
ACTA NÚM. 10 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL DIA VINT-I-DOS DE DESEMBRE 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 22 de desembre 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 27.10.14,
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 1.12.14).

La  Sra.  Margalida  Portells,  portaveu  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  diu  que  a  la
pàgina 30, on diu:

<<La Sra. Margalida Portells, referent al tema de l’excavació de restes arqueològiques,
diu que es conformaria que pugui ser visitat.>>

Ha de dir:

<<La Sra. Margalida Portells, referent al tema de l’excavació de restes arqueològiques,
demana informació referent al tema.>>

L’acta de la sessió ordinària de 27 d’octubre de 2014, amb la rectificació esmentada,
s’aprova per unanimitat.

L’acta de la sessió extraordinària d’1 de desembre de 2014 s’aprova per unanimitat.
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2N.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 21/2007.

Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres
de 10 de  desembre de 2014:

FETS
 

a)  “En  data  20  de  novembre  de  2007  el  zelador  de  la  Corporació  va  aixecar  acta
d’inspecció  d’obres  per  l’existència  d’una  presumpta  infracció  urbanística  a  les
parcel·les 18 i 19 del polígon 3, del terme municipal de Muro, consistent en col·locació
d’uns 800 m³ de terra mesclada amb material d’enderrocament i emmagatzemament de
deixalles i material d’obra; realitzada sense llicència municipal d’obres. En l’esmentada
acta es constata que la propietària de la parcel·la és la Sra. Maria Alomar Ramis, amb
DNI 78.186.647-X.

b) Mitjançant Decret de Batlia de data 22 d’agost de 2012 s’iniciava l’expedient de
restabliment de la legalitat urbanística on es requeria que es sol·licités la corresponent
llicència per a legalitzar les obres, al mateix temps s’incoava l’expedient sancionador. 

c)  El  zelador  el  seu  informe,  de  data  24  de  març  de  2014,  aixecar  nova  acta  on
manifestar: “Que han retirat la major part dels 800 m3 de terra mesclada amb material
d’enderrocament,  escampant  la  resta  dins la  mateixa finca i  que han retirat  la  quasi
totalitat de les deixalles i material d’obra que hi havia”.

d) L’arquitecte tècnic municipal, al seu informe de data 1 d’abril de 2014. valorar les
obres executades sense llicencia en 6.664 euros.

e) Atès que les obres exposades estan subjectes a llicència municipal prèvia, d’acord
amb  el  que  disposa  l’article  2  de  la  Llei  10/1990,  de  23  d’octubre,  de  Disciplina
Urbanística; i  la norma 1.2.02 del Pla General d’Ordenació Urbana de Muro (BOIB
núm. 91, de 28 de juny de 2003).

e) En data 2 d’abril de 2014, mitjançant Decret de Batlia. Es va resoldre declarar la
caducitat dels procediments per infracció urbanística iniciats mitjançat Decret de Batlía
de data  22 d’agost  de 2012,  incoant  nous expedients  de restabliment  de la  legalitat
urbanística i sancionador; Decret que va ser notificat a la interessada en data 22 d’abril
de 2014.

f) en data 13 d’agost de 2014, es va notificar a l’interessada el Decret de Batlía  de data
16 de juliol de 2014, per el que s’acordava el canvi d’instructor d’ambdós expedients,

g) La interessada no ha formulat al·legacions al reinici d’ambdós expedients.

h) En data 3 de setembre de 2014 l’instructor va dictar Proposta de Resolució que va ser
notificada a l’interessada en data 12 de setembre de 2014.

i) La interessada no ha formulat al·legacions a la Proposta de Resolució.

FONAMENTS DE DRET
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a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada infracció
urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a llicència, s’ha
realitzat sense aquesta.

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

c. L’article 46.1  de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats
amb multa del 5% al 10% del valor de l’obra executada quan l'infractor, abans de la
imposició de la sanció, restitueixi la realitat física alterada al seu estat anterior.

d. A l’informe del zelador municipal, de data 24 de març de 2014, es manifesta que
l’interessada ha retirat la major part dels 800 m3 de terra mesclada i que han retirat l
quasi totalitat de les deixalles i material d’obra que hi havia.

e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 1 d’abril de 2014, es valoren les
obres  realitzades,  que  ascendeixen  a  6.664  euros.  En  conseqüència,  la  sanció
aplicable és una multa del 5% de 6.664 euros, és a dir, 333,20 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:

1.-  Imposar  a  la  Sra.  Maria  Alomar  Ramis,  amb  DNI  78.186.647-X.en  qualitat  de
propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de
greu,  consistent  en  col·locació  d’uns  800  m³  de  terra  mesclada  amb  material
d’enderrocament  i  emmagatzemament  de  deixalles  i  material  d’obra;  realitzada
sense llicència municipal d’obres a les  parcel·las 18 i 19 del polígon 3 del terme
municipal de Muro, havent procedit a la  restitució de  la realitat física alterada al
seu estat anterior,  la sanció de multa de 333,20 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
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termini  sense  que  s’hagi  efectuat  el  pagament  voluntari  de  la  sanció,  aquest
Ajuntament procedirà al cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la
multa se suspendrà si, durant el termini legal per a la interposició del recurs, es
garanteix l’import de la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del
reclamant  per  obtenir  la  suspensió  serà  dipositada  a  la  Tresoreria  d’aquest
Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o fiança per l’import
de la sanció.

3.- Notificar la present resolució als interessats.

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

1.-  Imposar  a  la  Sra.  Maria  Alomar  Ramis,  amb  DNI  78.186.647-X.en  qualitat  de
propietària/promotora,  com a  responsable  d’una  infracció  urbanística  qualificada  de
greu,  consistent  en  col·locació  d’uns  800  m³  de  terra  mesclada  amb  material
d’enderrocament i emmagatzemament de deixalles i material d’obra; realitzada sense
llicència municipal d’obres a les  parcel·las 18 i 19 del polígon 3 del terme municipal de
Muro,  havent  procedit  a  la   restitució  de   la  realitat física alterada  al  seu estat
anterior,  la sanció de multa de 333,20 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.

3R.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 08/2012.

Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres
de 10 de  desembre de 2014:
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FETS
 

 a) En data 28 d’agost de 2012 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció
d’obres  per  l’existència  d’una  presumpta  infracció  urbanística  a  la  parcel·la  639 del
polígon  5,  del  terme  municipal  de  Muro,  consistent  en  construcció  d’una  edificació
semisoterrada d’uns 26 m²,  d’una edificació d’uns 4 m² i  col·locació d’una caravana
d’uns  14  m²;  realitzada  sense  llicència  municipal  d’obres.  En  l’esmentada  acta  es
constata que els propietaris de la parcel·la són la Sra. Stella Maris Fajina, amb NIE X-
6735208-A i el Sr. Claudio Gómez Aguirre, amb NIE X-8980029-R.

b) Mitjançant Decret de Batlia de data 19 de desembre 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 20 de març de 2013 valora les
obres en 15.222,43 euros.

d)  Mitjançant  Decret  de  Batlia,  de  data  20 de març  de  2013,  s`iniciava l`expedient
sancionador

e) En datas 23,24, 26 y 29 d`abril de 2013 es va intentar en resultat negatiu, la noticació
els interesats per la Policia Local.

f) En data 26 de desembre de 2013 es va publicar al BOIB (NÚM. 178)  la ntificació de
l`edicte del decret de Batlia de inici de l`expedient sancionador.

g) els interessats no han procedit a legalitzar les obres ni han formulat al·legacions a
l`incoació del expedient sancionador.

FONAMENTS DE DRET

a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada infracció
urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a llicència, s’ha
realitzat sense aquesta.

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

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

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

e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 25 de setembre de 2013, es valoren
les obres realitzades, que ascendeixen a 15.222,43 euros. En conseqüència, la sanció
aplicable és una multa del 75% de 15.222,43 euros, és a dir, 11.416,82 euros.

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

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

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

Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del
Decret  14/1994  i  l’article  66  de  la  Llei  de  disciplina  urbanística,  la  Comissió
Informativa  d’Urbanisme  i  Obres,  per  unanimitat,  emet  dictamen  favorable  sobre
l’adopció pel Ple del següent acord:

1) Imposar amb caràcter solidari a  la Sra. Stella Maris Fajina, amb NIE X-6735208-A
i  el  Sr.  Claudio  Gómez  Aguirre,  amb  NIE  X-8980029-R..,  en  qualitat  de
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de
greu, consistent en construcció d’una edificació semisoterrada d’uns 26 m², d’una
edificació d’uns 4 m² i  col·locació d’una caravana d’uns 14 m²; realitzada sense
llicència municipal d’obres, a la parcel·la 639 del polígon 5 del terme municipal de
Muro, la sanció de multa de 11.416,82 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
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reclamant  per  obtenir  la  suspensió  serà  dipositada  a  la  Tresoreria  d’aquest
Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o fiança per l’import
de la sanció.

3) Ordenar  a  la Sra. Stella Maris Fajina, amb NIE X-6735208-A i el Sr. Claudio
Gómez  Aguirre,  amb  NIE  X-8980029-R,  en  qualitat  de  propietari/promotor,  la
demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no
legalitzades consistent en construcció d’una edificació semisoterrada d’uns 26 m²,
d’una edificació d’uns 4 m² i col·locació d’una caravana d’uns 14 m²; realitzada
sense  llicència  municipal  d’obres;  a  la  parcel·la  639  del  polígon  5,  del  terme
municipal de de Muro; així com impedir definitivament els usos a què donessin lloc;
tot això a costa de la persona interessada.

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

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

6) Procedir a inscriure aquesta resolució al Registre de la Propietat nº 1 de Inca, de
conformitat al que disposa l’article 51-c del RDL 2/2008, de text refós de la Llei del
Sol, modificat per la Llei 8/2013, de data 26 de Juny de 2013.

7)  Notificar la present resolució als interessats.

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

1- Imposar amb caràcter solidari a  la Sra. Stella Maris Fajina, amb NIE X-
6735208-A i el Sr. Claudio Gómez Aguirre, amb NIE X-8980029-R.., en
qualitat  de  propietari/promotor,  com  a  responsable  d’una  infracció
urbanística  qualificada  de  greu,  consistent  en  construcció  d’una
edificació  semisoterrada  d’uns  26  m²,  d’una  edificació  d’uns  4  m²  i
col·locació  d’una  caravana  d’uns  14  m²;  realitzada  sense  llicència
municipal d’obres, a la parcel·la 639 del polígon 5 del terme municipal
de Muro, la sanció de multa de 11.416,82 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

7



en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o fiança per l’import de
la sanció.

3.- Ordenar  a  la Sra. Stella Maris Fajina, amb NIE X-6735208-A i el Sr. Claudio
Gómez  Aguirre,  amb  NIE  X-8980029-R,  en  qualitat  de  propietari/promotor,  la
demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no
legalitzades consistent en construcció d’una edificació semisoterrada d’uns 26 m², d’una
edificació  d’uns  4  m²  i  col·locació  d’una  caravana  d’uns  14  m²;  realitzada  sense
llicència municipal d’obres; a la parcel·la 639 del polígon 5, del terme municipal de de
Muro; així com impedir definitivament els usos a què donessin lloc; tot això a costa de
la persona interessada.

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

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

6.- Procedir a inscriure aquesta resolució al Registre de la Propietat nº 1 de Inca, de
conformitat al que disposa l’article 51-c del RDL 2/2008, de text refós de la Llei del
Sol, modificat per la Llei 8/2013, de data 26 de Juny de 2013.

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

4T.- CONVENI D’ADHESIÓ A LA XARXA DIGITAL DE COMUNICACIONS
MÒBILS PER ALS SERVEIS  DE SEGURETAT  I  EMERGÈNCIES  DE LES
ILLES BALEARS EN GRUP TANCAT D’USUARIS (TETRAIB).

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de desembre de 2014 que literalment
diu:

<<CONVENI  D’ADHESIÓ  A  LA  XARXA  DIGITAL  DE  COMUNICACIONS
MÒBILS EN GRUP TANCAT D’USUARIS (TETRAIB).

8



Vista la proposta de Conveni d’adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en
grup  tancat  d’usuaris  (tetraIB),  entre  l’Ajuntament  de  Muro  i  l’empresa  pública
Multimèdia, depenent de Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes  Balears,  mitjançant  el  que  es  posa  a  disposició  de  l’Ajuntament  de  Muro  LA
XARXA  DIGITAL  DE  COMUNICACIONS  MÒBILS  PER  ALS  SERVEIS  DE
SEGURETAT I D’EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS (TETRAIB), conveni
que literalment diu:

<<CONVENI D’ADHESIÓ A LA XARXA DIGITAL DE COMUNICACIONS MÒBILS
EN GRUP TANCAT D’USUARIS

PARTS

ANTONIO  GÓMEZ  PÉREZ,  Conseller  de  Presidència  del  Govern  de  les  Illes  Balears  i
President de Multimèdia de les Illes Balears, en virtut de l’escriptura número 2540/2011 de 21
de desembre de 2011, atorgada davant el notari Sr. Alberto Ramón Herrán Navasa de l’Il·lustre
Col·legi de Balears, designat per torn reglamentari 126/2011.

 (nom i llinatges de la persona representant , càrrec en virtut del qual representa l’entitat i norma
o document que li atorguen la capacitat legal necessària)

ANTECEDENTS

1.  Multimèdia de les Illes  Balears,  SA, en endavant  “Multimèdia”, es va crear mitjançant
escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil, amb l’autorització prèvia del Govern de les
Illes Balears acordada pel Decret 5/2006, de 27 de gener. La societat  Multimèdia de les Illes
Balears, SA, es va constituir com una empresa pública de les previstes en l’article 1.b) de la Llei
3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades. 

En l’annex del  Decret  12/2011,  de  18  de juny,  del  President  de les  Illes  Balears,  pel  qual
s’estableixen  les  competències  i  l'estructura  orgànica  bàsica  de  les  conselleries  de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es determina l’adscripció de
Multimèdia de les Illes Balears, SA a la Conselleria de  Presidència.

Mitjançant acord de Consell de Govern, de dia 5 d’agost de 2011, s’autoritzà la modificació dels
estatuts de Multimèdia de les Illes Balears, SA, adaptant-se així a la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Ara bé, el seu
objecte continua essent el mateix que es va establir amb el Decret 24/2008, de 22 de gener, que
modificava l’esmentat Decret 5/2006, de 27 de gener. 

Multimèdia té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus
fins, patrimoni propi, administració autònoma i s’adscriu a la Conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears

2.  L’Ajuntament  de  XX,  en  endavant  l’Entitat,  com  a  administració  pública  local  té
reconegudes per la legislació vigent competències en matèria de seguretat i policia.
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3. En els darrers anys s’ha fet evident que les institucions públiques que tracten amb matèries de
seguretat i rescat de les persones, les emergències, el control i la prevenció dels riscos han de
prendre una especial atenció als serveis de telecomunicacions. La població reclama un nivell de
resposta més eficient als incidents que es produeixen, i les institucions responsables reclamen
serveis  de  comunicacions  mòbils  i  connectivitat  a  través  de  xarxes  que permetin  l’accés  a
informacions  i  continguts  de  dades  específics  per  desenvolupar  la  seves  tasques  de  forma
coordinada.

També  es  reconegut  que  els  recents  avanços  en  la  tecnologia  de  les  comunicacions  i  dels
sistemes de tractament de la informació ofereixen solucions avançades per a facilitar la presa de
decisions i l’intercanvi d’informació en temps real. Així mateix, aquestes organitzacions han de
resoldre situacions amb un alt nivell de compatibilitat i d’interoperatibilitat funcional.

4.  L’empresa  pública  Multimèdia,  adscrita  a  la  Conselleria  de  Presidència,  s’encarrega  del
desplegament  de la  Xarxa Digital  de Comunicacions  Mòbils  ‘tetraIB’,  per oferir  serveis  de
comunicacions mòbils en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5.  En  el  conjunt  de  les  administracions  públiques,  el  personal  a  càrrec  del  comandament  i
control,  i  el  personal  d’intervenció  en  la  prevenció  i  control  de  la  seguretat  pública  i  les
emergències a les Illes Balears, tenen la necessitat diària de comunicar-se entre si, en temps
real, per coordinar-se i realitzar les tasques corresponents a les competències que les lleis els hi
encomanen.

6.  La  resposta  a  les  situacions  abans  esmentades  precisa  de  mecanismes  conjunts  de
col·laboració  i  coordinació  operativa  entre  entitats  públiques,  amb  la  finalitat  d'evitar  una
duplicitat  d'actuacions i optimitzar  els recursos operatius.  En aquest sentit,  cal  disposar dels
mitjans tècnics més segurs i eficients en els serveis de comunicacions mòbils.

7.  Per  les  seves  característiques  tècniques,  la  xarxa  tetraIB pot  integrar  a  totes  les  entitats
públiques de les Illes Balears en les matèries abans dites, i es converteix així en la plataforma
corporativa de comunicacions mòbils de la Comunitat Autònoma amb més capacitat de gestió i
tècnicament més avançada per oferir serveis de comunicacions mòbils.

8.  Multimèdia  s’estableix  com  Operador  en  Autoprestació  dels  Serveis  de  Comunicacions
Mòbils en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i negocia acords i convenis amb les
entitats interessades en adherir-se als serveis que ofereix la xarxa tetraIB.  

9. L’Entitat  requereix per al millor exercici de les seves funcions en matèria de prevenció i
control de la seguretat, i de les emergències, la disponibilitat dels Serveis de Comunicacions
Mòbils que ofereix la xarxa  tetraIB entre els mitjans tècnics desplegats en el terreny per les
seves  unitats  d’intervenció  i  els  seus  corresponents  centres  de  despatx,  així  com  per  a  la
coordinació amb altres entitats/institucions.

10. Vist el que s'ha exposat i en el marc de col·laboració mútua que ha de presidir les relacions
entre  Multimèdia de les Illes Balears i les entitats del Sector Públic de la Comunitat Autònoma,
els  representants  d'ambdues  parts  consideren  que  seria  molt  convenient  i  beneficiós  per  al
compliment dels seus respectius fins l’adhesió de l’Entitat als Serveis de Comunicacions Mòbils
que ofereix la xarxa tetraIB.
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Les  parts  ens  reconeixem  mútuament  la  capacitat  legal  necessària  per  formalitzar  aquest
Conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES

1.  Objecte. El present Conveni té per objecte formalitzar l’adhesió de l’Entitat als Serveis de
Comunicacions Mòbils de la Xarxa tetraIB del Govern de les Illes Balears. Els Serveis estaran
gestionats per l’empresa pública Multimèdia, que romandrà com l’Operador dels Serveis, per la
qual cosa coordinarà els mecanismes d'intercanvi d'informació i l’administració dels serveis de
xarxa, amb l’objectiu d’afavorir la cooperació i coordinació institucional dels Serveis entre les
diferents administracions públiques i entitats del sector públic de la Comunitat Autònoma.

2. Accés a la Xarxa tetraIB. El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a
través de l’empresa pública Multimèdia facilitarà de manera gratuïta a l’Entitat, l'accés als
Serveis  de  Comunicacions  Mòbils  tetraIB per  a  les  comunicacions  necessàries  en
l'acompliment de les atribucions pròpies amb les competències de Seguretat, Emergència,
Sanitat i Rescat. 

1. L'adquisició,  implantació,  instal·lació  i  manteniment  dels  equips  terminals  de
comunicacions (emissores portàtils, mòbils, o fixes, entre altres) estaran a càrrec de
l’Entitat.

2. Els procediments  d’adquisició,  connexió, posada a punt,  gestió i  manteniment  dels
equips  de  Xarxa  dels  que  Multimèdia  en  sigui  titular  i  que  s’ubiquin  en  les
instal·lacions de l’Entitat  s’atendran a les directius i  procediments  previstos en els
documents del Pla de Flota acordats. 

3.  Intercomunicació.  Els procediments  d’intercomunicació entre Entitats i  els  serveis
inclosos  a  la  Xarxa  Digital  de  Comunicacions  Mòbils  ‘tetraIB’ es  realitzaran  de
conformitat amb els plans de flotes aprovats mitjançant acords entre les Entitats usuàries i
Multimèdia. Amb el fonament de tals acords, Multimèdia i les Entitats signatàries podran
definir la interoperabilitat i la coordinació dels serveis.

4.  El  pla de flota descriurà el  número de terminals  prevists  per incorporar a la xarxa
tetraIB per l’Entitat, a més de la seva tipologia, configuració i model d’administració i
gestió.  El  pla  de  flota  s’acordarà  conjuntament  entre  les  parts  signatàries  a  partir  del
projecte de flota presentat a proposta de l’Entitat usuària del Servei. Una vegada establert
el  pla,  l’alta,  modificació  o  baixa  efectiva  dels  terminals  en  la  Xarxa  es  farà  sota
supervisió directa de l’Operador.

El pla de flota integrarà els documents que seran la base comuna d’enteniment entre les
necessitats operatives i funcionals requerides per l’Entitat i la capacitat de xarxa que oferta
Multimèdia. Podrà ser modificat seguint el mateix procediment sempre que, de temps en
temps,  una variació  de la configuració de la  flota  ho faci  convenient,  o per la petició
expressa d’una de las parts.

Juntament, o inclosos en el pla de flota s’acompanyaran els documents amb informació
tècnica rellevant pels Serveis, actualitzada a la data de signatura, incloent-hi almenys els
Mapes  de  Cobertura,  Autoritzacions  dirigides  a  Multimèdia  per  fer  les  Altes/Baixes
corresponents als terminals de l’Entitat corresponents als serveis de xarxa, Procediment de
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Gestió de les Comunicacions, Informació dels Centres de Supervisió disponibles en cada
moment, i les obligacions i les informacions que la legislació vigent determini en matèria
de  Gestió  i  Protecció  de  Dades  del  personal  adscrit  al  servei  i  de  les  Normes  pel
Manteniment de la Seguretat en les comunicacions.

5.  Accés als fitxers  i bases de dades de la xarxa. L’operador de la Xarxa permetrà al
Servei de Telecomunicacions o a la persona competent de l’Entitat, l'accés a les bases de
dades o fitxers de la Xarxa, a través d’aplicacions pròpies de tetraIB o d’altres aplicacions,
per realitzar consultes o altres tràmits, únicament en la forma i manera que es determini
prèviament,  mitjançant protocol específic subscrit  entre Multimèdia i l’Entitat,  amb les
restriccions, nivells de seguretat i control d'accessos que expressament es determinin en el
mateix, atenent sempre al repartiment d'atribucions i competències existents.

6.  Accés a serveis addicionals. Multimèdia facilitarà l’accés als serveis addicionals de
geolocalització, transmissió de missatges de text i gravació de veu.  

a) El Servei de Geolocalització permetrà accedir a la posició dels terminals de la flota
mitjançant l’accés a un servidor d’aplicacions, utilitzant els codis d’accés pertinents. Es
fa notar  que per  poder  disposar  del  servei  de geolocalització  per  satèl·lits  GPS,  els
terminals  de la flota hauran de integrar un dispositiu o mòdul GPS compatible  amb
tetraIB.  Aquests  elements  integrats  en  els  dispositius  terminals,  així  com  el  seu
manteniment i ús, aniran a càrrec de l’Entitat. 

b) El Servei de Gravació de veu permetrà accedir a les converses realitzades per la flota
mitjançant  un ordinador amb pantalla  gràfica  amb accés  a  la  xarxa de transport  de
tetraIB, utilitzant els codis d’accés pertinents.

c)  El  Servei  de  Transmissió  de  Missatges  Curts  de  Text permetrà  l’intercanvi  d’un
numero limitat de caràcters de text entre terminals de la xarxa.      

L’Operador  es  reserva  el  dret  d’ampliar  els  serveis  addicionals  disponibles,  així  com
d’establir les condicions d’ús segons el seu criteri, segons la capacitat dels dispositius de
xarxa disponibles i les prioritats del trànsit de dades a cada moment.

7. Atenció a les incidències en el Servei. L’Operador posarà a disposició de l’Entitat un
número de telèfon d’atenció a les incidències del Servei.  Mitjançant aquest número de
telèfon  s’oferirà  un  servei  que  permetrà  a  l’Entitat  usuària  avisar  d’anomalies  en  el
funcionament.  Aquest  servei  també  oferirà  informació  sobre  l’estat  d’incidències
detectades prèviament. 

8.  Els  terminals de ràdio a utilitzar  per a l'accés  al  Servei  de Comunicacions Mòbils
tetraIB hauran  d'estar  associades  al  personal  que  les  utilitzin  a  través  del  Registre  de
Personal Assignat al Servei de l’Entitat, resultant imprescindible la identificació i registre
del personal usuari del Servei a Multimèdia.

A  tal  efecte,  l’Entitat  haurà  de  mantenir  permanentment  actualitzades  les  dades  del
personal  assignat  al  servei  de  comunicacions  mòbils  tetraIB a  través  d’una  aplicació
informàtica  que  a  aquest  efecte  Multimèdia  i  l’Entitat  puguin  acordar,  mentre  sigui
compatible  amb  els  requeriments  de  Multimèdia.  L'accés  a  bases  de  dades,  fitxers  i
registres que continguin dades de caràcter personal haurà de complir la normativa vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
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En el cas que l’aplicació informàtica d’accés al Registre de Personal Assignat al Servei no
es trobés operativa a la signatura del present conveni, les altes i baixes d'usuaris autoritzats
de la Institució de l’Entitat que accedeixin a les bases de dades o fitxers de Multimèdia es
realitzaran mitjançant l'enviament del corresponent fitxer de dades a l'adreça electrònica
indicada per Multimèdia.

9. Interconnexió amb altres xarxes. Tècnicament tetraIB pot ser connectada amb xarxes
comercials  de  comunicacions  de  veu  que  facturen  els  seus  serveis.  No  obstant,  les
necessitats  d’interconnexió  són  específiques  de  cada  flota.  De  ser  necessària  la
interconnexió de  tetraIB amb altres xarxes, el cost corresponent de la connexió anirà a
càrrec de l’Entitat, així com també el pagament de les factures recurrents que es puguin
derivar dels serveis contractats.

10.  Comissió  de  seguiment.  Amb  la  finalitat  d'assegurar  una  correcta  aplicació  del
Conveni es crea una comissió de seguiment del mateix, integrada per un representant de
Multimèdia i per un altre de l’Entitat signatària. Aquesta comissió serà encarregada de
resoldre  els  dubtes  que  sorgeixin  en  la  seva  interpretació,  de  solucionar  les  possibles
discrepàncies que puguin sobrevenir en la seva execució, revisar l'evolució del conveni i,
si escau, elaborar les propostes per a la seva millora. Aquesta Comissió es reunirà cada
vegada que ho requereixi una de les parts signatàries i, com a mínim, una vegada a l'any.

11. Vigència. El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, mantenint la
seva vigència, per quatre (4) anys naturals, i prorrogant-se de forma automàtica i per anys
naturals  si  no hi  ha denúncia expressa  per  qualsevol  de les  seves  parts,  que haurà de
produir-se  i  ser  comunicada  per  escrit  amb  almenys  sis  mesos  d'antelació  a  la  seva
finalització.

12.  Règim del  conveni   i   qüestions  litigioses.  El  present  conveni  és  de  naturalesa
administrativa,  regint-se  en  la  seva  interpretació  i  desenvolupament  per  l'ordenament
jurídic  administratiu  aplicable  als  convenis  de  col·laboració  entre  administracions
públiques i entitats del sector públic.  

Sense perjudici  de les  funcions encomanades  a l'òrgan de seguiment,  assenyalat  en la
clàusula desena, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment
del present Conveni, se sotmetran al coneixement i competència de l'Ordre Jurisdiccional
del Contenciós- Administratiu.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en  2 exemplars.

Palma, XX de XXXX de 2014

Per Multimèdia de les Illes Balears Per l’Ajuntament de XX>>

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

1r.- Aprovar el Conveni d’adhesió a la xarxa digital de comunicacions mòbils en grup
tancat d’usuaris (tetraIB), entre l’Ajuntament de Muro i l’empresa pública Multimèdia,
depenent  de  Vicepresidència  i  Conselleria  de  Presidència  del  Govern  de  les  Illes
Balears.
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2.- Comunicar el present acord al gerent de l’empresa pública Multimèdia de les Illes
Balears, S.A., així com a Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

3.- Sotmetre el present acord a la ratificació per part del Ple de l’Ajuntament.>>

Vist  el  dictamen  favorable  emès  per  unanimitat  per  la  Comissió  d’Administració  i
Personal de data 15 de desembre de 2014.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar l’acord de la Junta de Govern
Local de data 9 de desembre de 2014 relatiu a l’aprovació  el  Conveni d’adhesió a la
xarxa digital de comunicacions mòbils per als serveis de seguretat i emergències de les
Illes Balears en grup tancat d’usuaris (tetraIB), entre l’Ajuntament de Muro i l’empresa
pública  Multimèdia,  depenent  de  Vicepresidència  i  Conselleria  de  Presidència  del
Govern de les Illes Balears.

5È.-   PROPOSTA  DE  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL
CONSORCI  PER  A  LA  MILLORA  DE  LES  INFRAESTRUCTURES
TURÍSTIQUES I  PER AL FOMENT DE LA DESESTACIONALITZACIÓ DE
L’OFERTA DE L’ILLA DE MALLORCA, L'AGÈNCIA DE TURISME DE LES
ILLES  BALEARS,  EL  CONSELL  INSULAR  DE  MALLORCA,
L'AJUNTAMENT  D’ALCÚDIA,  L'AJUNTAMENT  DE  MURO,
L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA, L'AGRUPACIÓ EMPRESARIAL
HOTELERA D’ALCÚDIA, L’ASSOCIACIÓ HOTELERA DE CAN PICAFORT I
L'ASSOCIACIÓ  HOTELERA  DE  MURO,  PER  A  L’EXECUCIÓ  DE  LES
OBRES  DEL PROJECTE  “RUTA CICLOTURÍSTICA BADIA D’ALCÚDIA”,
DINS EL PLA ESTRATÈGIC TURÍSTIC ALCÚDIA, PLATJA DE MURO I CAN
PICAFORT (BADIA D’ALCÚDIA)”.

El Sr. batle proposa retirar el present punt de l’ordre del dia. S’està plantejant que una
tercera part pogués avançar els doblers d’aportació municipal. De moment no hem de
rebutjar el conveni.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que crida l’atenció que es
faci  comissió informativa i  no s’hagi donat  coneixement  d’aquesta opció.  M’hagués
agradat  conèixer  l’opció.  Divendres  passat  va  sortir  en  premsa  que  l’Ajuntament
renunciava a l’obra.

El  Sr.  batle  diu  que  l’Ajuntament  no  va  dir  res  referent  a  la  renúncia.  Aquesta
possibilitat  d’una  tercera  part  que  avanci  el  doblers  ha  sortit  posteriorment  a  la
realització de la sessió de la comissió informativa. Intentarem esgotar la possibilitat.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que trobam
que l’Administració competent per a fer l’aportació econòmica és el Consell Insular de
Mallorca. A la sessió de la comissió informativa pareixia que se’ns estava tantejant. Si
haguéssim  estat  d’acord  s’hagués  votat  a  favor.  No  varem saber  dels  informes  de
secretaria i intervenció fins que varem manifestar el desacord.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que va explicar a la premsa
el que s’havia tractat a la comissió informativa.

14



El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda deixar l’expedient damunt la taula.

6.-  RESOLUCIÓ  AL·LEGACIONS  PRESENTADES  PER  L’ASSOCIACIÓ
HOTELERA  DE  LA  PLATJA  DE  MURO  RELATIVES  A  L’APROVACIÓ
INICIAL 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 

Havent finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra l'acord adoptat per
l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d’octubre de 2014, i publicat en el
Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears  número  148,  de  28  d’octubre  de  2014,  relatiu  a
l’aprovació inicial 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,  i
havent-se presentat una reclamació, una a nom de l’Asociación Hotelera Playa de Muro.

Atès l’informe del tècnic de medi ambient de dia 15 de desembre de 2014, proposant la
desestimació del les al·legacions.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 18 de
desembre de 2014.

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

PRIMER. Desestimar l’al·legació presentada per l’Asociación Hotelera Playa de Muro.

SEGON. Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa de prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans en els termes següents:

Article 6: Quota tributària

1. La quota tributària quedarà determinada per l’aplicació de les següents tarifes:

(s’adjunta annex)

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’inmoble 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
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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.

TERCER. Notificar el present acord a l’Associació Hotelera de Platja de Muro.

QUART. Publicar el present acord al BOIB.
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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

17



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

7.-  RESOLUCIÓ  AL·LEGACIONS  PRESENTADES  PER  L’ASSOCIACIÓ
HOTELERA  DE  LA  PLATJA  DE  MURO  RELATIVES  A  L’APROVACIÓ
INICIAL  DE  L’ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DE  L’IMPOST  DE
BÉNS IMMOBLES.

Havent finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra l'acord adoptat per
l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 d’octubre de 2014, i publicat en el
Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears  número  148,  de  28  d’octubre  de  2014,  relatiu  a
l’aprovació  inicial de la modificació  de l’ordenança  fiscal  reguladora  de l’impost  de
Béns Immobles, i havent-se presentat una reclamació, una a nom de l’Asociación Hotelera
Playa de Muro.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 18 de
desembre de 2014.

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

PRIMER. Desestimar l’al·legació presentada per l’Asociación Hotelera Playa de Muro.

SEGON.  Aprovar  definitivament  la  modificació de  l’ordenança  fiscal  reguladora  de
l’impost de Béns Immobles en els termes següents:

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.
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- 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 calificació 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.

TERCER. Notificar el present acord a l’Associació Hotelera de Platja de Muro.

QUART. Publicar el present acord al BOIB.

8.- EXPEDIENT 03/2014 DE RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIAL.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que votaran en contra. Hi ha
factures que entenem que són imprevists. Altres és criteri propi de l’equip de govern: sense
partida, com per exemple la insonorització d’una aula de l’escola graduada o l’asfalt del
carrer Gaspar de Bono. 

El Sr. batle diu que pel que fa al carrer Gaspar de Bono es va acabar asfaltant perquè no
quedàs només mig carrer asfaltat.  Referent a la insonorització hi havia partida inicial.
Altres són imprevists, s’han espenyat o gastat.

El Sr. Rafel Gelabert diu que, referent a la redacció del projecte de l’arxiu, entenem que
s’haurien de demanar tres ofertes.

El Sr. batle diu que s’ha adequat el projecte. S’han refet mesures en quant a normativa.
L’arquitecte de Muro era més barat que l’autor del projecte.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que s’abstendran. No sé
quina previsió feis. Es fa sobre la marxa.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que votarà en contra.

Atès  l’expedient  relatiu  al  reconeixement  extrajudicial  de  factures,  per  un  total  de
140.069,19€ tramitat  en virtut d’allò que determina l’article 60.2 en relació al 26.2.c.,
ambdós del RD 500/900, de 20 d’abril.

Atesos els informe d’intervenció, de dia 15 de desembre de 2014.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 18 de desembre
de 2014.

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-Lliga), 4 vots en contra (CxI i
ExM) i 2 abstencions (PSIB-PSOE) acorda:

Que  l'Ajuntament  Ple,  d'acord  amb  allò  que  disposa  l'article  60.2,  del  Reial  Decret
500/1990,  reconegui  extrajudicialment  el  deute  que  figura  relacionat  a  l’informe  de
fiscalització prèvia de la interventora, de data 15 de desembre, per un total de 140.069,19€,
que es detalla a continuació:

NÚM. ORDRE
01

PARTIDA
130.22200-130.22203-234.22200-325.22200-332.22200-337.22200-
920.22200-920.22203

CREDITOR CABLEUROPA SAU
NIF A62186556
NÚM. FRA. AA14-000469
DATA 20.08.2014
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques juny
IMPORT 611,88 €

No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual 
s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
02

PARTIDA
130.22200-130.22203-234.22200-325.22200-332.22200-337.22200-
920.22200-920.22203

CREDITOR CABLEUROPA SAU
NIF A62186556
NÚM. FRA. AA14-000469
DATA 20.08.2014
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques maig
IMPORT 718,36 €

No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual 
s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
03

PARTIDA
161.22711

CREDITOR Aquambiente servicios sector agua SAU
NIF A08332975
NÚM. FRA. 1450503345
DATA 04.08.2014
DESCRIPCIÓ Manteniment estacions bombeig platja 16/30 juny
IMPORT 1.160,62€
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No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual 
s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
04

PARTIDA
130.22200-130.22203-234.22200-325.22200-332.22200-337.22200-
920.22200-920.22203

CREDITOR CABLEUROPA SAU
NIF A62186556
NÚM. FRA. AA14-000469
DATA 20.08.2014
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques juliol
IMPORT 587,01 €

No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual 
s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
05

PARTIDA
338.22609

CREDITOR Evarist González Brigido
NIF 78201659A
NÚM. FRA. 007/14
DATA 27.08.2014
DESCRIPCIÓ Actuació guitarrista Evarist Festes Capellans
IMPORT 302,50€

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
06

PARTIDA
235.62720

CREDITOR MTQ Ingenieria y obra SL 
NIF B572833970
NÚM. FRA. 9.14
DATA 07.08.2014
DESCRIPCIÓ Projecte instal.lacions climatització Residència
IMPORT 9.883,05

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
07

PARTIDA
341.22601

CREDITOR Ruxandra Maria Preda
NIF X5307607N

21



NÚM. FRA. 0012
DATA 21.06.2014
DESCRIPCIÓ Dinar tornmeig futbol Sant Joan
IMPORT 160,00

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
08

PARTIDA
334.22601

CREDITOR Ruxandra Maria Preda
NIF X5307607N
NÚM. FRA. 0013
DATA 16.08.2014
DESCRIPCIÓ Dinar tornmeig futbol Sant Joan
IMPORT 100,80

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
09

PARTIDA
338.22609

CREDITOR Grup Trui Mallorca SL
NIF B57634131
NÚM. FRA. A2140675
DATA 06.102.2014
DESCRIPCIÓ Actuació Pasajero, Chenoa i DJ Blasco Sant Joan
IMPORT 22.385,00

No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual 
s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
10

PARTIDA
324.22105

CREDITOR Socias Ramis SL
NIF B07787926
NÚM. FRA. 0000005
DATA 07.07.2014
DESCRIPCIÓ Productes alimentaris final curs UOM
IMPORT 36,92

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
11

PARTIDA
130.22200-130.22203-234.22200-325.22200-332.22200-337.22200-
920.22200-920.22203
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CREDITOR CABLEUROPA SAU
NIF A62186556
NÚM. FRA. AA14-004249
DATA 23.09.2014
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques setembre
IMPORT 618,88 €

No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual 
s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
12

PARTIDA
134.22601

CREDITOR Ruxandra Maria Preda
NIF X5307607N
NÚM. FRA. 0017
DATA 09.11.2014
DESCRIPCIÓ Dinar protecció civil fira de tardor
IMPORT 248,00

L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries.

NÚM. ORDRE
13

PARTIDA
935.62701

CREDITOR Oliver Arquitectura SLP
NIF B57203432
NÚM. FRA. A/100
DATA 21.11.2014
DESCRIPCIÓ Projecte Arxiu Municipal i sala polivalent
IMPORT 22.686,69

No s’ha seguit el procediment establert al RDL 3/2011 pel qual 
s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

NÚM. ORDRE
14

PARTIDA
920.62321

CREDITOR Schindler SA
NIF A50001726
NÚM. FRA. 1
DATA 13.02.2014
DESCRIPCIÓ Equip Alarma emergència ascensor casa consistorial
IMPORT 949,84

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició
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NÚM. ORDRE
15

PARTIDA
155.61904

CREDITOR Antonio Bou Bauzà
NIF 18225053Z
NÚM. FRA. A14/58
DATA 28.08.2014
DESCRIPCIÓ Aglomerat asfàltic C/Gaspar de Bono
IMPORT 2.172,56

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
16

PARTIDA
935.63206

CREDITOR Jaume Petro Ferrer
NIF 42986038G
NÚM. FRA. 14012
DATA 05.05.2014
DESCRIPCIÓ Porta insonoritzada Iroko Sa Graduada
IMPORT 1.292,72

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
17

PARTIDA
155.60912

CREDITOR Màrmoles Moyà e Hijos
NIF B57226128
NÚM. FRA. 20140444
DATA 14.08.2014
DESCRIPCIÓ Fiola respatllera jardineria Pça. Constitució
IMPORT 788,92

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
18

PARTIDA
155.60912

CREDITOR 155.60912
NIF Màrmoles Moyà e Hijos
NÚM. FRA. 20140447

24



DATA 14.08.2014
DESCRIPCIÓ Rectificació peces jardineria Plaça Constitució
IMPORT 1.261,43

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
19

PARTIDA
155.61904

CREDITOR Antonio Bou Bauzà
NIF 18225053Z
NÚM. FRA. A14/55
DATA 30.07.2014
DESCRIPCIÓ Construcció aparcament Poliesportiu
IMPORT 10.675,83

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
20

PARTIDA
935.63206

CREDITOR Jorge Vallespir Mateu
NIF 42994834Z
NÚM. FRA. 14008
DATA 10.04.2014
DESCRIPCIÓ Restauració façana C/ Bernat Capó
IMPORT 2.746,70

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
21

PARTIDA
155.60912

CREDITOR Construcciones Muro 3 SL
NIF B07695729
NÚM. FRA. 45
DATA 09.09.2014
DESCRIPCIÓ Construcció rampa accès Pça Compte d’Empúries
IMPORT 1.811,37

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
22
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PARTIDA
164.63215

CREDITOR Construcciones Hijos Angel Mendoza SL
NIF B57345019
NÚM. FRA. 77
DATA 08.10.2014
DESCRIPCIÓ Reforma cementeri municipal
IMPORT 8.058,39

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
23

PARTIDA
342.62312

CREDITOR Pedrona Ramis Ramis
NIF 78207149L
NÚM. FRA. 577/14
DATA 16.10.2014
DESCRIPCIÓ Frigorific Combi camp de futbol
IMPORT 150,00

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
24

PARTIDA
155.61904

CREDITOR Contenidors Muro SL
NIF B07512239
NÚM. FRA. 14534
DATA 01.10.2014
DESCRIPCIÓ Passos de zebra vianants conglomerat asfàltic C/Màrtirs
IMPORT 5.082,00

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
25

PARTIDA
155.60912

CREDITOR Màrmoles Moyà e Hijos SL
NIF B57226128
NÚM. FRA. 20140518
DATA 30.09.2014
DESCRIPCIÓ Material construcció rampa accès Pça C. Empúries
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IMPORT 1.364,41
No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
26

PARTIDA
155.61904

CREDITOR Antonio Bou Bauzà
NIF 18225053Z
NÚM. FRA. A14/69
DATA 15.10.2014
DESCRIPCIÓ Construcció aparcament poliesportiu
IMPORT 2.306,41

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
27

PARTIDA
935.63206

CREDITOR Copromiva 2006
NIF B57270183
NÚM. FRA. 54
DATA 06.11.2014
DESCRIPCIÓ Reforma Sa Graduada
IMPORT 13.612,50

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
28

PARTIDA
342.62312

CREDITOR Instal.lacions Son Lleig
NIF B57359226
NÚM. FRA. 1300132
DATA 30.10.2014
DESCRIPCIÓ 2 mescladors termostàtics Genebre Camp de futbol
IMPORT 1.630,28

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
29

PARTIDA
935.63206
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CREDITOR Factory of silence
NIF B57600157
NÚM. FRA. FA14062
DATA 01.10.2014
DESCRIPCIÓ Insonorització Sala Batucada Sa Graduada
IMPORT 2.917,31

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
30

PARTIDA
935.63206

CREDITOR Factory of silence
NIF B57600157
NÚM. FRA. FA14063
DATA 01.10.2014
DESCRIPCIÓ Instal.lació Tradosat i sòtil acústic sa Graduada
IMPORT 4.756,51

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
31

PARTIDA
920.62321

CREDITOR Vidriera Nova CB
NIF E57853673
NÚM. FRA. 2014-64
DATA 18.11.2014
DESCRIPCIÓ Vitrina de vidre maqueta Casa Consistorial
IMPORT 2.431,27

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

NÚM. ORDRE
32

PARTIDA
342.62312

CREDITOR Sillero Hijos SL
NIF B57783607
NÚM. FRA. 21000971
DATA 28.11.2014
DESCRIPCIÓ Canvi arenes poliesportiu
IMPORT 6.877,40

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
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expedició

NÚM. ORDRE
34

PARTIDA
935.63206

CREDITOR Factory of silence
NIF B57600157
NÚM. FRA. FA14044
DATA 25.05.2014
DESCRIPCIÓ Instal.lació Tradosat i sòtil acústic sa Graduada
IMPORT 9.683,63

No existia crèdit en el pressupost de despeses en el moment de la seva 
expedició

TOTAL  
IMPORT:

140.069,19€

9.-     DONACIÓ  DE  COMPTE  DE  L’INFORME  DE  TRESORERIA  I
INTERVENCIÓ  DEL  TERCER  TRIMESTRE  DE  2014  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 setembre  de 2014,  remès  al  Ministeri  d’Hisenda i  Administracions
Públiques dia 1 d’octubre de 2014.

El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat.

10.- DONAR 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, referit al 18 de
desembre de 2014.

INGRESSOS:
PREVISIONS

INICIALS
PREVISIONS
DEFINITIVES

DRETS
RECONEGUTS NETS

RECAPTACIÓ
NETA

11.411.800,00 € 13.902.006,82 € 13.208.668,01 € 11.133.417,51 €

DESPESES:
CRÈDITS INICIALS PREVISIONS

DEFINITIVES
OBLIGACIONS

RECONEGUDES
PAGAMENTS
REALITZATS

29



NETES

11.411.800,00 € 13.902.006,82 € 10.119.834,33 € 9.629.535,35 €

11È.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, demana si les persones majors
anaren finalment a nadar l’estiu passat.

El Sr. Antoni Riutort, regidor del grup municipal PP, diu que no. Esperàvem bon temps
i després no hi va haver autocar.

El Sr. Rafel Gelabert diu que es va parlar a les xarxes socials de la banderola de Sant
Antoni. Políticament no ha sortit el tema a cap comissió informativa. No hagués estat
malament informar-ho.

El  Sr.  Nadal  Muñoz,  regidor  del  grup municipal  CDM, diu que la  idea neix d’una
iniciativa popular, no de l’Ajuntament. Surt a finals de novembre i Muro-Info es posa
endavant. No surt de regidoria concreta.

El Sr. Rafel Gelabert diu que simplement s’hagués pogut informar, com es va fer amb el
tema del gabinet de premsa que s’ha informat a comissió informativa. Pensam que s’ha
de millorar la informació. La gent del poble ens demana.

El Sr. Rafel Gelabert demana per què el tema del bulevard no està a l’ordre del dia.

El Sr. batle diu que referent al tema del bulevard hi ha més temps per a decidir, es tracta
d’intentar esgotar totes les possibilitats.

El Sr. Rafel Gelabert diu que critica el Govern de les Illes Balears pel fet de proposar
conveni  il·legal,  vist  l’informe  d’intervenció.  S’intentarà  fer  el  mateix  que  amb  el
conveni de la ruta cicloturísta?

El Sr. batle diu que la idea era que es modificàs el conveni.

El Sr. Rafel Gelabert diu que ja es va dir a comissió informativa que es va insistir en
canviar  el  conveni.  El  Govern ens  ven que donarà subvenció,  i  després els  doblers
queden dins la caixa. Surt damunt premsa que el conveni era realitat, vostè ho havia dit.

El Sr. batle diu que el fet que surti damunt premsa no vol dir que ho hagi dit.

El Sr. Rafel Gelabert formula el prec que al carrer Antoni Maura s’instal·lin papereres
per als al·lots i per als residus dels cans.  

El Sr. batle diu que la petició està en marxa.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que a la seva
zona també hi ha manca de papereres. Demana si es podrà fer extensiu a tot el poble.
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El Sr. Rafel Gelabert diu que s’hauria d’intensificar el control dels residus dels cans.
Diu que va assistir a sopar a les onze del vespre i hi havia diversos punts de botellot,
com per exemple al carrer Caspe. Ens preocupa aquesta disseminació.

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que cada cap de setmana hi ha
denúncies.

El Sr. Agustín Martínez diu que s’està donant que hi ha gent que es queda a dormir al
cotxe, i hi ha vidres per tot. La màquina de neteja passa prest quan encara hi ha gent,
amb el perill que suposen els vidres. Ara venen festes, veig que el tema no s’arreglarà.
Hauríem de posar més policia, ho votaré a favor malgrat hi hagi informe en contra.

El Sr. batle diu que està demanat el tema de posar més policies. Es pretén fer de manera
consensuada i correcta.

La Sra. Margalida Portells demana per l’enllumenat de Nadal.

El Sr. batle diu que els llums són nostres, tires de led. No s’han llogat.

La Sra. Margalida Portells demana que es posin diferents colors, i a totes les entrades de
Muro.

El Sr. batle diu que les tres tires de llum de les entrades al poble són nostres. S’han
adaptat leds. Ho ha fet empresa de Palma.

La Sra. Margalida Portells demana si, referent a l’empresa de neteja d’edificis, hi ha
qualcú que hi estigui damunt. Es va acomiadar treballadora.

El Sr. batle diu que a la part interna de l’empresa no hi podem entrar.

La Sra.  Margalida Portells  diu que li  agradaria que es revises el  material de neteja.
Poden intercanviar-se els treballadors?

El Sr. Rafel Gelabert diu que el tema dels treballadors hauria de ser inspecció de treball.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que es varen retallar sous i
es va acomiadar gent.

El Sr. batle diu que es revisarà.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana si hi ha hagut
goteres a la biblioteca.

El Sr. batle respon que sí, i que ho va arreglar la brigada.

El  Sr.  Martí  Siquier  demana  si  se’ls  podria  fer  arribar  el  projecte  del  tema  de  la
publicitat.

El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha llocs on no hi ha papereres. No estic d’acord que
posar més papereres suposi que es netegi més. Creim que és per una deixadesa o manca
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de previsió del tema de neteja. Muro està estancat amb el tema de neteja. S’ha d’anar a
controlar  les cases,  s’ha de donar informació i  s’ha de programar.  L’1 per  cent del
pressupost de LUMSA va per a campanyes i promoció. Falta conscienciació, els doblers
els tenim.

La Sra. Margalida Portells insisteix que hi ha llocs que falten papereres.

El Sr. Jaume Payeras diu que pot entendre que un asfaltat de carrers sigui extrajudicial.
Un nou aparcament al poliesportiu  no entenc que no estigui previst.

El Sr. batle diu que entenen que no era extrajudicial. És una millora del poliesportiu. Hi
havia partida.

El Sr. Jaume Payeras demana per la factura núm. 9 de reconeixement extrajudicial, per
import de 22.000 euros.

El Sr. batle diu que el lògic era fer artista per artista. La factura es va registrar així, el
paquet sencer.

El  Sr.  Jaume  Payeras  diu  que  s’han  destinat  31.960  euros  a  la  graduada  per
insonorització d’aula. Varem demanar una sala per insonorització, es va precipitar per
les queixes dels veïns. Ara la batucada no molesta. S’hauria de fer també per a la banda
de música i per a la banda de cornetes i tambors. S’hauria de fer una sala perquè ho
pogués utilitzar tothom.

El Sr. batle diu que hi ha partides que no són insonorització.

El  Sr.  Miquel  Porquer,  portaveu del  grup municipal  IB-LLIGA, diu que s’havia  de
trobar una solució davant una contingència. Un dia puntual hi va haver un assaig, no
crec que la banda de música molesti gaire.

El Sr. Jaume Payeras diu que és falta de planificació, es tractaria d’enfocar-ho cap a
totes  les  associacions,  una  sala  amb  uns  horaris  d’utilització,  per  a  actuar-hi  tots.
Demana per les factures relacionades a l’expedient extrajudicial núm. 1, 2, 4 i 11.

La  Sra. interventora diu que no hi ha contracte de telefonia fixa, no n’hi ha hagut mai.
No es va seguir un procediment. S’hauria de mirar d’arreglar.

El secretari diu que s’han elaborat els plecs de prescripcions tècniques per a contractar
la telefonia. Es preveu que en breu surti un procediment per a contractar el servei.

El Sr. Jaume Payeras diu que s’han aprovat extrajudicials a la plaça de toros per import
de 174.000 euros en quatre anys. Els pressuposts no són reals, són copiar i pegar.

El  Sr.  batle  diu  que  hi  ha  algunes  factures  de  gent  que  no  està  al  corrent  en  el
compliment de les obligacions tributàries.

El Sr. Jaume Payeras diu que es demostra imprevisió. Els pressuposts no són creïbles,
són irreals. Molts d’anys i bones festes.
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El Sr. batle dóna els molts d’anys a tots.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
9’10 hores del dia 22 de desembre de 2014, de la qual estenc, com a secretari interí,
aquesta acta.
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