corresponents a la Zona 3/Lot 3). 
 
Que el 25 de maig de 2012 alguns ajuntaments de l’illa de Mallorca han prorrogat l’encomanda 
de gestió per a la recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins al 
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30 de maig 2014 (municipis corresponents a la Zona 1/Lot 1 i Zona 2/Lot 2)/10 de juny de 2014 
(municipis corresponents a la Zona 3/Lot 3). 
 
Que arran de la pròrroga anterior de les encomandes de gestió el 30 de maig de 2012  es va 
signar un annex al contracte originari entre FCC, S.A.-LUMSA UTE i el Consell de Mallorca 
per prorrogar el contracte fins al 30 de maig de 2014 i reduint els municipis on dur a terme el 
servei a: 

 

LOT 1 /ZONA 1: Alcudia, Banyalbufar, Deià, Escorca, Estellencs, Fornalutx, Marratxí, Muro, 
Sa Pobla, Santa Margalida i Valldemossa. 

 

LOT 2 /ZONA 2: Felanitx, Inca, Llucmajor, Santanyí i Ses Salines. 

 
Que arran de la pròrroga anterior de les encomandes de gestió el 4 de juny de 2012 es va signar 
un annex al contracte originari entre “REBALIM. SA”, “MELCHOR MASCARÓ, S.A.” y 
“HERMANOS PALLICER PONS, S.A.” UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Llei 
19/1982”, cedit en data 11 d’agost de 2009 a la Unió d’empresaris formada per “MELCHOR 
MASCARÓ S.A.”, “NET I FRESC SL” i “HERMANOS PALLICER PONS S.A.”, i el Consell 
de Mallorca per prorrogar el contracte fins al 10 de juny de 2014 i reduint els municipis on dur a 
terme el servei a: 

 

LOT 3 /ZONA 3: Manacor. 
 
Que la disposició addicional segona del Pla director sectorial estableix que els municipis podran 
habilitar, mitjançant l’instrument legal necessari (Conveni, Acord, Consorci, etc.), a les 
mancomunitats i al Consell de Mallorca per realitzar la recollida selectiva de les fraccions 
previstes en el present Pla. 
 
Que la voluntat del Consell de Mallorca és la de continuar col·laborant amb els ajuntaments per 
dur a terme la recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers, d’acord 
amb allò que preveu la disposició addicional segona del Pla director sectorial. 
 
Que la realització de l’activitat conveniada pel seu contingut material, tècnic i econòmic, no 
suposa transferència de la titularitat ni de l’exercici de les competències. 
 
Que el Ple del Consell de Mallorca de data .... de.... de 2014 aprovà el text del Conveni de 
Col·laboració i aprovà el text del conveni. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, subscriuen el present CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ i  
 
PACTEN 
 
Primer.- El present conveni de Col·laboració té per objecte la realització, per part del Consell de 
Mallorca, de la gestió de la recollida selectiva de les fraccions paper- cartró, vidre i envasos 
lleugers, en les àrees d’aportació i parcs verds del terme municipal de____, d’acord amb allò 
que preveu la Disposició addicional segona del Pla director sectorial per a la gestió de residus 
urbans de l’illa de Mallorca.  
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Segon.- Els Ajuntaments o les Mancomunitats podran implantar millores a la recollida selectiva 
dels residus urbans mitjançant altres sistemes que no utilitzin contenidors amb les següents 
condicions: 
 

- fer-se càrrec de les despeses addicionals corresponents i 
- lliurar les fraccions recollides a l’empresa adjudicatària del Consell de Mallorca que 

correspongui segons el concurs per a la prestació del servei de la recollida selectiva 
de paper-cartó, vidre i envasos licitat pel Consell de Mallorca. Aquest lliurament 
haurà de realitzar-se a les àrees d’aportació i als parcs verds corresponents. 

 
Tercer.- La recollida de productors singulars s’establirà mitjançant l’oportú conveni entre 
l’Ajuntament/Mancomunitat i el Consell de Mallorca. 
 
Quart.- S’aprova aquest Conveni de Col·laboració sense perjudici de què de comú acord entre 
ajuntaments i Consell de Mallorca, es pugui crear un Consorci en un futur en aplicació del que 
preveu la Disposició addicional tretzena del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus 
Urbans de l’Illa de Mallorca.  
 
Cinquè.- El present Conveni tindrà una vigència inicial fins a 30 de maig de 2016 sense 
perjudici de la pròrroga expressa d’ambdues parts i per períodes bianuals, que s’haurà de 
comunicar dos mesos abans de la seva finalització. 
 
Sisè.- Sense perjudici de la vigència assenyalada en el punt anterior, el Consell de Mallorca 
podrà, de comú acord amb l’ajuntament, revisar o modificar aquest Conveni en cas de la creació 
d’un Consorci entre ajuntaments i el Consell de Mallorca. 
 
Setè.- Aquest Conveni de Col·laboració deixa sense efectes els anteriors convenis i addendes 
sobre la matèria objecte del conveni i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.   
 
I, en prova de l’anterior, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en la data i lloc 
abans expressats.>> 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Agricultura 
de data 24 d’abril de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar l’acord de la Junta de Govern 
Local de data 7 d’abril de 2014 relatiu a  l’aprovació del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les 
fraccions de paper-cartó, vidre i envasos lleugers fins a 30 de maig de 2016. 
 
11È.- RENÚNCIA DE LA CONCESSIÓ D’EXPLOTACIÓ DEL BALNEARI 
NÚM. 4 DE PLATJA DE MURO. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que a agost de l’any passat 
ja varen denunciar que estava tancat. El tema de les millores ho varen dir a la comissió 
informativa, i s’ha confirmat que no s’havien executat les millores. Estranya que hagi 
presentat renúncia, es faci informe intern, i divendres aquesta mateixa persona presenta 
escrit que es compromet a executar-les en el termini d’un mes. Crec que no s’han fet les 
coses bé. L’informe d’Antoni Carrió de dia 29 d’agost de 2013 diu que el balneari 
estava tancat. Se suposa que és informe intern i que se li ha de notificar, i resulta que 
divendres ens presenta escrit que és conscient de les millores, i del compromís 
d’execució. Esperam que s’hagi verificat que es troba al corrent de pagament. Volem 
transparència i que no hi hagi privilegis. Ens abstendrem. 
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La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que s’hauria 
de pagar qualque cosa al nou adjudicatari, perquè no ha pogut explotar durant un any. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que l’Ajuntament ha fet els ulls grossos. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE,  diu que falta fer un 
seguiment. Trobam que és ben necessari seguir fil per randa el plec. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que l’informe considera 
que la zona wifi no és important, no estic d’acord. El tema dels banys, no s’han pogut 
utilitzar. La zona wifi és un servei que no han donat. 
 
El Sr. Agustín Martínez, regidor del grup municipal CxI, demana al secretari en quin 
moment s’havien d’executar les millores. 
 
El secretari diu que dintre del plec no estava establerta la periodificació d’execució de 
les millores. Se suposa que s’han de fer al principi de la concessió. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si l’enginyer Sr. Manuel Velasco haurà de comprovar la 
seva execució. 
 
El secretari diu que s’haurà de comprovar l’execució de la passarel·la i de les papereres. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si són vinculants els informes sobre les millores del Sr. 
Manuel Velasco. 
 
El secretari  diu que sempre que es tracti d’informes raonats, i no n’hi hagi d’altra que 
digui el contrari, són vinculants. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si s’ha obert qualque expedient sancionador. 
 
El secretari diu que no s’ha obert cap expedient sancionador. 
 
 
Vist l’escrit del Sr. Onofre Fornés Capó de data 5 de març de 2014 (R.E. núm. 441, de 
5.03.14), en nom i representació de Beach i Oci, S.L., de renúncia a la concessió del 
balneari núm. 4 de Platja de Muro, per motius professionals i d’organització. 
 
Atesos els informes de l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Manuel Velasco 
Maíllo, de revisió de les obres de reposició i condicionament en el balneari núm. 4 de la 
Platja de Muro, de dates 29 de novembre de 2013 i 16 d’abril de 2014. 
 
Atès l’informe de l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Manuel Velasco Maíllo, de 
data 23 d’abril de 2014 sobre el grau d’execució de les millores ofertades per a 
l’adjudicació de l’explotació del balneari núm. 4 de la Platja de Muro, sobre l’obligació 
d’execució de millores consistents en dotació de passarel·la i quatre papereres, per valor 
equivalent a 5.759,60 euros.  
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Vist l’escrit del Sr. Onofre Fornés Capó de data 25 d’abril de 2014 (R.E. núm. 749, de 
25.04.14), en nom i representació de Beach i Oci, S.L., de compromís d’executar les 
millores en el termini d’un mes. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió d’Administració i Personal de data 23 d’abril 
de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor corresponents als grups CDM, PP, IB-
LLIGA, i sis abstencions corresponents als grups CxI, PSIB-PSOE i ExM, acorda: 
 
1r.- Acceptar la renúncia del Sr. Onofre Fornés Capó, en nom i representació de Beach i 
Oci, S.L., a la concessió del balneari núm. 4 de Platja de Muro. 
 
2n.- Donar-se per assabentat  del compromís de l’entitat Beach i Oci, S.L., d’executar 
les millores consistents en la col·locació de passarel·la i quatre papereres, en el termini 
d’un mes. 
 
3r.- Iniciar expedient per a l’execució de l’aval per import de 1.258,60 euros constituït 
per l’entitat Beach i Oci, S.L., davant el Banco Popular Español, S.A., per a respondre 
de les obligacions derivades de l’explotació de les instal·lacions de serveis de la Platja 
de Muro, balneari núm. 4; atès l’incompliment del contracte pel que fa al seu període de 
vigència, previst en  10 anys. 
 
4t.- Concedir un termini d’audiència de quinze dies, a l’entitat Beach i Oci, S.L. i al 
Banco Popular Español, S.A, per a la presentació de les al.legacions i documents que es 
considerin oportuns, a l’acord de l’inici d’expedient d’execució de l’aval. 
 
5è.- Notificar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als efectes 
oportuns.   
 
12È.- ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’EXPLOTACIÓ DEL BALNEARI 
NÚM. 4 DE PLATJA DE MURO. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, demana pel cànon d´adjudicació 
del nou concessionari. 
 
El secretari diu que l’import és de 41.001 euros anuals. 
 
El Sr. Agustín Martínez, regidor del grup municipal CxI, demana si s’han fet les obres 
d’obligat compliment. 
 
El secretari dóna compte de l’informe de l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Manuel 
Velasco Maíllo de data 16 d’abril de 2014 sobre la revisió de les obres de reposició i 
condicionament en el balneari núm. 4 de Platja de Muro. 
 
Atesa la renúncia presentada pel Sr. Onofre Fornés Capó, en nom i representació de 
Beach i Oci, S.L., a la concessió del balneari núm. 4 de Platja de Muro. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 13 de maig de 2013 relatiu a la classificació 
d’ofertes presentades dintre de l’expedient de contractació de gestió del servei públic, 
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mitjançant concessió, de l’explotació de les instal·lacions de serveis de la Platja de 
Muro.  
 
Vist que el Sr. Victor Prieto de la Iglesia ha manifestat el seu interès en ser el nou 
adjudicatari de la concessió de l’explotació del balneari núm. 4, essent l’oferta 
classificada en segon lloc. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió d’Administració i Personal de data 23 d’abril 
de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor corresponents als grups CDM, PP, IB-
LLIGA, i sis abstencions corresponents als grups CxI, PSIB-PSOE i ExM, acorda: 
 
1r.- Adjudicar la concessió  de l’explotació de les instal·lacions de serveis de la Platja 
de Muro, balneari núm. 4, al Sr. Victor Prieto de la Iglesia, d’acord amb la l’oferta 
econòmica per import anual de 41.001 euros,  i millores presentades al seu moment 
dintre de l’expedient, així com d’acord amb l’establert en els plecs de clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques, concedint-li un termini de 10 dies hàbils a 
comptar des del següent al d’haver rebut el present acord, perquè presenti la 
documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la seguretat social, de disposar efectivament dels mitjans que s’ha 
compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte i d’haver constituït la 
garantia definitiva per import de 1.258,60 euros. 
 
2n.- Requerir el Sr. Victor Prieto de la Iglesia, perquè comparegui a l’Ajuntament per a 
la signatura del pertinent contracte, una vegada hagi presentat la documentació exigida a 
l’apartat anterior. 
 
3r.- Notificar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
13È- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 
17.03.14 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI 2014-
2017 PER REMISSIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES. 
 
La interventora dóna compte de l’acord de la Junta de Govern de 17.03.14 relatiu a 
l’aprovació del marc pressupostari 2014-2017 per remissió al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, conegut per la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda 
de dia 23 d’abril de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Muro acorda donar-se per assabentat. 
 
14È- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ 
RELATIU A LA LLEI 15/2010, DE MESURES CONTRA LA MOROSITAT EN 
LES OPERACIONS COMERCIALS, DE LA MOROSITAT DEL 1ER 
TRIMESTRE 2014. 
 
La interventora dóna compte l’informe de Tresoreria i Intervenció relatiu a la Llei 
15/2010, de mesures contra la morositat en les operacions comercials, de la morositat 



 32 

del 1er trimestre 2014, conegut per la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de 
dia 23 d’abril de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Muro acorda donar-se per assabentat. 
 
15È.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’AVALUACIÓ, REGLA DE 
DESPESA I SOSTENIBILITAT ENVIATS AL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES RELATIU AL PRESSUPOST 2014. 
 
La interventora dóna compte dels informes d’avaluació, regla de despesa i sostenibilitat 
enviats al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relatiu al Pressupost 2014, 
conegut per la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 23 d’abril de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Muro acorda donar-se per assabentat. 
 
16È.- DONAR COMPTE DE L’ENVIAMENT DEL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES RELATIU A LES DESPESES DE 
PERSONAL FUNCIONARI, LABORAL, EVENTUAL, POLICIA I DIETES PER 
ASSISTÈNCIA REFERIDES A 31.12.2013.   
 
La interventora dóna compte de l’enviament del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques relatiu a les despeses de personal funcionari, laboral, eventual, policia i dietes 
per assistència referides a 31.12.2013, conegut per la Comissió Informativa de Comptes 
i Hisenda de dia 23 d’abril de 2014. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Muro acorda donar-se per assebentat. 
 
17È.- SORTEIG DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS AL 
PARLAMENT EUROPEU DE 25 DE MAIG DE 2014. 
 
Es procedeix a realitzar el sorteig de les sis meses electorals del municipi de Muro per a 
les eleccions al parlament europeu de dia 25 de maig de 2014. 
 
18È.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que a agost de 2013 ja varen 
demanar pel mal estat del torrent de Muro. S’ha anat a veure? 
 
El batle respon que sí, i que s’han fet actuacions.  
 
El Sr. Rafel Gealbert diu que, a la part de l’estació, el torrent estava malament. Diu que 
al cartell del camí de Biniaco, la “i” du accent greu, i això no és correcte. A la moció 
presentada pel PSIB-PSOE, i aprovada pel Ple de 28 de febrer de 2014, es va acordar: 
“prohibir l’exhibició feta per part de particulars o entitats associatives a espais públics 
de simbologia que inciti a l’odi, que exalti o representi dictadures, contràries als valors 
democràtics de la Constitució Espanyol, i particularment les que representin simbologia 
nazi.”. Això no es fa complir. Demana al secretari. 
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El secretari diu que pareix que el sentit de la moció és, sempre que es vegi des d’espai 
públic.  Proposa estudiar el tema i redactar informe per tal d’analitzar la forma per a 
poder fer retirar bandera. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que el dia de la processó hi havia taques oli al carrer Miquel 
Tortell. L’empedrat no es cuida, ha sofert deteriorament. S’hauria de fer més feina. Diu 
que a l’acta de la Junta de Govern Local de data 3 de març surt el contracte del servei de 
manteniment de Platja de Muro mitjançant procediment negociat sense publicitat. Surt 
per la quantia de 18.000 euros, sense iva, llindar màxim del procediment negociat. Es va 
destinar a Jaume Sastre, i després a Sebastià Cloquell. Ara Sebastìà Cloquell ha guanyat 
el concurs. Té una durada màxima de vuit mesos, i surt a 2.237 euros cada mes. 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que les feines són arreglar un 
clot, un bordillo, una passarel·la de la platja, etc, fins a final de temporada. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana com s’ha determinat la quantia de 18.000 euros. Demana 
al secretari. 
 
El secretari diu que no ha intervingut en la valoració de la quantia del contracte. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana quina valoració es fa de l’escrit de les AMPAS, en relació 
a la visita del Conseller. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que no hi va haver cap problema a la visita del Conseller. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que al casc 
antic hi ha una façana de color “lila”. Es pot fer o no? 
 
El Sr. batle diu que s’ha de veure la llicència, si posa prerrogatives. El zelador obrirà 
expedient, en el seu cas. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que a la baixada des conill es va veure discriminació. 
 
El Sr. Nadal Muñoz, regidor del grup municipal CDM, diu que es va potenciar la 
baixada des conill. Va durar més de dues hores, crec que s’ha d’agafar la part bona. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que mai l’ajuntament 
s’havia ficat en mig. Formula un prec: que col·labori l’ajuntament. De cara a l’any que 
ve hi ha d’haver un ordre, un darrera l’altra. 
 
El Sr. Nadal Muñoz diu que s’ha intentat potenciar una festa. Inclou tota la població 
murera. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que tothom es digne 
de xiular. Crec que el que va passar no havia d’haver passat. 
 
La Sra. Margalida Portells demana per la normativa dels comerços, si està regulat 
l’horari d’obertura. 
 
El Sr. batle diu que s’han de demanar llicències per obrir, i es determina l’horari. 
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La Sra. Margalida Portells demana pel tema de les tarimes dels bars. 
 
El Sr. batle diu que es va fer comunicació. Es posarà en marxa a partir de ja. 
 
La Sra. Margalida Portells demana pel passeig de Muro a l’estació, si està previst posar 
arbres, barana i llum. 
 
El Sr. batle diu que l’Ajuntament ha pagat el projecte del pont. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana com està 
l’informe referent a la modificació de l’ordenança de circulació. 
 
El Sr. batle diu que encara no està. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que al carrer Santa Anna 
hi ha comportes que estan en mal estat, i fan renou i demana si es pot arreglar. Diu que 
molt bé la fira, si bé al carrer des castell hi havia un embós. 
 
El Sr. Nadal Muñoz, regidor del grup municipal CDM, diu que en principi havia de ser 
un castell petit. Es notificarà a l’interessat. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que fa una setmanes va comentar el tema de l’instructor dels 
expedients de Muro. Vaig exposar casos. Deman si el president del partit popular local 
pot instruir expedients a persones d’altres partits. 
 
El Sr. batle diu que el secretari farà un informe al respecte. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que el passat 23 de juny  es va denunciar a policia municipal. 
Com pot esser que un advocat perdi el contenciós? Sembla esser totalment mentida. 
Fins i tot el poden llevar de funcionari. Com pot esser que es perdi el cas? Com se li pot 
dir que a partir d’ara haurà de pagar si no guanya el cas? Quan una cosa és tan clara 
l’ajuntament ha de donar cobertura jurídica. 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que aquest senyor el que ha de 
fer és denunciar per haver estat denunciat per coses falses. Pel que fa al tema del 
conveni, és el que s’ha de contestar, si bé és revisable i s’ha de millorar. Jo no som 
jurídic, està pendent. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que l’advocat ha d’estar assabentat del que ha passat. A un 
judici oral si no presentes proves després no pots recórrer. Hi ha vint o trenta folis amb 
proves. És impossible que acabant la feina a les 19:30 hores, arribi en quinze minuts a 
Muro, boti del cotxe, etc. No ho entenc. Si vols recórrer ho hauràs de pagar tú, no és 
normal. Endemés de les conseqüències que li pot dur a aquesta persona. Demanaria 
agafar el conveni i corregir-lo. Que hi hagi cobertura, i en aquest cas en concret no fer-li 
pagar res, se l’eximeixi de pagar cap costa. 
 
El Sr. Agustín Martínez, regidor del grup municipal CxI, demana com no hi havia cap 
ambulància a Sant Vicenç. Hi va haver coma etílic. Per què només hi havia quatre 
policies? 
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El Sr. Juan Escalas diu que hi havia set policies, i endemés la guàrdia civil.  
 
El Sr. Agustín Martínez diu que dins el recinte n’hi havia quatre. Demana per què 
només es posa un bany, creu que no és suficient. Demana si es pot tancar el parc. Diu 
que es lleven baranes, i entren dins obres per a fer necessitats, s’hauria d’intentar 
solucionar. Així mateix parla del problema del cementeri i del pàrquing del cementeri. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana per què no es va tancar la via de circumval·lació. Es va 
formar un caos enorme. 
 
El Sr. Agustín Martínez diu que no li agrada l’evolució de la festa de Sant Vicenç. S’ha 
anat de les mans. Estic obert a col·laborar. Demana que costa després fer la neteja. 
 
El Sr. batle diu que està dins el contracte. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que el dissabte de Sant Francesc, a la davallada del conill 
només hi havia un municipal. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana pel tema de les hores extres dels policies. Diu que si un 
està en excedència, altra de baixa, etc, s’han de cobrir les places. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que s’està fent feina en l’aprovació d’unes bases. 
 
  
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
10’15 hores del dia 28 d’abril de 2014, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 
 


