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ACTA NÚM. 7 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA VINT-I-SIS D’AGOST DE  DOS MIL TRETZE 
 

ASSISTENTS 
 
Martí Fornés Carbonell, batle-president 
Juan Escalas Noceras,  1r tinent de batle  
Miquel Porquer Tugores, 2n tinent de batle 
Margalida M. Forteza Bennasar, 3r tinenta de batle. 
Antoni Riutort Carbonell, 4t tinent de batle 
Nadal Muñoz Llompart, regidor  
Antoni Serra Sastre, regidor 
Rafel Gelabert Boyeras, regidor 
Maria Perelló Cladera, regidora 
Agustín Martínez Sánchez, regidor 
Martí Siquier Sastre, regidor 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Jaume Payeras Serra, regidor 
 
A la Sala de Sessions de l’Edifici Municipal de Platja de Muro, essent el dia 26 d’agost 
de 2013 es reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a 
l’objecte de celebrar sessió ordinària. 
 
Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí, 
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta la mateixa essent les 8’08 
hores, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1R.- APROVACIÓ D’ACTA ANTERIOR (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17.06.13). 
 
L’acta de la sessió ordinària de 17 de juny de 2013 es aprovada per unanimitat. 
 
2N.- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 25/2009. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 14 d´agost de 2013: 
 

<<FETS 
  

a) En data 18 de novembre de 2009 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la 
Parcel·la 166 (segregació) del Polígon 9, del terme municipal de Muro, consistent en 
construcció d’una quadra d’uns 28 m², d’una porxada de 6 columnes amb coberta 
metàl·lica d’uns 21 m², d’un safareig d’uns 10 m² i d’una solera de formigó d’uns 80 
m²; realitzada sense llicència municipal d’obres. En l’esmentada acta es constata que 
el propietari de la parcel·la és el Sr. Joan Crespí Ripoll, amb DNI 78.213.705-C. 
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b) En data 16 de desembre de 2010 el Sr. Pedro Femenia Massanet presenta davant 
l’Ajuntament instància en la que declara que és ell el vertader propietari de la 
parcel·la i el promotor de les obres. Acredita la titularitat aportant còpia de 
l’escriptura de compra de la parcel·la, de data 15 de maig de 2007. 

 
c) Mitjançant Decret de Batlia de data 27 de juny de 2012 s’iniciava l’expedient de 

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

 
d) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 11 de juny de 2010 realitza 

una valoració de les obres. 
 
e) Mitjançant Decret de 3 d’octubre de 2012 s’incoa expedient sancionador contra el 

Sr. Pedro Femenia Massanet, amb DNI 41.392.437-R, en qualitat de 
propietari/promotor i com a responsable de la infracció, per la realització d’obres 
sense llicència. La notificació del Decret es dugué a terme mitjançant publicació en 
el BOIB de data 9 de març de 2013. 

 
f) L’interessat no ha presentat escrit d’al·legacions contra la incoació de l’expedient 

sancionador. 
 

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

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

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 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 sense llicència. 
 

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. 



 3 

 
e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, d’11 de juny de 2010, es valoren les 

obres realitzades, que ascendeixen a 14.006,37 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 75% de 14.006,37 euros, és a dir, 10.504,77 euros. 

 
f. D’acord amb el que disposa l’art. 46.1 de la Llei 10/1990, modificat per l’art. 16 de 

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

g. Segons disposa l’art. 72.2 de la Llei 10/1990, modificat per l’art. 16 de la Llei 
7/2012, 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. 

 
h. 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. 
 

i. 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. 
 

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

 
Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del 
Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 
Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 
l’adopció pel Ple del següent acord: 
 
1- Imposar al Sr. Pedro Femenia Massanet, amb DNI 41.392.434-R, en qualitat de 

propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent en construcció d’una quadra de 28 m², d’una porxada de 6 columnes 
amb coberta metàl·lica de 21 m², d’un safareig de 10 m² i una solera de formigó de 
80 m²; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 166 del polígon 9, del terme 
municipal de Muro, la sanció de multa de 10.504,77 euros. 
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2- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà  a les oficines de l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, 
comptador des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest 
Ajuntament procedirà al cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la 
multa se suspendrà si, durant el termini legal per a la interposició del recurs, es 
garanteix l’import de la totalitat de la multa. La garantia a  

 
constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà dipositada a la 
Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o 
fiança per l’import de la sanció. 

 
3- Ordenar al Sr. Pedro Femenia Massanet, amb DNI 41.392.434-R, en qualitat de 

propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en construcció d’una quadra 
de 28 m², d’una porxada de 6 columnes amb coberta metàl·lica de 21 m², d’un 
safareig de 10 m² i una solera de formigó de 80 m²; sense llicència municipal 
d’obres, a la parcel·la 166 del polígon 9, del terme municipal de Muro; així com 
impedir definitivament els usos a què donassin lloc; tot això a costa de les persones 
interessades. 

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

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

 
5- Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres 

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

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

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

 
Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
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1.- Imposar al Sr. Pedro Femenia Massanet, amb DNI 41.392.434-R, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de  
greu, consistent en construcció d’una quadra de 28 m², d’una porxada de 6 columnes 
amb coberta metàl·lica de 21 m², d’un safareig de 10 m² i una solera de formigó de 80 
m²; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 166 del polígon 9, del terme 
municipal de Muro, la sanció de multa de 10.504,77 euros. 
 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà  a les oficines de l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 
 
3.- Ordenar al Sr. Pedro Femenia Massanet, amb DNI 41.392.434-R, en qualitat de 
propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades 
sense llicència i no legalitzades consistents en construcció d’una quadra de 28 m², d’una 
porxada de 6 columnes amb coberta metàl·lica de 21 m², d’un safareig de 10 m² i una 
solera de formigó de 80 m²; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 166 del 
polígon 9, del terme municipal de Muro; així com impedir definitivament els usos a què 
donassin lloc; tot això a costa de les persones interessades. 
 
4.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser 
executada en el termini de DOS MESOS, comptador des del dia següent al de la 
notificació de la resolució. 
 
5.- Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres 
il·legals i de restitució de la situació al seu estat anterior determinarà, d’acord amb 
l’article 67 de la Llei de disciplina urbanística, l’execució subsidiària per part de 
l’Ajuntament de Muro, essent a càrrec de la persona interessada totes les despeses que 
s’originin. 
 
6.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició 
davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a 
la data de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des 
del dia següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs 
potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que 
no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de 
reposició interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi 
oportú. Tot això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
3R.- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 3/2012. 
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Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 14 d´agost de 2013: 

<<FETS 
  

a) En data 1 de juny de 2012 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció 
d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la parcel·la 515 del 
polígon 12, del terme municipal de Muro, consistent en tancament d’una porxada 
(construïda sota l’empara de la llicència 98/2006) d’uns 25 ml x 2,90 m d’alçada 
mitja, instal·lació d’una porxada d’uns 25 m² feta amb pilars de fusta i coberta de 
fibrociment; realitzada sense llicència municipal d’obres. En l’esmentada acta es 
constata que els propietaris són el Sr. Pau Moragues Perelló, amb DNI 78.207.082-K, 
i la Sra. Joana Serra Sabater, amb DNI 78.202.401-D. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 13 de juny de 2012 s’iniciava l’expedient de 

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

 
c) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 16 d’octubre de 2012 

realitza una valoració de les obres. 
 

d) Mitjançant Decret de 18 d’octubre de 2012 s’incoa expedient sancionador contra el 
Sr. Pau Moragues Perelló, amb DNI 78.207.082-K, en qualitat de 
propietari/promotor i com a responsable de la infracció, per la realització d’obres 
sense llicència. 

 
e) En dat 6 de febrer de 2.013 es formular, per l`anterior instructor proposta de 

resolució, que es notificar a l`interessat atorgant-li un termini de 15 dies per 
formular al·legacions a la dita proposta de resolució 

 
f) L’interessat ha procedit a legalitzà les obres. 
 
g) La Junta de Govern, en sessió ordinària de dat 5 d`agost de 2.013, va acordar 

concedir autorització per realitzar les obres objecte del present expedient 
sancionador. 

 
h) Atès a que les obres han estat legalitzades procedeix modificar la primer proposta de 

resolució, de data 6 de febrer de 2.013, i de conformitat al que disposa l’art. 46.1 de 
la Llei 10/1990, modificat per l’art. 16 de la Llei 7/2012, de 13 de juny, aplicar 
una sanció del 5% de valor de les obres executades. 

 
i)  Atenent tot el que s`ha exposat procedeix, per tant,  fer proposta definitiva de 

resolució del present expedient sancionador 
 

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

urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a llicència, s’ha 
realitzat sense aquesta. 
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b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel 
qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la potestat 
sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica de greu. 
 

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

 
d. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 16 d’octubre de 2012, es valoren les 

obres realitzades, que ascendeixen a 14.098,87 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 5% de 14.098,87 euros, és a dir, 704,94 euros 

 
e. Segons disposa l’art. 72.2 de la Llei 10/1990, modificat per l’art. 16 de la Llei 

7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, 
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. 

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

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

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

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

 
Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19icle 
13 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. Pau Moragues Perelló, amb DNI 78.207.082-K, en qualitat de 

propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent en tancament d’una porxada de 25 ml x 2,90 m d’alçada mitja, 
instal·lació d’una porxada de 25 m² feta amb pilars de fusta i coberta de fibrociment; 
sense llicència municipal d’obres –havent estat legalitzades aquestes obres per 
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l`interessat abans de dictar-se la present resolució-,  a la parcel·la 515 del polígon 
12, del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 704,94 euros. 

 
2- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 

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

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

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

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

 
1.- Imposar al Sr. Pau Moragues Perelló, amb DNI 78.207.082-K, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, 
consistent en tancament d’una porxada de 25 ml x 2,90 m d’alçada mitja, instal·lació 
d’una porxada de 25 m² feta amb pilars de fusta i coberta de fibrociment; sense llicència 
municipal d’obres –havent estat legalitzades aquestes obres per l`interessat abans de 
dictar-se la present resolució-,  a la parcel·la 515 del polígon 12, del terme municipal de 
Muro, la sanció de multa de 704,94 euros. 
 

2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 
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3.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
4T.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTUDI DE DETALL D’ORDENACIÓ 
DE VOLUMS DE L’EXTREM NORD DE SA RIBA, AL PASSEIG DE SA RIBA.  
 
Es dóna compte del següent Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
celebrada el dia 29 de juliol de 2013: 
 
<<Vist l’expedient tramitat per l’Ajuntament per a l’aprovació d’un estudi de detall 
promogut pel Sr. GABRIEL FEMENIA CARRIO per a L'ORDENACIÓ DE VOLUMS 
DE L'EXTREM NORD DE SA RIBA, al PASSEIG DE SA RIBA, solar referència 
cadastral urbana núm. 5189604ED0959S0001YK. 
 
Atès que ha transcorregut el preceptiu període d’informació pública des de l’aprovació 
inicial d’aquest estudi de detall sense que s’hagi presentat cap al·legació. 
 
Atès el que estableixen els articles 40.2 del Reial Decret 1346/1976, de 9 d’abril, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana; art. 8 del 
Reial Decret Llei 16/1981, de 16 d’octubre, sobre adaptació dels plans generals 
d’ordenació urbanística; i l’art. 140.3 del Reial Decret 2195/1978, de 23 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament de Planejament. 
 
Atès l’informe favorable de dia 27 de març de 2013 de l’arquitecte tècnic municipal. 
 
Atès l’informe favorable de dia 22 de juliol de 2013 de l’assessor jurídic de 
l’Ajuntament. 
 
La Comissió Informativa d’Obres emet per unanimitat dictamen favorable sobre 
l’adopció pel Ple del següent acord: 
 

1) Aprovar definitivament l’Estudi de Detall per PER A L'ORDENACIÓ DE 
VOLUMS DE L'EXTREM NORD DE SA RIBA, al PASSEIG DE SA RIBA, 
solar referència cadastral urbana núm. 5189604ED0959S0001YK de Muro, 
promogut pel Sr. GABRIEL FEMENIA CARRIO. 

 
2) Notificar el present acord als interessats, donant compte a la CIOTUPH i 

publicar-ho al BOIB.>> 
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Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple de l’Ajuntament, amb dotze vots a favor,  
dels grups municipals  CDM,  del  PP, de CxI,  del  PSIB-PSOE, de IB-Lliga i una 
abstenció del grup municipal ExM, acorda: 
 
1- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall per a L'ORDENACIÓ DE VOLUMS DE 

L'EXTREM NORD DE SA RIBA,  al PASSEIG DE SA RIBA, solar referència 
cadastral urbana núm. 5189604ED0959S0001YKde Muro, promogut pel Sr. 
GABRIEL FEMENIA CARRIO. 

 
2- Notificar el present acord als interessats, donant compte a la CIOTUPH i publicar-

ho al BOIB.  
 
5È.- COBERTURA DE PLAÇA DE POLICIA LOCAL PER PROMOCIÓ 
INTERNA. 
 
Vist l’escrit de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques de data 12 de juliol de 2013 (R.E. núm. 1824 de 
23.07.13) relatiu a l’assumpte de cobertura de plaça de policia local per promoció 
interna. 
 
Vist l’informe d’intervenció sobre l’estalvi net i del nivell d’endeutament  de data 25 de 
juliol de 2013. 
 
Vist l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en la liquidació del pressupost de 2012 de data 22 de febrer de 2013. 
 
Vist l’informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària de data 26 de juliol de 2013. 
 
Atès l’establert a l’article 23 Uno. 2. C) de la Llei de pressuposts generals de l’Estat per a 
2013, publicada al BOIB núm., 312 de data 28 de desembre de 2012, relatiu a la “oferta 
d’empleo público” o altre instrument similar de gestió de necessitats de personal, sobre la 
possibilitat de reposar efectius de policia local sempre que es tracti d’entitats locals que 
compleixin  o no superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals, 
o en el seu cas, les lleis de Pressuposts Generals de l’Estat, en matèria d’operacions 
d’endeutament; i endemés compleixin el principi d’estabilitat tant en la liquidació del 
pressupost de l’exercici immediat anterior com en el pressupost vigent. 
 
Atès que en els esmentats informes es posa de manifest que amb la mesura de reposició 
de la plaça vacant d’oficial de policia local per promoció interna es dóna compliment al 
principi d’estabilitat pressupostària i a la regla de despesa. 
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió Informativa 
d’Administració i Personal de data 22 d’agost de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, Secretaria 
General de Coordinació Autonòmica i Local, la reposició de la plaça vacant d’oficial de 
policia local per promoció interna. 
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Segon. Trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques els informes 
d’intervenció sobre l’estalvi net i del nivell d’endeutament  de data 25 de juliol de 2013, 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació del 
pressupost de 2012 de data 22 de febrer de 2013, i d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària de data 26 de juliol de 2013; informes en els que 
es posa de manifest que amb la mesura de reposició de la plaça vacant d’oficial de 
policia local per promoció interna es dóna compliment al principi d’estabilitat 
pressupostària i a la regla de despesa. 
 
Tercer. Comunicar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
6È.- RATIFICAR LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE 
L’AJUNTAMENT DINTRE DEL CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES DE 
LES ILLES BALEARS. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2013 que literalment diu: 
 
<<1.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT, TITULAR I  
DOS SUPLENTS, PER FORMAR PART DE L’ASSEMBLEA GENERAL  DEL 
CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS. 
 
Vist l’escrit, de data 21 de juny de 2013, registrat d’entrada el dia 26 de juny de 2013, del 
secretari general de la Conselleria de Turisme i Esports, sol·licitant el nomenament d’un 
membre titular i dos suplents per formar part del Consorci d’Infraestructures amb la 
finalitat de constituir l’Assemblea General. 
 
Vist el que disposa l’article 15.6 dels Estatuts del mencionat Consorci, publicats al BOIB 
núm. 140 del 25/09/2012. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
1r.- Designar com a representants d’aquest Ajuntament per formar part de l’Assemblea 
General del Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears als següents membres: 
 
Titular: Sr. Martí Fornés Carbonell, Batle de l’Ajuntament. 
Suplents: Sr. Joan Escalas Noceras, 1r. Tinent-Batle   
                Sr. Miquel Porquer  Tugores, 2n. Tinent- Batle. 
 
2n.- Que el present acord sigui ratificat per l’Ajuntament Ple a la primera sessió plenària 
que es celebri. >> 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa d’Administració i Personal 
de data 22 d’agost de 2013, amb 5 vots a favor dels grup municipals CDM, PP, IB-
LLIGA i CxI, i 2 abstencions dels grups municipals PSIB-PSOE, i ExM.  
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 10 vots a favor dels grups municipals CDM, PP, IB-
LLIGA i CxI, i 3 abstencions dels grups municipals PSIB-PSOE i ExM, acorda ratificar 
l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2013 de designació de 
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representants d’aquest Ajuntament per formar part de l’Assemblea General del Consorci 
d’Infraestructures de les Illes Balears als següents membres: 
 
Titular: Sr. Martí Fornés Carbonell, batle de l’Ajuntament. 
Suplents: Sr. Joan Escalas Noceras, 1r. tinent-batle 
     Sr. Miquel Porquer Tugores, 2n tinent de batle   
 
7È.- RATIFICAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI D’ENCOMANDA DE 
GESTIÓ DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LES FRACCIONS PAPER-
CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS ENTRE EL CONSELL DE 
MALLORCA I EL NOSTRE AJUNTAMENT FINS EL 30 DE MAIG DE 2016.   
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2013 que literalment diu: 
 
<<7.- PRÒRROGA DEL 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. 
 
Vist l’escrit del Director Insular de Residus, Departament de Medi Ambient del Consell 
de Mallorca, de data 2 de juliol de 2013 (R.E. núm. 1697 de 8.07.13) relatiu al 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, sobre la  
possibilitat de pròrroga del mateix per dos anys, i en el que es sol·licita que 
l’ajuntament manifesti si vol dur a terme la renovació del mateix.   
 
Vist que la durada inicial de l’esmentat conveni és fins a 30 de maig de 2014. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Muro de procedir a la pròrroga del 
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, per dos anys més, 
es a dir, fins el 30 de maig de 2016. 
 
Segon. Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la primera 
sessió  que es celebri. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a la Direcció Insular de Residus del Consell de 
Mallorca, per al seu coneixement i als efectes oportuns.>>  
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Medi Ambient i 
Agricultura de data 22 d’agost de 2013, amb 6 vots a favor dels grup municipals CDM, 
PP, IB-LLIGA, CxI i PSIB-PSOE, i 1 abstenció del grup municipal ExM.  
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 12 vots a favor dels grups municipals CDM, PP, IB-
LLIGA, CxI i PSIB-PSOE, i 1 abstenció del grup municipal ExM, acorda ratificar 
l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2013 de manifestar la 
voluntat de l’Ajuntament de Muro de procedir a la pròrroga del conveni  d’encomanda 
de gestió de recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers 
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entre el Consell de Mallorca i el nostre ajuntament, per dos anys més, es a dir, fins el 30 
de maig de 2016. 
 
8È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE RELATIVA A 
RETIRAR DELS ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS ELS DISTINTIUS O 
PLAQUES ON APAREIXIN EL NOMS DE PERSONES CONDEMNADES AMB 
SENTÈNCIA FERMA. 
 
Es dóna compte de la proposta del grup municipal PSIB-PSOE, dictaminada 
favorablement per la Comissió d’Administració i Personal de data 22 d’agost de 2013, 
amb quatre vots a favor corresponents als grups municipals CxI, PSIB-PSOE, IB-
LLIGA i ExM, i tres abstencions corresponents als grups municipals CDM i PP,  que 
literalment diu: 
 
<<Margalida Portells Sastre, portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament 
de Muro presenta la següent moció: 
 
1.- Retirar dels espais públics municipals els distintius o plaques on apareixin els 
noms de persones condemnades amb sentència ferma. 
 
Exposició de motius: 
 
En motiu dels esdeveniments d’aquests darrers mesos on hi ha hagut el tancament a la 
presó de persones de rellevància política. Entenem que quan es posa una placa és per fer 
un reconeixement públic a la persona i al partit que representa aquesta persona, pels 
esforços d’haver contribuït a la Comunitat. Per tant si una persona ha estat condemnada, 
no és un exemple a seguir pels ciutadans dels nostre poble. Per això entenem que 
s’haurien de retirar les plaques o distintius de tos els espais públics on surtin els noms 
de persones condemnades. 
 
Per tot l’exposat, 
 
Instam en aquest plenari a que faci públic la retirada dels distintius o plaques on 
apareixin el nom de persones que hagin estat condemnades. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Muro ACORDA: 
 
1.- Retirar dels espais públics municipals els distintius o plaques on apareixin els 
noms de persones condemnades amb sentència ferma.>> 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que s’abstendran per un fet. 
Una placa és inaugural. Si la persona fos condemnada d’il.legalitat per fets en aquella 
concreta obra votarien a favor de la retirada. Es tracta d’obra que s’ha fet amb els 
doblers de tots. 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que votaran en contra. Si la 
condemna fos per aquella obra em pareix bé. Entenem que no ho hem de canviar 
nosaltres. 
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El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que estam aquí per a 
canviar les coses. No és un homenatge a la persona? Ho podria entendre així si posàs 
“l’Ajuntament”. Es tracta d’una placa on li reten honors a la persona. Vaig presentar 
proposta concreta per la placa de la façana de l’Ajuntament, en aquest cas s’ha 
demostrat que una persona va fer ús fraudulent dels doblers. 
 
El Sr. batle diu que el grup municipal CDM votarà en contra. Forma part de la història. 
Retirar la placa és negar-nos a noltros mateixos. S’ha de tenir en compte la importància 
de les condemnes per unes i altres coses. Si la justícia hagués actuat amb celeritat aquest 
senyor no hi hagués estat, i tampoc hi hagués estat sense el suport d’altres. La 
inauguració la fa l’Ajuntament, no la persona. 
 
El Sr. Martí Siquier, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que es tracta de no 
retre homenatge a les persones que fan les coses malament. No volem canviar la 
història. Quan inhabiliten a una persona l’inhabiliten per a la política en general. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que es tracta del sentit moral de condemnar les coses mal 
fetes. No condemnau el condemnable. 
 
Es sotmet a votació la proposta  del grup municipal PSIB-PSOE i s’obté el següent 
resultat: 
 
Vots a favor: 3, dels grups municipals PSIB-PSOE i ExM. 
Vots en contra: 6, dels grups municipals CDM i PP. 
Abstencions: 4, dels grups municipals CxI i IB-LLIGA. 
 
Per tant, el Ple de l’Ajuntament rebutja la proposta del grup municipal PSIB-PSOE. 
 
9È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL EXM DE REBUIG A LA 
IMPLANTACIÓ OBLIGATÒRIA DEL DECRET SOBRE EL TRACTAMENT 
INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL) ALS CENTRES EDUCATIUS.   
 
Es dóna compte de la proposta del grup municipal ExM, que fou dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa d’Educació i Joventut de data 22 d’agost de 
2013, amb 6 vots a favor dels grups CDM, IB-LLIGA, CxI, PSIB-PSOE i ExM,  i 1 vot 
en contra del grup municipal PP; proposta que literalment diu: 
 
 
<<MOCIÓ PRESENADA PER ENTESA PER MURO (ExM) DE REBUIG A LA 
IMPLANTACIÓ OBLIGATÒRIA DEL DECRET SOBRE EL TRACTAMENT 
INTEGRAT DE LLENGÜES (TIL) ALS CENTRES EDUCATIUS. 
 
Davant l’aprovació per part del Govern de les Illes Balears del Decret 15/2013, de 19 
d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües (TIL) als centres 
docents no universitaris de les Illes Balears, entenent que: 
 
1.- Imposa impartir assignatures troncals en llengua anglesa sense una preparació 
prèvia adequada, ni per part dels alumnes no per part del personal docent, la qual 
cosa implicarà una minva en l’estudi del contingut específic en cada matèria i, en 
conseqüència, un endarreriment respecte a altres comunitats. 
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2.- Es fa una implantació precipitada, improvisada i generalitzada de l’ensenyament en 
anglès per part de professorat no preparat, sense materials adequats, en classes 
massificades i sense recursos específics. 
 
3.- S’exigeix el nivell B2 d’anglès per impartir classes en anglès, quan aquest nivell 
només capacita per mantenir converses de caire no formal segons el Marc europeu 
comú de referència per a les llengües, per fer classes en llengua anglesa és necessari 
el nivell C1 (per fer classes en llengua catalana sempre s’ha exigit el nivell C). 
 
4.- En cap moment s’ha valorat ni avaluat el nivell actual d’anglès de l’alumnat. Quan 
es diu que es vol millorar la seva competència en aquesta llengua estrangera és,  
precisament, perquè el nivell actual no és suficient. Com se suposa, doncs, que han de 
seguir classes no ja d’anglès, sinó de matèries troncals en anglès? 
 
5.- No s’ha escoltat en cap moment ni els tècnics ni els professionals de la matèria, ni 
tampoc s’han consultat els departaments didàctics ni la Universitat a l’hora d’elaborar 
aquest Decret per part de la Conselleria i, amb això, s’ha dictat una normativa 
incoherent amb un calendari d’aplicació inassumible, que ha creat desconcert i 
malestar als centres, farà augmentar les desigualtats dins les aules i impossibilitarà el 
tractament adequat de els diferents necessitats educatives dels alumnes. 
 
6.- Suposa un retrocés de la nostra llengua als centres i deixa sense efectes, per la via 
del Decret, la Llei 3/1986 de Normalització Lingüística de les Illes Balears (aprovada 
per tots els partits polítics), ja que en contradiu l’article 1, que estableix que s’ha 
d’assegurar el coneixement i l’ús progressius del català com a llengua vehicular en 
l’àmbit de l’ensenyament.  
 
7.- S’incrementarà la despesa econòmica que hauran d’assumir les famílies (que en 
molts casos viuen una crítica situació econòmica), ja que s’hauran de comprar llibres 
de text nous pel fet d’impartir-se les classes en llengües diferents a les dels actuals 
llibres de text, i deixarà de tenir efectivitat l’estalvi que suposen els projectes de 
reciclatge de llibres que hi ha a molts de centres, sense que aquesta qüestió estigui 
inclosa en el Decret. 
 
8.- La majoria dels pares tampoc no estan preparats per ajudar els fills en les 
assignatures que s’impartiran en anglès (matemàtiques, ciències socials, ciències 
naturals, etc). 
 
9.- Suposa un atac a la llibertat de les famílies que lliurement han escollit el centre  al 
que portaran als fills, valorant entre altres factors el projecte lingüístic que 
autònomament cada centre tenia implantat. 
 
Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament demana al govern Balear que es derogui el Decret 15/2013 
esmentat, ja que la seva aplicació en cap as ajudarà els alumnes de les escoles locals 
a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc possibilitarà l’aprenentatge de la 
llengua anglesa de forma adequada, ans als contrari, empitjorarà, de forma molt clara 
el seu aprenentatge en conjunt. 
 
2. Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears 
respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials. 
 
3. Instar al Govern Balear a elaborar una nova normativa, feta des del consens amb la 
comunitat educativa, que permeti que els alumnes finalitzin l’aprenentatge dominant 
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les dues llengües oficials i l’anglès, acompanyant aquesta mesura de la llibertat 
necessària que cada centre ha de tenir per establir el seu projecte lingüístic.>> 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que pensen que tot el que sigui 
millorar l’educació és bo. Votarem en contra. Els professors s’han format, han fet cursos 
de reciclatge. Es fa progressivament durant quinze anys. Si els al·lots superen als pares 
en la seva preparació ens pareix bé.  
 
La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que votaran a 
favor. La implantació es fa de manera precipitada, sense tenir en compte els recursos i 
els infants. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que votaran a favor. 
Es fa d’esquena a la comunitat educativa.  
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, dirigint-se al Sr. Juan Escalas, 
diu: vosaltres deis el que volen que diguin des de Palma. Vull que als infants els 
ensenyin els professors millors preparats. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que el pacte de progrés exigia el B-2 als professors.  
 
El Sr. Jaume Payeras diu que el B-2 no és suficient per a donar classes. El professorat hi 
estava d’acord, aquí ho heu fet d’esquenes. 
 
El Ple de l’Ajuntament aprova la proposta del grup municipal ExM, 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. 
 
10È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL IB-LLIGA PER REBUTJAR ELS 
ATACS DEL GOVERN BALEAR AL SECTOR EDUCATIU, I  PER DEMANAR 
UN REPLANTEJAMENT SOBRE EL TRACTAMENT DE LLENGÜES A 
L’ENSENYAMENT. 
 
Es dóna compte de la proposta del grup municipal IB-LLIGA, que fou dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa d’Educació i Joventut de data 22 d’agost de 
2013, amb 6 vots a favor dels grups CDM, IB-LLIGA, CxI, PSIB-PSOE i ExM,  i 1 vot 
en contra del grup municipal PP; proposta que literalment diu: 
 
<<MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IB-LLIGA DEL MUNICIPI DE 
MURO PER REBUTJAR ELS ATACS DEL GOVERN BALEAR AL SECTOR 
EDUCATIU, I PER DEMANAR UN REPLANTEJAMENT SOBRE EL TRACTAMENT 
DE LLENGÜES A L'ENSENYAMENT  
 
 Les escoles de les Illes Balears elaboren un projecte lingüístic propi aprovat 
pels respectius consells escolars dels centres. Aquests projectes lingüístics, 
integradors i de consens, han estat un avanç per aconseguir l'objectiu d'assoliment 
d'una competència lingüística adequada en les dues llengües oficials de la comunitat: 
català i castellà. La majoria de centres educatius vehiculen l'ensenyament de la 
llengua catalana perquè aquesta és la llengua pròpia de la nostra de la nostra terra i 
perquè és la llengua que en l'actual situació sociolingüística necessita un reforç per 
assolir l'objectiu de domini dels dos idiomes oficials. 
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 De cara al curs 2013-2014 la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 
obliga a canviar aquest model lingüístic i educatiu d'acord amb el Decret de 
Tractament Integrat de Llengües (T.I.L.) i en nom de la suposada “llibertat d'elecció”.  
Aquesta norma, lamentablement, s'ha aprovada sense el més mínim consens de la 
comunitat educativa (professorat, associacions de pares i mares, representacions 
sindicals, associacions professionals, Universitat…). El Decret TIL considera que les 
tres llengües objecte de tractament integrat (castellà, català i anglès) tenen la mateixa 
consideració i mereixen el mateix tractament escolar sense tenir en compte 
l'autonomia de centre, ni la capacitació del professorat, ni la predisposició 
sociolingüística de la barriada o poble i de l'entorn familiar. El Decret s'ha d'aplicar 
obligatòriament el proper curs escolar amb una evident improvisació i sense concretar 
cap major dotació de recursos humans, econòmics i materials (professorat de reforç, 
materials adaptats, auxiliars de conversa, etc...). A tot això, s'ha de sumar els efectes 
de la política de retalls amb recursos humans i econòmics que ve patint el món 
educatiu aquest darrers anys. 
 
 La improvisació, la manca de recursos, el plantejament que consideram 
equivocat i, sobretot, la urgència en el calendari, conduiran a dèficits pedagògics i 
deficiències educatives que en res ajudaran a esmenar el fracàs escolar que patim a 
les Illes i que en aquests moments no sembla preocupar al Govern de les Illes Balears. 
 
 Ens preocupa aquesta pressa en l’aplicació del Decret TIL perquè pot promoure 
un model educatiu segregador i discriminatori. Contràriament, fins ara, el model 
educatiu i lingüístic actual gaudia de l'adequat consens social i polític i havia demostrat 
bons resultats per la cohesió social i la integració durant els darrers anys de forta 
pressió migratòria i augment de població. Ens preocupa també que l’aplicació 
precipitada propicia la rebaixa de les hores de català, un increment de les hores en 
castellà i cap avanç de les hores en anglès. La implantació de l’anglès, tal com està 
previst, no sembla presentar a dia d’avui les mínimes garanties d’èxit, donat que el 
professorat illenc encara no està preparat per assumir aquesta tasca, per mor de la 
frissor i de la urgència en la aplicació immediata del Decret. Aquesta precipitació en la 
implantació del mateix anirà en contra de la qualitat en l’educació dels infants de les 
Illes, fet que tampoc inquieta gaire als actuals governants de les Balears. 
 

A dia d’avui, pocs alumnes podran adaptar-se a classes en anglès; una llengua 
que, per desgràcia, ni parlen, ni escriuen ni entenen amb la fluïdesa precisa. Per què 
tanta urgència? Els objectius que han de promoure el correcte aprenentatge de la 
llengua anglesa han de ser pedagògics, no poden ser mai econòmics, ni molt manco 
polítics (com sembla ser el rerefons de tot el que ens ocupa). Les presses son i seran 
males conselleres. L’elevat fracàs escolar que patim a Balears s’incrementarà amb 
l’entrada en vigor del Decret TIL, assolirem el contrari de l’objectiu que es pretén 
perseguir. A més, s’ha de tenir en compte que el canvi abrupte de llengua 
d’ensenyament impedirà l’estalvi econòmic que a dia d’avui suposen els projectes de 
reutilització de llibres, vigents a molts de centres escolars de les Illes, fet difícil 
d’assumir per moltes famílies balears amb membres a l’atur i amb fortes mancances 
econòmiques. 
  

Compartim i defensam l'objectiu d'avançar en el coneixement i l'ús de la llengua 
anglesa per part dels alumnes de les Illes Balears, entenem que ha de ser un element 
essencial en l’educació dels nostres nins i joves, però aquest aprenentatge s’ha 
d’assolir i potenciar de forma gradual, no ha de ser una imposició política forçada, 
creim que el Decret 15/2013, és una norma elaborada sense el consens necessari de 
tota la comunitat educativa i els agents socials.  

 
S’ha d’acabar amb aquest desvari, la raó i el seny han de triomfar en front a 
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l’obcecació d’alguns. Per evitar un vertader desastre educatiu el Decret TIL actual s’ha 
de derogar i/o ajornar en la seva aplicació, com a mínim fins el curs 2014-15; i en 
començar a aplicar-se el seu contingut, s’ha de fer de forma més gradual i assenyada. 
Així, el professorat tendrà temps per formar-se, l’alumnat s’anirà adaptant i hi haurà 
temps per elaborar als centres docents un Projecte Lingüístic que permeti la millora de 
la formació dels nostres fills i filles, i que sigui acceptat per tota la comunitat educativa, 
sense imposicions polítiques. 
 
Per aquests motius, el Ple de l'Ajuntament de Muro ACORDA: 
 
1. Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes Balears 
respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials. 
 
2. Instar al Govern de les Illes Balears a derogar el Decret 15/2013, de 19 d'abril, pel 
qual es regula el Tractament Integrat de Llengües als centres docents no universitaris 
de les Illes Balears. 
 
3. Instar al Govern Balear a elaborar una nova normativa, feta des del consens amb la 
comunitat educativa, que garanteixi la implantació gradual d'un model lingüístic a 
l'ensenyament que des de l'objectiu que els alumnes finalitzin l'aprenentatge dominant 
les dues llengües oficials i l'anglès, acompanyi aquesta mesura de la flexibilitat 
necessària que cada centre ha de tenir.>>  
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que la proposta és 
molt parescuda a la presentada pel grup ExM. Es fa de manera improvisada. L’aplicació 
de l’anglès no ha de ser en perjudici del català. No hi ha professors preparats. 
L’aplicació serà un fracàs. No es pot arraconar la llengua catalana, s’ha de consensuar i 
parlar-ne.  
 
El Sr. batle diu que està d’acord amb l’exposició. Els al·lots hauran de saber i aprendre 
en un moment o altre, abans de la universitat. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que les traduccions que 
s’han fet a la pàgina de l’IBANAT escarrufen. Són mesures absurdes i doiudes.   
 
La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que, com a mestra 
que és, no és que no es vulguin adaptar. És que no estam preparats. Ens haurien de 
donar un marge d’anys per a preparar-nos. És una implantació improvisada, 
desmesurada.  No ens varen convidar per a parlar-ne. 
 
El Ple de l’Ajuntament aprova la proposta del grup municipal IB-LLIGA, 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. 
 
11È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE  DE SUPORT ALS 
DOCENTS DE LES ILLES BALEARS. 
 
Es dóna compte de la proposta del grup municipal PSIB-PSOE, que fou dictaminada 
favorablement per la Comissió Informativa d’Educació i Joventut de data 22 d’agost de 
2013, amb 6 vots a favor dels grups CDM, IB-LLIGA, CxI, PSIB-PSOE i ExM,  i 1 
abstenció del grup municipal PP; proposta que literalment diu: 
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<<Margalida Portells Sastre, portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de 
Muro presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ DE SUPORT ALS DOCENTS DE LES ILLES BALEARS 

 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Des de l’inici d’aquesta legislatura els actuals gestors de la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Universitats estan utilitzant la figura del personal docent com a arma per 
justificar algunes de les retallades econòmiques i de drets que s’han produït en el 
sector educatiu, així com també alguns dels canvis de model de caire merament 
ideològic que actualment ja són patents. 
 
No obstant això, des d’aquest grup parlamentari s’ha intentat presentar iniciatives 
adreçades a la valoració d’aquesta figura que consideram bàsica en el sosteniment del 
sistema educatiu. 
 
El dia 27 de setembre de 2011, a iniciativa del Grup Parlamentari Socialista, el Ple del 
Parlament va aprovar una proposició no de llei que instava el govern a reforçar i 
valorar el paper del professorat en la societat, però un any més tard, el 13 de 
novembre de 2012, ens vam veure obligats a haver de demanar en el plenari el 
compliment d’allò que s’havia aprovat, no només per unanimitat de tots els grups, sinó 
també de manera consensuada atès que el darrer punt fins i tot va ser introduït pel 
Grup Popular, punt que demanava que, en la mesura de la disponibilitat 
pressupostària, el Govern promouria campanyes de sensibilització de la tasca docent. 
 
Enfora d’això, el que ha fet el Govern de les Illes Balears durant aquest temps han 
estat passes per afavorir no el prestigi i valoració, sinó tot el contrari, i tant en seu 
parlamentaria com també en els mitjans de comunicació.  
 
Frases com que el professorat, sobretot de secundària, fa poques hores de feina, que 
tenen moltes vacances o que agafen molts dies de lliure disposició i baixes mèdiques 
han estat a l’ordre del dia en aquests més de dos anys ja de govern, però les darreres 
acusacions d’adoctrinar l’alumnat, sense aportar cap prova que ho justifiqui, ja ha estat 
la gota que ha fet vessar el tassó de la seva paciència i ha ocasionat una resolució de 
la Junta de Personal Docent no Universitari que s’ha vist en la necessitat de sortir a 
defensar aquests treballadors i treballadores de l’ensenyament i a rebutjar l’actitud tant 
del PP com de la pròpia consellera d’Educació en relació a la seva feina, tal com es va 
poder apreciar a la Comissió d’Educació del Parlament de les Illes Balears de dia 13 
de juny on, fins i tot, es van citar el nom concret d’algun professional. 
 
Per tot l’exposat, El Ple de l’Ajuntament de Muro  ACORDA: 
 
1.- L’Ajuntament de Muro manifesta el seu total suport als docents de les nostres illes 
en el desenvolupament de la seva funció. 
 
2.- L’Ajuntament de Muro rebutja qualsevol manifestació pública que pretengui 
criminalitzar i denigrar els docents de les Illes Balears, especialment aquelles que 
provenen de responsables polítics o alts càrrecs públics.>> 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que estan a favor del 
professorat. L’educació s’ha convertit en política. Votarem en contra.  
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El Ple de l’Ajuntament aprova la proposta del grup municipal PSIB-PSOE , 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. 
 
12È.-  APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT 09/2013, DE CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 
 
Vista la memòria de la batlia proposant modificacions de crèdits dins del Pressupost de 
la Corporació. 
 
Atès que es considera d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se 
fins l’exercici següent sense pertorbar els interessos municipals. 
 
Vist l’informe d’intervenció informant favorablement la proposta. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 22 
d’agost de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA) i 6 abstencions (CxI, 
PSIB-PSOE i ExM), acorda: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient núm.09/2013, de crèdits extraordinaris, en 
els següents termes: 
 

1. Partides del pressupost de despeses a què afecta l’expedient: 
 

Aplicació 
Pressupostària Descripció Consignació 

anterior Augment Consignació 
definitiva 

325 Aula d’Adults    
325.62515 Mobiliari Aula d’Adults 0,00 7.000,00 7.000,00 
325.62611 Equips informàtics Aula 

d’Adults 
0,00 20.418,92 20.418,92 

430 Administració General 
turisme i comerç 

   

430.62326 Maquinària, instal.lacions 
i utillatge turisme 

0,00 1.445,36 1.445,36 

431 Comerç    
431.62327 Maquinària, instal.lacions 

i utillatge comerç 
0,00 840,03 840,03 

TOTALS . . . 0,00 29.704,31 29.704,31 
 

2. Recursos amb què s’ha de finançar la modificació de crèdit: 
 

Mitjançant baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no compromeses: 
 

Aplicació 
Pressupostària Descripció Consignació 

anterior Baixes Consignació 
definitiva 
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211.16000 Seguretat Social 576.884,42 2.704,31 574.180,11 
324.13100 Retrib. personal laboral 

temporal 
34.941,18 27.000,00 7.941,18 

TOTALS . . . 611.884,42 29.704,31 582.121,29 
 
SEGON. Exposar-ho al públic en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, durant un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que preveu l’article 
169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que se aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Cas que no se’n presentin, s’entendrà 
aprovat definitivament. 
 
13È.-  APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT 10/2013, DE SUPLEMENTS 
DE CRÈDIT 
 
Vista la memòria de la batlia proposant modificacions de crèdits dins del Pressupost de 
la Corporació. 
 
Atès que es considera d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se 
fins l’exercici següent sense pertorbar els interessos municipals. 
 
Vist l’informe d’intervenció informant favorablement la proposta. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de Comptes i Hisenda de dia 22 
d’agost de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA) i 6 abstencions (CxI, 
PSIB-PSOE i ExM), acorda: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient núm.10/2013, de suplement de crèdits, en els 
següents termes: 
 

1. Partides del pressupost de despeses a què afecta l’expedient: 
 

Aplicació 
Pressupostària Descripció Consignació 

anterior Augment Consignació 
definitiva 

432.22609 Activitats culturals i 
esportives 

70,00 5.000,00 5.070,00 

011.35200 Interessos  5.000,00 15.000,00 20.000,00 
TOTALS . . . 5.070,00 20.000,00 25.070,00 

 
2. Recursos amb què s’ha de finançar la modificació de crèdit: 

 
Mitjançant baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no compromeses: 
 

Aplicació 
Pressupostària Descripció Consignació 

anterior Baixes Consignació 
definitiva 
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173.62318 Condicionament zona 
dunar 

3.000,00 3.000,00 0,00 

211.1600 Seguretat social 574.180,11 17.000,00 557.180,11 
TOTALS . . . 577.180,00 20.000,00 577.080,11 

 
 
SEGON. Exposar-ho al públic en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació i al Butlletí 
Oficial de les Illes Balears, durant un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que preveu l’article 
169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que se aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Cas que no se’n presentin, s’entendrà 
aprovat definitivament. 
 
14È. - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 2012. 
 
Atès el Dictamen de la Comissió de Comptes i Hisenda, de dia 22 d’agost de 2013, i 
que durant el període d’exposició al públic no s’han formulat objeccions ni 
observacions, el Ple de l’Ajuntament, amb 10 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA i CxI) 
i 3 abstencions (PSIB-PSOE i ExM), acorda: 
 
Aprovar el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2012. 
 
15È.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST 
 
La interventora, de conformitat amb allò que estipula la base 5a de les bases 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 25 
d’abril de 2013. 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
   

PREVISIONS 
INICIALS 

PREVISIONS 
DEFINITIVES 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

RECAPTACIÓ 
NETA 

11.280.450,00 € 11.453.525,83€ 10.295.307,43€ 3.256.566,53€ 
 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 
CRÈDITS INICIALS PREVISIONS 

DEFINITIVES 
OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 
NETES 

PAGAMENTS 
REALITZATS 

11.280.450,00 € 11.453.525,83€ 5.986.271,30€ 5.920.742,01€ 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat. 
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16È.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA I 
INTERVENCIÓ SOBRE 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 
 
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, dóna compte de la realització de l’informe referit a la 
situació a 30 de juny de 2013, remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques dia 1 de juliol de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat. 
 
MOCIÓ D’URGÈNCIA  
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la 
moció d’urgència que literalment diu: 
 
<<Margalida Portells Sastre portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 
Muro presenta la següent moció: 

 
ASSUMPTE: SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha incoat expedients 

disciplinaris als directors de diversos centres de secundària de la nostra comunitat, els 
consells escolars dels quals havien aprovat un projecte lingüístic d'acord amb el 
Decret de  Tractament Integrat de Llengües, però que segons observacions de la 
inspeccció educativa no s'ajustaven a les instruccions dictades el 9 de maig. Aquest 
expedient comporta la suspensió de les funcions de directors i del sou durant tres 
mesos tal com es desprèn del comunicat emès per la pròpia conselleria. 

  
Aquesta actitud de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats és 

intolerable, perquè significa l'eliminació de la participació activa dels Consells Escolars 
en els seus projectes pedagògics i vulnera l’autonomia dels centres.  

 
Amb aquesta actitud, l’administració educativa de les Illes Balears provocarà 

més crispació en els centres i un augment de la conflictivitat pel proper curs, tot molt 
lluny del que necessiten les aules per lluitar contra el fracàs escolar. En el segle XXI 
no es poden tolerar aquest tipus de pràctiques. 

 
Bona part de la societat ha expressat la seva preocupació i el seu rebuig envers 

la ruptura del consens educatiu. El Govern de les Illes Balears té la responsabilitat 
d’escoltar els professionals i la resta de membres de la Comunitat Educativa, que els 
han advertit que l’aplicació del TIL, amb les condicions d’improvisació amb les que es 
vol iniciar, només generarà més fracàs escolar i un increment de les desigualtats 
entre aquells alumnes que es puguin pagar les classes de repàs i els que no -tant 
d’anglès com de les matèries no lingüístiques que s’han d’impartir en anglès-. 
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És per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Muro 
presenta la següent 

 
MOCIÓ 
 
1 – L’Ajuntament de Muro manifesta el seu suport i la seva solidaritat amb la 

comunitat educativa, que ha expressat el seu rebuig envers el decret de Tractament 
Integral de Llengües del Govern de les Illes Balears.  

 
2 – L’Ajuntament de Muro insta el Govern de les Illes Balears que torni enrere 

els expedients disciplinaris imposats als directors dels centres Ramis i Ramis, Cap de 
Llevant i Pasqual Calbó de Maó.  

 
3 – L’Ajuntament de Muro insta el Govern de les Iles Balears a que els nous 

projectes que es vulguin aplicar en els centres educatius es facin sense precipitacions 
i de manera consensuada amb aquells sectors que els han de portar a terme i amb 
aquells que s’han de veure afectats.  

 
4 – L’Ajuntament de Muro insta el Govern de les Illes Balears a derogar el 

Decret de Tractament Integrat de Llengües i a seurer-se a dialogar i elaborar, sense 
precipitacions i amb els recursos humans i econòmics necessaris, una nova norma 
consensuada amb la comunitat educativa, que reforci l’aprenentatge d’una llengua 
estrangera en els centres educatius sense que això vagi en detriment de la llengua 
catalana, pròpia de les Illes Balears, que s’utilitza com a llengua vehicular del nostre 
sistema educatiu. >> 

 
 

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que s’han de respectar les 
decisions de la direcció pel que fa als tres expedients disciplinaris. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que això és el que ell deia 
en aquell moment que passaria quan va presentar la moció d’urgència de rebuig a la Llei 
Wert. Ara s’han obert tres expedients disciplinaris. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que desconeix el 
que ha passat. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que les normes s’han de complir. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que una norma injusta no tens el deure de seguir-la. 
 
El Sr. batle diu que hi ha punts de la moció que no tenim informació. Volem estudiar-la.  
 
Es sotmet a votació la declaració de la urgència de la moció, i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: 6, dels regidors dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE, i ExM. 
Vots en contra: 7, dels regidors dels grups municipals CDM, PP, IB-LLIGA. 
 
Requerint-se el vot favorable de la majoria absoluta dels membres, 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; al no haver-se obtingut l’esmentada majoria es rebutja la 
declaració de la urgència de la moció. 
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17È.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que hi ha una fase de dos 
anys de desgovern. Al Carrer Joan Palau hi ha un clot fa dos mesos. A la plaça Major 
varen morir arbres, el que varen sembrar es mort.  Els bancs de la placeta del camí de 
ses Barraquetes es troben en mal estat. A la zona empedrada hi ha cotxes aparcats 
durant la nit, amb taques d’oli. El ban de protecció civil es una improvisació. Pel que fa 
a l’expedient de concessió d’espais per a jocs infantils, el dia 23 de juliol feim les bases, 
el cànon anirà en funció de l’ocupació real. Els pals del paperí de la plaça Major han 
estat fins fa poc. Els chiringuitos de Platja de Muro, n’hi ha dos o tres de tancats, és una 
infracció molt greu deixar de prestar el servei. S’hauria de fer instància per a fer net el 
torrent de Muro. Entre vosaltres hi ha desorganització, cas de les festes de Capellans i el 
sopar de Son San Martí. Denunciam la festa que es va fer a Platja de Muro, i demanam 
la dimissió del Sr. Nadal Muñoz. Són despropòsits, la platja fa empegueir. Governau 
d’esquena als ciutadans.  
 
El Sr. batle diu que el poble no està sempre perfecte. El clot al carrer hi posarem remei. 
Pel que fa als arbres de la plaça Major, s’ha fet un seguiment any rere any, s’han de 
controlar i cuidar. Els bancs de ses Barraquetes, vareu dir els bancs del convent, si veus 
qualque cosa no esperis al Ple. Pel que fa als cotxes de l’empedrat et don la raó, he 
donat ordres. En relació als plecs dels jocs infantils, hi ha zones ocupades des de fa 
anys; s’ha decidit treure a concurs públic donat que hi ha més sol·licitants. Els pals del 
paperí de la plaça Major els duen de la plaça a Capellans i viceversa. Els chiringuitos, 
l’adjudicació va acabar quan va acabar, varem accelerar i es varen adjudicar al mes de 
maig. S’ha de treure la llicència d’activitat. El torrent aniré a veure’l, s’ha de fer petició. 
Pel que fa el tema de la barrera del cos, pensava que obria la policia. S’ha de veure com 
es pot potenciar, farem reunió. Si hi ha sopars a altres llocs tothom és lliure d’anar a una 
banda o a l’altra. No hi estic conforme amb la festa a Platja de Muro. Em vaig enterar i 
no se m’havia venut així, pensava era una festa chill-out.  
 
El Sr. Rafel Gelabert demana que comparegui el cap de policia per explicar la 
intervenció a un accident, amb una caiguda d’una persona davant un bar. Els policies 
varen dir que no eren taxi de ningú. Qui eren els policies de torn divendres vespre a 
prop de les dotze? Pel que fa a les manifestacions dels policies, hem de donar auxili. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que va anar a 
un balneari de Platja de Muro, i no es senyalitzen els carrers sense sortida. He sentit 
queixes de molèsties d’un ca que lladra molt al vespre, devora sa Rectoria. Com es 
gestiona el tema de les taules i cadires que es deixen quan es fa festa? Es fa seguiment? 
Tenc entès que no s’han tornat unes taules. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que si s’han tancat 
chiringuitos s’ha d’aplicar la norma, i que s’ha de controlar si hi ha subcontractació. Pel 
que fa a la seguretat a Capellans, si priven l’entrada, a càrrec de qui són? No hi ha 
sistema per a dir tu sí pots entrar i tu no. 
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que a Capellans es 
produeixen embotellaments. Varem haver de posar guàrdia de seguretat, tres guàrdies. 
La cosa ha anat més tranquil·la. No es deixa passar quan està ple.  
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El Sr. Martí Siquier diu que hi ha hagut queixes, hi ha d’haver seguretat reglada amb 
uns principis. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que la seguretat la paga l’Ajuntament. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que no hi ha dutxes a Capellans, demana dutxes. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que pel que fa al tema de 
seguretat a Capellans demanaria un estudi tècnic del Sots-inspector. Diu que n’ha fets i 
no l’han escoltat mai. Diu que vol fer un suggeriment: quan es fa comissió informativa 
s’ha d’estar molt al tant amb les paraules que s’empleen. Vaig fer pregunta relativa al 
camí de ses Barraquetes. Després es va escampar que s’havia fet batuda perquè jo ho 
havia denunciat. No tenc poder per a moure batuda de la guàrdia civil. Pel que fa a la 
festa a Platja de Muro: Estava assabentada la policia? Va fer informe desfavorable? 
 
El Sr. batle diu que no se li va demanar cap informe a la policia. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que sempre s’ha fet comissió informativa informant als 
regidors quan es fa festa. 
 
El Sr. Nadal Muñoz diu que la idea surt d’un particular. L’Ajuntament participa per a 
protegir la zona dunar. No era la idea, no s’esperava la magnitud de la festa, ni el mateix 
promotor. Va ser festa electrònica, no és el nostre model turístic. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que el camí de ses Barraquetes està ple de clots. Pel que fa al 
tema del TIL, deis que els mestres adoctrinen. Creus que si fos així tendrien majoria 
absoluta? És un absurd dir això. Tema de les instàncies d’arreglar coses: al carrer 
Doctor Oliver núm. 12 hi ha una comporta que tira aigua. Què va passar amb els 
gegants a Alaró? No varen assistir. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA,  diu que hi va haver 
error de comunicació. Va faltar una confirmació, ara utilitzam wattsapp. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana com així sempre s’havia comptat amb l’Associació de 
Capellans per a les festes, i enguany no.  
 
El Sr. Jaume Payeras diu que quan fa una intervenció a una Comissió Informativa la fa 
com a representant d’ExM dins el consistori, en cap cas és una intervenció personal.  
 
El Sr. Nadal Muñoz diu que l’Associació de Capellans té la potestat per a decidir i 
participar en les festes. El sopar a la fresca es va posar al programa de festes, es varen 
apuntar dues-centes noranta-cinc persones. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu: tenc la informació que quan els vareu demanar ja teníeu el 
programa fet. Quan pensau tornar a engegar l’Agenda Local 21? Intentaria agafar les 
associacions, és un pont per a saber el que pensa la gent. 
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Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
10’15 hores del dia 26 d’agost de 2013, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 
 


