
ACTA NÚM. 8 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL DIA VINT-I-SET D’OCTUBRE DE  DOS MIL CATORZE

ASSISTENTS

Martí Fornés Carbonell, batle-president
Juan Escalas Noceras,  1r tinent de batle 
Miquel Porquer Tugores, 2n tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennasar, 3r tinenta de batle.
Antoni Riutort Carbonell, 4t tinent de batle
Nadal Muñoz Llompart, regidor 
Antoni Serra Sastre, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Maria Perelló Cladera, regidora
Agustín Martínez Sánchez, regidor
Martí Siquier Sastre, regidor
Margalida Portells Sastre, regidora
Jaume Payeras Serra, regidor

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 27 d’octubre de 2014 es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió ordinària.

Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí,
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta la mateixa essent la mateixa
hora, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1R.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25.08.14,
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 29.09.14).  

L’acta de la sessió ordinària de 25 d’agost de 2014 s’aprova per unanimitat.

L’acta de la sessió extraordinària de 29 de setembre de 2014 s’aprova per unanimitat.

2N.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 24/2014

Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres
de 20 d’octubre de 2014:

FETS
 

 a) En data 8 d’abril de 2014 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció
d’obres  per  l’existència  d’una  presumpta  infracció  urbanística  a  la  parcel·la  84  del
polígon  3  de  Muro,  consistent  en  “canvi  de  forjat  de  dues  cobertes  inclinades  de
l’edificació existent d’uns 59 M2 en total, sense llicència municipal. En l’esmentada acta
es constata que la propietària de la parcel·la son MARGALIDA RAMIS LLOMPART
amb  DNI:  41.365.318-W  amb  domicili  al  carrer  Lluna  9-2º  de  Palma  (07005),  i
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CATALINA RAMIS LLOMPART amb DNI:  41.383.442-W, amb domicili  al  carrer
Joan Colom Agustí 64 de Arenys de Mar (08350); es constata que el constructor de les
obres es el Sr. JAUME FONT GUAL amb DNI: 41.524.864-C, amb domicili al carrer
Edison 5 de Muro.

A l’acta es constata que les obres estan acabades fa uns 15 dies.

b) En data 14 d’abril de 2014 es va dictar Decret de Batlia iniciant el procediment de
restabliment  de  la  legalitat  urbanística  i  el  sancionador  i  es  va  notificar  els
interessats.

A la  redacció del esmentat  Decret  s’ha detectat  un error material  els  apartats  2 i  3,
consistent  em una  errònia  transcripció  de  la  infracció  que  no  es  correspon  amb  la
descrita a l’acta del zelador municipal.

c) En data 12 de maig de 2014 es va dictar nou Decret de Batlia on es varen rectificar
els errors materials detectats al Decret de data 14 d’abril de 2014; aquest nou decretat va
ser notificat els interessats.

d) En data 13 de maig de 2014, el zelador municipal va informar de que la Sra. Catalina
Ramis  Llompart  havia sol·licitat  llicencia  d’obres per legalitzar  les obres objecte  de
l’expedient, en conseqüència l’instructor del expedient acordar, en data 14 de maig de
2014,  la  suspensió  de  l’expedient  sancionador  durant  el  temps  que  es  tramita  la
llicencia.

e) En data 28 de maig de 2014, la Sra. Caterina Ramis Llompart i la Sra. Margalida
Ramis  Llompart,  presentaren  escrit  d’al·legacions  a  l’obertura  de  l’expedient
sancionador. (R.E.M.; 1211).

f) La Junta de Govern Local en sessió ordinària, de data 16 de Juny de 2014, atorga a les
interessades  la llicencia 84/2014 de legalització de substitució de cobertes a habitatge
unifamiliar aïllat.

g) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 18 d’agost de 2014 valora les
obres en 15.906,56 euros.

h) En data 27 d’agost de 2014 es va dictar per l’instructor Proposta de resolució del
expedient sancionador.

i) En data 25 de setembre de 2014, el constructor D. JAUME FONT GUAL va formular
al·legacions a la Proposta de resolució, al·legant que una part de la valoració efectuada
per l.’arquitecte tècnic municipal estava compresa dins la llicencia 183/2013.

j) L’arquitecte tècnic municipal al seu informe de data 29 de setembre de 2014,  admet
les al·legacions  presentades per el constructor i procedeix a la modificació de la seva
valoració inicial, fitxant-la de forma definitiva en 13.045,83 euros. 

k) vist l'informe del assessor jurídic, de data 1 d’octubre de 2014 on s'indica que
l'import  de la  sanció s'ha  d'ajustar  a la  nova valoració efectuada  pel tècnic
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municipal i  elevar aquesta  proposta a l'òrgan competent per a  la resolució  de
l'expedient.

FONAMENTS DE DRET

a. D’acord a la disposició transitòria novena de la Llei 2/2014, d’ordenació i us del
sol de les Illes Balears, al present procediment li es d’aplicació la Llei 10/1990.

b. 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.

c. 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.

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

e. A l’Informe de l’arquitecte  tècnic municipal,  de 29 de setembre  de 2014, es
valoren  les  obres  realitzades,  que  ascendeixen  a  13.045,83  euros.  En
conseqüència, la sanció aplicable és una multa del 5% de 13.045,83 euros, és a
dir, 652,29 euros.

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

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

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

Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19  del
Decret  14/1994  i  l’article  35  de  la  Llei  de  disciplina  urbanística,  la  Comissió
informativa   d`Urbanisme  i  Obres,  per  unanimitat,  emet  dictamen  favorable  sobre
l`adopció pel Ple del següent acord:
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1) Imposar  amb caràcter  solidari  a  la  Sra.  CATALINA RAMIS LLOMPART amb
DNI: 41.383.442-W, i  a la  Sra.  MARGALIDA RAMIS LLOMPART amb DNI:
41.365.318-W,  en  qualitat  de  propietàries/promotores,  com a  responsables  d’una
infracció urbanística qualificada de greu, havent procedit  a la seva legalització,  i
consistent  en canvi  de forjat  de dues  cobertes  inclinades  de l’edificació  existent
d’uns 59 M2 en total; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 84 del polígon
3 del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 652,29 euros.

2) Imposar  al  Sr.  JAUME FONT  GUAL  amb  DNI:  41.524.864-C,  en  qualitat  de
constructor,  com  a  responsable  d’una  infracció  urbanística  qualificada  de  greu,
havent procedit a la seva legalització, i consistent en canvi de forjat de dues cobertes
inclinades de l’edificació existent d’uns 59 M2 en total; sense llicència municipal
d’obres, a la parcel·la 84 del polígon 3 del terme municipal de Muro, la sanció de
multa de 652,29 euros.

3) Notificar la resolució definitiva als interessats

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

1.- Imposar  amb caràcter  solidari   e la Sra. CATALINA RAMIS LLOMPART amb
DNI:  41.383.442-W,  i  la  Sra.  MARGALIDA  RAMIS  LLOMPART  amb  DNI:
41.365.318-W  ,  en  qualitat  de  propietàries/promotores,  com  a  responsables  d’una
infracció  urbanística  qualificada  de  greu,  havent  procedit  a  la  seva  legalització,  i
consistent en canvi de forjat de dues cobertes inclinades de l’edificació existent d’uns
59 M2 en total; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 84 del polígon 3 del
terme municipal de Muro, la sanció de multa de 652,29 euros.

2.-  Imposar  al  Sr.  JAUME FONT GUAL amb  DNI:  41.524.864-C,  en  qualitat  de
constructor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, havent
procedit a la seva legalització, i consistent en canvi de forjat de dues cobertes inclinades
de l’edificació existent d’uns 59 M2 en total; sense llicència municipal d’obres, a la
parcel·la 84 del polígon 3 del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 652,29
euros.

3.-  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.

4.- 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
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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.-  CESSIÓ  A  L’AGÈNCIA  BALEAR  DE  L’AIGUA  I  DE  LA  QUALITAT
AMBIENTAL  DE  L’ÚS  DE  LES  ESTACIONS  DE  BOMBEIG  D’AIGUA
RESIDUAL (EBARS).

Vist  l’acord  del  Ple  de  l’Ajuntament  de  data  28  d’octubre  de  2013  relatiu  a
l’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l’Agència
Balear  de  l’Aigua  i  de  la  Qualitat  Ambiental  per  dur  a  terme  una  sèrie
d’actuacions a les instal·lacions que conformen la xarxa de sanejament sites  al
nucli urbà de Platges de Muro al terme municipal de Muro.

De  conformitat  amb  la  clàusula  segona,  B),  1)   de  l’esmentat  conveni  que
literalment diu:

<<B) L’Ajuntament de Muro, mitjançant la firma d’aquest conveni s’obliga a:

1)  Cedir, a l’Agència Balear  de l’Aigua i  de la Qualitat Ambiental, en escriptura
pública, l’ús de les següents estacions de bombeig  d’aigua residual ( EBARs )
denominades:

 EBAR Gaviotas

 EBAR Cibollar

 EBAR principal

 EBAR Can Macià

 EBAR Pins

 EBAR Albufera Park

 EBAR Ses Salines

Ubicades a Platges de Muro del terme municipal de Muro, i que figuren a
l’annex 2.

Aquestes cessions  d’ús estaran condicionades  als corresponents certificats
urbanístics municipals, així  com a les  autoritzacions preceptives que siguin
necessàries.>>

Una vegada emesos, amb data 17 de setembre de 2014, els corresponents certificats
urbanístics municipals corresponents a EBAR Gaviotas,  EBAR Cibollar,  EBAR
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Principal, EBAR Can Macià, EBAR Pins, EBAR Albufera Park, i zona destinada a
Càmera de Claus.

Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió d’Administració i
Personal de data 23 d’octubre de 2014.  

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1r.-  Cedir, a l’Agència Balear  de l’Aigua i  de la Qualitat Ambiental,  mentre  sigui
vigent el  conveni de col·laboració per al manteniment de  les  infraestructures  que
conformen la xarxa de sanejament i depuració ubicades a Platja de Muro, l’ús de
les següents estacions de bombeig d’aigua residual ( EBARs ) denominades:

 EBAR Gaviotas

 EBAR Cibollar

 EBAR principal

 EBAR Can Macià

 EBAR Pins

 EBAR Albufera Park

2n.- Cedir l’ús de la zona destinada a albergar una càmera de claus de la xarxa de
sanejament  d’aigües  residuals,  localitzada  en  SU-10  ò  Polígon  7  i  16  del  Pla
General de Muro, que ocupa espai quadrangular, amb una extensió de 174’89 m2.

3r.-  Facultar el Sr. batle per a la formalització de la pertinent escriptura pública
de cessió d’ús.

4t.-  Comunicar el  present acord a l’Agència Balear de l’Aigua i  de la  Qualitat
Ambiental per al seu coneixement i als efectes oportuns.

4T.-  REVOCACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE L’ASSOCIACIÓ
FOMENT DE CULTURA DE L’ÚS DE LOCAL DEL PRIMER PIS DE L’EDIFICI
MUNICIPAL DEL CARRER JOAN CARLES I, NÚM. 44, 1R. PIS. 

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de juny de 2010 relatiu a la cessió
gratuïta  i  en precari  a  l’Associació  Foment  de Cultura de Muro, amb CIF G-
07130792, de l’ús del local del primer pis de l’edifici del Carrer Joan Carles I,
núm. 44, per a desenvolupar una sèrie d’activitats que reportin un benefici a la
col·lectivitat i sense ànim de lucre.

De conformitat  amb l’establert  a l’apartat  segon de l’esmentat acord, que literalment
diu:

<<Segon . La cessió és en precari, subjecta a les següents condicions:
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1.-  El  local  haurà de ser destinat  a les activitats pròpies de l’Associació culturals i
esportives,  exclòs  en  tot  cas  l’ànim  de  lucre,  i  quedarà  lliure  i  a  disposició  de
l’Ajuntament en el termini d’un mes des que es rebi la notificació de la resolució del
Plenari de la Corporació en aquest sentit.>>

Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 27 d’octubre de 2014 ha
estat  aprovat  el projecte  de  canvi  d’ús  d’edifici  existent,  per  a  convertir  en  arxiu
municipal i sala polivalent al Carrer Joan Carles I, núm. 44, i donat l’inici imminent de
les corresponents obres. 

Vist el dictamen favorable emès amb sis vots a favor dels grups municipals CDM, PP,
IB-LLIGA, CxI i, PSIB-PSOE, i una abstenció del Sr. Jaume Payeras (ExM) per causa
legal d’abstenció.

El Ple de l’Ajuntament,   amb sis vots a favor dels grups municipals CDM, PP, IB-
LLIGA, CxI i,  PSIB-PSOE, i una abstenció del Sr. Jaume Payeras (ExM) per causa
legal d’abstenció.

1r.- Revocar la cessió gratuïta i en precari a l’Associació Foment de Cultura de Muro,
amb CIF G-07130792, de l’ús del local del primer pis de l’edifici del Carrer Joan Carles
I, núm. 44.

2n.- El local haurà de  quedar lliure i a disposició de l’Ajuntament en el termini d’un
mes des de la notificació del present acord.

3r.-  Notificar  el  present  acord  a  l’interessat  per  al  seu  coneixement  i  als  efectes
oportuns.

5È-  APROVACIÓ  DE  LES  PLURIANUALITATS  D’ADQUISICIÓ  DE  LA  NAU
SENSE ÚS DEFINIT A CTRA. DE MARJALS, S/N.

El Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu del  grup municipal  CxI,  diu que estan en contra  de
l’adquisició.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, demana per què es diu nau
sense ús definit quan es pretén destinar a la brigada.

El secretari diu que en aquest moment es tracta de nau sense ús definit, l’Ajuntament ho
destinarà una vegada adquirit.

El  Sr.  batle  diu que es  podrà destinar  a  emmagatzemar  diferents  estris.  El  bàsic  és
centralitzar la brigada però no s’exclou altre ús.  

Es dóna compte de  la proposta de batlia que literalment diu:

<<PROPOSTA  DE  BATLIA  RELATIVA  A  L’APROVACIÓ  DE  LES
PLURIANUALITATS  D’ADQUISICIÓ  DE  LA  NAU  SENSE  ÚS  DEFINIT  A
CTRA. DE MARJALS, S/N.

Es  presenta  proposta  d’adquisició  d’un  bé  immoble,  referència  catastral
4796203ED0949N0001OY, destinat a la Brigada Municipal.
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Dia 14 d’octubre de 2014 l’arquitecte tècnic municipal firma memòria justificativa de
necessitat o conveniència de l’adquisició, fi o fins a què pretén destinar-se l’immoble.

Dia 8 d’octubre de 2014 el secretari emet informe sobre el procediment en l’expedient
d’adquisició onerosa d’un bé immoble, nau industrial sense ús definit a la carretera de
Marjals s/n.

L'autorització per  a assumir, dins de  certes  condicions i fins  a  determinats límits,  
les  despeses  de  caràcter plurianual és  una  de les excepcions al  principi d'anualitat,
permesa per la mateixa naturalesa de les despeses o de les necessitats que amb ella es
tracten d'atendre. 

L'art.  174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals  estableix que es poden adquirir  compromisos de
despeses  amb caràcter plurianual sempre que  la  seva execució s'iniciï en  el  propi
exercici i que, a més, es trobin algun dels casos següents (art. 174.2 del TRLHL): 

a) Inversions i transferències de capital. 

b) Els altres contractes i els de subministrament, de consultoria, d'assistència tècnica i 
científica,  de  prestació de  serveis,  d'execució  d'obres de  manteniment i de 
arrendament d'equips  no habituals de  les entitats locals,  sotmesos  a les 
normes  del R.D.L. 2/2000 de  16  de  juny,  pel qual  s'aprova  el text refós  de 
la Llei de contractes de les administracions públiques,  que no puguin ser estipulats 
o resultin antieconòmics per un any. 

c) Arrendaments de béns immobles. 

d) Càrregues financeres dels deutes de l'entitat local i dels seus organismes autònoms. 

e)  Transferències corrents que  derivin  de convenis subscrits per les 
corporacions locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre. "

Per  als supòsits compresos en les lletres a)  b)  i  e),  s'estableixen  límits i el 
nombre d'anualitats no  podrà excedir de  quatre  en tots els supòsits,  llevat  d'acord 
plenari exprés de modificació. 

El nombre d'exercicis a què es poden aplicar les despeses referides en els paràgrafs a),
b) i e) de l'apartat anterior no serà superior a quatre. Així mateix, en els casos inclosos
en  els paràgrafs a)  i  e),  la  despesa  que s'imputi a cadascun  dels exercicis futurs
autoritzats no podrà excedir de la quantitat que resulti d'aplicar al crèdit corresponent de
l'any en  què  l'operació es  va  comprometre els següents percentatges:  en  l'exercici
immediat següent,  el 70 per cent;  en el segon exercici, el 60 per cent,  i en el tercer i
quart, el 50 per cent.

La  proposta de  despesa es troba compresa en  el  supòsit a) citat  en  l'article 
anterior,  i per  tant,  segons el  parer  d'aquesta  intervenció,  si està subjecta  als límits
definits en  l'article 174.3 del TRLRHL.:
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No  obstant  això per  acord exprés del  Ple es podrà  ampliar  el 
nombre d'anualitats, d'acord amb el que disposa l'art. 174.5 del TRLRHL. 

Per tot això, propòs al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Aprovar el compromís de despeses amb caràcter plurianual per l’adquisició d’una nau a
ctra. de marjals, s/n, amb referència catastral 4796203ED0949N0001OY, destinat a la
Brigada Municipal, d’acord a les següents anualitats:

Exercici 2014: 265.000,00€
Exercici 2015: 570.000,00€>>

Vist el dictamen de la Comissió d’Administració i Personal de data 23 d’octubre de
2014, amb quatre vots a favor dels grups municipals CDM, PP, IB-LLIGA, dos vots en
contra  dels grups municipals  CxI i  PSIB-PSOE, i  una abstenció  del  grup municipal
ExM.

El Ple  de l’Ajuntament,  amb set  vots a  favor dels  grups  municipals  CDM, PP,  IB-
LLIGA, cinc vots en contra dels grups municipals CxI i PSIB-PSOE, i una abstenció del
grup municipal ExM, acorda:

- Aprovar el compromís de despeses amb caràcter plurianual per l’adquisició d’una nau
a ctra. de marjals, s/n, amb referència cadastral 4796203ED0949N0001OY, destinat a la
Brigada Municipal, d’acord a les següents anualitats:

Exercici 2014: 265.000,00€
Exercici 2015: 570.000,00€

6È.-  ADQUISICIÓ  DE  NAU  INDUSTRIAL  SENSE  ÚS  DEFINIT  A  CTRA.  DE
MARJALS, S/N.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, demana si la interventora ha fet
el pertinent informe de fiscalització. 

El secretari dóna compte de la documentació que conté l’expedient:

- Informe previ de valoració pericial de data 15 de maig de 2014.
- Informe de secretaria de data 8 d’octubre de 2014.
- Memòria justificativa de la necessitat o conveniència de l’adquisició, fi o fins a

que es  pretén  destinar  i  procediment  d’adjudicació,  de  data  14  d’octubre  de
2014, del l’Arquitecte Tècnic Municipal Sr. Joan Mas Ferriol.

- Informe d’intervenció de data 20 d’octubre de 2014.

El Sr. Rafel Gelabert diu que entén que s’ha de complir l’establert a la Llei 20/2006,
relatiu a l’adquisició de béns.

El secretari procedeix a llegir la memòria justificativa de data 14 d’octubre de 2014 que
literalment diu:
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<<Memoria justificativa de la necesidad o conveniencia de la adquisición fin o fines
a  que  pretende  destinarse  y  procedimiento  de  adjudicación  del  inmueble  ref.
catastral 4796203ED0949N0001OY.

El Ayuntamiento de Muro cuenta con una brigada municipal de obras, esta brigada tiene
diversos  cometidos  siendo  el  principal  el  de  las  obras  de  mantenimiento  de  las
infraestructuras  del  municipio  y  para  lo  que  tienen  a  su  disposición  la  maquinaria,
herramientas y medios de transporte convenientes.

Las  necesidades  con  el  tiempo  ha  aumentado  y  para  el  cobijo  de  la  maquinaria,
almacenaje, etc. Se usan hasta ocho puntos diferentes dispersados por el casco urbano,
lo que conlleva desorden y perdida de tiempo, ya que no se dispone de un edificio en
condiciones en el que se pueda guardar, almacenar y cobijar los elementos y maquinaria
varia que emplea la brigada municipal de obras.

Visto  lo  antes  expuesto  se  estima  conveniente  centralizar  “todo”  lo  referente  a  la
brigada municipal de obras en un solo inmueble.

Es  conocido  que  está  a  la  venta  la  nave  sita  en  ctra  de  Marjals,  s/n,  que  según
información recibida tiene la referencia catastral 4796203ED0949N0001OY.

Se trata de una nave compuesta de planta semisótano de 400 m², planta baja de 800 m² y
planta altillo de 200 m², en un solar de unos 1.650 m² y unos 1.590 m² de suelo rústico.

La planta semisótano tiene acceso a través de la zona de retranqueo del lateral izquierdo
y del fondo.

La planta baja mide 800 m², es diáfana, tiene acceso directo desde la calle, a través de la
zona de retranqueo, está a la misma cota que la acera, sin impedimentos físicos para su
uso polivalente.

La planta altillo mide 200 m².

El edificio reúne características especialmente idóneas para las necesidades municipales
y en especial para la brigada de obras.

Tiene buen emplazamiento, con fácil acceso, su estado de conservación es bueno y sus
características físicas la hacen única ante las necesidades municipales y visto el mercado
inmobiliario en Muro, lo cual implicaría la posibilidad de adquisición directa.

Por todo lo antes apuntado se considera que la adquisición de la referida nave podría
resolver los problemas señalados de almacenaje, parque móvil y oficinas de la brigada
municipal  de  obras,  así  como  otras  necesidades  que  puedan  surgir  dadas  las
posibilidades polivalentes.>>

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que tenim taxació
del Arquitecte Tècnic Joan Mas superior al preu d’adquisició.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu  que  parlam  d’administració  pública  i  ha  de  seguir  els
procediments. Tenim dubte que sigui el procediment més correcte.
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El Sr. batle diu que a la passada legislatura qualcú del grup del Sr. Rafel Gelabert va
proposar l’adquisició de nau.

Atès que l’Ajuntament de Muro està interessat en l’adquisició de nau sense ús definit
situada a Ctra de Marjals, s/n, finca núm. 3609 de Muro, part urbana i part rústica, amb
referència  cadastral  4976203ED0949N0001OY  (urbana)  i  07039A003002860000SD
(rústica).

Vist l’informe de valoració de l’immoble de data 15 de maig de 2014, emès pel Tècnic
Municipal Sr. Juan Mas Ferriol.

Vista la memòria justificativa de la necessitat o conveniència de l’adquisició, fi o fins a
que es pretén destinar i procediment d’adjudicació de data  14 d’octubre de 2014, i vista
la  Disposició  Final  2ª  de  la  Llei   33/2003,  de 3 de novembre,  de Patrimoni  de les
Administracions Públiques (LPAP), així com l’article 116 del mateix text legal, relatiu a
la possibilitat d’adquisició directa.

Vists els informes de Secretaria de data 8 d’octubre de 2014 i d’Intervenció de data 20
d’octubre de 2014.

Atès l’informe favorable de la Comissió Informativa d’Administració i Personal de dia
23 d’octubre de 2014.

El Ple de l’Ajuntament de Muro, amb vuit vots a favor dels grups municipals CDM, PP,
IB-LLIGA i ExM, tres vots en contra del grup municipal CxI, i dues abstencions del
grup municipal PSIB-PSOE, acorda:

Primer. Adquirir l’immoble nau industrial sense ús definit, finca núm. 3609 de Muro
situada  a  Ctra.  de  Marjals,  s/n,  part  urbana  i  part  rústica,  amb  referència  cadastral
4976203ED0949N0001OY (urbana) i 07039A003002860000SD (rústica), pel preu de
835.000 € (vuit-cents trenta cinc mil euros), ajornant el pagament en dues anualitats.

Segon. El pagament es tramitarà com a despesa plurianual, a distribuir segons el detall
següent:

Anualitat 2014 2015
Despesa 265.000 570.000 

Tercer. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la despesa
següent:

 SOCIEDAD  DE  GESTIÓN  DE  ACTIVOS  PROCEDENTES  DE  LA
REESTRUCTURACIÓN  BANCARIA  (SAREB),  A86602158,  primer  pagament
adquisició  d’una nau  a  ctra.  de  marjals,  s/n,  amb referència  cadastral
4796203ED0949N0001OY, per un import de 265.000 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 933.60919.

Quart.  Subscriure  amb  l’entitat  bancària  BMN  un  aval  bancari  per  a  garantir  el
pagament de les quantitat ajornada, amb les següents condicions:
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Venciment: 31.03.15
Comissió d’obertura: 0,35%
Comissió trimestral del 0,35%
Remuneració del dipòsit 0,75%TAE

Cinquè. Facultar el Sr. batle per la signatura dels documents oportuns derivats d’aquest
acord.

7È.-     PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE REBUIG DE
LA MODIFICACIÓ DE LA LOREG PER IMPLANTAR L’ELECCIÓ DIRECTE
DE BATLES I BATLESSES.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la
proposta que literalment diu:

<< Margalida Portells Sastre, portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de
Muro, presenta la següent moció

REBUIG DE LA MODIFICACIÓ DE LA LOREG PER IMPLANTAR L’ELECCIÓ
DIRECTA DE BATLES I BATLESSES.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els  mitjans  de  comunicació  han  avançat  aquests  dies  la  intenció  del  Govern  que
presideix  Mariano Rajoy d’impulsar una reforma de la Llei Electoral per implantar un
sistema d’elecció directa dels batles i batlesses, tot i que no tengui el suport de cap altre
partit polític, rompent així el consens imperant en l’anomenat bloc de constitucionalitat.
El PSOE ja fa fer arribar la seva disconformitat amb la fórmula escollida pel PP i pel
Govern per aquesta elecció directa, a través del Secretari General del partit Socialista,
traslladant un NO rotund al President del Govern espanyol.

Quan resten només 8 mesos per a les properes eleccions municipals, una reforma que
trastoca  completament  el  sistema  electoral  dels  Ajuntaments,  sense  garantir  major
pluralitat  ni  proporcionalitat,  ni  tampoc  una  veritable  estabilitat  municipal,  i  que  es
pretén  imposar  des  de  la  majoria  absoluta  del  PP  al  Congrés  dels  Diputats,  sense
escoltar  a  cap  de  les  demés  forces  polítiques  de  l’estat,  demostra  oportunisme  i
prepotència d’aquesta reforma.

El PP ha afirmat que està obert al diàleg,però llança la proposta i l’amenaça d’aprovar la
reforma en solitari sense haver obert consultes prèvies amb la resta de partits, a més de
fer-ho quan queda menys d’un any per les eleccions. El fet de canviar les regles del joc
en un escenari tan proper en el temps a les eleccions només s’explicaria per la por a
perdre balies per part del PP.

La proposta del PP, per altra banda, no respon a cap demanda social, ni política, ni té res
a veure amb l’exigència de regeneració política i democràtica que demanda la societat
espanyola. Una regeneració de la democràcia que en tot cas reclama major pluralisme i
respecte per les minories,  que el  nostre sistema electoral actual  ja dona capacitat  de
participar, forjant majories polítiques quan són necessàries i garantia d’estabilitat.
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Les modificacions  de les  lleis  electoral  autonòmiques  que el  PP ha aprovat,  com a
Castilla-La Mancha, o les que s’han plantejat també a les Illes Balears, fins i tot les que
va aprovar el PP unilateralment fa dues dècades, amaguen sempre la intenció de garantir
la  preservació del  poder  per  part  del  PP, són modificacions  que es  plantegen sense
diàleg, ni negociació.

Els Ajuntaments esdevenen així,  un cop més,  víctimes del Partit  Popular,  ja ofegats
econòmicament ara seran buidats de competències per la reforma local de 2013, i ara
acabaran amb batlies no representatives de la majoria socials del municipi si no impera
el seny, el sentit comú, i s’atura aquesta modificació unilateral de la llei electoral pel
que respecta a l’elecció de batles o batlesses.

Per tot això el Grup Municipal Socialista presenta la següent MOCIÓ:

1.- L’Ajuntament de Muro rebutja la intenció del Govern espanyol de modificar la Llei
Orgànica  del  Règim  Electoral  General  (LOREG)  per  tal  d’implantar  un  sistema
d’elecció directa dels batles i batlessses, sense consens amb la resta de forces polítiques.

2.- L’Ajuntament de Muro insta al Govern d’Espanya a no seguir endavant en la seva
intenció de modificar la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) per tal
d’implantar un sistema d’elecció directa dels batles i batlesses.

3.- L’Ajuntament de Muro acorda fer arribar còpia d’aquesta moció a la FEMP, a la
FELIB, al Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.>>

El Sr. batle demana si s’ha materialitzat la proposta de modificació de la LOREG.

La Sra. Margalida Portells diu que encara no s’ha materialitzat la proposta.

El Sr, batle diu que el grup CDM s’abstendrà.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que la proposta del grup
PSIB-PSOE parla “d’instar al Govern d’Espanya a no seguir endavant”.

El Sr. batle diu que no hi ha proposta ferma de modificació de la LOREG per a poder
debatre.

El  Sr.  Juan  Escalas,  portaveu  del  grup  municipal  PP,  diu  que  és  manifestació
d’intencions, no hi ha res fet, i per tant, s’abstendran.

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió d’Administració i Personal de data 23
d’octubre de 2014, amb quatre vots a favor dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE,
ExM i IB-LLIGA; un vot en contra del grup municipal PP, i dues abstencions del grup
municipal CDM.

El Ple de l’Ajuntament,  amb set vots a favor dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE,
ExM i IB-LLIGA; i sis abstencions dels grups municipals CDM i PP, aprova la proposta
presentada pel grup municipal PSIB-PSOE.
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8È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL IB-LLIGA REGIONALISTA RELATIVA
A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI ELECTORAL EN QUAN A LES ELECCIONS
MUNICIPALS.

El  Sr.  Miquel  Porquer,  portaveu del  grup municipal  IB-LLIGA, dóna compte  de  la
proposta que literalment diu:

<<PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RESPECTE A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI
ELECTORAL EN QUAN A LES ELECCIONS MUNICIPALS.

En Muro portaveu del  Grup Municipal  de Lliga  Regionalista  de les  Illes  Balears  a
l’Ajuntament de Muro presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la següent
proposta de resolució.

Exposició de Motius

En les  darreres  setmanes  el  Partit  Popular  ha  vengut  anunciant  la  seva voluntat  de
reformar la llei electoral imposant l’elecció directa i automàtica dels batles. La reforma
que es propugna traeix l’esperit de la Constitució,que consagra l’adopció, en els nivells
estatal, autonòmic i local, del sistema parlamentari proporcional.

Entenem  que  aquesta  reforma  electoral  és  un  atac  al  pluralisme  polític  que  la
Constitució declara com un dels valors superiors de l’ordenament jurídic (art. 1 CE).
Una reforma que pretén conservar el  govern de milers  d’ajuntaments  i  consagrar el
bipartidisme baix l’excusa de l’estabilitat,  obviant el consens com a base del sistema
parlamentari vigent.

Per altra banda, la reforma que es vol dur a terme per part del Partit Popular, limita la
llibertat i el contingut de vot dels concejals electes que estiguin a l’oposició, ja que el
vot dels concejals elegits mitjançant la candidatura que superi el 40 % valdrà més que
tots els altres concejals junts, encara que els superin en nombre.

Aquesta  reforma electoral  que propugna el  Partit  Popular  es fa per  donar estabilitat
política a un partit i no  a una institució, creant un desequilibri representatiu de primer
ordre, que lluny de cohesionar la societat, la fragmenta.

El  Partit  Popular  confon  l’estabilitat  política  amb  la  llista  més  votada,  el  sistema
parlamentari amb el sistema presidencialista, el consens amb les ganes de conservar la
cadira, ... i tot això, a costa dels drets democràtics del conjunt de la ciutadania atorgats
per la Constitució.

La  reforma  proposada  és  un  menyspreu  al  pluralisme  polític  que  consagra  la
Constitució, a més d’un fred i desvergonyit  càlcul electoral per intentar conservar el
govern de milers d’Ajuntaments.

En base a  tot  l’exposat  proposam al  Ple  de l’Ajuntament  de MURO que adopti  els
següents;

ACORDS
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1.- L’Ajuntament de MURO considera que el sistema parlamentari i proporcional vigent
en la llei electoral és un sistema a preservar, atès que està consagrat per la constitució i
garanteix la representació de la ciutadania, supeditant l’estabilitat política al consens de
la majoria de representants.

2.- L’Ajuntament de MURO manifesta que qualsevol modificació a la Llei electoral ha
de partir d’un ampli consens entre els diferents partits polítics amb representació als
ajuntaments  amb  l’objectiu  bàsic  d’aprofundir  en  la  democràcia,  de  promoure  el
pluralisme polític i la màxima representativitat de les diferents opcions ideològiques,
descartant-se fórmules com l’elecció directa  del batle o el  sistema d’elecció a doble
volta.

3.-  L’Ajuntament  de MURO acorda notificar  el  contingut  de la present proposta  de
resolució  al  Ministerio  del  Interior,  al  Ministerio  de  Hacienda  i  Administraciones
Públicas del Gobierno de España, al President del Govern Balear i al Parlament de les
Illes Balears.>>

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que és raro, si no hi ha res,
dur la mateixa moció dos partits polítics diferents.

El Sr. batle diu que ha demanat si hi ha qualque cosa a analitzar, posar damunt la taula
qualque cosa.

El  Sr.  Jaume Payeras  diu  que ens  afecta  directament  als  ajuntaments,  no és  moció
“florero”.

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió d’Administració i Personal de data 23
d’octubre de 2014, amb quatre vots a favor dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE,
ExM i IB-LLIGA; un vot en contra del grup municipal PP, i dues abstencions del grup
municipal CDM.

El Ple de l’Ajuntament,  amb set vots a favor dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE,
ExM i IB-LLIGA; i sis abstencions dels grups municipals CDM i PP, aprova la proposta
presentada pel grup municipal PSIB-PSOE.

9È.-PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL  SOCIALISTA  SOBRE  ANUL·LACIÓ
DEL DECRET 15/2013 DE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la
proposta que literalment diu:

<< Margalida Portells Sastre, portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de
Muro, presenta la següent moció

ASSUMPTE:  ANUL·LACIÓ  DEL  DECRET  15/2013,  DE  TRACTAMENT
INTEGRAT DE LLENGÜES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Dia 23 de setembre de 2014 es va fer públic que el Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears va dictar tres sentències a instància dels sindicats UGT, CCOO i STEI, que
anul·laven el Decret 15/2013, de 19 d’abril de tractament integrat de llengües.

Aquestes sentències donen la raó a tots els col·lectius que formen part de la comunitat
educativa,  especialment  els  docents  i  els  pares  i  mares  que  s’han  manifestat
reiteradament en contra de l’esmentada normativa, que ha provocat mobilitzacions de la
població que no tenen precedents a les Illes Balears, i una vaga de docents que va durar
gairebé un mes.

És la segona vegada que el Tribunal Superior de Justícia es defineix davant una norma
que ve a capgirar  el  sistema educatiu de les Illes  Balears sense tenir  en compte els
raonaments dels experts ni el necessari consens d’aquells que, en definitiva, l’hauran
d’aplicar a les aules. La primera vegada va ser la interlocutòria de dia 6 de setembre de
2013 que suspenia cautelarment l’aplicació del calendari i les instruccions del Secretari
Autonòmic i  que va ser burlada pel Govern de les Illes Balears  amb el Decret-Llei
5/2013, de 6 de setembre; aquesta segona, el que fa és dir que el Decret no és conforme
a Dret i el declara nul.

El Govern de les Illes Balears ha anunciat que recorrerà en cassació les sentències i això
pot significar allargar més un procés que resulta contraproduent pel sistema educatiu
atès que l’instal·la en la provisionalitat fins que el Tribunal Suprem es pugui definir.

És per totes aquestes raons que presentam la següent moció:

1.- L’ajuntament de Muro insta el Govern de les Illes Balears a acatar la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de dia 22 de setembre de 2014 en
relació al Decret 15/2013, així com les interlocutòries que ordenen la suspensió cautelar
del TIL.

2.- L’ajuntament de Muro exigeix al Govern de les Illes Balears que iniciï un veritable
diàleg  social  amb la  comunitat  educativa,  així  com amb la  resta  de partits  de  l’arc
parlamentari, que redreci el camí de l’estabilitat i normalitat del sistema educatiu de les
Illes Balears que no hauria d’haver estat pertorbat pel bé de l’alumnat i de l’èxit escolar.

3.-  L’ajuntament  de  Muro insta  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a  que  aquest  diàleg
fructifiqui en un pacte social i polític per l’educació de les Illes Balears que totes les
parts implicades desitgen.

4.- L’ajuntament de Muro reclama al Govern de les Illes Balears que incrementi  els
recursos destinats a Educació, en el marc del pacte social i polític.>> 

Vist el dictamen favorable de la Comissió de Cultura, Comerç i Participació Ciutadana
de data 23 d’octubre de 2014.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que l’Ajuntament
de Muro sempre ha estat exemplar en el moment d’acatar les sentències. S’ha de donar
molta  d’agilitat  a la  justícia,  que es troba col·lapsada.  S’hauria  d’evitar  la tardança.
S’han hagut d’adquirir uns llibres que després no serveixen.
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El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que no està d’acord que
l’Ajuntament sigui exemple en acatar sentències. Hi ha sentències que ha recorregut.
Proposa una esmena a la proposta del PSIB-PSOE, dient que no és veritat que la vaga
de docents hagi acabat:

Allà on diu: “... i una vaga de docents que va durar gairebé un mes.”

Ha de dir: “ ... i una vaga de docents que no ha acabat.”

Es sotmet a votació l’esmena proposada pel grup municipal ExM, i aquesta es aprovada
amb  onze  vots  a  favor  dels  grups  municipals  CDM,  CxI,  PSIB-PSOE,  ExM i  IB-
LLIGA, i dues abstencions del grup municipal PP.

A continuació  es  sotmet  a  votació  la  proposta  del  grup municipal  PSIB-PSOE una
vegada esmenada, proposta que literalment diu:

<<ASSUMPTE:  ANUL·LACIÓ  DEL  DECRET  15/2013,  DE  TRACTAMENT
INTEGRAT DE LLENGÜES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Dia 23 de setembre de 2014 es va fer públic que el Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears va dictar tres sentències a instància dels sindicats UGT, CCOO i STEI, que
anul·laven el Decret 15/2013, de 19 d’abril de tractament integrat de llengües.

Aquestes sentències donen la raó a tots els col·lectius que formen part de la comunitat
educativa,  especialment  els  docents  i  els  pares  i  mares  que  s’han  manifestat
reiteradament en contra de l’esmentada normativa, que ha provocat mobilitzacions de la
població que no tenen precedents a les Illes Balears, i una vaga de docents que no ha
acabat.

És la segona vegada que el Tribunal Superior de Justícia es defineix davant una norma
que ve a capgirar  el  sistema educatiu de les Illes  Balears sense tenir  en compte els
raonaments dels experts ni el necessari consens d’aquells que, en definitiva, l’hauran
d’aplicar a les aules. La primera vegada va ser la interlocutòria de dia 6 de setembre de
2013 que suspenia cautelarment l’aplicació del calendari i les instruccions del Secretari
Autonòmic i  que va ser burlada pel Govern de les Illes Balears  amb el Decret-Llei
5/2013, de 6 de setembre; aquesta segona, el que fa és dir que el Decret no és conforme
a Dret i el declara nul.

El Govern de les Illes Balears ha anunciat que recorrerà en cassació les sentències i això
pot significar allargar més un procés que resulta contraproduent pel sistema educatiu
atès que l’instal·la en la provisionalitat fins que el Tribunal Suprem es pugui definir.

És per totes aquestes raons que presentam la següent moció:

1.- L’ajuntament de Muro insta el Govern de les Illes Balears a acatar la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de dia 22 de setembre de 2014 en
relació al Decret 15/2013, així com les interlocutòries que ordenen la suspensió cautelar
del TIL.
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2.- L’ajuntament de Muro exigeix al Govern de les Illes Balears que iniciï un veritable
diàleg  social  amb la  comunitat  educativa,  així  com amb la  resta  de partits  de  l’arc
parlamentari, que redreci el camí de l’estabilitat i normalitat del sistema educatiu de les
Illes Balears que no hauria d’haver estat pertorbat pel bé de l’alumnat i de l’èxit escolar.

3.-  L’ajuntament  de  Muro insta  el  Govern  de  les  Illes  Balears  a  que  aquest  diàleg
fructifiqui en un pacte social i polític per l’educació de les Illes Balears que totes les
parts implicades desitgen.

4.- L’ajuntament de Muro reclama al Govern de les Illes Balears que incrementi  els
recursos destinats a Educació, en el marc del pacte social i polític.>> 

El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, CxI, PSIB-
PSOE, ExM i IB-LLIGA, i dues abstencions del grup municipal PP, aprova la proposta
 
10È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL EXM SOBRE LA FUMIGACIÓ AMB
INSECTICIDA  AGRESSIU  I  NO  SELECTIU  CONTRA  LA  PROCESSIONÀRIA
DEL PI.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, dóna compte de la proposta
que literalment diu: 

<<MOCIÓ  SOBRE  LA  FUMIGACIÓ  AMB  INSECTICIDA  AGRESSIU  I  NO
SELECTIU CONTRA LA PROCESSIONARIA DEL PI

El  Govern  té  previst  dur  a  terme  una  campanya  de  fumigació  amb  un  insecticida
agressiu  i  poc  selectiu  en  contra  de  la  processionària  del  pi,  durant  les  properes
setmanes i fins a mitjans de novembre.

En concret, els plans del govern és fumigar les zones de pinar amb avioneta i helicòpter
amb  un  insecticida  anomenat  DIMILIN  oleoso  B,  el  principi  actiu  del  qual,  el
diflunbenzuron és un potent inhibidor del desenvolupament dels estadis de larva. Tot i
que només estigui present a aquest producte amb una concentració del 1,5% i que el pla
de fumigació evita les finques inscrites al  CBPAE (+ 100 metres a la rodona) i  les
caseres registrades, creim que es corre un risc innecessari ja que existeixen alternatives
viables com el Bacilus turingensis, prou efectiu i de vida activa de curta durada, que
està permès en agricultura ecològica. 

Posam  en  dubte  la  necessitat  d’aplicar  aquest  insecticida  no  només  per  la  seva
persistència  al  medi  ambient  sinó  també  pel  perill  de  deriva  que  suposa  la  seva
fumigació  aèria  per  als  nostres  cultius  ecològics.  Ademés,  encara  que  el  DIMILIN
oleoso B es descriu com a compatible amb les abelles, varis estudis científics (Adamson
et  al.  2005,  Devillers  i  Pham-Delegue  2002,  TAsei  2001,  Thompson  et  al.  2005,
Thompson et al.  2007) demostren que dosis menors a les letals afecten a la vida de
l’insecte (efectes damunt el rendiment de la colònia, mortalitat de les larves i ous, et.9 i
per tant poden tenir un efecte no menyspreable damunt les seves poblacions.

Del document de TRACSATEC destacam el següent:
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“9. ZONA DE TRATAMIENTO Y SUPERFICIE TRATADA

La superficie total a tratar serà de 27.028 ha, distribuidas de la siguiente manera:

- MALLORCA 24.059 HA
- MENORCA 2.969 HA

La relación de municipios con superficie de pinar objeto de tratamiento aéreo dentro del
presente proyecto es la siguiente:

- Mallorca:  Alaró,  Alcúdia,  Algaida,  Andratx,  Ariany,  Artà,  Binissalem,  Bunyola,
Calvià, Campos, Capdepera, Costitx, Esporles, Felanitx, Inca, Lloret de Vistalegre,
Llubí,  Llucmajor,  Manacor,  Mancor  de  la  Vall,  Maria  de  la  Salut,  Marratxí,
Montuiri, Muro, Palma, Petra, Porreres, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Eugenia,
Santa Margalida,  Santa Maria  del Camí,  Santanyí,  Selva,  Sencelles,  Ses Salines,
Sineu, Son Servera y Valldemossa.

- Menorca: Alaior, Ciutadella, Es Mercadal, Es migjorn Gran, Ferreries i Maó.

En  los  polígonos  de  tratamiento  que  se  adjuntan,  se  han  eliminado  los  núcleos  de
población, las colmenas de asentamientos apícolas, los cultivos agrícolas ecológicos y
las masas de agua, estableciéndose una franja de seguridad o buffer de 100 m, tal y
como marca el anejo VI del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se
establece  el  marco  de  actuación  para  conseguir  el  uso  sostenible  de  los  productos
fitosanitarios”.

Trobareu tota la informació sobre el pla al següent enllaç així com mapes de les zones a
fumigar:

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST149ZI177601&ID=177601  

Per tot això exposat, el grup d’Entesa per Muro proposem al ple de l’ajuntament de
Muro el següents:

ACORDS

1.- El ple de l’ajuntament de Muro insta al Govern de les Illes Balears a no utilitzar
insecticides agressius i no selectius contra la processionària del pi.

2.- El ple de l’ajuntament de Muro insta al Govern de les Illes Balears a utilitzar mitjans
més racionals i selectius pel tractament de la processionària del pi.

3.- El ple de l’ajuntament de Muro acorda transmetre aquests acords al Govern de les
Illes Balears i a APAEMA.>>

Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió Informativa de Medi
Ambient i Agricultura de data 23 d’octubre de 2014.

El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat la proposta. 
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11È.-  APROVACIÓ  PROVISIONAL   DE  L’ORDENANÇA  FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.

EL Sr. batle diu que, minorats els valors cadastrals, ara es proposa aplicar un 0’50 a fi
que el ciutadà es vegi beneficiat en un menor import, entre un 4 i un 5%. Les arques
municipals mantendran els ingressos degut a la recerca d’unitats ocultes que passaran a
pagar.

Vist el dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 23 d’octubre de
2014 relatiu  a  la  modificació  de l’ordenança  fiscal  reguladora  de  l’Impost  de  Béns
Immobles.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment  la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l'ordenança  fiscal  reguladora  de  l'Impost  sobre  Béns  Immobles  en  els  termes  que
s’anomenen a continuació:

Article 2

1. El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns de naturalesa
urbana serà el 0,50 per 100.

Article 4

Tendran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra els subjectes passius que
ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament
d’aplicació en el cas d’immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el
seu valor cadastral no superi els 400.000 euros.

La  citada  bonificació,  que  s’atorgarà  per  termini  anual,  es  concedirà  a  petició  de
l’interessat, qui l’haurà d’efectuar entre l’1 de gener i el 31 de març davant l’Agència
Tributària de l’exercici per al qual se sol·licita i haurà d’acreditar el compliment de les
condicions per al seu gaudi amb, mitjançant:

- Escrit  de sol·licitud,  identificat  l’immoble mitjançant fotocòpia de l’últim rebut de
l’impost sobre béns immobles.
- Certificat de família nombrosa vigent l’any de la sol·licitud.
- Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l’Administració municipal a fi
de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.

La bonificació sols s’aplicarà a partir de l’exercici de la sol·licitud, independentment de
l’any de l’obtenció de la corresponent qualificació de família nombrosa, i fins la data de
validesa d’aquest títol.

Disposició final
La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a
partir del dia 1 de gener de 2015, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació
expresses.
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SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat  preceptiva,  mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears,  per  termini  de  trenta  dies  hàbils,  dins  dels  quals  els  interessats  podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient,
en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

12È.-     APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL
REGULADORA  DE  LA  TAXA    PER  LA  PRESTACIÓ  DE  SERVEIS  DE
RECOLLIDA  DE  RESIDUS  SÒLIDS  URBANS  I  EL  SEU  TRACTAMENT,
TRANSFERÈNCIA I TRANSPORT.

El Sr. Nadal Muñoz, regidor del grup municipal CDM, diu que es proposa una baixada
del 15% a tots els epígrafs dels comerços (epígrafs 4 a 7). Són els que generen menys
rebuig. S’han trobat unitats ocultes. És una proposta viable.

Vist el dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 23 d’octubre de
2014 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
de  serveis  de  recollida  de  residus  sòlids  urbans  i  el  seu  tractament,  transferència  i
transport.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa de recollida de  Residus Sòlids Urbans en els termes que s’anomenen a continuació.

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat  preceptiva,  mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears,  per  termini  de  trenta  dies  hàbils,  dins  dels  quals  els  interessats  podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient,
en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

Article 6: Quota tributària
1. La quota tributària quedarà determinada per l’aplicació de les següents tarifes:
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CONCEPTE IMPORT
Euros

Epígraf 1. Habitatges
S’entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i els allotjaments

que no excedeixin de 10 places
Per cada habitatge 156,00
Epígraf 1B. Habitatges disseminats
Habitatges ubicats fora dels nuclis urbans (només gestió de residus –

tractament-)
Per cada habitatge 97,00
Epígraf 2. Habitatges Tercera Edat
Habitatges unifamiliars habitats exclusivament per persones majors de 65 anys 

o quan els menors que convisquin amb elles tenguin minusvàlues físiques 
o psíquiques

Per cada habitatge 30,00
Epígraf 3. Allotjaments
Hotels, motels, hotels-apartaments, hostals, pensions, cases d’hostes, càmpings i

hospitals. Per plaça
67,00

Epígraf 4. Establiments d’alimentació
4A. Supermercats i economats 838,10
4B. Ultramarins, comestibles, peixateries, carnisseries i similars; magatzems de 

fruites, verdures i hortalisses
818,55

Epígraf 5. Establiments de restauració
5A. Restaurants (establiments que disposen de cuina i servei de menjador, amb 

la finalitat d’oferir al públic, mitjançant preu, menjars i begudes per 
consumir-les en el mateix local)

1.489,20

5B. Cafeteries (establiments que, podent oferir tots els serveis de bar, ofereix al 
públic, mitjançant preu, a qualsevol hora durant tot el temps que 
romangui obert al públic i per consumir-los en el mateix local, plats 
simples o combinats elaborats directament a la planxa o fregidora)

909,50

5C. Bars (establiments que disposen de taulell o servei de taules per 
proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes, que es poden 
acompanyar o no de tapes i entrepans, freds o calents, per consumir-los en
el mateix local)

727,60

5D. Establiments de menjar per endur-se’n 727,60
Epígraf 6. Altres locals industrials o mercantils
6A. Souvenirs, fàbriques de pell i cuiros, tapisseries, magatzems de fitosanitaris 

i adobs i jocs recreatius amb bar
727,60

6B. Botigues de roba, sastreries, drogueries, impremtes, bugaderies, oficines 
bancàries, estacions de servei, armaries, serigrafies, botigues 
d’electrodomèstics, floristeries, objectes de regal, materials de 
construcció, fàbriques tèxtils i jugueteries

474,30

6C. Llibreries, tallers elèctrics i mecànics, fusteries, fusteries metàl·liques, 
centres d’estètica, sabateries, perruqueries, joieries, dentistes, notaries, 
administracions de loteries i travesses, òptiques, gimnasos, bodegues, 
oficines administratives, espais recreatius, fotògrafs, lloguer de cotxes, 
locutoris, trinxaters, consultoris mèdics, lloguer de maquinària i tallers de 
ferralla

334,90

6D. Demés locals no expressament tarifats 474,30
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Epígraf 7. Locals en disseminats
7A. Hotel en zona Son Serra (per plaça) 67,00
7B. Restaurants en zona Son Sant Martí. Categoria 1 12.684,30
7C. Restaurants en zona Son Sant Martí. Categoria 2 1.489,20
7D. Bars en zona Son Sant Martí 727,60
7E. Cotxeres en zona Son Sant Martí 970,45

Article 7: Bonificacions

S’aplicaran les següents bonificacions fiscals:

a) Una bonificació del 10% a la taxa per a la recollida i el tractament dels residus
urbans dels generadors singulars qualificats si, en el 2014, la fracció orgànica
dels residus (FORM) suposa més del 50 % del total  del pes de les fraccions
rebuig i FORM.

b) Una bonificació del 50% a la taxa per a la recollida i el tractament dels residus
urbans  als  habitatges  establerts  a  l’epígraf  1  i  1B als  subjectes  passius  que
ostentin la condició de titulars de família nombrosa i acreditin que l’immoble és
el seu domicili habitual.

   

Les sol·licituds  per a l’obtenció de la bonificació fiscal de la taxa satisfeta  per a la
recollida i el tractament de residus urbans establerta a l’epigraf A), s’han de presentar en
el registre de l’Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de 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. El
termini per a la presentació de les sol·licituds serà de l’1 de gener a l’1 de març de
l’exercici per al qual se sol·licita.

Les sol·licituds  per a l’obtenció de la bonificació fiscal de la taxa satisfeta  per a la
recollida  i  el  tractament  de  residus  urbans  establerta  a  l’epigraf  B),  qui  l’haurà
d’efectuar entre l’1 de gener i el 31 de març davant l’Agència Tributària de l’exercici
per al qual se sol·licita i haurà d’acreditar el compliment de les condicions per al seu
gaudi amb, mitjançant:

- Escrit de sol·licitud, identificat l’immoble mitjançant fotocòpia de l’últim rebut de la
taxa per la prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans i el seu tractament,
transferència i transport
 - Certificat de família nombrosa vigent l’any de la sol·licitud.
- Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l’Administració municipal a fi
de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.

La bonificació per família nombrosa sols s’aplicarà a partir de l’exercici de la sol·licitud,
independentment  de  l’any  de  l’obtenció  de  la  corresponent  qualificació  de  família
nombrosa, i fins la data de validesa d’aquest títol.

Disposició final
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de
gener de 2014, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
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13È.-    APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA DE LA RESIDÈNCIA REINA SOFIA.

El Sr. batle diu que només es canvien conceptes segons directrius del Govern Balear, no
imports.

Vist el dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 23 d’octubre de
2014  relatiu  a  la  modificació  de  l’ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  de  la
Residència Reina Sofia.

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-LLIGA) i 6 abstencions
(CxI, PSIB-PSOE i ExM), acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa de la Residència Reina Sofia en els termes que s’anomenen a continuació:

Article 5: Quota tributària
1. La quantia  de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les següents

tarifes:

RESIDÈNCIA
1. PERSONES VÀLIDES
1.a. Residents que ocupin habitació individual. €/mensuals 808,45
1.b. Residents que ocupin habitació doble. €/mensuals 687,00
1.c. Residents no veïns que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.373,90
1.d. Residents no veïns que ocupin habitació doble 1.087,80
1.e. Residents que ocupin habitació doble de manera individual 884,80
1.f. Residents no veïns que ocupin habitació doble de manera individual 1.374,00
2. PERSONES PARCIALMENT DEPENENTS
2.a. Residents que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.015,20
2.b. Residents que ocupin habitació doble. €/mensuals 882,70
2.c. Residents no veïns que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.632,00
2.d. Residents no veïns que ocupin habitació doble 1.319,85
2.e. Residents que ocupin habitació doble de manera individual 1.098,35
2.f. Residents no veïns que ocupin habitació doble de manera individual 1.634,60
3. PERSONES TOTALMENT DEPENENTS
3.a. Residents que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.215,00
3.b. Residents que ocupin habitació doble. €/mensuals 1.082,40
3.c. Residents no veïns que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.831,70
3.d. Residents no veïns que ocupin habitació doble 1.519,55
3.e. Residents que ocupin habitació doble de manera individual 1.298,00
3.f. Residents no veïns que ocupin habitació doble de manera individual 1.865,65
4. MENJADOR (No residents)
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4.a. Berenar, dinar i sopar. €/mensuals 333,50
4.b. Dinar. €/mensuals 183,00
4.c. Dinar (jubilats). €/diaris 7,50
4.d. Dinar (familiars no jubilats). €/diaris 9,80
4.e. Dinar a domicili. €/mensuals 221,10
4.f. Dinar a domicili. €/diaris 9,80
5. CENTRE DE DIA
5.a. Mensual  
5.a.1. Dilluns a divendres 9.00 – 17.00 401,25
5.a.2. Dissabtes (per cada dia) 19,45
5.a.3. Diumenges i festius (per cada dia) 20,15
5.a.4. Hora diferent a la franja horària habitual (per cada dia) 2,65
5.a.5. Sopar (per cada dia) 4,50
6.a.6. Suplement semivàlida 57,50
6.b. Diari  
6.a.1. Dilluns a divendres 9.00 – 17.00 27,00
6.a.2. Dissabtes 27,30
6.a.3. Diumenges i festius 27,90
6.a.4. Hora diferent a la franja horària habitual 4,00
6.a.5. Sopar 5,20
6.a.6. Suplement semivàlida 3,30

En cas de persones depenents, que ocupin una de les places compreses en el conveni
signat amb la Conselleria d’afers socials , promoció i immigració del Govern de les Illes
Balears pagaran el preu estipulat que consti a la resolució de la Conselleria.

Article 6. Reduccions i bonificacions
13. Les tarifes fixades als apartats 1a, 1b, 1c, 1d i 1e tendran un límit del 65 per 100

dels ingressos que percebi el resident.
14. Si la quantitat resultant d'aplicar el percentatge referit a l'apartat anterior no assolís

la quota mensual establerta, la diferència haurà de cobrir-se conforme amb allò que
estipula el Reglament de Normes i Règim Intern del Patronat de la Residència.

15. Si  un  resident  fos  hospitalitzat  durant  un  període  mínim de  15  dies,  la  tarifa
corresponent tendrà una bonificació del 50% mentre duri l'hospitalització.

16. Si un resident gaudeix de vacances fora de la Residència, la tarifa corresponent
tendrà una bonificació del 50% durant un període màxim d'un mes.

Disposició final

La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se el dia de la
seva publicació definitiva, romanent en vigor fins a la seva modificació o
derogació expresses.

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes
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Balears,  per  termini  de  trenta  dies  hàbils,  dins  dels  quals  els  interessats  podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient,
en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

14È.-  APROVACIÓ  PROVISIONAL  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL. 

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que es tracta de fixar dues
taxes, la de la pista de voley i la de la sala polivalent de damunt el bar.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que pagar tres euros a
l’hora per un fluorescent de la sala polivalent és excessiu. Proposa una esmena: llevar la
tarifa de la sala polivalent amb llum.  No hi ha mesura controladora per a saber el que
realment es gasta.

En aquest moment de la sessió essent les 9’00 hores s’absenta la Sra. Maria Perelló.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda relatiu a la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa del Poliesportiu municipal.

Es sotmet a votació l’esmena proposada pel grup municipal ExM:

<<Allà on diu:

E SALA POLIVALENT
E.1 Sala polivalent/ sense llum/ hora 9,00€
E.2 Sala polivalent/ amb llum/ hora 12,00€

Ha de dir:

E SALA POLIVALENT
E.1 Sala polivalent/ hora 9,00€
>>

L’esmena es aprovada amb 10 vots a favor, del grups municipals CDM, PP, IB-LLIGA,
PSIB-PSOE i ExM, i 2 abstencions del grup municipal CxI.

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-LLIGA) i 5 abstencions
(CxI, PSIB-PSOE i ExM), acorda:

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa del Poliesportiu municipal en els termes que s’anomenen a continuació:

Article 5. Quota tributària

Les tarifes de la taxa seran les següents:
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A PISTES POLIESPORTIVES
A.1. Tennis individual diürn/hora 6,00
A.2 Tennis doble diürn/hora 9,00
A.3. Tennis individual nocturn/hora 9,00
A.4. Tennis dobles nocturn/hora 12,00
A.5. Suplement no residents. Sobre les tarifes anteriors per hora i persona 3,00
A.6. Tennis. Abonament anual 192,00
A.7. Pista poliesportiva diürn/hora 11,00
A.8. Pista poliesportiva nocturn hora 17,00
A.9. Abonament individual. Per més 

(mínim 8 mesos)
32,00

A.10. Pista padel dobles diürn/hora 9,00
A.11. Pista padel dobles nocturn/hora 12,00
A.12 Pista volei platja sense llum/hora 6,00€
A.13 Pista volei platja amb llum/hora 9,00€
A.12 Suplement no residents. Sobre les tarifes anteriors per hora i persona 3,00
B PISTA PAVELLÓ COBERT
B.1. Per hora diürn 40,00
B.2. Mòduls per hora/diürn 20,00
B.3. Suplement il·luminació. Una 

fase/hora
11,00

B.4. Suplement il·luminació. Dues 
fases/hora

13,00

B.5. Suplement il·luminació. Tres 
fases/hora

15,00

B.6. Abonament individual. Per més 
(mínim 8 mesos)

80,00

C ESCOLES ESPORTIVES
C.1. Matrícula activitats (Atletisme, bàsquet, voleibol...) 117,00
C.1.1. Matrícula activitats. 2 unitats 

familiars.
187,00

C.1.2. Matrícula activitats. 3 unitats 
familiars

246,00

C.7. Altres activitats esportives 117,00
D CAMP DE FUTBOL
D.1. Camp gespa artificial per partit. Tot el camp/diürn 80,00
D.2. Camp gespa artificial per partit. Tot el 

camp/nocturn
140,00

D.3. Camp gespa artificial per partit. Mig 
camp/diürn

55,00

D.4. Camp gespa artificial per partit. Mig 
camp/diürn

80,00

E SALA POLIVALENT
E.1 Sala polivalent/ hora 9,00€

TARIFES PISCINA COBERTA 
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dilluns-dimecres-divendres dimarts-dijous
Natació adults 47,20 € 44,20 €
Natació infantil (12 anys) 41,70 € 39,60 €
Natació nadons ( 2 a 10 
anys)

47,85 € 44,80 €

Natació individual 47,85 € 44,80 €
Natació gent gran 40,00 €
Natació terapèutica 50,15 €
Natació sincronitzada 46,80 €
Aquagym 44,20 €
Entrada piscina coberta 4,50 € 4,50 €

Abonament individual familiar
1 Mes 46,80 € 60,30 €
3 mesos 81,55 € 109,50 €
Anual 164,70 € 276,12 €

Entrada piscina exterior nins ( fins a 10 anys) adults

Locals 1,50 € 2,00 €
Visitants 2,00  € 3,00 €

La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se el dia de la
seva publicació definitiva, romanent en vigor fins a la seva modificació o
derogació expresses.

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears,  per  termini  de  trenta  dies  hàbils,  dins  dels  quals  els  interessats  podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient,
en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.

MOCIO  D’URGÈNCIA  RELATIVA  A  DEMANAR  AL  CONSELL  DE
MALLORCA  QUE  ARREGLI  LES  CARRETERES  DE  MURO  A  SANTA
MARGALIDA, I DE MURO A CAN PICAFORT.
 

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup municipal  CxI,  presenta  moció  d’urgència
relativa  a demanar  al  Consell  de Mallorca que arregli  la carretera  de Muro a Santa
Margalida, ara que estam en moment d’elaboració de pressuposts.
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El Sr. Batle proposa ampliar la moció d’urgència demanant al Consell de Mallorca que
també arregli la carretera de Muro a Can Picafort.

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat declara la urgència de la moció.

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat aprova la moció relativa a demanar al Consell de
Mallorca  que  arregli  les  carreteres  de  Muro  a  Santa  Margalida,  i  de  Muro  a  Can
Picafort.

16È.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Rafel Gelabert,  portaveu del grup municipal CxI, diu que al darrer plenari va
sortir el tema de la venda ambulant. Surt em premsa que vostè va dir que es pot fer poca
cosa. Hauríem d’intentar seguir l’ordenança cívica de l’Ajuntament de Palma. Intentar
reduir la presència de massatgistes a la platja. Quan apostam per la qualitat,  és part
negativa de la imatge turística. S’ha de cercar qualque mesura.

El  Sr.  batle  diu  que  hem donat  una  passa.  S’han  tret  a  concurs  dues  carpes  per  a
massatges. La nostra policia es troba cada vegada amb més feina, i feta la denúncia, al
cap de dues hores es torna a trobar a aquestes persones. Això suposa certa desmotivació
de la policia. És veritat que s’obre expedient, es requisa material. Als massatges quasi
res. Trist que no poguem fer res més.

El Sr. Rafel Gelabert diu que considera que es pot fer qualque cosa més a llarg termini.

El Sr. Rafel Gelabert demana el número de denúncies que s’han fet.

El Sr. batle diu que se li passarà per escrit. L’evolució és positiva.

El Sr. Rafel Gelabert diu que el concessionari es troba queixós.  Agraeix que han rebut
l’expedient de contractació del treballador autònom de Platja de Muro. No hem tengut
temps d’analitzar-ho. No consta que s’hagi publicat al perfil del contractant.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu del tema de la
nineta que s’havia fet mal a Capellans. No se li ha comunicat res, com està el tema de
responsabilitats?

El Sr. batle diu que es passarà el tema al tècnic.

La Sra.  Margalida  Portells  demana si  les  infraccions  urbanístiques  que  va signar  el
tècnic, si recorressin i se’ls lleva , si podrien acudir a la llei actual per a legalitzar.

El Sr. batle diu que tenien seixanta dies per a recórrer, i no s’ha recorregut.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que no creu que només
seixanta dies.
El Secretari diu que es tracta de tema judicial, i ha de ser el jutge qui ha de decidir.
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La Sra. Margalida Portells, referent al tema de l’excavació de restes arqueològiques, diu
que es conformaria que pugui ser visitat.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que es farà neteja, i
si es trobàs qualque cosa més es decidirà que es farà. Si l’excavació troba coses molt
importants  es  seguirà  endavant,  es  pensarà  com  s’ha  de  fer.  Es  tracta  del  primer
jaciment arqueològic de Muro.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PISB-PSOE, demana informe sobre el
personal que té plus de disponibilitat.  Demana què tal les bicicletes d’aquest cap de
setmana.

El  Sr.  Antoni  Serra,   regidor  del  grup municipal  CDM, diu  que  va  anar-hi  la  Sra.
Carmina, i segons ella molt bé.

El Sr. Martí  Siquier demana que,  sempre que es pugui,  tengui “foco” a Muro, i  no
només a Platja de Muro.

El  Sr.  Jaume  Payeras,  referent  al  tema  de  l’excavació,   diu  que  pot  ser  gran  zona
arqueològica, i considera que 10.000 euros és una cosa insignificant.

El Sr. Miquel Porquer diu que és el pressupost que ens han tramès.

El Sr. Jaume Payeras diu que va fer prec relatiu als extrajudicials de la plaça de toros, se
li va contestar, i ara demana les modificacions de crèdit que afecten a la plaça de toros,
des de que es va comprar.  Diu que ha hagut denúncia de particular referent a renou
d’un bar, s’ha cridat a la policia per aturar renou de bar en concret que no té llicència.
La policia ha avisat que per favor la gent entri dins. Altres vegades s’atura el bar, és bar
que no té llicència i molesta a molts veïns.

El Sr. Agustín Martínez, regidor del grup municipal CxI, diu que li agradaria saber la
planificació d’actuacions per aturar el tema del botellot.

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, referent a la denúncia de renou,
diu que li  varen estranyar  els  fets,  i  va dir  que s’han de prendre mesures.  Diu que
divendres i dissabte hi haurà sis policies. Estam preparant Tots Sants. 

El Sr. Agustín Martínez parla de la policia turística que ja no tenim.

El secretari diu que s’ha demanat informe a la Delegació del Govern sobre possibilitat
de contractar sis policies durant sis mesos per a la temporada d’estiu.

El Sr. Juan Escalas diu que quan els policies estan d’excedència es cobreixen les baixes.
S’ha fet un borsí.

El secretari diu que s’han nomenat varis policies a partir de dia 1 de setembre.

El Sr. Jaume Payeras diu que aquest estiu no es cobrien les excedències.
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El Sr. Juan Escalas diu que a la present legislatura no hi ha hagut places de policia
turística, es varen suprimir abans.

El Sr. Jaume Payeras diu que si la funció policial no és dota bé, amb personal i material,
serà dolenta.

El  Sr.  Agustín  Martínez  diu  que  ja  va  dir  a  desembre  de  2011  que  era  urgent  la
reordenació  de  la  policia.  Estaré  pendent  si  cada  dissabte  hi  ha  sis  policies.  Hi  ha
informe del Sotsinspector sobre la necessitat de personal.

El Sr. Jaume Payeras demana si hi ha qualque policia amb el curs per a poder fer estudi
de sonometria.

El Sr. Rafel Gelabert demana si tenim el sonòmetre calibrat. Demana com està el tema
del carril bici.

El Sr. batle diu que s’estudia el possible conveni que encaixi a totes les parts.

El Sr.  Rafel  Gelabert  demana pel  pont del  passeig del tren.  Ha dit  el  Consell  quan
executarà?

El Sr. Jaume Payeras diu que el projecte l’hem pagat nosaltres. Posam doblers dins un
lloc que no és nostre. No podem arribar al tren a peu. Pel que fa al tema del carril bici
hem demanat l’informe jurídic.

El secretari diu que es va fer informe per part de l’assessor jurídic d’urbanisme amb el
vist-i-plau del secretari que diu que la competència per executar l’obra, donat que és
carretera  titularitat  del  Consell,  correspon al  Consell  de  Mallorca.  Per  promoció  de
l’activitat  turística i  de l’esport  és possible  que l’Ajuntament  subvencioni  l’obra del
Consell.

El Sr. Rafel Gelabert demana si es sap res del tema del boulevard.

El  Sr.  batle  diu  que  no  ha  sortit,  no  se’ns  ha  comunicat.  Aparentment  Muro  serà
subvencionat. No sabem la quantitat.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
9’55 hores  del  dia  27 d’octubre  de 2014,  de  la  qual  estenc,  com a secretari  interí,
aquesta acta.

31


	FETS
	b) En data 14 d’abril de 2014 es va dictar Decret de Batlia iniciant el procediment de restabliment de la legalitat urbanística i el sancionador i es va notificar els interessats.
	FONAMENTS DE DRET
	Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de juny de 2010 relatiu a la cessió gratuïta i en precari a l’Associació Foment de Cultura de Muro, amb CIF G-07130792, de l’ús del local del primer pis de l’edifici del Carrer Joan Carles I, núm. 44, per a desenvolupar una sèrie d’activitats que reportin un benefici a la col·lectivitat i sense ànim de lucre.
	CONCEPTE
	Epígraf 1. Habitatges
	S’entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i els allotjaments que no excedeixin de 10 places
	Per cada habitatge
	Epígraf 1B. Habitatges disseminats
	Habitatges ubicats fora dels nuclis urbans (només gestió de residus –tractament-)
	Per cada habitatge
	Epígraf 2. Habitatges Tercera Edat
	Habitatges unifamiliars habitats exclusivament per persones majors de 65 anys o quan els menors que convisquin amb elles tenguin minusvàlues físiques o psíquiques
	Per cada habitatge
	Epígraf 3. Allotjaments
	Hotels, motels, hotels-apartaments, hostals, pensions, cases d’hostes, càmpings i hospitals. Per plaça
	Epígraf 4. Establiments d’alimentació
	4A. Supermercats i economats
	4B. Ultramarins, comestibles, peixateries, carnisseries i similars; magatzems de fruites, verdures i hortalisses
	Epígraf 5. Establiments de restauració
	5A. Restaurants (establiments que disposen de cuina i servei de menjador, amb la finalitat d’oferir al públic, mitjançant preu, menjars i begudes per consumir-les en el mateix local)
	5B. Cafeteries (establiments que, podent oferir tots els serveis de bar, ofereix al públic, mitjançant preu, a qualsevol hora durant tot el temps que romangui obert al públic i per consumir-los en el mateix local, plats simples o combinats elaborats directament a la planxa o fregidora)
	5C. Bars (establiments que disposen de taulell o servei de taules per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes, que es poden acompanyar o no de tapes i entrepans, freds o calents, per consumir-los en el mateix local)
	5D. Establiments de menjar per endur-se’n
	Epígraf 6. Altres locals industrials o mercantils
	6A. Souvenirs, fàbriques de pell i cuiros, tapisseries, magatzems de fitosanitaris i adobs i jocs recreatius amb bar
	6B. Botigues de roba, sastreries, drogueries, impremtes, bugaderies, oficines bancàries, estacions de servei, armaries, serigrafies, botigues d’electrodomèstics, floristeries, objectes de regal, materials de construcció, fàbriques tèxtils i jugueteries
	6C. Llibreries, tallers elèctrics i mecànics, fusteries, fusteries metàl·liques, centres d’estètica, sabateries, perruqueries, joieries, dentistes, notaries, administracions de loteries i travesses, òptiques, gimnasos, bodegues, oficines administratives, espais recreatius, fotògrafs, lloguer de cotxes, locutoris, trinxaters, consultoris mèdics, lloguer de maquinària i tallers de ferralla
	6D. Demés locals no expressament tarifats
	Epígraf 7. Locals en disseminats
	7A. Hotel en zona Son Serra (per plaça)
	7B. Restaurants en zona Son Sant Martí. Categoria 1
	7C. Restaurants en zona Son Sant Martí. Categoria 2
	7D. Bars en zona Son Sant Martí
	7E. Cotxeres en zona Son Sant Martí

	Article 7: Bonificacions
	Disposició final
	Disposició final
	La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se el dia de la seva publicació definitiva, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
	La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se el dia de la seva publicació definitiva, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.



