
 1 

ACTA NÚM. 3 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA VINT-I-VUIT DE MARÇ DE  DOS MIL DOTZE 
 

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 
Pere A. Amengual Carrió, regidor 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Jaume Payeras Serra, regidor 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 28 de març de 2012, 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 21’00 hores, es declara oberta la mateixa essent la mateixa 
hora, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1R.- APROVACIÓ D’ACTA ANTERIOR (SESSIÓ ORDINÀRIA DE  23.02.12). 
 
El Sr. batle diu que s’ha canviat el dia del Ple pel tema de la vaga general. 
 
El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PISB-PSOE, diu que a la pàgina 
23, on diu:  
 
“El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE,  diu que ha arribat 
del Consell el tema de la incoació de BIC de Capellans. No sé si per canvi de color 
l’informe ha estat desfavorable. Com és que han canviat el criteri? Si no pot ser pel 
tema del BIC, a través de Demarcació de Costes es volen fer excepcions amb 
edificacions anteriors a l’any 1975.” 
 
Ha d’afegir-se el següent: 
 
 “Crec es tendria que informar l’equip de govern al respecte d’aquest tema per si es pot 
fer qualque cosa”. 
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El Ple de l’Ajuntament aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària de data 23 de 
febrer de 2012, incloent la rectificació esmentada. 
 
2N.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTI CA 29/2005 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 5 de març de 2012: 
 
“FETS 
 

a) En data 29 de novembre de 2005 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística al 
carrer Porrassar, s/núm., de Muro, consistent en construcció d’un magatzem 
d’uns 40 m²; obres realitzades sense llicència municipal d’obres. En l’esmentada 
acta es constata que el propietari de l’immoble és el Sr. Juan Comas Ramis, amb 
DNI núm. 42.954.208-Y. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 21 de desembre de 2010 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) Escrit d’al·legacions de l’interessat de 21 de febrer de 2011 pel que manifesta 

que la superfície de magatzem que es computa a l’expedient no és correcta i 
demana que el zelador procedeixi a fer una nova inspecció de les obres. 

 
d) Informe del zelador municipal de 31 de març de 2011 en el que especifica que, 

realitzada la visita d’inspecció i revisada la documentació obrant, les obres que 
són objecte d’infracció és l’ampliació del magatzem en uns 15 m².  

 
e) L’arquitecte tècnic municipal emet informe de valoració de les obres, de data 6 

de maig de 2011, valorant les obres en 1.871,86 €. 
 
f) Mitjançant Decret de 17 de maig de 2011 s’incoa expedient sancionador contra 

el Sr. Juan Comas Ramis, amb DNI , per la realització d’obres sense llicència; 
que fou notificat en data 28 de novembre de 2011.  

 
g) L’interessat presenta, en data 3 d’agost de 2011, escrit d’al·legacions a la 

incoació de l’expedient sancionador. 
 

h) Estudiades les al·legacions i revisada la documentació, l’arquitecte tècnic 
municipal emet un nou informe de valoració de les obres de data 18 de gener de 
2012. 

 
i) Proposta de resolució de 20 de gener de 2012, que fou notificada en data 31 de 

gener de 2012. 
 
j) L’interessat no ha presentat al·legacions a la proposta de resolució. 
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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 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 els terminis fixats en l’article 46.1. 

 
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 18 de gener de 2012, es valoren 

les obres realitzades, que ascendeixen a 856,25 euros. En conseqüència, la 
sanció aplicable és una multa del 75% de 856,25 euros, és a dir, 642,18 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. 
 

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 
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Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 
l’adopció pel Ple del següent acord: 
 

1. Imposar al Sr. Juan Comas Ramis, amb DNI 42.954.208-Y, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada 
de greu, consistent en retirada i col·locació de plaques de fibrociment i elevació 
de l’alçada de les parets en una edificació de 15 m², sense llicència municipal 
d’obres, al carrer Porrassar, s/núm., de Muro, la sanció de multa de 642,18 
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 al Sr. Juan Comas Ramis, amb DNI 42.954.208-Y, en qualitat de 

propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en retirada i col·locació 
de plaques de fibrociment i elevació de l’alçada de les parets en una edificació 
de 15 m²; al carrer Porrassar, s/núm., de Muro; així com impedir definitivament 
els usos a què donassin 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. Indicar als interessats que d’acord amb el que disposa l’art. 72.2 de la Llei 

10/1990, modificat per l’art. 15 del Decret-llei 2/2012, de 17 de febrer, de 
mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, sense perjudici del que 
estableix l’art. 33 de l’esmentada Llei 10/1990 (es a dir, sempre que la infracció 
urbanística no suposi un benefici econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució 
per part de l’infractor de la realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del 
termini previst en l’apartat primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de 
l’interessat, a la condonació del 80 % de la sanció imposada. 

 
7. D’acord amb el que disposa l’art. 51.1.c del R.D. Legislatiu 2/2008, de 20 de 

juny, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificat per l’art. 25 del R.D. Llei 
8/2011, donar compte d’aquesta resolució al Registre de la Propietat núm. 1 
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d’Inca perquè procedeixi a la pràctica d’anotació preventiva d’aquest expedient 
d’infracció urbanística, així com regula l’art. 53.2 del RDL 2/2008.  

 
8. 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.” 

 
Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1- Imposar al Sr. Juan Comas Ramis, amb DNI 42.954.208-Y, en qualitat de 

propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent en retirada i col·locació de plaques de fibrociment i elevació de 
l’alçada de les parets en una edificació de 15 m², sense llicència municipal d’obres, 
al carrer Porrassar, s/núm., de Muro, la sanció de multa de 642,18 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 al Sr. Juan Comas Ramis, amb DNI 42.954.208-Y, en qualitat de 

propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en retirada i col·locació de 
plaques de fibrociment i elevació de l’alçada de les parets en una edificació de 15 
m²; al carrer Porrassar, s/núm., de Muro; així com impedir definitivament els usos a 
què donassin 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 
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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- Indicar als interessats que d’acord amb el que disposa l’art. 72.2 de la Llei 10/1990, 

modificat per l’art. 15 del Decret-llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents 
per a l’ordenació urbanística sostenible, sense perjudici del que estableix l’art. 33 de 
l’esmentada Llei 10/1990 (es a dir, sempre que la infracció urbanística no suposi un 
benefici econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució per part de l’infractor de la 
realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del termini previst en l’apartat 
primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de l’interessat, a la condonació del 80 % 
de la sanció imposada. 

 
7- D’acord amb el que disposa l’art. 51.1.c del R.D. Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 

del Text Refós de la Llei del Sòl, modificat per l’art. 25 del R.D. Llei 8/2011, donar 
compte d’aquesta resolució al Registre de la Propietat núm. 1 d’Inca perquè 
procedeixi a la pràctica d’anotació preventiva d’aquest expedient d’infracció 
urbanística, així com regula l’art. 53.2 del RDL 2/2008.  

 
8- 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. 

 
3R.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTI CA 14/2006 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 5 de març de 2012: 
 
“FETS 
 

a) En data 23 de juny de 2006 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística al 
carrer Iola, núm. 3A, de Muro, consistent en ampliació d’habitatge en uns 30 m² 
mitjançant el tancament d’un porxo, realitzada sense llicència municipal d’obres. 
En l’esmentada acta es constata que els propietaris de l’immoble són el Sr. 
Victoriano Miguel Rojo, amb DNI núm. 12.694.098-F i la Sra. Maria Figuerola 
Florit, amb DNI 41.381.959-Z; la constructora és l’entitat CONSTRUCCIONES 
MARTIN Y AGUSTIN MASCARO, S.L., amb NIF B-07636202. 
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b) Mitjançant Decret de Batlia de 25 de març de 2011 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) Informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 5 de maig de 2011 en el que es 

determina la valoració de les obres realitzades i l’estimació del termini necessari 
per a la seva demolició.  

 
d) Mitjançant Decret de 26 d’octubre de 2011 s’incoa expedient sancionador contra 

el Sr. Victoriano Miguel Rojo, amb DNI núm. 12.694.098-F i la Sra. Maria 
Figuerola Florit, amb DNI 41.381.959-Z, en qualitat de propietaris, i la 
constructora CONSTRUCCIONES MARTIN Y AGUSTIN MASCARO, S.L., 
amb NIF B-07636202, per la realització d’obres sense llicència. 

 
e) El propietari presenta, en data 3 de desembre de 2011, escrit d’al·legacions 

demanant s’eximeixi a l’empresa constructora de responsabilitat per no haver 
participat en les obres. 

 
f) Amb motiu de les esmentades al·legacions es dóna trasllat de l’escrit al zelador 

municipal perquè realitzi les pertinents investigacions, el qual emet l’informe 
d’1 de febrer de 2012. 

 
g) Proposta de resolució de 7 de febrer de 2012, que fou notificada en data 16 de 

febrer de 2012. 
 
h) L’interessat, acollint-se a la potestat que li confereixen els arts. 10 i 11 del 

Decret 14/1994, presenta en data 20 de febrer de 2010 escrit de reconeixement 
de la responsabilitat i procedeix a fer efectiu el pagament de la multa. 

 
 

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 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. 
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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 definitiu de l’arquitecte tècnic municipal, de 5 de maig de 2011, es 

valoren les obres realitzades, que ascendeixen a 9.462,66 euros. En 
conseqüència, la sanció aplicable és una multa del 75% de 9.462,66 euros, és a 
dir, 7.096,99 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. 

 
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. Ordenar l’arxiu de l’expedient sancionador incoat contra el Sr. Victoriano 
Miguel Rojo, amb DNI 12.694.098-F, i la Sra. Maria Figuerola Florit, amb DNI 
41.381.959-Z, per haver procedit, acollint-se a la potestat que els confereixen els 
arts. 10 i 11 del Decret 14/1994, al reconeixement de la seva responsabilitat i al 
pagament de la sanció de 7.096,99 euros. 

 
2. Ordenar al Sr. Victoriano Miguel Rojo, amb DNI 12.694.098-F, i la Sra. Maria 

Figuerola Florit, amb DNI 41.381.959-Z, 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 d’habitatge en uns 30 m² mitjançant el 
tancament d’un porxo; al carrer Iola, núm. 3A, de Muro; així com impedir 
definitivament els usos a què donassin lloc; tot això a costa de la persona 
interessada. 
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3. 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. 

 
4. Apercebre als interessats 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. 

 
5. Indicar als interessats que d’acord amb el que disposa l’art. 72.2 de la Llei 

10/1990, modificat per l’art. 15 del Decret-llei 2/2012, de 17 de febrer, de 
mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, sense perjudici del que 
estableix l’art. 33 de l’esmentada Llei 10/1990 (es a dir, sempre que la infracció 
urbanística no suposi un benefici econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució 
per part de l’infractor de la realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del 
termini previst en l’apartat primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de 
l’interessat, a la condonació del 80 % de la sanció imposada. 

 
6. D’acord amb el que disposa l’art. 51.1.c del R.D. Legislatiu 2/2008, de 20 de 

juny, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificat per l’art. 25 del R.D. Llei 
8/2011, donar compte d’aquesta resolució al Registre de la Propietat núm. 1 
d’Inca perquè procedeixi a la pràctica d’anotació preventiva d’aquest expedient 
d’infracció urbanística, així com regula l’art. 53.2 del RDL 2/2008.  

 
7. 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.” 

 
Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1- Ordenar l’arxiu de l’expedient sancionador incoat contra el Sr. Victoriano Miguel 

Rojo, amb DNI 12.694.098-F, i la Sra. Maria Figuerola Florit, amb DNI 
41.381.959-Z, per haver procedit, acollint-se a la potestat que els confereixen els 
arts. 10 i 11 del Decret 14/1994, al reconeixement de la seva responsabilitat i al 
pagament de la sanció de 7.096,99 euros. 
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2- Ordenar al Sr. Victoriano Miguel Rojo, amb DNI 12.694.098-F, i la Sra. Maria 
Figuerola Florit, amb DNI 41.381.959-Z, 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 d’habitatge en uns 30 m² mitjançant el 
tancament d’un porxo; al carrer Iola, núm. 3A, de Muro; així com impedir 
definitivament els usos a què donassin lloc; tot això a costa de la persona 
interessada. 

 
3- 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. 

 
4- Apercebre als interessats 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. 

 
5- Indicar als interessats que d’acord amb el que disposa l’art. 72.2 de la Llei 10/1990, 

modificat per l’art. 15 del Decret-llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents 
per a l’ordenació urbanística sostenible, sense perjudici del que estableix l’art. 33 de 
l’esmentada Llei 10/1990 (es a dir, sempre que la infracció urbanística no suposi un 
benefici econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució per part de l’infractor de la 
realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del termini previst en l’apartat 
primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de l’interessat, a la condonació del 80 % 
de la sanció imposada. 

 
6- D’acord amb el que disposa l’art. 51.1.c del R.D. Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 

del Text Refós de la Llei del Sòl, modificat per l’art. 25 del R.D. Llei 8/2011, donar 
compte d’aquesta resolució al Registre de la Propietat núm. 1 d’Inca perquè 
procedeixi a la pràctica d’anotació preventiva d’aquest expedient d’infracció 
urbanística, així com regula l’art. 53.2 del RDL 2/2008.  

 
7- 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 DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTI CA 10/2006 



 11 

 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 5 de març de 2012: 
 
“FETS 
 

a) En data 25 de maig de 2006 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la 
parcel·la 178 del polígon 4, del terme municipal de Muro, consistent en canvi de 
coberta de caseta d’uns 13 m², canvi de coberta de porxada d’uns 4 m², 
ampliació d’uns 1,70 m² de caseta i aterracat exterior de tota la caseta; tot 
realitzat sense llicència municipal d’obres. En l’esmentada acta es constata que 
el propietari de l’immoble és el Sr. Juan Maria Galver Martínez, amb DNI núm. 
42.973.949-J. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de 11 de març de 2011 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 emet informe de valoració de les obres, de data 19 

d’abril de 2011, valorant les obres en 6.719,25 €. 
 
d) Mitjançant Decret de 17 de maig de 2011 s’incoa expedient sancionador contra 

el Sr. José Maria Galver Martínez, amb DNI 42.973.949-J, per la realització 
d’obres sense llicència; que fou notificat en data 21 de gener de 2012.  

 
e) L’interessat presenta, en data 27 de gener de 2012, escrit d’al·legacions a la 

incoació de l’expedient sancionador. 
 

f) Estudiades les al·legacions i revisada la documentació, l’arquitecte tècnic 
municipal emet un nou informe de valoració de les obres de data 30 de gener de 
2012. 

 
g) Proposta de resolució de 31 de gener de 2012, que fou notificada en data 13 de 

febrer de 2012. 
 
h) L’interessat no ha presentat al·legacions a la proposta de resolució. 
 

 
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 



 12 

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 definitiu de l’arquitecte tècnic municipal, de 30 de gener de 2012, 

les obres es valoren en 3.455,71 euros. En conseqüència, la sanció aplicable és 
una multa del 75% de 3.455,71 euros, és a dir, 2.591,78 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 es 
el Sr. batle. 

 
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 al Sr. Juan Maria Galver Martínez, amb DNI 42.973.949-J, en qualitat 
de propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística 
qualificada de greu, consistent en canvi de coberta de caseta d’uns 13 m², canvi 
de coberta de porxada d’uns 4 m², ampliació d’uns 1,70 m² de caseta i aterracat 
exterior de tota la caseta, sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 178 del 
polígon 4, del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 2.591,78 euros. 
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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 al Sr. Juan Maria Galver Martínez, amb DNI 42.973.949-J, en qualitat 

de propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en canvi de coberta de 
caseta d’uns 13 m², canvi de coberta de porxada d’uns 4 m², ampliació d’uns 
1,70 m² de caseta i aterracat exterior de tota la caseta; així com impedir 
definitivament els usos a què donassin 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. Indicar a l’interessat que d’acord amb el que disposa l’art. 72.2 de la Llei 

10/1990, modificat per l’art. 15 del Decret-llei 2/2012, de 17 de febrer, de 
mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, sense perjudici del que 
estableix l’art. 33 de l’esmentada Llei 10/1990 (es a dir, sempre que la infracció 
urbanística no suposi un benefici econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució 
per part de l’infractor de la realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del 
termini previst en l’apartat primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de 
l’interessat, a la condonació del 80 % de la sanció imposada. 

 
7. D’acord amb el que disposa l’art. 51.1.c del R.D. Legislatiu 2/2008, de 20 de 

juny, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificat per l’art. 25 del R.D. Llei 
8/2011, donar compte d’aquesta resolució al Registre de la Propietat núm. 1 
d’Inca perquè procedeixi a la pràctica d’anotació preventiva d’aquest expedient 
d’infracció urbanística, així com regula l’art. 53.2 del RDL 2/2008.  

 
8. 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 
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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.” 

 
Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1- Imposar al Sr. Juan Maria Galver Martínez, amb DNI 42.973.949-J, en qualitat de 

propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent en canvi de coberta de caseta d’uns 13 m², canvi de coberta de 
porxada d’uns 4 m², ampliació d’uns 1,70 m² de caseta i aterracat exterior de tota la 
caseta, sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 178 del polígon 4, del terme 
municipal de Muro, la sanció de multa de 2.591,78 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 al Sr. Juan Maria Galver Martínez, amb DNI 42.973.949-J, en qualitat de 

propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en canvi de coberta de caseta 
d’uns 13 m², canvi de coberta de porxada d’uns 4 m², ampliació d’uns 1,70 m² de 
caseta i aterracat exterior de tota la caseta; així com impedir definitivament els usos 
a què donassin 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- Indicar a l’interessat que d’acord amb el que disposa l’art. 72.2 de la Llei 10/1990, 

modificat per l’art. 15 del Decret-llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents 
per a l’ordenació urbanística sostenible, sense perjudici del que estableix l’art. 33 de 
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l’esmentada Llei 10/1990 (es a dir, sempre que la infracció urbanística no suposi un 
benefici econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució per part de l’infractor de la 
realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del termini previst en l’apartat 
primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de l’interessat, a la condonació del 80 % 
de la sanció imposada. 

 
7- D’acord amb el que disposa l’art. 51.1.c del R.D. Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 

del Text Refós de la Llei del Sòl, modificat per l’art. 25 del R.D. Llei 8/2011, donar 
compte d’aquesta resolució al Registre de la Propietat núm. 1 d’Inca perquè 
procedeixi a la pràctica d’anotació preventiva d’aquest expedient d’infracció 
urbanística, així com regula l’art. 53.2 del RDL 2/2008.  

 
8- 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. 

 
5È.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTI CA 21/2010 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 23 de març de 2012: 
 
“FETS 
 

a) En data 20 d’octubre de 2010 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la 
parcel·la 85 del polígon 9, del terme municipal de Muro, consistent en 
construcció d’una caseta d’eines d’uns 12 m²; realitzada sense llicència municipal 
d’obres. En l’esmentada acta es constata que els propietaris de la parcel·la són el 
Sr. José Tamarín González, amb DNI 75.477.676-W i la Sra. Maria Esperanza 
Romero Peral, amb DNI 28.301.801-W. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 14 de juny de 2011 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) Informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 18 de novembre de 2011 en el 

que es determina la valoració de les obres realitzades i l’estimació del termini 
necessari per a la seva demolició.  
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d) Mitjançant Decret de 12 de desembre de 2011 s’incoa expedient sancionador 

contra el Sr. José Tamarín González, amb DNI 75.477.676-W i la Sra. Maria 
Esperanza Romero Peral, amb DNI 28.301.801-W, per la realització d’obres 
sense llicència; que fou notificat en data 19 de gener de 2012.  

 
e) No s’han presentat al·legacions a la incoació de l’expedient sancionador. 

 
f) Proposta de resolució de 17 de febrer de 2012, que fou notificada a ambdós 

propietaris en data 23 de febrer de 2012. 
 
g) L’interessat no ha presentat al·legacions a la proposta de resolució. 
 

 
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 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. 
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e.  A l’Informe definitiu de l’arquitecte tècnic municipal, de 23 de febrer de 2012, 
les obres es valoren en 4.056,37 euros. En conseqüència, la sanció aplicable és 
una multa del 75% de 4.056,37 euros, és a dir, 3.042,26 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 es el 
Sr. Batle. 
 

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 al Sr. José Tamarín González, amb DNI 75.477.676-W, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada 
de greu, consistent en construcció d’una caseta d’eines de 12 m², sense llicència 
municipal d’obres, a la Parcel·la 85 del Polígon 9, del terme municipal de Muro, 
la sanció de multa de 1.521,13 Euros. 

 
2. Imposar a la Sra. Maria Esperanza Romero Peral, amb DNI 28.301.801-W, en 

qualitat de propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística 
qualificada de greu, consistent en construcció d’una caseta d’eines de 12 m², 
sense llicència municipal d’obres, a la Parcel·la 85 del Polígon 9, del terme 
municipal de Muro, la sanció de multa de 1.521,13 Euros. 

 
3. 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. 

 
4. Ordenar al Sr. José Tamarín González, amb DNI 75.477.676-W i la Sra. Maria 

Esperanza Romero Peral, amb DNI 28.301.801-W, en qualitat de 
propietaris/promotors, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en construcció d’una 
caseta d’eines de 12 m²; a la Parcel·la 85 del Polígon 9, del terme municipal de 
Muro; així com impedir definitivament els usos a què donassin lloc; tot això a 
costa de la persona/s interessada/s. 
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5. 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. 

 
6. Apercebre als responsables 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. 

 
7. Indicar als interessats que d’acord amb el que disposa l’art. 72.2 de la Llei 

10/1990, modificat per l’art. 15 del Decret-llei 2/2012, de 17 de febrer, de 
mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, sense perjudici del que 
estableix l’art. 33 de l’esmentada Llei 10/1990 (es a dir, sempre que la infracció 
urbanística no suposi un benefici econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució 
per part de l’infractor de la realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del 
termini previst en l’apartat primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de 
l’interessat, a la condonació del 80 % de la sanció imposada. 

 
8. D’acord amb el que disposa l’art. 51.1.c del R.D. Legislatiu 2/2008, de 20 de 

juny, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificat per l’art. 25 del R.D. Llei 
8/2011, donar compte d’aquesta resolució al Registre de la Propietat núm. 1 
d’Inca perquè procedeixi a la pràctica d’anotació preventiva d’aquest expedient 
d’infracció urbanística, així com regula l’art. 53.2 del RDL 2/2008.  

 
9. 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.” 

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

1- Imposar al Sr. José Tamarín González, amb DNI 75.477.676-W, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada 
de greu, consistent en construcció d’una caseta d’eines de 12 m², sense llicència 
municipal d’obres, a la Parcel·la 85 del Polígon 9, del terme municipal de Muro, 
la sanció de multa de 1.521,13 Euros. 
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2- Imposar a la Sra. Maria Esperanza Romero Peral, amb DNI 28.301.801-W, en 
qualitat de propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística 
qualificada de greu, consistent en construcció d’una caseta d’eines de 12 m², 
sense llicència municipal d’obres, a la Parcel·la 85 del Polígon 9, del terme 
municipal de Muro, la sanció de multa de 1.521,13 Euros. 

 
3- 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. 

 
4- Ordenar al Sr. José Tamarín González, amb DNI 75.477.676-W i la Sra. Maria 

Esperanza Romero Peral, amb DNI 28.301.801-W, en qualitat de 
propietaris/promotors, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en construcció d’una 
caseta d’eines de 12 m²; a la Parcel·la 85 del Polígon 9, del terme municipal de 
Muro; així com impedir definitivament els usos a què donassin lloc; tot això a 
costa de la persona/s interessada/s. 

 
5- 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. 

 
6- Apercebre als responsables 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. 

 
7- Indicar als interessats que d’acord amb el que disposa l’art. 72.2 de la Llei 

10/1990, modificat per l’art. 15 del Decret-llei 2/2012, de 17 de febrer, de 
mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, sense perjudici del que 
estableix l’art. 33 de l’esmentada Llei 10/1990 (es a dir, sempre que la infracció 
urbanística no suposi un benefici econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució 
per part de l’infractor de la realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del 
termini previst en l’apartat primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de 
l’interessat, a la condonació del 80 % de la sanció imposada. 

 
8- D’acord amb el que disposa l’art. 51.1.c del R.D. Legislatiu 2/2008, de 20 de 

juny, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificat per l’art. 25 del R.D. Llei 
8/2011, donar compte d’aquesta resolució al Registre de la Propietat núm. 1 
d’Inca perquè procedeixi a la pràctica d’anotació preventiva d’aquest expedient 
d’infracció urbanística, així com regula l’art. 53.2 del RDL 2/2008.  
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9- 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.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MURO  I 
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIEN TAL 
(ABAQUA) PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.  
 
EL Sr. batle diu que fa quatre anys es va signar conveni amb Abaqua pel 
subministrament d’aigua, als preus de 0’40 euros el primer any, 0’50 euros el segon, i 
0’60 euros els dos darrers anys. La proposta de conveni és de subministrament de quatre 
anys més, a 0’60 euros el metre cúbic amb clàusula de revisió de l’IPC anual. 
 
El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que estan a 
favor sempre i quan el preu sigui igual a altres pobles. 
 
El Sr. batle diu que hi ha pobles més barat i altres més car; fins i tot amb diferents preus 
a temporada d’estiu i d’hivern. 
 
El Sr. Rafel Gelabert proposa fer una mica més de gestió al respecte. N’hi ha que estan 
per davall com Fornalutx a 0’40 euros. S’hauria de lluitar un poc més, són greuges 
comparatius. S’hauria de fer més equitatiu, defensar un poc més els interessos del poble. 
L’IPC va amb índex energètic. 
 
El Sr. Pere A. Amengual demana com paguen l’aigua els pobles de sis o set mil 
habitants. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que és fruit de mala gestió 
quan es va signar el primer conveni. Ara, baixar això és molt difícil. 
 
El Sr. batle diu que no hi ha altre lloc on poder comprar aigua. Continuam amb el 
mateix preu. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que ara era el moment de poder estirar això. 
 
El Sr. batle diu que s’ha pogut arribar a 0’60, en principi era 0’75. 
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El Sr. Rafel Gelabert diu si paral·lelament es podria demanar un informe a Abaqua del 
que es consumeix anualment. 
 
El Sr. batle diu que uns 350.000 m3. 
 
El Sr. Pere A. Amengual diu que desconeixien el tema que ajuntaments paguen més 
barat i el del cost energètic. 
 
 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) pel subministrament d’aigua 
que literalment diu: 
 
<<CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MURO I L’AGÈNCIA 
BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PEL SU BMINISTRAMENT 
D’AIGUA. 
 
Palma,  de             2012. 
 
D’una , Gabriel Company Bauzà, conseller d’Agricultura, Medi Ambient, i Territori, i President 
de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, facultat per a la firma del present 
conveni en virtut de les funcions que li són pròpies i d’acord amb l’article 11.1.d) del decret 
115/2005 (pel qual s’estableix l’organització i règim jurídic de l’Agència Balear de l’Aigua i de 
la Qualitat Ambiental), i per acord del Consell d’Administració d’aquesta entitat de data  
  2011/2012. 
 
D’una altra el Sr. Martí Fornés Carbonell , Batlle President de l’Ajuntament de Muro, facultat 
per a la firma d’aquest conveni, en virtut de l’acord del ple de l’Ajuntament de Muro de data  
  de   2012. 
 
Ambdues parts amb la representació en què intervenen es reconeixen recíprocament la capacitat 
legal necessària per a la signatura d’aquest conveni i per això 
 
 
MANIFESTEN 
 
I.- L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental és una entitat de dret públic que 
actua en règim de dret privat, creada per la disposició addicional segona de la Llei 8/2004, sobre 
mesures tributàries, administratives i de funció pública (article 1.1 del decret 115/2005, d’11 de 
novembre.)  
 
II.- L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, té entre altres objectes “la 
promoció i construcció d’obres de captació d’aigües tan superficials com subterrànies, per a 
usos d’abastiment a les poblacions, així com les obres, instal·lacions i serveis comuns a 
aquelles, fins i tot, les relatives a la seva conducció, potabilització i distribució” (art. 2.A.a de 
l’esmentat decret.) 
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental , per a realització dels seus objectius i 
actuacions podrà celebrar qualsevol classe d’acords amb empreses o entitats privades o 
públiques (article 6 del decret 115/2005, d’11 de novembre.) 
 
III.- L’Ajuntament de Muro com a responsable del subministrament d’aigua al seu municipi, té 
problemes d’abastament d’aigua potable al seu terme municipal, i requereix un altra vegada 
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cobrir el dèficit d’aigua potable per tal d’atendre la demanda d’aigua potable a l’esmentat nucli 
urbà.  
 
IV.- L’Agencia Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental continua estant en condicions de 
subministrar aigua potable, procedent de les seves instal·lacions, i pot pal·liar en la mesura de lo 
possible la insuficiència de recursos hídrics del terme de Muro, per tot l’exposat les parts 
sotasignants volen tornar a firmar un nou conveni de col·laboració; i es per això que es 
reconeixen la suficient competència, capacitat i legitimitat per actuar i comprometre’s , i així ho 
formalitzen amb sujecció a les següents  
 
 
CLÀUSULES. 
 
PRIMERA.- L’objecte del present conveni és el subministrament d’un mínim de 300.000 m3/  
anuals d’aigua potable per part de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i el 
Ajuntament de Muro, per tal d’atendre l’abastament al seu terme municipal. 
 
SEGONA.-  El preu de l’aigua es fixa en 0,60 euros + IVA. 
La formula de revisió de l’esmentat preu unitari per m3, serà revisat anualment d’acord amb la 
següent formula: 
 
Tn  =       0,54      índex energètic n      +0,46    IPCn. 
    Índex energètic n-1                     IPCn-1. 
 
Per fixar la revisió dels preus, atès que els índexs energètics es publiquen amb retard, es tindrà  
en compte el següent: 
 

L’índex energètic en el moment de n-1 serà el publicat a la signatura del conveni.  
 
L’últim índex energètic n serà el publicat a dia 25 de setembre de l’any en curs. 
 

Cada 30 de setembre es comunicarà a l’Ajuntament concessionari la tarifa revisada per 
l’exercici següent. 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental facturarà a l’Ajuntament de Muro per 
mes vençut, dins el deus primers dies del mes següent al subministrat .L’Ajuntament haurà 
d’abonar la factura mitjançant transferència bancària a la c/c 2051 0129071025110979, dins el 
60 dies següents a la data d’emissió de l’esmentada factura. 
 
Amb independència de l’exposat, si per qualsevol circumstància durant el termini de vigència 
d’aquest conveni s’establís un preu unificat de l’aigua subministrada per l’Agència Balear de 
l’Aigua i Qualitat Ambiental a tota l’illa de Mallorca, el preu a aplicar serà aquest enlloc de 
l’establert en aquesta clàusula.  
 
Quan es produeixin circumstancies relatives a l’increment dels costos de producció de l’aigua 
subministrada, no atribuïbles a les parts, que produeixin la ruptura de l’equilibri econòmic, 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental podrà promoure la resolució  unilateral 
el conveni.  
 
TERCERA.- L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental s’obliga a atendre la 
demanda d’aigua, que es fixa en un mínim de 300.000 m3/anuals , llevat que per raons de força 
major no estigui en condicions de subministrar-la, i a realitzar-la seguint els controls de qualitat 
seguint els criteris establerts en el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen 
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els criteris sanitàries de la qualitat de l’aigua de consum humà, i les criteris establerts a les 
Directrius general del programa de vigilància de les aigües de consum definides por la 
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.  
 
QUARTA.-  L’impagament de 3 o mes factures en els terminis establerts serà causa de resolució 
del present conveni sense perjudici de les accions legals pertinents per procedir al cobrament del 
imports generats. Així mateix donarà lloc a la resolució anticipada del present conveni de 
col·laboració: 
 
1.- El mutu acord entre les parts que els subscriuen manifestat per escrit. 
 
2.- La impossibilitat legal de continuar amb l’objecte del present conveni. 
 
3.- L’incompliment de les obligacions de les parts. 
 
CINQUENA.- L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental s’obliga a comunicar de 
forma expressa i amb l’antelació suficient, les parades en la distribució d’aigua. Així mateix 
l’Agència informarà a l’Ajuntament, a la major brevetat possible, de quantes anomalies 
poguéssim sorgir amb la possible afectació al normal subministrament d’aigua potable i 
viceversa. 
 
SISENA.- En el supòsit de gestió indirecta del servei de subministrament d’aigua, l’Ajuntament 
haurà de notificar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental les dades del 
prestatari del Servei (nom, NIF,domicili, etc), a l’objecte d’una adequada facturació. En aquest 
cas, el prestatari haurà de formalitzar amb l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental un compromís que s’adjuntarà al present conveni, mitjançant el qual es subrogarà de 
les obligacions econòmiques , assumides per l’Ajuntament en el present conveni.  
 
 SETENA.- La durada del present conveni serà de quatre anys a contar des de la data de la 
firma del present document. La petició de prorroga s’haurà de fer per qualsevol d’ambdues 
parts, amb una antelació mínima de dos mesos des de la data de finalització del present conveni. 
 
VUITENA.-  Les diferències o dubtes que puguin sorgir en la interpretació o execució d’aquest 
Conveni seran dirimides per una comissió de seguiment formada per dos representant de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, i dos del Ajuntament de Muro, de no 
esser possible, per un àrbitre designat de comú acord pel President de l’Agència i el Batlle de 
l’Ajuntament de Muro, havent d’exhaurir-se aquestes vies abans d’efectuar qualsevol 
plantejament davant la jurisdicció que resulti competent. 
 
NOVENA.-L’Agencia Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental podrà cedir a la CAIB i a 
qualsevol dels ens que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
els drets derivats de l’impagament de factures per part de l’Ajuntament de Muro, a l’objecte de 
que puguin ser compensats amb els deutes que l’Administració Autonòmica pugui tenir amb 
l’Ajuntament. 
 
DESENA-  El present conveni té naturalesa administrativa, regint en la seva interpretació i 
desenvolupament l’ordenament jurídic – administratiu, amb l’expressa submissió de les parts a 
la Llei 29/1998, de  13 de juliol, de regulació de la jurisdicció contenciós -administrativa, en els 
termes que estableix la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, restant fora de l’àmbit d’aplicació el Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre.  
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Pel que no se trobi a l’articulat del conveni, s’aplicarà també l’establert a la normativa 
específica aplicable a la matèria objecte del conveni, especialment  al R. D. Legislatiu 1/2001, 
de 20 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Aigües i les restants disposicions 
vigents que siguin d’aplicació. 
I estant d’acord així les parts amb el contingut del present conveni amb les obligacions 
esmentades al mateix, el subscriuen per duplicat exemplar i al sol efecte, en el lloc i data 
indicats en el seu encapçalament. 
 
Per l Agència Balear de l’Aigua  
i de la Qualitat Ambiental 
 
Gabriel Company Bauzá. 

             Per l’Ajuntament de Muro. 
             
             Martí Fornés Carbonell. 

  
 
>> 
 
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de Medi Ambient en sessió de 19 
de març de 2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor, corresponents als grups municipals CDM, 
PP, IB-LLIGA; 4 vots en contra, corresponents als grups municipals ExM i CxI; i 2 
abstencions, corresponents al grup municipal PSIB-PSOE,  ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el conveni de Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Muro i 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) pel 
subministrament d’aigua. 
 
Segon. Facultar el Sr. batle per a la seva signatura. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
7È.- CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ DE RECOLLIDA SEL ECTIVA 
DE LES FRACCIONS PAPER-CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUG ERS 
ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I EL NOSTRE AJUNTAMENT  FINS A 
2014. 
 
El Sr. Nadal Muñoz, regidor del grup municipal CDM i delegat de l’àrea de Medi 
Ambient, diu que tenim al municipi dos tipus de recollides diferents: porta a porta i 
mitjançant iglús. Es va prorrogar el conveni d’encomanda de gestió durant sis mesos, i 
ara ens donen la possibilitat de continuar sense cost per part de l’Ajuntament fins a 
2014. 
 
Vista la proposta de conveni d’encomanda de gestió de recollida selectiva de les 
fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers entre el Consell de Mallorca i el nostre 
Ajuntament fins a 2014 que literalment diu: 
 
<<CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MURO I 
EL CONSELL DE MALLORCA PER A LA GESTIÓ DE LA RECOLL IDA 
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SELECTIVA DE LES FRACCIONS DE PAPER-CARTÓ, VIDRE I ENVASOS 
LLEUGERS. 
 
Palma, ___ de _______ de 2012 
 
 
REUNITS 

 
D’una banda                  , 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 
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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 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 l’ajuntament de Muro s’ha dirigit al Consell de Mallorca perquè, mitjançant Encomana de 
Gestió aprovada pel Ple de dia…, el Consell de Mallorca dugui a terme la gestió de la recollida 
selectiva de les fraccions paper cartró, vidre i envasos lleugers en el seu terme municipal. 
 
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 encomanada pel seu contingut material, tècnic i econòmic, no 
suposa transferència de la titularitat ni de l’exercici de les competències de l’entitat encomanant. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, subscriuen el present CONVENI 
D’ENCOMANDA DE GESTIÓ i  
 
PACTEN 
 
Primer.- El present conveni d’encomanda de gestió 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 Muro, 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.  
 
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.- Aquesta encomanda de gestió, de comú acord, podrà ésser cedida a un Consorci entre 
Ajuntaments i Consell de Mallorca que es pugui crear 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 2014 (municipis 
corresponents a la Zona 1/Lot 1 i Zona 2/Lot 2)/10 de juny de 2014 (municipis corresponents a 
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la Zona 3/Lot 3) 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 d’Encomanda de Gestió 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 en sessió de 19 
de març de 2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,  ACORDA: 
 
Primer. Aprovar el conveni d’encomanda de gestió de recollida selectiva de les 
fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers entre el Consell de Mallorca i 
l’Ajuntament de Muro fins a 2014, de durada fins a 30 de maig de 2012. 
 
Segon. Facultar el Sr. batle per a la seva signatura. 
 
Tercer. Comunicar el present acord al Departament de Medi Ambient del Consell de 
Mallorca, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
8È.- REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS AMB 
AUTOMÒBILS LLEUGERS DE LLOGUER AMB CONDUCTOR EN EL 
TERME MUNICIPAL DE MURO (REGLAMENT DEL TAXI).  
 
El Sr. Juan Escalas, regidor del grup municipal PP, i delegat de l’àrea de transports, diu 
que l’Associació de Taxistes de Muro va proposar el Reglament. Han aportat ambdues 
parts i s’ha consensuat. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, agraeix la participació que s’ha 
donat en l’elaboració del reglament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió d’Administració i Personal de data 23 de 
març de 2012 emès per unanimitat.  
 
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda:  
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament del servei de transport de viatgers amb 
automòbils lleugers de lloguer amb conductor en el terme municipal de Muro, de 
conformitat amb el procediment establert a l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, i article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. 
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Segon. L’acord d’aprovació inicial  es publicarà al Butlletí Oficial de els Illes Balears i en 
el tauler d’Anuncis de l’Ajuntament concedint un termini de trenta dies perquè el veïnatge 
i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular 
reclamacions, objeccions o observacions. 
 
Tercer. Finalitzat el termini d’informació pública, si s’han presentat reclamacions o 
suggeriments, s’hauran de resoldre per part del Ple de l’Ajuntament, incorporant-se al text 
del Reglament les modificacions derivades de la seva resolució. L’aprovació definitiva 
correspon al Ple de la Corporació Municipal, de conformitat amb el que disposen els 
article 49 de la  de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local i article 102 de la 
Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. Si no s’ha presentat cap 
reclamació o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre definitivament 
aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés. 
 
Quart. L’acord d’aprovació definitiva del reglament, amb el text íntegre del mateix, s’ha de 
publicar pel seu general coneixement al Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de la 
seva entrada en vigor, de conformitat amb l’establert a l’article 70.2 de la Llei 7/85, i 
article 103 .1 de la Llei 20/2006. 
 
REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS AMB 
AUTOMÒBILS LLEUGERS DE LLOGUER AMB CONDUCTOR EN EL TERME 
MUNICIPAL DE MURO 
 
CAPÍTOL 1. - DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. - La present Ordenança regula l'organització, funcionament i prestació dels 
serveis de transport de viatgers amb automòbils lleugers de lloguer amb conductor al 
terme municipal de Muro, d'acord amb el que disposa el Reglament Nacional dels 
Serveis Urbans i Interurbans de Transports en Automòbils lleugers, aprovat per RD. 
763/79 de 16 de març, el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, 
aprovat per RD. 1.211/90 de 28 de setembre, i altra normativa de pertinent aplicació. 
 
Article 2. - Estan obligats al compliment de les Normes contingudes en aquest 
Reglament totes les persones que exerceixin l'activitat del transport públic de viatgers 
en automòbils de turisme, la permanència en l'exercici d'aquesta professió pressuposa el 
seu acatament 
 
Article 3. - La prestació dels serveis regulats en aquesta Ordenança estarà subjecta a la 
prèvia llicència municipal per a la seva realització en l'àmbit urbà i a la simultània 
autorització que l'habiliti per a la prestació del servei interurbà. 
 
CAPÍTOL II. - LLICÈNCIES 
 
Article 4. - El règim d'atorgament, utilització, modificació i extinció de les llicències 
municipals s'ha d'ajustar a les seves normes específiques, i és competència seva 
concessió l'Ajuntament en la forma determinada legalment. 
 
Article 5. - 
1. - L'atorgament de les llicències per l'Ajuntament de Muro, vindrà predeterminat per la 
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necessitat i conveniència del servei a prestar al públic. 
2. - Per acreditar aquesta necessitat i conveniència s'analitzarà: 
a) La situació del servei en qualitat i extensió abans de l'atorgament de les noves 
llicències. 
b) El tipus, extensió i creixement dels nuclis de població (residencial, turística, 
industrial, etc.) 
c) Les necessitats reals d'un millor i més extens servei. 
d) La repercussió de les noves llicències a atorgar en el conjunt del transport i la 
circulació. 
3. - En l'expedient de creació o ampliació de llicències que a aquest efecte es tramiti, es 
donarà audiència a les associacions professionals d'empresaris i treballadors 
representatives del sector 
 
TÍTOL II. PERSONES HABILITADES 
 
Article 6. - El transport públic de viatgers regulat en aquest Reglament, només pot 
portar a terme per qui: 
a) Tinguin la nacionalitat espanyola, o bé la d'un país estranger amb el qual, en virtut 
del que disposa en tractats o convenis internacionals subscrits per Espasa, no sigui 
exigible aquest requisit. 
b) Estar en possessió de permís de conducció espanyola de la classe B-2 o superior en 
vigor. 
 
Article 7. - L'Alcaldia, previ informe de la Comissió Informativa pertinent, juntament 
amb les associacions professionals, ha de fixar els estacionaments, zones de parada no 
autoritzades, nombre màxim que puguin concórrer a cada estacionament, forma en què 
s'han d'estacionar i qualsevol altra forma de possible contractació dels serveis dels taxis. 
Els usuaris respectaran el torn d'arribada dels vehicles a l'estacionament a l'hora de 
requerir el seu servei, excepte causa justificada. 
 
Article 8. - Només podran conduir el vehicle adscrit a una llicència municipal, el titular, 
el cònjuge, els seus pares, fills o un assalariat, que col · laborin en el negoci amb el 
titular, tots els quals han d'estar en situació de alta en el Règim de la Seguretat Social 
 
Article 9. – L’Ajuntament alliberarà al titular de la llicència de l’obligació d’haver de 
conduir l’autotaxi durant els mesos de novembre a abril, donada l'estacionalitat en la 
prestació de serveis, pel caràcter eminentment turístic del municipi, sempre que es 
garanteixi la continuïtat del servei en atenció a la previsible demanda, i sempre que 
l’organisme pertinent doni el vist-i-plau. 
 
Article 10. - Per a la conducció del vehicle aplicat a la llicència podran autoritzar un 
màxim de dos conductors, incloent el titular de la llicència. No s'exigirà dedicació 
exclusiva per a l'explotació del taxi. 
 
Article 11. - El titular de la llicència de taxi ha d'acreditar i notificar a l'Ajuntament de 
Muro les altes i baixes de les persones conductores del vehicle, sense perjudici que el Sr 
Alcalde pugui requerir en qualsevol moment es justifiqui el compliment del que disposa 
en l'apartat anterior. 
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TÍTOL III.-TRANSMISSIÓ 
 
Article 12. - Procedirà la transmissió de les llicències municipals de taxi en els següents 
supòsits: 
A) En cas de defunció del titular, a favor del seu cònjuge vidu o hereus . 
B) Quan el cònjuge vidu o els hereus legitimaris i el jubilat no puguin explotar la 
llicència, a favor del conductor assalariat que presti el servei acreditat mitjançant la 
possessió i vigència del permís de conductor expedit per l'Ajuntament de Muro i la 
inscripció i cotització en aquest concepte a la Seguretat Social. 
C) Quan s'impossibiliti per a l'exercici professional al titular de la llicència, per motiu de 
malaltia, accident o altres que puguin qualificar de força major a apreciar en el seu 
expedient, a favor del cònjuge o hereus.  
D) Les llicències amb més d'un any d'antiguitat, prèvia autorització de l'Ajuntament de 
Muro, al conductor assalariat amb permís de conduir i exercici en la professió durant un 
any, no podent el primer obtenir nova llicència de l'Ajuntament de Muro en el termini 
de cinc anys. 
 
La transmissió de les llicències municipals de taxi únicament podran autoritzar-se a 
favor de persones físiques que compleixin els requisits que preveu aquest Reglament 
 
Article 13. - No seran transmissibles aquelles llicències quan el titular o l’adquirent 
estiguin incursos en un expedient sancionador per qualsevol causa, referit a 
l’Ajuntament,  mentre duri la tramitació del mateix. 
 
Article 14. - EXTINCIÓ 
Les llicències tindran la duració màxima establerta legalment, però la titularitat de les 
mateixes es perdrà per: 
-La mort del titular, sense que tingui cònjuge o hereus legítims. 
-La renúncia. 
-La sanció que comporti la pèrdua de titularitat. 
-La incapacitat del titular per exercir l'activitat autoritzada per la llicència, llevat que 
sigui possible transmetre legalment 
 
TÍTOL IV. - VEHICLES 
 
Article 15. - 
1. Els automòbils a què es refereix aquesta Ordenança han d'estar proveïts de carrosseria 
amb portes de fàcil accés En cap cas les portes seran plegables, i sempre perfectament 
practicables per permetre l'entrada i sortida als vehicles trobant-se dotades del 
mecanisme convenient per accionar els vidres que en ells ha d'haver. 
2. Es podrà autoritzar la instal · lació de mampares sempre que tècnicament siguin 
practicables, i es mantinguin tots els requisits que en aquesta Ordenança se li exigeixen 
als vehicles. 
 
Article 16. - Els autotaxis hauran de complir les prevencions: 
a. Estaran pintats de color blanc i portaran en les portes davanteres una banda verda clar 
b. També portarà al sostre un rètol que posarà "TAXI", amb llum verda incorporada a 
aquest rètol, que serà homologat per l'Ajuntament i que figura com a annex a aquestes 
ordenances. 
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c. En el quadre de comandament i en el costat dret, amb caràcters en color que contrasti 
amb el del quadre de comandament, portarà el número de la matrícula, el de la llicència 
i el màxim de viatgers que pugui transportar. 
d. Així mateix hauran d'anar proveïts d'un aparell taxímetre que permeti l'aplicació de 
les tarifes vigents en cada moment, degudament precintat i comprovat, situat a la part 
davantera de l'interior de la carrosseria, de manera que en tot moment resulti 
completament visible per al viatger la lectura de la tarifa i el preu, havent d'estar il · 
luminat des de la posta del sol. 
i. Implantat el servei de ràdio-telèfon, els vehicles que s'integren en el mateix, hauran de 
portar de la corresponent instal · lació amb les característiques adequades per connectar 
amb la xarxa general. 
 
Article 17. - 
1. Tots els automòbils han de portar a disposició del públic: 
a. Fulls oficials de reclamacions. 
b. Talonari de rebuts de quantia i hores d'espera. 
c. Tarifa vigent, estarà exposada al tauler de control per a coneixement del públic usuari 
o portes posteriors. 
d. Plànol de carrers de la ciutat. 
i. Un exemplar de la present Ordenança, del Reglament Nacional i del Codi de 
Circulació. 
f. Direcció i emplaçament de centres sanitaris públics i privats, ubicats en el municipi, i 
Policia Local. 
 
Article 18. - Es permet als autotaxis portar tant a l'interior com l'exterior del vehicle 
anuncis publicitaris. A aquest efecte caldrà sol · licitar pel titular de la llicència, indicant 
el contingut, format, lloc i manera de col · locar l'anunci. 
 
Article 19. - A cadascuna de les llicències de taxi, correspondrà un únic vehicle, que 
serà propietat del seu titular i constarà inscrit al seu nom a la Prefectura Provincial de 
Trànsit. 
 
Article 20. - La circulació d'aquests vehicles quedarà emparada quan el seu titular 
posseeixi el permís de circulació expedit a la Prefectura Provincial de Trànsit al seu 
nom, la corresponent targeta d'inspecció tècnica, expedida per la Conselleria d'Indústria 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la qual s'hagi fet constar la destinació 
del vehicle per al servei públic i el corresponent certificat de l'assegurança obligatòria 
per a automòbils. 
 
Article 21. - No podran prestar servei de transport públic de viatgers dels vehicles que 
no hagin estat presentats en el termini degut davant les estacions d'Inspecció Tècnica de 
Vehicles (ITV) dels serveis d'Indústria de la CAIB per passar les inspeccions 
periòdiques corresponents. 
 
Article 22. - Quan es comprovi que el vehicle assignat a la llicència presenta un estat de 
conservació deficient, es comunicarà al titular que disposa d'un termini de deu dies per a 
procedir a l'esmena de les deficiències observades transcorregut el qual sense que això 
s'hagi dut a terme, serà donat temporalment de baixa per al servei i es requerirà al seu 
titular perquè en el termini que se li indiqui procedeixi a esmenar. 
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Transcorregut aquest termini sense que hagi sigut atés el requeriment, es dictarà 
resolució motivada declarant que l'interessat ha perdut el requisit de capacitat 
econòmica i es revocarà la llicència de què és titular. 
 
TÍTOL V. - PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
Article 23.- Si per part de les diferents Associacions d'Empresaris i Treballadors 
Autònoms no s'organitza el servei perquè estigui en tot moment degudament atès, 
l'Ajuntament organitzarà i ordenarà el mateix en matèria d'horaris, calendaris, 
descansos, escoltades les esmentades associacions. 
 
L'Ajuntament determinarà les parades fixes i el nombre de vehicles que podran situar-se 
en cadascuna d'elles, escoltades les Associacions d'Empresaris i Treballadors. 
 
En cas d'emergència greu, declarada amb subjecció a dret per l'Alcaldia i Òrgan 
competent, els titulars de les llicències d'autotaxis, el seu personal dependent i els 
vehicles adscrits quedaran a disposició de l'autoritat municipal, per tal de col · laborar 
amb els serveis públics coadjuvant especialment al transport, sense perjudici de 
percebre el preu dels serveis prestats i, si s'escau, les indemnitzacions corresponents. 
 
Article 24. - 
1. Quan no estiguin ocupats per passatgers, els vehicles hauran d'estar a les parades 
assenyalades o circulant, llevat que s'hagin d'estacionar en altres llocs, seguint 
instruccions de l'usuari. 
2. A les parades es col · locaran en torn d'ordre d'arribada i l'usuari haurà de prendre 
necessàriament el primer de la fila. En cas de parades de doble fila, l'usuari prendrà el 
que li toca per ordre d'arribada. 
 
Article 25. - En les parades, o en circulació, quan no estiguin ocupats els vehicles 
indicaran durant el dia la seva situació de "lliure", fent visible llum verda al lluminós 
exterior. 
 
Article 26. - Els conductors dels vehicles autotaxis, estan obligats a proporcionar al 
client canvi de moneda metàl · lica o bitllets fins a la quantitat de cinquanta euros, si no 
el tinguessin abandonaran el cotxe per buscar el canvi posant la bandera en un punt mort 
. Si l'usuari lliurés per al cobrament un bitllet superior a cinquanta euros, i tinguessin 
d'abandonar el vehicle per buscar el canvi no pararà el taxímetre, sent del seu compte 
l'import del temps requerit per gestionar el canvi. 
 
Article 27. - Els conductors hauran de seguir l'itinerari indicat pel passatger sempre que 
pugui fer-se sense incomplir les normar de circulació 
 
Article 28. - 
1. Els conductors prestaran el servei amb educació i bones maneres i, a l'efecte: 
a. Obriran o tancaran els vidres a gust o indicació de l'usuari. 
b. Ajudaran a pujar o baixar del vehicle als ancians, malalts o invàlids. 
c. Col · locaran adequadament les maletes, equipatges i altres paquets. 
d. Encendran la llum interior a la nit, per facilitar la pujada i baixada i el pagament del 
servei. 
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i. Estaran en tot moment amb la correcció i amabilitat que exigeixen el prestigi i bona 
prestació del servei. 
2. En cap ocasió, i per cap concepte, els conductors entaularan discussions entre si, amb 
els passatgers o amb el públic en general. 
3. Les infraccions a aquestes obligacions constituiran faltes als efectes disciplinaris 
consignades en aquesta Ordenança. 
 
CAPÍTOL VI. - PREUS 
 
Article 29. - El règim tarifari aplicable als serveis urbans i interurbans regulats en 
aquesta Ordenança es fixarà per l'organisme competent en cada moment 
 
CAPÍTOL VII. - Règim disciplinari 
 
Article 30. - Les infraccions que cometin els titulars de les llicències i els seus 
conductors dependents, es classificaran en lleus, greus i molt greus. 
 
Article 31. - 
1. Es computaran faltes lleus: 
a. Descuit de la neteja personal. 
b. Promoure discussió entre companys. 
c. No guardar l'adequada maneres. 
d. No respectar la prioritat d'ordre d'arribada a la parada. 
i. Abandonar el vehicle sense justificació. 
f. No col · locar la tarifa vigent a la vista de l'usuari. 
g. No portar l'aparell taxímetre il · luminat a partir de la posta de sol 
 
Article 32. - 
Es consideren faltes greus: 
1. Quant als conductors: 
a. Exigir quantitats superiors a la tarifa vigent. 
b. Promoure discussions amb els passatgers i agents de l'autoritat. 
c. Emprar paraules o gestos grollers i amenaces en el seu tracte amb el públic i els 
companys. 
d. No complir les ordres concretes de l'itinerari marcat pel viatger o recórrer grans 
distàncies per rendir més servei. 
i. Confiar a una altra persona la conducció del vehicle que al seu càrrec hagi estat lliurat. 
f. Posar en servei el vehicle no estant en bones condicions de funcionament. 
g. Cometre tres faltes lleus en un període de dos mesos, o deu en un període d'un any. 
2. Pel que fa als titulars de les llicències: 
a. Les del número anterior quan siguin conductors. 
b. L'incompliment de les normes de regulació del servei 
 
Article 33. - 
Es consideraran faltes molt greus: 
1. Quant als conductors: 
a. Frau en el taxímetre o comptaquilòmetres. 
b. La negativa a prestar serveis en hores de treball. 
c. Conduir el vehicle en estat d'embriaguesa o sota la influència d'estupefaents. 
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d. Donar escàndol amb motius del servei. 
i. Retenir qualsevol objecte abandonat en el vehicle sense donar compte a l'autoritat 
competent o associacions dins de les quaranta-vuit hores següents. 
f. Abandonar el viatger sense acabar el servei per al qual va ser requerit o recollir nou 
passatger sense consentiment de l'usuari. 
g. Les infraccions qualificades de molt greus pel Codi de la Circulació, així com el 
reiterat incompliment de les normes d'aquest Codi que no tinguin aquella qualificació o 
de les Ordenances Municipals de Circulació i disposicions sobre la matèria dictades per 
l'autoritat municipal. 
h. Cometre quatre faltes greus en un període d'un any. 
i. La negativa a estendre rebut de l'import de la carrera detallat segons model oficial, o 
que no contingui totes les dades exigides en ell quan ho sol · liciti l'usuari, o alterar les 
dades del mateix. 
2. Pel que fa als titulars de les llicències: 
a. Els apartats anteriors quan siguin conductors. 
b. Permetre conduir el vehicle per qui no tingui vàlidament del permís municipal per 
conduir serveis públics. 
c. Ometre les revisions periòdiques anuals o les disposades amb caràcter extraordinari. 
d. Realitzar amb el seu vehicle particular serveis corresponents al Taxi. 
i. Contractar conductors que estiguin percebent la prestació de la desocupació. 
f. La prestació de servei en els supòsits de suspensió, revocació o caducitat de la 
llicència. 
 
Article 34. - Les sancions, que podran ser imposades conjuntament o separadament, 
consistiran: 
1. Per faltes lleus: 
a. Amonestació. 
b. Multa, en la quantia de 30 a 60 €. 
2. Per faltes greus: 
a. Multa, en la quantia de 61 a 150 €. 
b. Suspensió de la llicència o permís municipal de conduir de tres a sis mesos. 
3. Per faltes molt greus: 
a. Multa, en la quantia de 151 a 600 €. 
b. Suspensió de la llicència i / o permís municipal de conduir per un any. 
c. Retirada definitiva de la llicència. 
 Quan s'imposi la sanció o suspensió de la llicència o la suspensió del permís municipal 
de conduir, s'exigirà el lliurament de la corresponent documentació a les oficines 
municipals, per tal d'assegurar el seu compliment. 
 
Article 35. - 
1. El procediment sancionador s'incoarà per Decret de l'Alcalde, a instància de part o 
d'ofici 
2. La potestat sancionadora per a les faltes correspondrà a l'Alcalde 
 
Article 36. - Les infraccions tipificades en aquesta Ordenança prescriuran: les lleus als 
dos mesos, les greus al cap de sis mesos i les molt greus a l'any. 
 
Disposició addicional 
L'Ajuntament constituirà una Comissió de seguiment en el termini màxim d'un mes des 
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de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança integrada per: 
a. El batle de l’Ajuntament o membre en qui delegui, que la presidirà . 
b. Dos representants de l’Ajuntament nomenats pel Ple, i dos representants de les 
Associacions de Treballadors Autònoms dels autotaxis. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 
PRIMERA. - Queden derogades les ordenances municipals, els acords i disposicions 
que vagin en contra del que disposa aquesta Ordenança. 
SEGONA. - La vigència d'aquesta Ordenança s'iniciarà l'endemà de la seva íntegra 
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
TERCERA. - La modificació dels preceptes d'aquesta Ordenança, requerirà els 
mateixos tràmits al de la seva aprovació. 
 
9È.- PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MURO EN EL CON SELL DE 
COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS NORD DE MALLORCA . 
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DINTRE DE 
L’ESMENTAT CONSELL.  
 
Vist l’escrit de la Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia de data 9 de març 
de 2012 (R.E. núm. 498 de 15.03.12) relatiu a la creació del Consell de Coordinació de 
les Policies Locals Nord de Mallorca com a òrgan de consulta i assessorament en 
l’exercici de la competència autonòmica de la Conselleria d’Administracions Públiques 
sobre coordinació de policies locals, en l’àmbit dels municipis d’Alcúdia, Muro, Sa 
Pobla, Santa Margalida i Pollença. 
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió d’Administració i 
Personal de data 23 de març de 2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda: 
 
Primer. Sol.licitar la participació de l’Ajuntament de Muro en el Consell de Coordinació 
de les Policies Locals Nord de Mallorca. 
 
Segon. Nomenar el Sr. Juan Escalas Noceras, primer tinent de batle, i el Sr. Miquel 
Serra Marimón, Sots-Inspector de la Policia Local, com a representants de l’Ajuntament 
de Muro dintre de l’esmentat Consell. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a la Direcció General d’Interior, Emergències i 
Justícia de la Conselleria d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears 
per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
10È.- ADHESIÓ A LA CAMPANYA “MOVIMENT PER LA LLENGU A” I 
SOL·LICITUD DE RETIRADA O, EN EL SEU CAS, DEROGACIÓ  DE 
L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3 /2007, DE 27 
DE MARÇ, DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DE LA COMUNITAT DE LE S ILLES 
BALEARS, EN HARMONIA A LA CAMPANYA DEL MOVIMENT CIU TADÀ 
“MOVIMENT PER LA LLENGUA”.  
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El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que no basta fer 
declaració de bones intencions, s’ha de donar participació a la ciutadania. Per això 
proposa participar l’Ajuntament en campanya de recollida de signatures, exercint el dret 
de petició de retirada de la llei. Si tots estam convençuts de la proposta que anam a 
aprovar, que l’Ajuntament enviï aquest tipus de circular per a poder adherirse el 
ciutadans. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que és més lògic presentar 
la proposta del Sr. Pere A. Amengual abans dels precs i preguntes com a moció 
d’urgència. 
 
 
Vist el dictamen favorable emès amb sis vots a favor dels grups municipals CDM, IB-
LLIGA, CxI, PSIB-PSOE i ExM, i un vot en contra del grup municipal PP, per la 
Comissió de Cultura, Comerç i Participació Ciutadana de dia 23 de març de 2012, que 
literalment diu: 
 

<<AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MURO 

 

FONAMENTS 

 

Primer- Fonaments de la moció 

 

L’article 4.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears defineix la llengua catalana com a 

llengua pròpia i cooficial de les Illes Balears. A més, l’article 4.3 preveu que les institucions de les 

Illes Balears han de garantir l’ús normal i oficial del català, han de prendre les mesures necessàries 

per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que permetin arribar a la plena 

igualtat amb la llengua castellana quant als drets dels ciutadans de les Illes. 

 

En desenvolupament d’aquest article s’han anat duent a terme al llarg dels anys tota una 

sèrie de mesures per garantir l’ús i el coneixement del català, que tot i ser la llengua pròpia de les 

Illes es troba en una situació de feblesa respecte l’altra llengua oficial d’aquesta Comunitat 

Autònoma, el castellà. Dins aquestes accions té una especial rellevància la Llei de Normalització 

lingüística aprovada el 29 d’abril de 1986 amb la unanimitat de tots els partits polítics de balears. 

Totes aquestes mesures han permès col�locar la llengua catalana en una situació de normalització 

creixent en quant al seu ús oficial i quotidià dins les Illes. 

 

Aquestes mesures en favor del català es justifiquen per l’evident situació d’inferioritat en 

que es trobava i es troba aquesta llengua dins el nostre entorn, especialment en certs àmbits. Com a 

llengua feble necessita ser protegida per a poder situar-se en condicions de major igualtat possible 

vers l’altra llengua oficial, el castellà, la força de la qual és evident. Avui en dia aquesta situació no 



 37 

s’ha normalitzat, absolutament tots els balears saben parlar i escriure en castellà, però una gran part 

d’aquests no ho saben fer en català. Per això és necessari que la llengua catalana continuï essent 

objecte de protecció. La llengua d’un poble és una part vital d’allò que el defineix com a tal, de les 

seves arrels i cultura, si la llengua desapareix també ho farà el poble, per tant, no ha de ser 

acceptada cap actuació que pugui perjudicar una expressió cultural tan forta com un idioma. 

 

És per això que no es pot acceptar de cap manera l’avantprojecte de Llei de modificació de 

la Llei de la Funció pública que el Govern Balear vol presentar davant el Parlament. Aquesta llei 

clarament atempta contra la normalització del català dins les Illes. No es pot considerar com a 

normalitzada una llengua si l’Administració del seu territori no l’empra o si un ciutadà no té 

reconegut el seu dret a ser atès pels empleats públics de casa seva en la llengua pròpia de la 

Comunitat. A més, no es pot considerar jurídicament desitjable que una Llei com la de 

Normalització Lingüística, aprovada per unanimitat al 1986, sigui ara retallada per una sola opció 

política sense comptar amb les sensibilitats de les demés opcions ideològiques existents. 

 

Per tot això, ha sorgit el moviment ciutadà “Moviment per la Llengua”, el qual pretén 

representar a tots els ciutadans de les Illes que pensen que l’aprovació d’aquestes mesures 

legislatives suposarà un agravi comparatiu de la situació del català vers el castellà i provocarà una 

situació de marginació de llengua catalana a les Illes que a llarg termini podria arribar a suposar la 

seva desaparició. Per evitar tot això “Moviment per la Llengua” exercirà davant el Parlament de les 

Illes Balears el dret fonamental de petició reconegut a l’article 29 de la Constitució Espanyola de 

1978 i desenvolupat per la Llei Orgànica 4/2001 reguladora del dret de Petició per demanar la 

retirada o derogació de l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la 

funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.  

 

El citat article 29 de la Constitució, al seu apartat primer, estableix que “Tots els espanyols 

tindran el dret de petició individual i col�lectiva, per escrit, en la forma i amb els efectes que determini la Llei”. Per 

tant, s’atorga als ciutadans, amb caràcter general, el dret a dirigir-se als òrgans públics per realitzar 

davant aquests qualsevol sol�licitud. Aquest dret també comporta l’obligació, per part de l’òrgan 

públic que ha estat objecte de la petició, de respondre al peticionari, ja sigui per atendre o per 

desestimar la sol�licitud que aquest ha efectuat. El dret de petició pot ser exercit per tot ciutadà, 

nacional o estranger, persona física o jurídica, a més aquest exercici es pot dur a terme individual o 

col�lectivament.  

 

Això s’ha de posar en relació amb l’article 9.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 

municipal i de règim local de les Illes Balears, que estableix que “El municipi té personalitat jurídica i, 
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com a tal, plena capacitat d’obrar en la defensa i la gestió dels interessos que li són propis”. Per tant, un 

Ajuntament, com a persona jurídica que és, pot exercir el dret de petició o signar una petició 

col�lectiva. En virtut d’això des de Moviment per la Llengua es pretén ara que els Ajuntaments dels 

diferents pobles de les Illes Balears s’adhereixin a aquesta campanya en defensa de la nostra 

llengua. Acollint d’aquesta manera el clamor popular manifestat pels ciutadans de les Illes, als quals 

representen els citats Ajuntaments, en contra de les mesures legislatives en matèria lingüística que 

pretén aprovar el Govern/ Parlament i a les quals fem referència en aquest escrit. 

 

Concretament la petició, que Moviment per la Llengua presentarà davant el Parlament de 

les Illes Balears, és la següent:  

Per tot l'exposat al Manifest, des del Moviment per la Llengua manifestam la nostra voluntat 
d'exercir el dret de petició regulat a l'article 29 de la Constitució espanyola de 1978 i desenvolupat a 
la Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició, per tal de demanar al 
Parlament de les Illes Balears: 

1. Que retiri de la seva tramitació l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de 
març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, o 

2. Si aquest ja ha estat aprovat, que es derogui la Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de 
març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears i; 

3. Que el Parlament de les Illes Balears, a través dels mitjans pertinents, es comprometi públicament 
a respectar la Llei 3/1986, de 19 d’abril, de normalització lingüística, i a no adoptar cap mesura 
legislativa que retalli els drets que hi ha reconeguts. 

Declaram que hem actuat complint tots els requisits legals previstos en les citades normes 
jurídiques. Per això, interpel�lam el Parlament de les Illes Balears a donar una resposta expressa a la 
nostra petició. 

 

Segon- Fonaments de la urgència 

 

L’article 87 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes 

Balears estableix que “1. Els grups polítics, inclòs el grup mixt, o un mínim de tres membres de la corporació, 

poden presentar al ple propostes per a debat i votació. 2. Han d’incloure’s a l’ordre del dia les presentades amb deu 

dies naturals d’antelació a la data del ple ordinari. Si la proposta es presenta després dels deu dies abans indicats, 

només pot procedir-se’n al debat i la votació mitjançant l’acord previ del ple que n’apreciï la urgència, adoptat per 

majoria absoluta”. Per tant, vist que no ha estat possible presentar aquesta moció amb l’antelació de 

10 dies prevista per la llei es procedirà a justificar els motius que fan que aquesta hagi de ser 

considerada com a de debat i aprovació urgent. 
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L’article 80.1 de la mateixa llei estableix que “El ple ha de dur a terme una sessió ordinària, com a 

mínim, cada mes en els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants; cada dos mesos en els municipis amb 

població entre 5.001 i 20.000 habitants; i cada tres mesos en els municipis de fins a 5.000 habitants, llevat dels 

casos ens els què hi hagi també junta de govern local,  en els quals la periodicitat del ple ha de ser cada dos mesos 

com a mínim”. Aquesta proclama legal fa que els plenaris de la majoria de pobles de les Balears no es 

celebrin cada mes, per tant, si no s’inclou la aquesta moció al proper plenari és possible que 

aquesta no pugui ser discutida fins d’aquí a dos o tres mesos, segons el poble de que es tracti. 

 

Aquest fet és incompatible amb la moció en sí, ja que aquesta té per objecte demanar 

l’adhesió a una petició per retirar un avantprojecte de llei que es preveu d’aprovació imminent al 

Parlament de les Illes Balears. Aquest avantprojecte va ser objecte de la darrera actualització el 

passat 27 de desembre de 2011 i fa temps que s’ha anunciat la voluntat de fer-lo arribar al 

Parlament per a procedir a la seva tramitació, per tant, si bé no és cert el moment en que això 

passarà es pot considerar sense marge d’error, que aquest enviament al Parlament no és demorarà 

excessivament en el temps. Per això, tampoc es demorarà excessivament en el temps la presentació 

de la petició que durà a terme Moviment per la Llengua i a la que es sol�licita l’adhesió de 

l’Ajuntament, doncs la intenció d’aquesta plataforma és presentar la petició abans de que les 

modificacions legals a les que s’oposa siguin aprovades.  

 

Això fa que sigui necessari tractar aquest punt com a urgent, ja que la raó de ser del debat 

que es vol proposar al ple és l’adhesió a aquesta petició per a que pugui ser presentada al Parlament 

amb el suport d’aquesta corporació. Un debat extemporani, és a dir, un cop presentada aquesta 

petició a la que es sol�licita que l’Ajuntament s’adhereixi, no tendria cap tipus de sentit. Per això 

s’ha de considerar que aquesta moció té la urgència suficient com per a que la majoria absoluta del 

ple accepti el seu debat i votació, doncs com ja s’ha justificat, si això no es fa ara en aquest ple ja 

no es podrà fer en el proper. 

 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent  

Acord 

 

1- L’Ajuntament de Muro, com a persona jurídica i en virtut del dret atorgat per l’article 29 de la 

Constitució Espanyola de 1978 i per la Llei Orgànica 4/2001 reguladora del dret de Petició, 

s’adhereix a la campanya Moviment per la Llengua i per fer constar el seu suport, autoritza i 

dóna permís a la citada plataforma per a publicar-ho a la seva pàgina web 

(www.movimentperlallengua.cat) a la secció “Qui ens dóna suport” . 
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2- L’Ajuntament de Muro, com a persona jurídica, a través del Batle com a representant legal del 

mateix, signarà la petició per a demanar la retirada o, en el seu cas, derogació de l’Avantprojecte 

de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat de 

les Illes Balears, en harmonia a la campanya del moviment ciutadà “Moviment per la Llengua”. 

 

3- L’Ajuntament de Muro es compromet, en la mesura de les seves possibilitats, a donar suport 

institucional a la plataforma “Moviment per la Llengua”.>> 

 

El Ple de l’Ajuntament amb 11 vots a favor dels grups  municipals CDM, IB-LLIGA, 
CxI, PSIB-PSOE i ExM, i 2 vots en contra del grup municipal PP, ACORDA: 

 
1- L’Ajuntament de Muro, com a persona jurídica i en virtut del dret atorgat per 

l’article 29 de la Constitució Espanyola de 1978 i per la Llei Orgànica 4/2001 
reguladora del dret de Petició, s’adhereix a la campanya Moviment per la Llengua i 
per fer constar el seu suport, autoritza i dóna permís a la citada plataforma per a 
publicar-ho a la seva pàgina web (www.movimentperlallengua.cat) a la secció “Qui 
ens dóna suport” . 
 

2- L’Ajuntament de Muro, com a persona jurídica, a través del Batle com a 
representant legal del mateix, signarà la petició per a demanar la retirada o, en el seu 
cas, derogació de l’Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de 
març, de la funció pública de la Comunitat de les Illes Balears, en harmonia a la 
campanya del moviment ciutadà “Moviment per la Llengua”. 

 
3- L’Ajuntament de Muro es compromet, en la mesura de les seves possibilitats, a 

donar suport institucional a la plataforma “Moviment per la Llengua”. 
 

11È. EXPEDIENT NÚM. 01/2012 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que han vist l’expedient i 
votaran a favor. 
 
El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que referent al 
tema del camp de golf, el batle va cercar advocats catalans per al contenciós, va 
demanar assessorament a l’entitat Fornells. El batle al seu moment va dir que aquesta 
factura l’havia de pagar l’Associació Hotelera, ell mai va voler pagar-la. El batle actual 
tampoc la va voler pagar, i ara l’equip de govern és més dòcil i torna a treure aquesta 
factura. No és normal que ara es tregui aquesta factura de l’any 2008. Com així no es va 
pagar a la passada legislatura? 
 
El Sr. batle diu que les feines del contenciós no han acabat. L’encàrrec de la feina es va 
fer per Decret, i el Ple de 24 d’abril de 2008 va ratificar aquest Decret per unanimitat. 
No podem encarregar feines i no voler-les pagar. 
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El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que li estranya que 
s’utilitzàs el mateix document de contestació a la demanda per l’advocat de la 
promotora i pel gabinet de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Pere A. Amengual diu que a l’any 2008 ja havia arribat la factura. 
 
El Sr. batle diu que aquest plet encara és viu. S’ha donat la conformitat ara a la factura. 
Hi ha hagut sentències i per tant ha variat la situació. 
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 23 de març de 2012 relatiu a l’expedient núm. 01/2012 de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, per un total de 36.340,38 €  . 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 10 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA,CxI) i 3 en contra 
(PSIB-PSOE, ExM), aprova l’expedient núm. 01/2012 de reconeixement extrajudicial 
de crèdits per un total de 36.340,38 € . 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que vota en contra perquè no es voten les factures una per una. 
 
 
12È. DONACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA D’ ACORD 
AMB EL REIAL DECRET LLEI 04/2012, DE 24 DE FEBRER, PEL QUAL ES 
DETERMINEN OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS 
NECESSARIS PER ESTABLIR UN MECANISME DE FINANÇAMENT  PEL 
PAGAMENT ALS PROVEIDORS DE LES ENTITATS LOCALS  
 
La interventora dóna compte de la relació certificada enviada al Ministeri d’Hisenda dia 
12 de març de 2012 d’acord al Reial Decret Llei 04/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
 

Nº FACTURA CIF IMPORT 
DATA 

REGISTRE ESTAT ANY 
227-20/10F A08146367     66.580,50   02/12/2010 P 2010 

1-10 G57558140     24.277,72   30/12/2010 P 2010 
2270-24/11F A08146367     22.347,76   26/10/2011 P 2011 
2011161611 A07326473     88.085,71   30/11/2011 P 2011 
2011161711 A07326473     39.442,08   16/12/2011 P 2011 

UTE/153/1000064 U64712748     77.803,44   21/12/2011 P 2011 
H3101N00844212 B82846825           87,76   31/12/2011 P 2011 

133 74076418L      1.668,99   31/12/2011 P 2011 
2011161853 A07326473     31.453,68   31/12/2011 P 2011 

        TOTAL….   351.747,64   
 
La interventora informa que en aquests moments s’han pagat la totalitat de les factures i 
que l’Ajuntament no té cap deute pendent en els termes en que es refereix el Reial 
Decret Llei 04/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i 
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procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als 
proveïdors de les entitats locals. 
 
El Sr. batle diu que s’ha pogut pagar tot el pendent de 2011 sense utilitzar l’operació de 
tresoreria. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
13È. DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PR ESSUPOST 
 
La interventora, de conformitat amb allò que estipula la base 5a de les d'execució del 
Pressupost, en relació amb l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, dóna 
detallat informe de l'estat d'execució dels Pressuposts de la Corporació, referits al 23 de 
març de 2012. 
 
Escoltat l'informe d'intervenció, el Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat. 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
   

PREVISIONS INICIALS DRETS RECONEGUTS 
NETS 

RECAPTACIÓ NETA 

10.821.310,00 € 845.762,36 € 565.660,90 € 
 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 

CRÈDITS INICIALS OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES 

PAGAMENTS REALITZATS 

10.821.310,00 € 720.614,65 € 371.574,54 € 
 
 
14È.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA I 
INTERVENCIÓ SOBRE LA LLEI 15/2010, DE MODIFICACIÓ D E LA LLEI 
03/2004, DE 29 DE DESEMBRE, MITJANÇANT LA QUAL S’ESTABLEIXEN 
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT A LES OPERACI ONS 
COMERCIALS  
 
La interventora, de conformitat amb la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 03/2004, 
de 29 de desembre, mitjançant la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
a les operacions comercials, informa que no hi ha despeses pendents. 
 
Escoltat l'informe d'intervenció, el Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat. 
 
 
* MOCIÓ D’URGÈNCIA  
 
El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que s’ha votat a 
favor de l’adhesió a la campanya Moviment per la Llengua. El nostre grup creu que no 
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basta declaració de bones intencions, si creim realment que s’estan vulnerant els drets 
lingüístics. Proposa fer arribar un escrit al poble per a la recollida de signatures per 
poder adherir-se a la campanya Moviment per la Llengua, enviant una circular a 
tots els comerços del poble perquè es puguin manifestar i signar. És necessari una 
quantitat important de signatures per a derogar aquesta llei. 
 
El Sr. Nadal Muñoz, regidor del grup municipal CDM, diu que pensa que s’ha de 
decidir com s’ha de dur a terme la proposta del Sr. Amengual a una Comissió de 
Participació Ciutadana. Si s’ha de fer una circular als comerços, a les cases, etc. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, proposa l’esmena a la proposta 
del Sr. Amengual de publicar aquesta campanya de recollida de signatures a la 
plana web de l’Ajuntament. Diu que la democràcia és un dia a dia, fent esment a la 
manifestació històrica del dissabte passat en la defensa de la llengua. 
 
El batle diu que es va fer Comissió de Participació Ciutadana i s’hauria d’haver posat el 
tema damunt la taula en aquell moment. 
 
Es sotmet a votació la declaració de la urgència de la moció del Sr. Amengual i s’obté el 
següent resultat:  
 
Vots a favor de la urgència: 11, dels grups municipals CDM, IB-LLIGA, CxI, PSIB-
PSOE, ExM. 
Vots en contra de la urgència: 2, del grup municipal PP. 
 
Per tant es declarada la urgència de la moció amb el vot favorable de la majoria absoluta 
requerida de conformitat amb l’establert a l’article 82.2 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
Es sotmet a votació la moció presentada pel Sr. Amengual, incloent l’esmena de 
publicar la campanya de recollida de signatures a la plana web de l’Ajuntament, i s’obté 
el següent resultat: 
 
Vots a favor: 11, dels grups municipals CDM, IB-LLIGA; CxI, PSIB-PSOE, ExM. 
Vots en contra: 2, del grup municipal PP. 
 
Per tant, la moció es aprovada. 
 
15È.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, demana si es seguirà fent la fira 
de tardor de la carabassa. 
 
El Sr. Nadal Muñoz, regidor del grup municipal CDM diu que sí, sense cap dubte. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que té una sensació d’abandonament del poble, pels temes del 
“bacheo” dels carrers, sergents de pedra del Carrer Organista Rafel Femenies, bancs de 
sa Riba, faroles del Carrer Organista Rafel Femenies, plaça del convent que necessita 
podar, etc. Creu que és necessari apostar pel dia a dia. 
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El Sr. batle diu que es farà el possible per a millorar. 
 
El Sr. Rafel Gelabert parla del tema de les cagarades de cans, i de la necessitat de 
conscienciació als propietaris. S’ha d’incentivar i sancionar als que no compleixin. 
 
El Sr. Nadal Muñoz, proposa fer una Comissió de Medi Ambient per a parlar del tema. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que referent al polisportiu ha rebut queixes de la temperatura 
de l’aigua de la piscina, i també de l’aigua calenta dels vestuaris del camp de futbol. 
Considera que la prioritat és mantenir el que tenim.  
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que es va parlar d’aquests 
temes a la Comissió d’Esports que es va fer. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que no sap el motiu pel que no se li ha contestat el que va 
demanar fa nou mesos relatiu a informe de les entitats i subvencions que se’ls dona. 
També hi ha escrit dels veïns de Capellans que no s’ha contestat i no sap el motiu. Creu 
que s’hauria de contestar mínimament. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si tenim contracte de neteja dels edificis municipals. 
 
El secretari diu que el proper dilluns està prevista a l’ordre del dia de la Junta de Govern 
l’adjudicació del contracte mitjançant procediment negociat amb una duració de sis 
mesos. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que s’hauria de fer un procediment amb publicitat. 
 
El Sr. Agustín Martínez, regidor del grup municipal CxI, diu que al plec de 
prescripcions tècniques posa algunes periodicitats anuals, i el contracte és de sis mesos. 
 
La Sra. Margalida Portells, regidora del grup municipal PSIB-PSOE, diu que al Carrer 
Rector Villalonga, a l’alçada del núm. 6, queda anegat quan plou. També diu d’un 
contenidor que està damunt la voravia i dificulta el pas, devora l’Ajuntament. Al Carrer 
Joan Palau els veïns es queixen de renous. Demana si per la festa de Sant Vicenç podria 
venir un agent municipal i posar ordre a la sortida dels xeremiers. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que al Ple passat va fer 
preguntes sobre el metge de la Residència i se li va dir que no estava contractat. 
 
El Sr. Antoni Riutort, regidor del grup municipal PP, diu que estava aparaulat però no hi 
havia res fet. Havíem d’esperar a reunió amb el coordinador. Les hores que no hi sigui 
hi haurà el metge de capçalera.  
 
El Sr. Jaume Payeras diu que el Ple va ser dia 23 de febrer, i el metge va començar la 
feina el dia 1 de març. Varem fer una viada. No era lògic l’horari, un metge ha de 
menester un infermer per a la seva feina. Quin criteri s’ha seguit per a triar el metge? Es 
va triar primer el metge i després es va acomodar l’horari? 
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El Sr. Antoni Riutort diu que es va cercar un metge per al matí i no es va trobar. El 
contracte és per un any. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que s’ha fet per un any perquè no es pot incomplir la llei. El 
normal és fer feina un metge amb un infermer alhora, tots dos junts. En comptes de 
treure un metge de l’atur en contractau un que ja fa feina. Per favor, faceu una comissió 
informativa, al menys el regidors ho han de saber. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que al darrer Ple va demanar qui controla la feina de les 
concessionàries. Diu que el dia 14 de març va rebre un informe referent a la concessió 
de Platja de Muro. A continuació llegeix l’informe i diu que no està d’acord amb el seu 
contingut. Com es pot valorar una maquinària que està incomplint el plec de 
condicions? La Piquersa és una màquina tercermundista, incompleix el plec de 
condicions. 
 
El Sr. Nadal Muñoz, regidor del grup municipal CDM, diu que el plec no és discutible, 
està escrit. Per posar un exemple el parc verd era funcional però no era legal, no tenia 
corrent i aigua. En aquest cas l’important és la neteja viària. Ojalà hagués estat per 
aspiració, però s’havia de seguir fent net. Hem de ser funcionals i seguir fent net. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que al Carrer Son Llatzer la placa del carrer ha caigut  
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
22’35 hores del dia 28 de març de 2012, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 
 


