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ACTA NÚM. 4 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

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

ASSISTENTS 
 
Martí Fornés Carbonell, batle. 
Miquel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle 
Margalida M. Forteza Bennasar, 2na. tinenta de batle 
Juan Escalas Noceras,  3r. tinent de batle  
Antoni Serra Sastre, 4t. tinent de batle 
Damiana Ramis Ramis, regidora. 
José Juan Aguiló Ramis, regidor 
Rafel Gelabert Boyeras, regidor 
Maria Perelló Cladera, regidora 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Martí Siquier Sastre, regidor 
Jaume Payeras Serra, regidor 
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 28 d’abril de 2016, es 
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de 
celebrar sessió ordinària. 
 
Hi és present el secretari interí, Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 21’00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora,  i es 
tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1R.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE 
FEBRER, SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 7 I 21 DE MARÇ, TOTES ELLES 
DE 2016). 
 
Acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2016. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que a la pàgina 28, on diu:  
 
<<El Sr. Rafel Gelabert diu que al cementeri s’han posat barreres.>> 
 
Ha de dir: 
 
<<El Sr. Rafel Gelabert diu que a la pedrera de Sant Antoni s’han posat barreres.>>  
 
On diu: 
 
<<El Sr. Rafel Gelabert diu que, pel que fa als punts verds, les àrees d’aportació 
s’haurien de retirar de les àrees d’emergència.>> 
 
Ha de dir: 
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<<El Sr. Rafel Gelabert diu que, pel que fa als punts verds, s’haurien de controlar les 
àrees d’aportació.>> 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que a la pàgina 
28, on diu: 
 
<<La Sra. Margalida Portells demana si la pista d’atletisme també es farà amb el 
romanent. Demana si hi ha possibilitat de tenir informació abans que el poble.>> 
 
S’ha d’eliminar: 
 
<<Demana si hi ha possibilitat de tenir informació abans que el poble.>> 
 
Acta de la sessió extraordinària de 21 de març de 2016. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que a la pàgina 7, on diu: 
 
<<La Sra. Margalida Portells demana si hi ha cronograma del previst en relació als 
quintos. Diu que s’ha de llevar el vandalisme, i si fos durant tot l’any pot ser aniria 
millor.>> 
 
Ha de dir: 
 
<<La Sra. Margalida Portells demana si hi ha cronograma del previst en relació als 
quintos. Diu que s’ha de llevar el vandalisme, i que si durant tot l’any hi hagués 
activitats a on els quintos tenguessin un paper pot ser aniria millor.>> 
 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat aprova les actes de les sessions de 25 de febrer, 7 i 
21 de març de 2016, amb les rectificacions esmentades. 
 
2N.- CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MURO AL C ONVENI 
MARC FIRMAT ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I ECOEMBES .  
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que aquesta activitat l’ha 
d’agafar l’Ajuntament. Hi ha prevists ingressos per import de 255.827 euros, i despeses 
per import de 226.000 euros més IVA. 
 
Atès l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears segons el qual la recollida de residus sòlids urbans és 
competència dels municipis de Mallorca. 
 
Atès que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic del 
Govern de les Illes Balears va renovar l’autorització atorgada a Ecoembalajes España, 
S.A. com a entitat gestora de un Sistema Integrat de Gestió de residus d'envasos i 
envasos usats  a les Illes Balears el 11 de novembre de 2014, concedida per 5 anys, es a 
dir, vigent fins 11 de novembre de 2019. 
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Atès que el 6 d'abril de 2016 es va signar un Conveni Marc entre la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i Ecoembes i que segons l'estipulació cinquena tendrà una 
durada inicial fins el dia 11 de novembre de 2019. 
 
Atès que el 25 de febrer de 2014 es va signar un Conveni de col·laboració entre el 
Consell de Mallorca i Ecoembalajes España, S.A per un període de cinc anys. 
 
Atès que l'article 5 d’aquest Conveni expressa la possibilitat de què les entitats locals de 
l’illa de Mallorca que no tenguin encomanada la gestió de la recollida selectiva de dels 
envasos lleugers o dels envasos de paper i cartró al Consell de Mallorca puguin adherir-
se a les condicions administratives, tècniques i econòmiques del Conveni mitjançant 
Acord de Ple de la corporació municipal i notificació a tal efecte a Ecoembes. 
 
Atès que en data 30 de maig de 2016 finalitza el conveni de col·laboració entre aquest 
Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les 
fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers. 
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió de Medi Ambient i 
Agricultura de data 25 d’abril de 2016.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:  
 
1r.- Adherir-se a les condicions condicions administratives, tècniques i econòmiques  
del Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecoembes de 25 de febrer  
de 2014. 

 
2n.- Notificar al sistema integrat de gestió, Ecoembes, el present acord. 
 
3R.- CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MURO AL C ONVENI 
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I 
ECOVIDRIO.  
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que hi ha prevists ingressos 
per a 2016 per import de 182.791 euros, i despeses per import de 172.062 euros. 
 
Atès l’article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears segons el qual la recollida de residus sòlids urbans és 
competència dels municipis de Mallorca. 
 
Atès que la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic del 
Govern de les Illes Balears va renovar l’autorització com a entitat gestora del Sistema 
Integrat de Gestió d’Envasos de Vidre a la Sociedad Ecológica para el Reciclado de 
Envases de Vidrio (Ecovidrio) el 16 de juny de 2015, concedida per 5 anys, és a dir, 
vigent fins 16 de juny de 2020.  
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Atès que el 8 febrer de 2011 es va signar un Conveni Marc entre la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears i Ecovidrio i que segons l'estipulació cinquena s'entén 
prorrogada la vigència d'aquest Conveni Marc. 
 
Atès que el 29 de novembre de 2012 es va signar un Conveni de col·laboració entre el 
Consell de Mallorca i Ecovidrio el qual ha quedat renovat automàticament d'acord amb 
la clàusula sisena, pendent de la tramitació i signatura d'un nou Conveni Marc i un nou 
Conveni de Col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio. 
 
Atès que el punt 11è de l’annex I d’aquest Conveni expressa la possibilitat de què les 
entitats locals de l’illa de Mallorca que no tenguin encomanada la gestió de la recollida 
selectiva de la fracció vidre i envasos de vidre al Consell de Mallorca puguin adherir-se 
a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes al present Conveni 
mitjançant Acord de Ple de la corporació municipal i notificació a tal efecte al Sistema 
Integrat de Gestió. 
 
Atès que en data 30 de maig de 2016 finalitza el conveni de col·laboració entre aquest 
Ajuntament i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les 
fraccions de paper-cartró, vidre i envasos lleugers. 
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió de Medi Ambient i 
Agricultura de data 25 d’abril de 2016.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
1r.- Adherir-se a les condicions econòmiques i resta de condicions previstes al Conveni 
de col·laboració entre el Consell de Mallorca i Ecovidrio de 29 de novembre de 2012.  

 
2n.- Notificar al sistema integrat de gestió, Ecovidrio, el present acord. 
 
4T.- MODIFICACIÓ DE L’ACTUAL CONTRACTE DE LA CONCES SIÓ DELS 
SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS DE RECOLLIDA I TRANSPORT  DE 
RESIDUS URBANS I NETEJA VIÀRIA, PER A PRESTAR EL SERVEI DE 
RECOLLIDA SELECTIVA QUAN FINALITZI L’ACTUAL CONVENI  ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE MURO I EL CONSELL DE MALLORCA  
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana si és una modificació 
substancial, i si afecta al material que ha d’aportar l’empresa. 
 
El Sr. batle diu que és una modificació per procedir a la prestació d’aquests serveis que 
deixa de prestar el Consell.  
 
Atès l’informe tècnic amb la memòria tècnica i econòmica del tècnic mediambiental que  
justifica per raons d’interès públic i degut a causes imprevistes la necessitat de 
modificar l’actual contracte de recollida de residus urbans per a prestar el servei de 
recollida selectiva quan finalitzi l’actual conveni entre l’Ajuntament de Muro i el 
Consell de Mallorca, des del dia 31 de maig de 2016 fins el dia 31 de desembre de 
2017.  
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Atesos els informes jurídic de data 18 d’abril de 2016  i d’intervenció de data 8 d’abril 
de 2016.  
 
Atès que s’ha donat el tràmit d’audiència a l’UTE contractista , de conformitat amb el 
que disposen els articles 97 i 102 del R.D. 1098/2001-RGLCAP, per un termini de cinc 
dies hàbils perquè pogués examinar l’expedient i presentar les al·legacions, documents i 
justificacions que estimés pertinents o bé acceptés la proposta de modificació del 
contracte esmentat 
 
Atès que la UTE contractista  ha acceptat la proposta de modificació del contracte   
 
Examinada la documentació i de conformitat amb el que disposa l’art. 101 del TRLCAP 
de 2000, i la disposició addicional segona del TRLCSP de 2011.  
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió de Medi Ambient i 
Agricultura de data 25 d’abril de 2016.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
1r.- Aprovar l’expedient de modificació del contracte de gestió del servei públic de la 
concessió dels serveis públics municipals de recollida i transport de residus urbans i 
neteja viària, per a prestar el servei de recollida selectiva quan finalitzi l’actual conveni 
entre l’Ajuntament de Muro i el Consell de Mallorca, d’acord amb els termes en què 
apareix a la memòria tècnica i econòmica de la modificació de l’esmentat contracte, des 
del dia 31 de maig de 2016 fins el dia 31 de desembre de 2017. 
 
2n.- Autoritzar i disposar la despesa, pel present exercici  de 2016 (del 31 de maig al 31 
de desembre de 2016), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9200.22754 del 
pressupost de despeses per a l’exercici de 2016, per un import de 156.421,99 euros, més 
l’IVA per import de 15.642,20 euros. 
 
Comprometre’s a incloure partida dintre del pressupost general de 2017 per import de 
226.849,40 euros, més l’IVA per import de 22.684,94 euros, corresponent a l’anualitat 
prevista. 
 
3r.- Notificar a la UTE LUMSA-FCC, adjudicatària del contracte, el present acord 
perquè dins el termini dels 10 dies hàbils següents al de la notificació, procedeixi a 
ampliar la garantia definitiva per un import de 19.163,57 euros i a la signatura de la 
pertinent modificació del contracte.  
 
4t.- Facultar al Sr. batle per a la firma de tots els documents necessaris per executar el 
present acord. 
 
5È.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCUL ACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE MURO  
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que s’ha donat una solució 
perquè la majoria de gent pugui tenir accés a Capellans. Qui és titular de la caseta té dret 
a tenir la targeta, i els seus parents. 
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El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, demana si és 
necessari que passi pel Ple de l’Ajuntament el posar nom als carrers de Capellans. 
 
El secretari diu que no és necessari. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que la solució que es dóna avui s’hagués pogut donar al 
novembre o desembre. El regidor Antoni Serra té la responsabilitat que comenci la 
temporada sense haver resolt aquest tema. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que esperaven a que hi hagués més instàncies. Fins que no hi ha 
hagut una proposta concreta no s’ha duit a Ple. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que ha faltat una planificació del tema. 
 
El Sr. batle diu que gràcies al Sr. Antoni Serra, gent que no hi podia entrar ara podrà 
entrar amb el vehicle. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que ell va fer l’aportació dels titulars de les casetes. A la 
darrera Comissió vaig aportar aquesta proposta, i varem consensuar aquest punt. 
 
El Sr. batle demana al Sr. Miquel Àngel Tortell si troba que la resta dels murers hi han 
de tenir dret. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell respon que tots, i millor a peu, molt més guapo. Diu que va 
demanar un informe al Sotsinspector sobre l’aforament real de cotxes de Capellans. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que si ell no hagués 
dit del tema de l’oposició del Sotsinspector encara no ho sabríem. Quantes vegades t’ho 
vaig dir? Fins que no hi vares anar no em donares la raó. Les medalles s’han de repartir. 
Tornarà a començar la temporada turística, i encara no estarà. És una manca de 
dedicació i feina. 
 
El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, diu que era una precisió que 
va fer el Sotsinspector, i nosaltres varem interpretar l’altra. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que el Sotsinspector deia que la gent no podria obtenir la targeta. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que el Sotsinspector deia que no podia entrar cap cotxe a 
Capellans. 
 
El secretari diu que el Sotsinspector entenia que dins Capellans no s’hi podia estacionar, 
i  va llegir la norma aprovada respecte a Capellans, que precisament deia que la gent 
que tengués la targeta d’ACIRE sí que podria estacionar. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que estaria be si hi ha modificació de noms de carrers de 
Capellans, que el Ple ho sàpiga. 
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El Sr. Antoni Serra diu que es penjaran al facebook els noms dels carrers de Capellans, i 
que els han triat els veïns de Capellans. 
 
Es dóna compte del dictamen favorable emès per unanimitat per part de la Comissió 
Informativa de Casetes des Capellans de data 25 d’abril de 2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament,  amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, PP, EL PI, 
UIM i MÉS-APIB, i dues abstencions del grup municipal PSIB-PSOE, acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de  l’Ordenança Municipal reguladora de 
circulació de l’Ajuntament 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. 
 
Segon. L’acord d’aprovació inicial  es publicarà al Butlletí Oficial de les 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 
de l’ordenança 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 de la modificació l’ordenança, amb el text íntegre de 
la mateixa, 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. 
 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA  MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ  DE L’AJUNTAMENT DE 
MURO 
 
Article 21 bis. Ordenacions circulatòries especials. 
Àrees de circulació restringida (ACIRE) 
 
Apartat. 3r. 
Es pot sol·licitar la targeta d’ACIRE que habilita per a la circulació per la zona 
afectada en els següents casos : 
 
1.- Zona de Casetes des Capellans: 
 
- per als vehicles els propietaris i les propietàries dels quals estiguin 
empadronats/des a Muro o hi hagin nascut. 
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- per als vehicles els propietaris i les propietàries dels quals siguin titulars d’una 
caseta i dels seus parents/es de primer grau. 
 
6È.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ D EL 
SERVEI DE BAR DE LA TERCERA EDAT DE L’EDIFICI MUNIC IPAL DEL 
CARRER SANTS APÒSTOLS (EXPT. 3/2016). PROPOSTA DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ DE DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT.  
 
El Sr. batle diu que s’haurà de cercar altra via per a poder adjudicar el bar de la tercera 
edat.  
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana si es 
podria fer el procediment una tercera vegada, i mentre tant, ho dugui puntualment 
l’associació de al tercera edat. 
 
El Sr. batle diu que s’estudiarà.  
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que entenien que la 
solució era fer un plec de condicions nou, no simplement rebaixar el preu. Posant un 
comptador d’electricitat, i el que pertoca. 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que hi ha l’opció de cedir-lo a 
l’associació de la tercera edat amb la condició de recuperar-lo quan ho desitgi 
l’Ajuntament. 
 
El secretari diu que entén que ara mateix tot l’edifici està cedit a l’associació de la 
tercera edat mitjançant un document de l’any 1987, fins i tot el bar, si no s’interposa un 
concessionari. 
 
El secretari dóna compte de l’acta de la Mesa de contractació de data 29 de març de 
2016 que literalment diu: 
 
<<ACTA DE  LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT, 
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, AMB VARIS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU ESPECIAL PER A 
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA TERCERA EDAT DE L’EDIFICI MUNICIPAL 
DEL CARRER SANTS APÒSTOLS (EXPT.  3 / 2016).  

 
                                            Muro,  29 de març de 2016. 
 
A la Sala de Juntes de la Casa de la Vila, essent les 8.00 hores, es reuneix la Mesa de 
Contractació del referit procediment obert, integrada pels següents senyors: 
      
    * President: Sr.    Martí Fornés Carbonell, Batle-President.         
    * Vocals    :  Sra.  Damiana Ramis Ramis, Regidora   
                        Sr.    Francisco Sabater Mulet, secretari interí.  
                        Sra.  Esperança Massanet Forteza, interventora interina.   
                        Sr.    Xavier Morlà Cuesta, zelador municipal 
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    * Secretari: Sr. Bartomeu Marimon Simó, oficial major,  amb veu i sense vot. 
     
Pel secretari de la Mesa es dóna compte què durant el termini de presentació de 
proposicions que finalitzà el dia 21 de març de 2016, segons anunci publicat al BOIB núm. 
30 del dia 5 de març de 2016, NO s’ha presentat cap licitador. 
 
Per la qual cosa, la Mesa de Contractació, per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- Proposar a l’òrgan de contractació (l’Ajuntament  Ple) declarar DESERT el 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb varis criteris 
d’adjudicació, del contracte administratiu especial per a l’explotació del bar de la tercera 
edat de l’edifici municipal del carrer Sants Apòstols de Muro. 
 
2n.- Traslladar la present Acta, que conté la proposta de la Mesa de Contractació, a l’òrgan 
de contractació (l’Ajuntament Ple) perquè en prengui coneixement i als efectes pertinents. 
 
A continuació, s'aixeca la present Acta, que firmen el Sr. President i el Secretari de la 
Mesa, de tot el qual, don fe.>> 
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió Informativa de Sanitat i 
Serveis Socials de data 25 d’abril de 2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, PP, EL PI, 
UIM i PSIB-PSOE, i dues abstencions del grup municipal MÉS-APIB, acorda declarar 
desert el procediment obert (expt. 3/2016), oferta econòmicament més avantatjosa, amb 
varis criteris d’adjudicació, del contracte administratiu especial per a l’explotació del bar 
de la tercera edat de l’edifici municipal del carrer Sants Apòstols de Muro. 
 
7È.- REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA RESIDÈNCIA MUN ICIPAL 
REINA SOFIA DE MURO.  
 
Vist l’informe de la Directora de la Residència Reina Sofia de Muro de data 20 d’abril 
de 2016 relatiu a la necessitat de modificar el Reglament de Règim Intern de la 
Residència, que literalment diu: 
 
<<Informe relatiu a la modificació del Règim Intern de la Residència Reina Sofia. 
 
Segons escrit del Servei d’Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials del Consell de 
Mallorca, relatiu a la visita d’inspecció efectuada dia 5 de Febrer de 2015, amb data 9 de març de 2015 i  
escrit de del Servei d’Autoritzacions i Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials del Consell de 
Mallorca, amb data 23 de juny de 2015: 
 

1. Respecte al Reglament Intern: 
 

a. “Les referències a “persones vàlides, semi assistides i assistides” s’hauria de canviar per 
persones autònomes i dependents” 

b. “L’article 4, punts a), b), c) i d) s’han de substituir per que estableix ... el Decret 
86/2010 ...” 

c. “S’ha d’eliminar les referències al Decret 66/1999 que esta derogat...”. 
d. Manca incloure els procediments de reclamació 

 
Per tant, s’informa que les modificacions a aplicar son les següents: 
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1. S’ha d’incloure un article amb els procediments de reclamació. 
2. Article 2: Totes les referències a “persones vàlides”, s’han de substituir per “persones 

autònomes” i totes les referències a persones “semi-assistides i assistides”, s’han de substituir 
per “persones dependents” 

3. Article 3: Totes les referències a “persones vàlides”, s’han de substituir per “persones 
autònomes” i totes les referències a persones “semi-assistides i assistides”, s’han de substituir 
per “persones dependents” 

4. L’article 4, punts a), b), c) i d) s’han substituït pel que estableix el Decret 86/2010 
5. Article 6: Totes les referències a “persones vàlides”, s’han de substituir per “persones 

autònomes” i totes les referències a persones “semi-assistides i assistides”, s’han de substituir 
per “persones dependents” 

6. Article 10: S’ha eliminat les referència al Decret 66/1999 que esta derogat. 
7. Article 15: S’ha eliminat la referència al Decret 66/1999 que esta derogat. 
8. Article 18: S’ha eliminat la referència al Decret 66/1999 que esta derogat.>> 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió d’Administració i Personal de data 25 d’abril 
de 2016 emès per unanimitat.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament de Règim Intern de la 
Residència Municipal Reina Sofia 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. 
 
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 de la modificació 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. 
 
ANNEX: REGLAMENT INTERN DE  LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL REINA 
SOFIA DE L’AJUNTAMENT DE MURO 
 

1. OBJECTE 
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L’objecte del reglament de règim interior és el de regular les normes de funcionament de l’establiment, 

determinant els drets i les obligacions tant de les persones usuàries del servei com de l’entitat que el 

presta, així com els sistemes d’admissions i de baixes i les causes de suspensió o de cessament de la 

prestació del servei. 

 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

 

La Residència Municipal de Muro  està ubicada al carrer Fra Pere Fornés nº 13 i té places destinades per a 

persones dependents d’estada permanent i  places de persones autònomes d’estada permanent; sempre 

reservant places, segons la disponibilitat de la Residència,  per estades temporals o de respir, amb 

independència de la condició de persona autònoma, o dependent. 

Aquests percentatges podran ésser alterats per acord del Patronat  quan, per raons de la demanda i l’oferta 

dels tipus de places sigui adient. 

 

 

3. TIPOLOGIA DEL CENTRE 

 

Aquest Centre està destinat a l’atenció social, allotjament i assistència de persones autònomes o 

dependents, tant amb estància  permanent com  temporal, que tinguin la condició de resident. 

A efectes del present Reglament tendra la consideració de persona autònoma aquella persona que valent-

se per ella mateixa en el desenvolupament de les activitats de la vida diària, per distintes circumstàncies, 

socials, familiars, etc...  no poden romandre en el seu domicili. 

Es considera persona dependent  a tota persona afectada de minusvàlues psíquiques en grau no profund o 

físiques que requereixin una atenció d’infermeria i vigilància mèdica especial i permanent com a 

conseqüència de no poder valer-se per elles mateixes. 

 

 

4.  REQUISITS PER ADQUIRIR LA CONDICIÓ DE RESIDENT 

 

Per adquirir la condició de resident els interessats en rebre la prestació d’aquest Servei han de reunir 

algun dels requisits següents (article  4.a) del Decret 86/2010, de 25 de juny): 

 

a) Tenir 65 anys o més 

b) Amb un informe professional, tenir 55 anys o més. 

c) Tindran preferència els  residents  en el municipi de Muro  . Als efectes d’aquest Reglament , es 

consideraran residents a Muro els qui hi estiguin empadronats amb una antiguitat mínima de deu 

anys  

d) No patir malaltia infecto-contagiosa ni malaltia crònica ni aguda en estat terminal que requereixi 
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atenció imprescindible en un centre hospitalari 

e) No estar afectat per trastorns psíquics greus que puguin alterar la normal convivència del Centre. 

f) En el cas de que l’Ajuntament tingui indicis o evidències de que l’interessat s’ha desfet dels seus 

bens amb la voluntat d’eludir  el pagament de la taxa, l’Ajuntament podrà condicionar  la seva 

admissió a que prèviament el/els responsables del resident assumeixin la condició de substitut 

del contribuent durant tot el temps d’estada a la Residència. 

 
 
5.  REQUISITS PER ADQUIRIR LA CONDICIÓ DE RESIDENT 

 

A la sol· licitud d’ingrés s’acompanyaran els següents documents : 

 

 - Fotocòpia del Document Nacional d’identitat. 

 - Informe mèdic . 

 - Certificat d’empadronament. 

- Número de compte, ja que el pagament del servei es duu a terme per domiciliació  bancària.. 

- Qualsevol altre document necessari per a justificar aspectes  rellevants de l’expedient de 

la sol· licitud. 

 

En el cas de les sol· licitud d’estada temporal , endemés de la documentació descrita abans, s’haurà 

d’aportar documentació acreditativa de la necessitat de  l’estància temporal que es sol· licita. 

 
6.  TIPOLOGIA D’ESTADES 

 

1.  Residencial  amb caràcter permanent. 

 

2. Temporal o de respir. 

S’entén per estància temporal l’assistència, atenció social i allotjament a persones, autònomes o 

dependents per un període de temps determinat, no superior a dos mesos, durant el qual els usuaris 

d’aquestes places tindran els mateixos drets i obligacions que els residents amb caràcter permanent.  

 Els motius pels quals es podrà sol· licitar plaça amb caràcter temporal , són els següents : 

a) Necessitar  un període de convalescència, les persones que viuen habitualment  soles, que no 

precisin atenció  hospitalària després d’una malaltia, accident o intervenció quirúrgica 

b) Necessitar atenció , les persones que viuen amb la seva família i s’han de quedar soles per 

malaltia, accident o intervenció quirúrgica del cuidador. 

c) Necessitar  descans els cuidadors. 

 

7. PERIODE D’ADAPTACIÓ 
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 El resident tindrà un període d’adaptació  de trenta dies naturals següents a la seva incorporació a la 

residència . Essent d’una setmana en el cas de les estades temporals. 

 

La direcció del centre analitzarà, durant aquest període, si els usuaris reuneixen les condicions 

indispensables per a la convivència normal en la residència. Si no es donessin dites circumstàncies.  La 

direcció del centre informarà al Patronat i aquest proposarà l’adopció de les mesures que consideri 

oportunes . 

 

8.     TIPOLOGIA DE SERVEI 

 

El resident que ingressi al Centre rebrà de manera continuada i prioritària els següents serveis, 

tant per les estades permanents com per les temporals o de respir.  

  

1) Servei d’allotjament 

2) Servei d’atenció social al resident a través dels Serveis Socials municipals. 

3) Servei d’atenció sanitària. 

4) Servei de bugaderia.  

5) Servei de cuina i menjador. 

 

El resident també rebrà voluntàriament els següents serveis complementaris: 

a) Serveis religiosos. 

b) Serveis culturals i d’oci. 

c) Servei de fisioteràpia. 

d) Servei de teràpia ocupacional. 

Aquest serveis complementaris podran ésser modificats tant per la supressió com per la introducció de 

nous  per acord del Patronat . 

 

1) Servei d’Allotjament: 

 

Comprèn l’assignació d’una habitació i serà atès per  personal especialitzat que cuidarà del seu benestar i 

li ajudarà, si cal, en les activitats bàsiques de la vida quotidiana.  

La Direcció prèvia consulta al Patronat  designarà els canvis d’habitació de forma justificada per motius 

de convivència, per prescripció mèdica o per necessitats estructurals de la residència , prèvia comunicació 

a l’usuari i/o familiar . 

La reparació de tot desperfecte ocasionat  per manca de cura del resident correra al seu càrrec . 

El resident ha de respectar l’ordre i distribució del mobiliari existent a l’habitació , el qual només podrà 

ser modificat prèvia autorització de la Direcció. 

A les habitacions no esta permès penjar o fixar a les parets objectes personals, ni ornamentals distints dels 

autoritzats per la Direcció i els que són propietat de la Residència . Tampoc s’autoritzarà la companyia de 
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cap classe d’animal. 

La Direcció de la Residencia quedarà autoritzada  per a comprovar l’estat de les habitacions en qualsevol 

moment. 

El resident, al absentar-se de la seva habitació l’haurà de deixar ordenada  de forma que permeti fàcilment 

la neteja de la mateixa per part del personal centre . 

En les habitacions dobles que estiguin ocupades per un matrimoni i un d’ells morís , el que quedàs viudo, 

haurà  de passar a una individual, si hi hagués alguna desocupada o bé seguir  en el règim d’habitació 

doble compartida amb una altra persona. Si, degut a les circumstàncies, ha de romandre a la mateixa 

habitació, passarà a pagar la quota d’estada a habitació doble d’ús individual. 

 

2) Servei d’Atenció Social: 

 

Abarcarà des de la  simple informació general o específica de les prestacions del Centre, passant per les 

demandes d’ingrés fins a l’orientació i assessorament  una vegada haver adquirit la condició de resident. 

 

3) Servei d’Atenció Sanitària:: 

 

Que comprèn atenció d’infermeria i mèdica, en coordinació amb el Centre de Salut . 

Els desplaçaments al metge de capçalera, especialista o altres els faran els familiars. 

Els productes d’higiene personal aniran a càrrec de l’usuari . La reposició s’efectuarà pel mateix usuari o 

per la seva família. 

 

4) Servei de Bugaderia: 

 

Comprèn la neteja i cura del vestuari personal de cada resident de forma periòdica. 

 

5) Servei de Menjador: 

 

Es serviran als menjadors del Centre les menjades diàries corresponents (berenar, dinar i sopar) en els 

horaris establerts. El berenar de mitja tarda es servirà a la sala polivalent i/o a les habitacions. 

Diàriament es servirà un menú degudament estudiat per a cobrir les necessitats nutritives dels residents, i 

sempre assessorats per l’equip mèdic-sanitàri del Centre. 

Únicament es servirà menjar a l’habitació en els casos que així ho determini l’Equip sanitari del Centre 

residencial . 

Només en casos amb prescripció mèdica es podran servir menús especials. 

Les places al menjador són fixes. La seva ocupació pot ser modificada per la Direcció del Centre per 

necessitats del servei . 

No es poden portar o treure aliments ni utensilis del menjador  
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9.     HORARIS DEL CENTRE 

 

El Centre romandrà obert de les 8:00h a les 22:30h. i durant aquestes hores els residents podran rebre 

visites, exceptuant a les hores de les menjades que son: 

- Berenar: a les 9h. 

- Dinar: a les 13h. 

- Berenar: a les 17h 

- Sopar: a les 20h. 

Aquests horaris podran estar subjectes a modificacions per necessitats del Centre. 

La direcció podrà autoritzar visites fora de l’horari establert, així mateix  i de comú acord amb  l’equip 

sanitari i la direcció,  es podrà autoritzar  a alguna visita  la permanència al centre acompanyant al 

resident. 

Entre les 22.30 i les 8.00 h  S’evitarà fer renou i es disminuirà el volum  de les conversacions , 

evitant molestar les persones que es trobin descansant. 

 

10.     REQUISITS PER INGRESSAR AL CENTRE 

 

a) Manifestació prèvia i lliure del consentiment de la persona que hi hagi d’ingressar. 

Sin no fos possible obtenir la lliure manifestació de voluntat de la persona que hi hagi d’ingressar, s’haurà 

de sol· licitar l’autorització judicial, d’acord amb el que preveu l’article 211 del Codi Civil, autorització 

que haurà d’ésser prèvia a l’ingrés.  

En cas d’urgència, s’haurà de comunicar l’ingrés a l’autoritat judicial en un termini de 24 hores. En aquest 

supòsits, l’autoritat judicial haurà d’examinar si les condicions d’ingrés són o no ajustades a la legalitat i, 

si n’és el cas, autoritzarà les restriccions que siguin imprescindibles per a la protecció de la salut, la 

integritat física o la vida del resident. 

Quan es tracti d’una persona incapacitada, i per tant sotmesa a tutela, el tutor haurà de sol· licitar 

l’autorització judicial per poder ingressar la persona sotmesa a tutela a l’establiment residencial. 

b) La sol· licitud d’ingrés s’ha de realitzar al Departament de Serveis Socials municipals  

c)Quan hi hagi una plaça residencial vacant, l’ingrés serà estrictament per  ordre d’antiguitat en la data de 

sol· licitud . 

Si la persona que li toqui renuncia a l’ingrés passarà automàticament a ocupar al final del llistat de 

sol· licitants. 

Es podrà obviar l’orde d’antiguitat quan existeixi un cas en que la seva situació socio-económico, familiar  

i de salut ho requereixi, previ informe de Treballador social, estudi  i aprovació del cas per el Patronat . 

 

d) Signar el contracte d’ingrés 

 

11.     SITEMA DE PAGAMENT PER L’ESTÀNCIA AL CENTRE : 
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El pagament s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària i d’acord amb allò que estableix l’ordenança 

fiscal reguladora  de la taxa per a la prestació de serveis de la residència Reina Sofia.  

 

El cobrament dels serveis complementaris, no inclosos en la taxa mensual es cobraran mitjançant 

domiciliació bancària, a principi del mes següent a la seva prestació. 

 

En el cas que els doblers líquids del resident  no fossin suficients per atendre el pagament de la taxa, 

s’actuarà gradualment de la següent manera: 

 

1)  Convenir amb els familiars, hereus o qualsevol persona interessada, el pagament de la taxa o de la part 

que el resident no pugui pagar. 

 

2) En defecte de l’anterior l’Ajuntament actuarà d’acord amb allò estipulat  en el Reglament  General de 

Recaptació. 

 

3) Només  en el cas que el pagament de la taxa no fos possible per cap de les possibilitats descrites abans, 

l’Ajuntament  és farà càrrec de la quantia. 

 

12.     MECANISMES D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ DEMO CRÀTICA DELS USUARIS: 

 

Els usuaris o familiars responsables podran fer arribar els suggeriments mitjançant la bústia de 

suggeriments. I es mantindrà informats a tots els residents i familiars de les decisions que afectin al centre  

mitjançant tauló d’anuncis a l’entrada de la residència. 

 

13.     DRETS DELS USUARIS: 

 

a) Dret a accedir al sistema de serveis socials en condicions d’igualtat sense discriminació per raó de 

lloc de naixement, idioma, ètnia, sexe, orientació sexual, estat civil, situació familiar, edat, 

discapacitat, religió ideologia, opinió o qualsevol altra condició personal o social. 

b) Dret a rebre la informació suficient i verídica, en termes comprensibles, sobre les prestacions i els 

recursos disponibles i sobre els requisits necessaris per accedir als serveis, i també sobre altres 

recursos de protecció social i sobre les competències de les administracions públiques en aquest 

àmbit. Per fer-ho efectiu, s’ha de disposar dels ajuts i els suports necessaris per comprendre la 

informació que els sigui donada si tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua, si 

tenen alguna discapacitat o per altres raons que ho justifiquin. 

c) Dret a rebre la valoració de la seva situació i, si és procedent, la valoració de les necessitats socials 

dels familiars o de les persones que en tenen cura, en un llenguatge clar i entenedor. 

d) Dret a la confidencialitat respecte de la informació que coneguin els serveis socials, d’acord amb la 
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legislació de protecció de dades de caràcter personal. 

e) Dret a disposar d’un pla individual d’atenció personal o familiar d’acord amb la valoració de la seva 

situació, que han d’aplicar tècnicament professionals mitjançant procediments reconeguts i 

acreditats. 

f) Dret a estar informades del procés d’intervenció social i a participar en l’elecció dels serveis o les 

prestacions entre les pocions que els presentin les administracions sempre que aquest fets no vagin  

en contra del normal desenvolupament de l’atenció perjudiquin a qualcuna de les part que hi 

intervenen. 

g) Dret a rebre informació prèvia amb relació a qualsevol intervenció que els afecti, per tal que hi 

puguin donar consentiment específic i lliure. El consentiment ha de ser en tot cas per escrit quan la 

intervenció impliqui ingrés en un centre residencial. El consentiment de les persones incapacitades i 

de les persones menors d’edat s’atorga de conformitat amb el procediment legalment establert per 

aquest casos. 

h) Dret a renunciar a les prestacions i als serveis concedits en els termes establerts per la legislació 

vigent, llevat que la renúncia afecti els interessos de les persones menors d’edat o de persones 

incapacitades o presumptament incapaces 

i) Dret  a la confidencialitat respecte de la informació que coneguin els serveis socials, d’acord amb la 

legislació de protecció de dades de caràcter personal. 

j) Dret a l’accés, en qualsevol moment, al seu expedient individual, d’acord amb el que estableix la 

legislació vigent, i en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones. 

k) Dret a l’assignació de personal professional de referència en els termes establerts reglamentàriament. 

l) Dret a la participació regulada en el títol IV de la Llei 4/2009 de 11de juny, de Serveis Socials de les 

Illes Balears. 

m) Dret a rebre serveis de qualitat i a conèixer els estàndards establert a quest efecte. 

n) Dret a suggerir i a fer reclamacions 

o) Dret a domiciliar-se sempre que es compleixin els requisits establerts a la normativa vigent 

p) Dret a la continuïtat de la prestació dels serveis en les condicions establertes o convingudes 

q) Dret a ser orientades cap a altres recursos alternatius que siguin necessàries. 

r) La resta de drets que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis. 

s) Dret a l’exercici de la llibertat individual per romandre en el servi i sortir-ne, tenint en copte el que 

estableixi la legislació vinent respecte de les persones menors d’edat, les persones incapacitades i les 

persones sotmès a mesures judicials d’internament. 

t) Dret a conèixer el reglament intern del servei i a disposar-ne d’una còpia. 

u) Dret a conèixer amb caràcter previ a l’ingrés l’informe públic en el qual es detallen els resultats de 

l’avaluació periòdica a la que estan sotmesos els serveis residencials. 

v) Dret a rebre una atenció personalitzada d¡acord amb les seves necessitats especifiques, des d’una 

perspectiva interdisciplinar, per aconseguir un desenvolupament adequat. 

w) Dret a la comunicació privada i secreta, tant dins com fora del centre, excepte en el cas de disposició 

contrària per resolució judicial. 
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x) Dret a la intimitat i a la privacitat en les diferents accions de la vida quotidiana. 

y) Dret a considerar com a domicili el centre residencial on viuen, amb garantia de tots els serveis i 

drets, i a mantenir la seva relació amb l’entorn familiar i social. 

z) Dret a l’accés a un sistema intern de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i queixes 

aa) Dret a mantenir objectes personal significatius per personalitzar l’entorn on viuen, respectant els 

drets de la resta de persones. 

ab) Dret a exercir lliurement els drets polítics, respectant el funcionament normal de l’establiment i la  

llibertat de les altres persones. 

ac) Dret a la pràctica religiosa que no alteri el funcionament normal del centre, sempre que s’exerceixi 

des del respecte a la llibertat de les altres persones. 

ad) Dret a obtenir facilitats per fer la declaració de voluntats anticipades, d’acord amb la legislació vigent. 

ae) Dret a participar en la presa de decisions del centre que els afectin individualment o col· lectivament 

per mitjà del que estableixen la normativa i el reglament de règim intern, i associar-se per afavorir la 

participació. 

af) Dret a no ser sotmeses a cap tipus d’immobilització do de restricció física o tractament farmacològic 

sense  la seva autorització, amb l’excepció que hi hagi perill imminent per a la segureta física de la 

persona usuària o de terceres persones, o que hi hagi prescripció facultativa, en ambdós casos sota 

supervisió. 

ag) Dret a conèixer el preu dels serveis que es reben i, si pertoca, de la contraprestació que els correspon  

satisfer. 

 

14.     DEURES DE LES PERSONES USUÀRIES:  

 

a) Complir les normes, els requisits, les condicions i els procediments establerts en les prestacions i els 

serveis;  seguir el programa d’atenció les orientacions que s’hagin acordat amb els personal 

professional competent, i comprometre’s a participar activament en el procés. 

b) Facilitar informació verídica sobre les circumstàncies personals, familiars i econòmiques, sempre que 

el seu  coneixement sigui necessari per valorar i atendre la seva situació, i també comunicar les 

variacions que es produeixin 

c) Destinar la prestació econòmica a la finalitat per a la qual fou concedida 

d) acudir a les entrevistes a les quals les citi el personal professional dels serveis socials 

e) Contribuir al finançament del cost del servei quan es tingui capacitat econòmica i així s’estableixi 

normativament 

f) Informar sobre qualsevol canvi que es produeixi quant a la seva situació personal, familiar, social i 

econòmica, que pugi donar lloc a modificar, suspendre o extingir la prestació. 

g) Complir el reglament de règim intern 

h) Signar el contracte assistencial pertinent amb l’entitat prestadora del servei 

i) La resta de deures que estableixi la normativa reguladora dels centres i serveis. 
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15.     OBLIGACIONS DEL TITULAR DEL SERVEI: 

 

Vetllar perquè es respectin els drets de les persones usuàries, a prestar el servei amb la deguda diligència i 

a complir la normativa que els sigui aplicable. 

 

Ni la Residencia, ni el Patronat ni l’ajuntament de Muro es faran responsables de les pèrdues i 

sostraccions que es puguin produir. 

 

16.     PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE RESIDENT: 

. 

La condició de resident es perd per les següents causes (article 20, del Decret 123/2001): 

a) Per defunció. 

b) Per abandonament voluntari de la Residència. 

c) Per trasllat definitiu a altres centres assistencials. 

d) Per falta de pagament puntual de les quotes establertes. 

e) Per haver estat sancionat el resident amb l’expulsió del Centre per la comissió  d’una falta 

molt greu, previ expedient instruït a l’efecte. 

 

S'informarà a l'usuari i familiars de la seva pèrdua de condició de resident per escrit i tindran quinze dies 

hàbils com a màxim per abandonar el centre. 

 

17.     RÈGIM DISCIPLINARI: 

 

Els residents que per acció u omissió cometin faltes podran ésser sancionats. 

 

Es consideren FALTES LLEUS: 

- Faltes de respecte als residents i al personal del Centre. 

- Escàndols i discussions violentes. 

- Deteriorament i mala utilització de les instal· lacions, mobiliari i jardins. 

 

Es consideren FALTES GREUS: 

- L’acumulació de tres faltes lleus. 

- La realització d’actes perjudicials per a la reputació o el bon nom del Centre. 

- La distorsió voluntària de les activitats del Centre. 

- Alteració de les normes de convivència que originin situació de malestar en Centre. 

 

Es consideren FALTES MOLT GREUS: 

- Les agressions violentes als residents i personal del Centre. 

- Sostracció de béns de qualsevol classe o d’objectes propietat del Centre, del personal o de 
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qualsevol resident. 

- L’embriaguesa habitual o l’abús d’altres drogues. 

- La falsedat en declaracions o dades per a l’obtenció d’ajudes o beneficis. 

- La demora injustificada de dues mensualitats en el pagament del preu públic establert per la 

seva estada al Centre. 

 

SANCIONS: 

D’acord amb la gravetat de les faltes comeses i independentment de la responsabilitats de caràcter civil o 

penal a que donàs lloc, s’imposarà al resident les següents sancions: 

 

1) Les faltes lleus es podran sancionar per a la Batlia, o òrgan en qui delegui, mitjançant  

amonestació escrita, prèvia audiència del resident sense necessitat de tramitació del corresponent 

expedient sancionador. 

 

2)  Les faltes greus es podran sancionar per la Batlia, o òrgan en qui delegui, amb la 

suspensió temporal de l’accés a les sales comunitàries d’oci (sales d’estar, sales de 

televisió, tallers...) per un mínim de dos dies i fins a un màxim d’una setmana, prèvia 

audiència del resident sense necessitat de tramitació del corresponent expedient 

sancionador. 

 

3) Les faltes molt greus es podran sancionar per  el  Patronat amb l’ expulsió del Centre,  prèvia 

instrucció del corresponent expedient sancionador. 

 

Les faltes lleus i greus podran originar la suspensió temporal del usuari i les faltes molt greus poden 

originar el cessament definitiu. 

 

 PRESCRIPCIÓ: 

 

Les faltes lleus prescriuran als sis mesos, les greus als dos anys  i les molt greus als tres anys. El termini 

de prescripció començarà a comptar des del dia  que la falta s’hagués comesa. 

 

18.     LES ABSÈNCIES: 

 

En cas d’absències voluntàries no superiors a trenta dies anuals, s'haurà de reservar la plaça, però es podrà 

cobrar el preu de l'estància i deduir el cost de l’alimentació. 

 

En cas d’absències  obligades transitòries, s'haurà de reservar la plaça, però també es podrà cobrar el preu 

de l'estància i deduir el cost de l’alimentació. 
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Segons article 30. 6. b) del Decret 10/2013, de 28 de febrer, quan finalitzin amb caràcter definitiu les 

estàncies de les persones usuàries, se'ls presentarà la liquidació  en funció del temps real que hagin estat 

ingressats. A tals efectes es tindrà en compte les consideracions següents: 

 

a) Baixa voluntària, les persones usuàries han d’anunciar la baixa als responsables del servei amb 

un preavís de quinze dies. En cas contrari,en fer la liquidació es pot cobrar fins a un màxim de 

quinze dies addicionals del preu de l’estada com a compensació. 

b) Baixa definitiva no voluntària, si no hi ha hagut preavís es pot cobrar fins a un màxim de quinze 

dies addicionals d’estada, deduint-ne el cost d’alimentació i d’atenció personal. 

 

La liquidació econòmica s’ha de fer, com a màxim, en el termini d’un mes. 

 

Totes les absències hauran de ser autoritzades per la Direcció i comunicades a ella amb una antelació 

mínima  d’una setmana, excepte en els casos excepcionals com els de malaltia. 

   

Els residents podran disposar d’un mes com a màxim de vacacions , en els dies i dates que ells estimin 

convenients , comptant sempre amb la prèvia aprovació i autorització de la Direcció de la Residència . En 

aquest cas s’haurà d’abonar el  percentatge de la quota que correspongui per l’ús de l’habitació , o bé en 

cas contrari , la  deixaran lliure per que pugui ser ocupada per una altra persona en la seva absència. 

La Direcció esta autoritzada per variar algunes d’aquestes condicions, comunicant-ho posteriorment al 

Patronat per a la seva ratificació. 

 

19. PROCEDIMENTS  DE RECLAMACIÓ 

 

Les  reclamacions es podran fer al centre a través dels fulls de reclamacions. 

Les reclamacions també es podran fer constar a través d’instància al Registre General de l’Ajuntament de 

Muro. 

8È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE RELATIVA  AL 
PREACORD SUBSCRIT PELS CAPS D’ESTAT I EL GOVERN DE LA UE 
AMB TURQUIA.  
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la 
moció que literalment diu: 
 
<<La portaveu Socialista de L'Ajuntament de Muro, Margalida Portells Sastre amb DNI 
43117406-L, presenta per el seu debat i aprovació al Ple, la següent Moció en relació al 
preacord subscrit pels caps d'Estat i el Govern de la UE amb Turquia. 
 
Exposició de motius: 
 
El passat dimarts, 8 de març, els Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea van 
aconseguir un principi d'acord per posar en marxa un programa per deportar a Turquia a 
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tots els emigrants –incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra 
nacionalitat–, que arribin a la Unió Europea a través d'aquest país, a canvi que els Estats 
de la Unió reubiquin a un nombre equivalent de persones refugiades sirianes assentades 
ja a Turquia, i d'altres mesures econòmiques i polítiques a favor de l'Estat turc. 
 
Els i les socialistes espanyols considerem que, de confirmar-se aquest pacte, la Unió 
Europea no estaria respectant els convenis internacionals sobre dret internacional d'asil. 
I que estaríem assistint, a més,  al procés de construcció de la Unió Europea. Els i les 
socialistes espanyols no reconeixem aquesta Europa, i creiem que no es pot fer un acord 
d'interessos amb Turquia utilitzant els drets de les persones refugiades i emigrants com 
a moneda de canvi, perquè ho considerem inadmissible. Des del PSOE considerem que 
els Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, davant la crisi més greu que viu des de 
la Segona Guerra Mundial, han signat un preacord immoral i de dubtosa legalitat, que, 
de confirmar-se els termes als quals hem tingut accés a través de les informacions 
recollides pels mitjans de comunicació, contravé clarament el dret d'asil i múltiples 
convenis internacionals sobre drets humans. 
 
El PSOE mostra la seva adhesió a les peticions d'organitzacions no governamentals, Alt 
Comissionat de la ONU per a les persones refugiades, i activistes pro drets humans en la 
denúncia, rebuig i exigència de retirada del preacord d'Unió Europea i Turquia per a 
devolucions massives, així com l'exigència d'abordar amb urgència la crisi de les 
persones refugiades defensant els drets humans, creant passadissos humanitaris, 
acollint-los amb respecte i solidaritat, i possibilitant-los l'asil entre els membres de la 
Unió Europea. 
 
És per tot l'anterior que el grup municipal Socialista de l'ajuntament de Muro 
presenta la següent Moció per al seu debat i aprovació en Ple: 
 
1.- El Ple de l'Ajuntament de Muro mostra el seu rebuig a l'acord aconseguit entre els 
Caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia que contempla la devolució a 
Turquia de tots els emigrants –incloses les persones demandants d'asil sirians i de 
qualsevol altra nacionalitat–, que arribin a la Unió Europea. 
 
2.- El Ple de l'Ajuntament de Muro exigeix a la Unió Europea i als Estats membres 
donar una resposta humanitària urgent davant la greu situació que viuen les persones 
refugiades, respectuosa amb el dret internacional d'asil i els drets humans. En aquest 
sentit, insta al Govern de la Unió Europea i als Estats membres a la retirada de 
qualsevol acord, pacte, conveni o proposta d'acció que no respecti el dret internacional 
d'asil o convenis internacionals sobre drets humans signats per la Unió Europea. 
 
3.- El Ple de l'Ajuntament de Muro se sumi al Manifest “Passatge Segur” subscrit per 
multitud d'organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa i, en aquest 
sentit, insta a la UE i els seus Estats membres al fet que ordenin la creació de 
passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del respecte, l'asil d'aquestes persones 
entre els 28 Estats membres de la Unió Europea.>> 
 

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que a la 
Comissió Informativa no es va llegir tota la moció, i ara s’ha llegit. Hi ha sessions 
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plenàries que ens passam una hora llegint.  És un cas dramàtic, històric, i Europa fa el 
ridícul. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que és 
important llegir-ho tot. 
 
El Sr. batle diu que el lògic és llegir-ho tot.  
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que és a les 
Comissions Informatives allà on s’ha de debatre, i no es solen llegir. 
 
El Sr. batle diu que si qualcú només vol llegir les conclusions que ho faci així. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que algunes vegades s’han modificat les mocions. És la 
finalitat de les comissions informatives. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Sanitat i Serveis 
Socials de data 25 d’abril de 2016.  
 
El Ple de l’Ajuntament aprova la proposta del grup municipal PSIB-PSOE, amb set vots 
a favor dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE, MÉS-APIB i EL PI; i sis abstencions 
dels grups municipals CDM i PP. 
 
9È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE RELATIVA  A 
IMPULSAR MESURES QUE PUGUIN ACONSEGUIR UN ACORD 
TRANSATLÀNTIC PER EL COMERÇ, I LA INVERSIÓ ENTRE LA  UE I ELS 
EUA (*TTIP).  
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la moció 
que literalment diu: 
 
<<La portaveu del Socialista Margalida Portells Sastre amb DNI 43117406-L  
PRESENTA la següent moció a L'AJUNTAMENT DE MURO,  PER IMPULSAR 
MESURES QUE PUGUIN ACONSEGUIR UN ACORD TRANSATLÀNTI C PER 
EL COMERÇ I LA INVERSIÓ ENTRE LA UE I ELS EUA (*TTI P) 
 
D'acord amb el previst en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Muro desitja 
sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció.  
 
La Unió Europea és la major economia mundial i la primera potència comercial però 
també és la zona econòmica on major ha estat l'impacte de la crisi, amb menor capacitat 
de creixement i amb major augment de risc de pobresa i desigualtat. Les polítiques 
d’austericidi aplicades, els problemes de governabilitat i la pèrdua de competitivitat, han 
estat les principals causes.  
 
Per créixer i sortir de la crisi cal aplicar polítiques que estimulin el creixement. La 
política comercial és la principal política d'impuls al creixement sense augmentar la 
despesa pública.  
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El juny de 2013 les autoritats de la Unió Europea i d'Estats Units van iniciar les 
negociacions per aconseguir un Acord Comercial i d'Inversions (TTIP per les seves 
sigles en anglès), que donaria lloc a la major àrea de lliure comerç del món, ja que els 
intercanvis entre ambdues parts representen més del 40% del comerç mundial, amb una 
població de 820 milions de persones i una economia equivalent al 60% del PIB 
mundial. L'objectiu de les negociacions és estimular el comerç i la inversió entre la UE i 
els EUA eliminant barreres aranzelàries i no aranzelàries, així com aconseguir 
l'establiment d'uns adequats estàndards de regulació que serveixin de referència en el 
comerç mundial.  
 
D'altra banda, el TTIP també té una gran importància geopolítica. El recent cimera 
d'Àsia-Pacífic ha demostrat el lideratge global de la Xina que ha aconseguit el 
recolzament al seu Pla per liberalitzar el comerç a Àsia. Europa i Estats Units no poden 
quedar-se enrere, necessiten recuperar el lideratge en el nou escenari mundial. 
 
Des que van començar les negociacions s'han celebrat deu rondes de les quals els 
Governs dels Estats Membres són puntual i degudament informats. No obstant això, la 
política informativa per part del Govern d'Espanya brilla per la seva absència malgrat 
sigui imprescindible per donar resposta a les legítimes preocupacions ciutadanes.  
 
És necessari que els ciutadans  d’Espanya coneguin la situació de les negociacions i 
puguin tenir un debat seriós i rigorós sobre l'impacte del TTIP. Encara queda molt per 
negociar i, per tant, encara no existeix un Acord. La posició definitiva ha de fixar-se 
quan es conegui el text i a la vista del resultat de les negociacions.  
 
Defensem el procés de negociació, però en cap cas acceptarem un Acord amb els Estats 
Units que suposi un perjudici per als interessos de la ciutadania europea i que suposi un 
pas enrere en els estàndards europeus de protecció mediambiental, social i laboral dels 
que gaudim i que són innegociables. És necessari un Acord que reguli adequadament les 
relacions econòmiques entre les dues principals potències del món sobre les bases del 
manteniment i millora dels estàndards de protecció social, laboral i mediambiental 
europeus i que pugui servir de referència en el comerç mundial. Un acord que beneficiï 
als consumidors i que obri noves oportunitats a les nostres empreses, en particular a les 
PIMES.  
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta la següent: 
 
MOCIÓ 
 
El Ple de l'Ajuntament de Muro insta al Govern de l’Estat, en el marc de les 
negociacions per aconseguir un Acord Transatlàntic per al Comerç i la Inversió entre la 
UE i els EUA (TTIP) a: 
 
1. Defensar la màxima transparència i informació en tot el procés de negociacions, 
garantint un debat informat capaç de donar resposta a les preocupacions ciutadanes, per 
la qual cosa el Govern haurà de comparèixer al Congrés després de cada ronda de 
negociació per informar sobre l'estat de les negociacions del TTIP. 
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2. Realitzar, amb caràcter urgent, un estudi d'impacte global i sectorial del TTIP al 
nostre país, com s'ha fet a altres països europeus. 
 
3. Que el Govern garanteixi la total exclusió de la negociació dels serveis públics 
d'interès general (com, l'aigua, la salut i l'educació), actuals i futurs i dels serveis 
d'interès econòmic general, independentment que es financin de manera pública o 
privada. 
 
4. Garantir la ratificació i la implementació efectiva per part dels Estats Units de totes 
les normes laborals essencials de la OIT (Oficina Internacional del Treball) i que 
aquests drets laborals prevalguin en tot l'acord, subjectes a una clàusula de resolució de 
controvèrsies de caràcter obligatori, supervisada per la societat civil i els sindicats. 
 
5. Garantir que el sistema actual del ISDS (el mecanisme de resolució de litigis entre 
inversor i Estat, per les seves sigles en anglès) se substitueix per un nou sistema que 
estigui subjecte a principis i supervisió democràtics, on jutges professionals i 
independents abordin els possibles casos de manera transparent, en audiències 
públiques, i que inclogui un mecanisme d'apel·lació. Un sistema que garanteixi la 
consistència de les decisions judicials, respecti la jurisdicció dels tribunals de la Unió 
Europea i dels Estats membres i on els interessos privats no puguin afeblir els objectius 
de política pública, acabant amb els tribunals secrets i la participació d'àrbitres que 
decideixen respecte a la resolució de qualsevol litigi entre Estats i inversors.  
 
6. Garantir que s'inclou una clàusula específica sobre la protecció de les dades 
personals.>> 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que el seu grup votarà a 
favor. 
 
El Sr. Juan Escales, portaveu del grup municipal PP, diu que l’assumpte no és 
competència de l’Ajuntament.  Diu que, contràriament al que s’ha dit, a les comissions 
informatives es llegeixen totes les mocions. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que s’atenta als 
drets dels treballadors, i que el seu programa ho inclou. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió de Cultura, Comerç i Participació 
Ciutadana de data 25 d’abril de 2016.  
 
El Ple de l’Ajuntament aprova la proposta del grup municipal PSIB-PSOE, amb set vots 
a favor dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE, MÉS-APIB i EL PI; i sis abstencions 
dels grups municipals CDM i PP. 
 
10È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE  RELATI VA A 
PROMOURE EL LAÏCISME EN L’ÀMBIT MUNICIPAL.  
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La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la 
moció que literalment diu: 
 
<<MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
L'AJUNTAMENT DE MURO PER PROMOURE EL LAÏCISME EN L'ÀMBIT 
MUNICIPAL 
 
D'acord al  previst en el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Muro desitja sotmetre 
a la consideració del Ple Municipal la següent MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El LAÏCISME és una senya d'identitat que és consubstancial a la sobirania del poder 
civil, la llibertat individual i la democràcia. Reivindicacions històriques com la llibertat 
de consciència i de cultes, la secularització dels cementiris, el matrimoni civil i el 
divorci, la llibertat de recerca, l'educació laica i la no imposició de la religió catòlica en 
l'ensenyament o la coeducació són àrdues conquestes de la lluita històrica pel laïcisme 
que hem protagonitzat i que avui són patrimoni compartit per la immensa majoria dels 
ciutadans.  
 
En l'última dècada, la igualtat de gènere, la regulació de l'avortament, el matrimoni de 
persones del mateix sexe, la recerca bioètica i l'educació per a la ciutadania, han topat 
amb fortes resistències davant les quals hem reafirmat la llibertat de consciència dels 
ciutadans i la sobirania del poder civil enfront d'imposicions religioses. 
 
Per als socialistes, les conviccions de consciència, religioses, agnòstiques o atees són 
assumpte privat, de llibertat individual. Cada persona és titular del dret de llibertat 
ideològica i religiosa. Però l'exercici de la llibertat de consciència i religiosa té una 
transcendència pública innegable. El fet religiós conté dimensions públiques, socials, 
culturals i polítiques. Per això, exigeix una política, amb opcions i propostes 
conseqüents, proporcionant garanties i regulant el seu exercici.  
 
La coherència d'una democràcia constitucional exigeix un compromís ferm amb el 
laïcisme de l'Estat i així ha de figurar explícitament en la Constitució. Malgrat la 
consolidació de les llibertats constitucionals perviuen tres grans problemàtiques la 
revisió de les quals s’han de tractar sense dilació:  
- l'asimetria de l'arquitectura jurídica del dret de llibertat religiosa,  
- el tracte de favor a l'Església catòlica amb discriminació per a les minories,  
-la pervivència de confessionalitat de l'Estat en actes, símbols i espais públics.  
 
És per això que proposem la supressió de la referència a l'Església Catòlica de l'art. 16.3 
de la Constitució Espanyola, perquè és exigència del principi de laïcisme, acabant així 
amb un esment absolutament innecessari i pertorbador des de la perspectiva de la 
igualtat de les confessions davant l'Estat. 
 
L'Estat no pot discriminar als seus ciutadans per motius religiosos; la seva ajuda i 
cooperació amb les confessions ha de fer-se de tal manera que salvaguardi la llibertat i 
la igualtat de tots els grups religiosos i dels no creients. La gestió pública de la diversitat 
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religiosa per part d'Ajuntaments i Comunitats Autònomes és un poderós instrument per 
garantir en condicions d'igualtat l'exercici de la llibertat de consciència, religiosa i de 
culte.  
 
L'obertura de llocs de culte, la gestió dels cementiris, les condicions de l'assistència 
religiosa en hospitals i residències o les previsions urbanístiques han d'adequar-se a una 
ciutadania diversa i plural, incloent en aquests mateixos espais als ciutadans que no són 
creients. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Muro sotmet a votació la 
següent MOCIÓ per aprovar els següents ACORDS: 
 
1- Instar al Congrés dels Diputats i al proper Govern d'Espanya a impulsar una nova 
Llei de Llibertat de Consciència i Religiosa que garanteixi a totes les persones el dret a 
la llibertat de consciència, a la llibertat religiosa i a la llibertat de culte, regulant les 
relacions amb les diferents confessions amb la fi estricta de respectar i protegir el dret 
individual a la llibertat religiosa en ple compliment dels principis constitucionals 
d'igualtat, pluralisme i no confessionalitat. 
 
2- Instar al Congrés dels Diputats i al proper Govern d'Espanya a aprovar una Llei que 
estableixi criteris d'actuació per a les autoritats públiques en actes religiosos, també en 
l'àmbit autonòmic i local, per evitar la confusió o l'aliança entre la funció pública i la 
religiosa, la confessionalitat i la discriminació respecte d'altres confessions o grups 
agnòstics o ateus. 
 
3- Instar al Congrés dels Diputats i al proper Govern d'Espanya a elaborar un protocol 
per a l'organització d'actes “in memoriam” de caràcter civil promoguts per les autoritats 
públiques en ocasió de catàstrofes, homenatges, defunció de personalitats, atemptats, 
etc.  
 
4- Conservar els símbols religiosos institucionals d'edificis públics quan es trobin en 
espais destinats al culte, o quan formin part dels elements estructurals, estètics o artístics 
de l'edificació o monument. Els altres, prèvia catalogació i dictamen, es retiraran.  
 
5- Defensar una escola pública laica com a garantia dels valors públics i de respecte de 
les creences privades. L'escola ha d'integrar en el seu currículum l'ensenyament dels 
valors públics que considerem la base de la nostra ciutadania i que, per això, han de ser 
cursats per tot l'alumnat. D'aquí, que en el model d'escola pública no càpiga la 
integració, ni en el currículum ni en l'horari escolar, d'ensenyaments confessionals. Per a 
això instem a promoure les reformes del marc legal actual necessàries així com dels 
acords internacionals. 
 
6- Rebutjar la proposta actual de la LOMQE sobre valors socials, culturals i ètics. La 
formació en continguts i valors de ciutadania, no ha de plantejar-se de forma 
segmentada com es proposa actualment. 
 
7- Suprimir dels articles 2 i 206 de la Llei Hipotecària el privilegi de la immatriculació 
de béns per l'Església catòlica quan manqui de títol escrit de domini.  
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8- Elaborar un cens que es farà públic, dels locals, habitatges o espais rústics que 
estiguin exempts del pagament de l'IBI en aquest terme municipal. Totes les entitats 
religioses o d'una altra naturalesa ideològica no tindran exempcions d'impostos 
municipals, inclòs el de Béns Immobles (IBI), que es derivin de la seva activitat, ja sigui 
de caràcter religiós o mercantil. 
 
9- Incorporar, en la mesura del possible i escalonadament, referències, actes i 
commemoracions de caràcter civil al calendari oficial del municipi i a determinades 
festivitats locals. 
 
10- L'Ajuntament crearà un Observatori Municipal de Laïcisme, obert a la participació 
dels grups polítics municipals, associacions i entitats ciutadanes amb l'objectiu de 
promoure campanyes informatives en l'àmbit municipal dirigides a tota la ciutadania, 
sobre el significat del Laïcisme, la Declaració Universal dels Drets Humans, la 
Tolerància, la llibertat de pensament i de consciència i, per tant, la llibertat religiosa, 
sobre el principi constitucional: “Cap confessió tindrà caràcter estatal”. >> 
 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que la proposta és mala de 
digerir, i molt contundent. Les activitats festives del poble tenen principi religiós. Em 
crea molts dubtes. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que les festes de 
Sant Antoni i Sant Joan abans de ser religioses han estat paganes, cauen en el solstici 
d’hivern i el solstici d’estiu. Està clar que l’església catòlica té un status per damunt, es 
tracta de llevar aquests privilegis.  A un col.legi públic, no donar religió com enseñança. 
No veig impediment en votar a favor. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal EL PI, diu que vol fer unes 
apreciacions. Estic d’acord amb el punt vuitè. No amb altres temes, com les festivitats 
locals. No entenc molt bé el que vol dir: “conservar els símbols religiosos institucionals 
d’edificis públics quan es trobin en espais destinats al culte, o quan formin part dels 
elements estructurals, estètics o artístics de l’edificació o monument”. 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que qualque punt està d’acord. 
La majoria no. No es planteja esmenar-la. 
 
El Sr. batle diu que tot i que poden estar d’acord en algun punt com el setè, no 
esmenaran la proposta. Hi ha molts de punts que hi participam amb l’església.  
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que si hi ha 
punts que hi estan d’acord alguns grups municipals es podria tornar a presentar una altra 
moció a una propera sessió.  
 
El Sr. batle diu que l’ordre del dia és aquesta, i que no esmenaran. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que estam aquí per a debatre. 
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Vist el dictamen desfavorable emès per la Comissió de Cultura, Comerç i Participació 
Ciutadana de data 25 d’abril de 2016. 
 
Es sotmet a votació la proposta del grup municipal PSIB-PSOE, i s’obté el següent 
resultat: 
 
Vots a favor: quatre, dels grups municipals PSIB-PSOE i MÉS-APIB. 
Vots en contra: nou, dels grups municipals CDM, UIM, PP i EL PI. 
 
 Per tant, el Ple de l’Ajuntament rebutja la proposta. 
 
11È.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 143/2016 DE DATA 29 DE 
MARÇ DE 2016 DEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATI U NÚM. 3 
DE PALMA DE MALLORCA RELATIVA A RECURS CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE DATA 23 DE FEBRER DE 2015 (EXPEDIEN T 
D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 14/2011).  
 
Es dóna compte de la sentència núm. 143/2016 de data 29 de març de 2016 del Jutjat 
del contenciós administratiu núm. 3 de Palma de Mallorca relativa a recurs contenciós-
administratiu interposat contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 23 de febrer de 
2015, pel qual es va imposar una multa de 12.790,05 euros al Sr. Rafael Serra Calvo, 
com a responsable d’una infracció urbanística greu i se’l va ordenar la demolició i 
restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no legalitzades a 
la parcel.la 398 del polígon 6 de Muro, impedint definitivament els usos a que donassin 
lloc, amb apercebiment d’execució subsidiària (expedient d’infracció urbanística 
14/2011). 
 
La sentència estima parcialment el recurs en el sentit que la sanció de multa ha de ser de 
4.950 euros, i confirmant l’acord impugnat en la resta, per ser conforme a dret, i sense 
imposició de costes. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana el motiu. 
 
El secretari diu que la sentència no dóna per bona la valoració de les obres del tècnic 
municipal per import de 17.053,40 euros, i sí dóna per bona la valoració aportada per 
l’interessat per import de 6.600 euros. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, demana si altra gent pot 
recórrer en base a aquesta sentència. 
 
El secretari diu que tothom té dret a recórrer, en el termini de dos mesos des de la 
resolució de l’expedient. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si hem de recórrer, si hem de defensar els tècnics de 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. batle diu que no s’ha de recórrer. 
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El Sr. Jaume Payeras diu que al darrer Ple, amb el tema de Son Bosc, vareu dir que 
s’havien de defensar els tècnics de l’Ajuntament de Muro. No es va parlar de la 
possibilitat de guanyar o perdre.  
 
El secretari diu que l’assessor jurídic que va dur el tema va considerar que no valia la 
pena recórrer. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que no li queda clar si defensam o no als nostres tècnics. 
Demana si hi ha qualque informe que digui que l’Ajuntament guanyarà el tema del golf. 
 
El Sr. batle diu que hi ha un informe del misser que duu el tema del golf sobre la 
conveniència de recórrer. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana què va costar l’informe. 
 
El secretari diu que va parlar amb el misser, l’informe va a compte dels honoraris 
d’apel.lació, i aquests honoraris són de 36.000 euros més IVA. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la sentència 143/2016 de data 29 de 
març de 2016.  
 
12È.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que el plenari es podria 
convocar a les 20’00 hores o a les 19’00 hores, enlloc de les 21’00 hores, i així tenir 
més temps per a poder fer les intervencions. Demana si es podria instar a la Conselleria 
de Medi Ambient perquè arregli el torrent, el tram que passa per Muro. 
 
El Sr. batle diu que la petició s’ha fet per acord de Junta de Govern Local, i mitjançant 
una reunió. Demana al secretari si es pot prendre un acord de Ple en aquest moment de 
la sessió. 
 
El secretari diu que en aquest moment no es pot prendre cap acord, estam dins el punt 
de precs i preguntes. S’hauria d’haver presentat una moció d’urgència. 
 
El Sr. batle diu que al proper Ple s’ha de dur un punt de posar aquesta petició de 
demanar la neteja del torrent que passa per Muro. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, demana si pot formular 
una moció quan sigui el seu torn. 
 
El secretari diu que es pot formular, però no es votarà. Ja estam dins el punt precs i 
preguntes. El batle ha demanat abans dels precs i preguntes, si hi havia qualque moció 
d’urgència, i aquell era el moment. Segons el Reglament d’Organització i 
Funcionament, el batle ha de demanar abans dels precs i preguntes si hi ha qualque 
moció d’urgència. Si es declara la urgència per majoria absoluta, desprès es pot prendre 
un acord. Dintre dels precs i preguntes es poden formular els precs que es vulguin, però 
no es pot votar res.  
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El Sr. Rafel Gelabert diu que felicita per llevar els enderrocs del torrent, es varen llevar 
ahir. Darrera Son Sant Martí també hi ha matalassos, s’haurien de llevar aviat. Diu que 
encara no li han arribat els metres cúbics d’enderrocs i el llibre de subcontractació de 
l’obra de l’Arxiu Municipal, que va demanar a anterior sessió plenària. Diu que va 
instar al regidor de Platges de Muro el manteniment de les faroles del carrer Balandre. 
Encara ens plantejam dia 1 de maig fer el manteniment? Quan ho pensau fer? S’hauria 
de fer al gener o febrer. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal EL PI, diu que no s’ha fet perquè no 
es tenia la persona destinada.  
 
El Sr. Rafel Gelabert demana pel tema d’asfaltat, de l’embossament d’aigua de la 
parada de taxis de davant “Los Príncipes”, si es preveu arreglar. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que no ho té previst. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana quan es donarà solució? 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que a partir del mes de novembre. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que varen fer la proposta, a Platges de Muro, de canviar 
papereres de damunt la platja per papereres que permetin el reciclatge. En tota la platja, 
el 90% són de fusta que no permeten el reciclatge. Són les mateixes que l’any passat. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que pren nota. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana com tenim el tema del tren turístic. 
 
El Sr. batle diu que la concessió va acabar. L’Ajuntament ha presentat un pla 
d’explotació, i ens ho deneguen perquè fa la competència al transport regular públic. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que pareix increïble que a març o abril s’enviï la carta a la 
Conselleria. Quin temps fa que ho sabíem? 
 
El Sr. batle diu que no s’esperaven que es denegàs. Mai hi ha hagut cap divergència 
entre el trenet i els altres transports públics.  
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que part de la culpa és de l’equip de govern per no haver-ho 
fet més prest. Pot ser qualcú ha presentat al.legacions. L’Ajuntament deixarà de 
percebre uns ingressos. 
 
El Sr. batle diu que a part dels ingressos perdem un servei de la zona costera. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana qui anirà a la reunió a la Direcció General Transports. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que hi va anar per altres coses, i ni “puto caso”. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana pel tema d’arreglar les comportes de Casetes des 
Capellans, per motius d’estètica. 
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El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que s’arreglarà enguany. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que al parc infantil de Santa Catalina Thomas les cordes estan 
deteriorades.  A l’aplicació línia verda,  posau que s’ha solventat i segueix igual. Si no 
anam vius desincentivarem a la gent. Davall el tobogan s’hauria de posar arena. 
S’hauria de donar més repercussió i difusió a les nines que juguen a voley, i foren 
subcampiones. Animar a la gent a anar a aquest partit, fer-les un poc de cas. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que a final d’any es fa un reconeixement. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana quin problema hi ha amb la banda de música que no 
cobren. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que l’Associació cobren cada tres mesos. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana per la banda de cornetes. Hi ha poc diàleg amb el regidor? 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que tenen un problema estructural, poca gent. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si se’ls ha donat qualque cosa. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que no poden donar res que no presentin factura. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que s’ha fet una zona neta arran de la carretera de Platja de 
Muro, i augura que al mes de juliol els cotxes pegaran dins s’albufera. Podem instar a la 
Conselleria que prengui mesures?  
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha queixes de la gent de les carrosses de Sant Antoni, 
que no han cobrat. 
 
El Sr. batle diu que en properes setmanes estarem al dia amb el registre de factures. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana què va passar amb la baixada del conill. 
 
El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, diu que assumeix la culpa, la 
seva errada és fiar-se d’una persona. No tornarà a passar. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, demana quines 
explicacions ha donat el tècnic responsable de comandar al regidor de Festes. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que no li va comandar. Possiblement em va enganar, no vaig 
reaccionar en aquell moment. El tècnic va dir que s’havia fet tard. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana quina explicació va donar per aturar la festa. Heu 
parlat? Ho consider una falta de respecte cap el regidor i cap el poble.  
 
El Sr. Rafel Gelabert demana com es troba la R.L.T. Fa un any de la darrera comissió. 
Què diu l’informe del Consell? 
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El secretari diu que l’informe que se li va sol.licitar l’acabarà la propera setmana. La 
proposta de R.L.T utilitza criteris de valoració del complement específic dels 
funcionaris, com per exemple “el bagaje profesional” o la “formación académica”, que 
no són els que estableix la norma.  
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que s’hauria de donar compte de l’informe del Departament de 
Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.  
 
El secretari diu que se li passarà via e-mail. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, prega es 
procedeixi a la neteja de les dues rotondes de devora Capellans. Diu que l’Ajuntament 
dóna mala imatge als centres educatius. Cada any es dóna l’oportunitat de fer obra de 
teatre gratuïta, es va sol·licitar escenari i cadires mitjançant el registre d’entrada, i un 
dia abans la gent de la brigada no ho tenia molt clar. Es varen fer telefonades i hi va 
haver molt mal ambient. Es va demanar amb un mes d’antelació. L’escenari es va 
montar un dia abans, i les cadires es posaren el mateix matí, a les 7:30 hores. 
 
La Sra. Margalida Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que l’escenari es posa 
al darrer moment perquè l’espai s’utilitza per a fer altres activitats. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que s’han de donar facilitats de beure aigua al pavelló. 
Demana pel tema d’arreglar els banys de l’escola graduada. Demana pel fòrum de 
Cultura, quantes vegades s’ha reunit? 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que s’ha reunit una vegada. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que seria interessant revisar les farmacioles del pavelló. 
Diu que també hi ha goteres. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que no ho troben. No és fàcil. 
 
La Sra. Margalida Portells demana pel gabinet de premsa. Qui serà la gent que ho durà? 
Demana còpia dels plecs de condicions. 
 
El Sr. batle diu que ha guanyat una empresa que es diu Virtual Think. Ha fet la millor 
oferta econòmica, i ha tret la millor puntuació. A partir del dia 20 i pico d’abril s’han 
posat a fer feina. S’ha fet el traspàs a la nova empresa. 
 
La Sra. Margalida Portells demana pel tema de la mediadora cultural. Es substituirà? 
 
El Sr. batle diu que dependrà del Departament de Serveis Socials, de moment no hi ha 
cap petició. 
 
La Sra. Margalida Portells demana pel tema de les senyals de trànsit de centres 
educatius. 
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El Sr. José Juan Aguiló diu que es va produir una confusió en el tema de comanar les 
senyals. 
 
La Sra. Margalida Portells demana per l’estat de les obres de l’Arxiu i el Teatre. 
 
El Sr. batle diu que la fase de l’Arxiu està a punt d’acabar. Al teatre es fan estudis, 
s’aprofitarà per a fer l’adaptació a minusvàlids.  
 
La Sra. Margalida Portells demana pel problema entre veïns de Capellans. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que pareix que la cosa està tranquil·la. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si els balnearis de Platja de Muro estaran tots oberts. 
 
El Sr. batle diu que el balneari núm. 4 no ha estat adjudicat. Es va oferir al tercer, va 
acabar el termini per a presentar documentació i no ha presentat. S’ha reclamat en via de 
constrenyiment el pagament del cànon del segon concessionari. 
 
La Sra. Margalida Portells demana que es revisin els miralls de circulació del poble. 
Demana com està el tema d’Intervenció. 
 
El Sr. batle diu que tot d’una es va iniciar el procediment per a nomenar un nou 
interventor.  La Conselleria en ha dit que no hi havia cap funcionari de carrera interessat 
en la plaça. Es va proposar na Rosa i na Tonyita com a interventores accidentals. Rosa 
és la interventora accidental en aquest moment.  
 
El Sr. Jaume Payeras demana quina formació té na Rosa. 
 
El Sr. batle diu que és funcionari de carrera. 
 
El secretari diu que és un nomenament accidental de curta durada, mentre es tramita el 
nomenament de l’interventor accidental de llarga durada o amb caràcter d’interinitat. 
Per a poder pagar nòmines o els pagaments imprescindibles. 
 
El Sr. batle diu que s’ha demanat assessorament al Consell de Mallorca. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana si s’ha trobat el 
propietari del solar de Ses Comunes de Can Fiol. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que s’ha trobat un hereu, ha de dur l’escriptura de propietat. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que és un niu de brutícia. Diu que va ser un fracàs l’intent de 
contenir la festa de Sant Vicenç. 
 
El Sr. José Juan Aguiló dóna compte de l’informe del Sotsinspector relatiu a la festivitat 
del passat dia 28 de març. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que l’ordenança no es va complir. 
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El Sr. Rafel Gelabert demana quantes denúncies es varen formular. 
 
El Sr. José Juan diu que no s’en varen formular. Es va donar preferència a informar. 
 
El Sr. Martí Siquier demana per les destrosses de la biblioteca. Què va passar? 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que se li passarà l’informe. 
 
El Sr. Martí Siquier demana si s’han fet els tràmits relatius al correu electrònic 
corporatiu. 
 
El Sr. batle diu que se’ls ha de passar una fulla, amb l’autorització, per a sol·licitar 
l’adreça de correu. 
 
El Sr. Martí Siquier demana si la ruta gastronòmica seguirà igual. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que el preu serà 10 euros. S’ha d’intentar incentivar vendre el 
producte a l’hotel. És una tema complicat. Tots els hotels que han obert ja han tengut la 
visita de Niurka o de Cati Mari informant del tema. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que duim un any de l’equip de govern. Vareu ser capassos de 
determinar les inversions a quatre anys, s’ha fet un pla estratègic d’inversions? 
 
El Sr. batle diu que no varen fer pla estratègic d’inversions. Ho tenien clar quines eren 
les inversions. Les inversions són la suma dels tres programes. Bàsicament acabar 
l’obra de l’arxiu municipal, fer una escoleta, el manteniment de l’enllumenat.  El canvi 
d’enllumenat ha costat entre 600 i 700 mil euros. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que no hi ha cap compromís amb la ciutadania. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, demana quantes 
factures hi ha pendents de pagar. 
 
El Sr. batle diu que n’hi ha poques pendents de pagar. Pendents de registrar, ara mateix 
no ho sap. Fa un més i pico n’hi havia més de 500. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que n’hi ha més de vuit-centes, probablement. És una 
demostració més de la vostra deixadesa i falta de planificació. Cinc mesos abans de 
jubilar-se l’administratiu d’intervenció vos va posar al corrent per ensenyar a qualcú. 
L’administratiu d’intervenció es va jubilar, i ha seguit venint un mes per poder ajudar. 
No tenim R.L.T., i estam obligats des de l’any 1989. La gent està mal pagada, la 
interventora ens ha fuit. Tot això és deixadesa. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que ho va demanar fa un any, hi havia un informe del Sr. 
Velasco sobre una solució de posar una paret al polígon 4 per evitar l’entrada d’aigua, i 
encara no s’ha fet. Diu que té un informe sol·licitat fa sis anys sobre els noms dels 
carrers del poble. A la plaça de toros estan encesos els llums de l’entrada. Diu que 
formula un prec: no podem entendre que a Platges de Muro qui més aigua consumeix 
més avantatges té, prega que qui té jardins que no són mediterranis, que se’ls gravi, i 
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més ara en temps de sequera. Varem demanar l’informe de valoració de l’expedient de 
contractació del gabinet de premsa, no se’ns ha facilitat. Demana si hi cap una baixa 
temerària. 
 
El secretari diu que la baixada temerària estava  fixada en més d’un vint per cent. 
 
El Sr. batle dóna compte del preu de les diferents ofertes presentades. Diu que es va 
ofertar la baixada màxima sense entrar en temeritat. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana per l’asfalt d’una sèquia del carrer Foners, núm. 4. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que és injust que se’ls limiti a tres hores de debat públic 
cada dos mesos, i que els plens es tallin sistemàticament a les 24’00 hores, essent 
conscients que no han tengut temps de formular els precs i preguntes. Diu que fa un 
prec: que es faci un ban adreçat a totes les casetes de Capellans, i se’ls recordi que no la 
poden llogar. Diu que no poden fer la fiscalització així com toca a un regidor que va 
escoltar la majoria silenciosa per tombar l’equip de govern. Fa tant de silenci que fins i 
tot els llibres callen per Sant Jordi damunt la plaça. No podem celebrar una festa que 
implicaria educació, cultura i festes. Ens va be tenir l’ajuntament paralitzat durant 
quinze dies o un mes perquè es puguin fer toros, dedicant un tècnic a n’aquesta feina. El 
dia del llibre els pobles veïns fan coses i nosaltres no feim res. El dia de llibre es tant 
pobre com les comissions de cultura o el fòrum de cultura que fa el regidor. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que demanen la dimissió del regidor de cultura, del regidor 
d’educació i del regidor de festes. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
24,00 hores del dia 28 d’abril de 2016, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 
 


