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ACTA NÚM. 12 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA DESSET DE DESEMBRE DE  DOS MIL DOTZE 
 

ASSISTENTS 
 
Martí Fornés Carbonell, batle-president 
Juan Escalas Noceras,  1r tinent de batle  
Miquel Porquer Tugores, 2n tinent de batle 
Margalida M. Forteza Bennasar, 3r tinenta de batle. 
Antoni Riutort Carbonell, 4t tinent de batle 
Sr. Nadal Muñoz Llompart  
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 17 de desembre de 2012, 
es reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte 
de celebrar sessió ordinària. 
 
Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí, 
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta la mateixa essent l’hora 
assenyalada, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1R.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29.10.12, 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 5.11.12). 
 
El Sr. Antoni Riutort diu que ell no va fer la intervenció que figura a la pàgina 52, on diu: 
 
“El Sr. Antoni Riutort diu que hi va anar la Sra. Carmina Vera, com a tècnica 
municipal”. 
 
Efectivament, el secretari diu que ha de dir: 
 
“El Sr. Antoni Serra diu que hi va anar la Sra. Carmina Vera, com a tècnica municipal.” 
 
Feta la rectificació a l’acta de la sessió ordinària de dia 29 d’octubre de 2012, aquesta es 
aprovada per unanimitat. 
 
L’acta de la sessió extraordinària de dia 5 de novembre de 2012 es aprovada per 
unanimitat. 
 
2N.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. MARTÍ SIQUIER SASTRE EN EL 
CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MURO.  



 2 

 
L’Ajuntament, mitjançant acord del Ple de data 5 de novembre de 2012, va prendre 
coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor de l’Ajuntament que realitzà el Sr. 
Pere A. Amengual Carrió, en compliment de l’establert a l’article 9.4 del Real Decreto 
2568/1986, de 26 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral Central la tramesa de la credencial del 
Sr. Martí Siquier Sastre, següent en la llista de les eleccions municipals celebrades el 
dia 22 de maig de 2011. Dita credencial fou rebuda per l’Ajuntament el dia 22 de 
novembre de 2012. 

 
El Sr. Martí Siquier Sastre procedeix a formular promesa del càrrec de Regidor.  
 
Conseqüentment, el Sr. Martí Siquier Sastre pren possessió del càrrec i s’incorpora a la 
sessió com a Regidor. 
 
El Sr. batle li dóna la benvinguda, desitjant-li que la seva tasca sigui bona i fructífera. 
 
3R.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTI CA 6/2009 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 3 de desembre de 2012: 
 
“FETS 
 

a) En data 29 d’abril de 2009 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la 
Parcel·la 294 del Polígon 6, del terme municipal de Muro, consistent en reforma 
i canvi de coberta d’edificació existent d’uns 20 m² i ampliació de la mateixa en 
uns 19 m²; realitzada sense llicència municipal d’obres. En l’esmentada acta es 
constata que el propietari de la parcel·la és el Sr. Sebastià Balle Sastre, amb DNI 
44.329.143-R, i la constructora és ‘INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
MARTORELL, S.A.’ (INCOMARSA), CIF A-07094212. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de 15 de febrer de 2010 s’iniciava l’expedient de 

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

 
c) Informe de 25 de març de 2010 de l’arquitecte tècnic municipal en el qual es 

valoren les obres i es determina el termini per a la seva demolició. 
 

d) Mitjançant Decret de 14 de maig de 2010 s’incoa expedient sancionador contra 
el Sr. Sebastià Balle Sastre, amb DNI 44.329.143-R, en qualitat de 
propietari/promotor, i contra ‘INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
MARTORELL, S.A’ (INCOMARSA), amb CIF A-07094212, en qualitat de 
constructora, per la realització d’obres sense llicència. 

 
e) Proposta de resolució de 6 de setembre de 2010. 
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f) L’expedient ha estat en suspens per la tramitació de l’expedient de llicència 
179/2008, que sol·licità el Sr. Sebastià Balle en el seu dia i en el que es pretenien 
legalitzar les obres objecte d’infracció urbanística. L’expedient de llicència 
presentava unes deficiències que no han estat esmenades per l’interessat en el 
termini concedit, per aquest motiu, la Junta de Govern, conforme amb el que 
disposa l’article 92 de la Llei 30/1992, en data 24 de setembre de 2012 va 
declarar la caducitat de la llicència, segons certificació del secretari de 10 
d’octubre de 2012. 

 
g) Atès que ha finalitzat el període de suspensió de tramitació de l’expedient 

d’infracció urbanística degut a que s’ha declarat la caducitat i arxiu de 
l’expedient de llicència urbanística, es procedent la continuació del primer en el 
tràmit corresponent.  

 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

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

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

c. L’article 45 de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats 
amb multa del 50 al 100% del valor de l’obra executada els qui realitzin o hagin 
executat obres d’edificació sense llicència. 
 

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

e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 25 de març de 2010, les obres es 
valoren en 13.590,17 euros. En conseqüència, la sanció aplicable és una multa 
del 75% de 13.590,17 euros, és a dir, 10.192,62 euros. 
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f. D’acord amb el que disposa l’art. 46.1 de la Llei 10/1990, modificat per l’art. 16 

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

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

7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística 
sostenible, sense perjudici del que estableix l’art. 33 de l’esmentada Llei 
10/1990 (es a dir, sempre que la infracció urbanística no suposi un benefici 
econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució per part de l’infractor de la 
realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del termini previst en l’apartat 
primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de l’interessat, a la condonació del 80 
% de la sanció imposada. 

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

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

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

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

1. Imposar al Sr. Sebastià Balle Sastre, amb DNI 44.329.143-R, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada 
de greu, consistent en reforma i canvi de coberta d’edificació existent d’uns 20 
m² i ampliació de la mateixa en uns 19 m²; realitzades sense llicència municipal 
d’obres, a la Parcel·la 294 del Polígon 6, del terme municipal de Muro, la sanció 
de multa de 10.192,62 Euros. 

 
2. Imposar a ‘INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARTORELL, S.A’ 

(INCOMARSA), amb CIF A-07094212, en qualitat de constructora, com a 
responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, consistent en 
reforma i canvi de coberta d’edificació existent d’uns 20 m² i ampliació de la 
mateixa en uns 19 m²; realitzades sense llicència municipal d’obres, a la 
Parcel·la 294 del Polígon 6, del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 
10.192,62 Euros. 
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3. El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 
l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de 
la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà 
si, durant el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de 
la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del reclamant per a 
obtenir la suspensió serà dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en 
efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o fiança per l’import de la sanció. 

 
4. Ordenar al Sr. Sebastià Balle Sastre, amb DNI 44.329.143-R, en qualitat de 

propietari/promotor, i a la constructora ‘INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
MARTORELL, S.A’ (INCOMARSA), amb CIF A-07094212, la demolició i 
restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no 
legalitzades consistents en reforma i canvi de coberta d’edificació existent d’uns 
20 m² i ampliació de la mateixa en uns 19 m²; realitzades a la Parcel·la 294 del 
Polígon 6, del terme municipal de Muro; així com impedir definitivament els 
usos a què donassin lloc; tot això a costa de les persones interessades. 

 
5. Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser 

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

 
6. Apercebre a la persona interessada que l’incompliment de l’ordre de demolició 

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

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

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

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

que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des 
del dia següent a la data de notificació del present acord; o directament recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 
de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de notificació del present 
acord. Si s’interposa recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 
la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot 
exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb 
el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.” 
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Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1- Imposar al Sr. Sebastià Balle Sastre, amb DNI 44.329.143-R, en qualitat de 

propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent en reforma i canvi de coberta d’edificació existent d’uns 20 m² i 
ampliació de la mateixa en uns 19 m²; realitzades sense llicència municipal d’obres, 
a la Parcel·la 294 del Polígon 6, del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 
10.192,62 Euros. 

 
2- Imposar a ‘INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MARTORELL, S.A’ 

(INCOMARSA), amb CIF A-07094212, en qualitat de constructora, com a 
responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, consistent en reforma i 
canvi de coberta d’edificació existent d’uns 20 m² i ampliació de la mateixa en uns 
19 m²; realitzades sense llicència municipal d’obres, a la Parcel·la 294 del Polígon 6, 
del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 10.192,62 Euros. 

 
3- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 

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

 
4- Ordenar al Sr. Sebastià Balle Sastre, amb DNI 44.329.143-R, en qualitat de 

propietari/promotor, i a la constructora ‘INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 
MARTORELL, S.A’ (INCOMARSA), amb CIF A-07094212, la demolició i 
restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no 
legalitzades consistents en reforma i canvi de coberta d’edificació existent d’uns 20 
m² i ampliació de la mateixa en uns 19 m²; realitzades a la Parcel·la 294 del Polígon 
6, del terme municipal de Muro; així com impedir definitivament els usos a què 
donassin lloc; tot això a costa de les persones interessades. 

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

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

 
6- Apercebre a la persona interessada que l’incompliment de l’ordre de demolició de 

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

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

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

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

 
4T.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTI CA 13/2010 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 3 de desembre de 2012: 
 
“FETS 
 

a) En data 15 de setembre de 2010 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la 
parcel·la 91 del polígon 11, del terme municipal de Muro, consistent en 
construcció d’un habitatge d’uns 150 m²; realitzada sense llicència municipal 
d’obres. En l’esmentada acta es constata que el propietari de la parcel·la és el Sr. 
Antonio Perelló Jaume, amb DNI 18.225.408-R. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 30 de gener 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 10 de gener de 2011 

realitza la valoració de les obres. 
 
d) Mitjançant Decret de 22 de maig de 2012 s’incoa expedient sancionador contra 

el Sr. Antonio Perelló Jaume, amb DNI 18.225.408-R, en qualitat de 
propietari/promotor i com a responsable de la infracció, per la realització d’obres 
sense llicència. La notificació es va dur a terme mitjançant publicació en el 
BOIB de 26 de juliol de 2012 i en el Tauler de l’Ajuntament de Santa 
Margalida. 

 
e) Proposta de resolució de data 27 de setembre de 2012, que fou notificada en data 

11 d’octubre de 2012. 
 

f) L’interessat presenta escrit d’al·legacions a la proposta en data 9 de novembre de 
2012. 
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g) Informe del zelador municipal de data 16 de novembre de 2012 emès amb motiu 
de les al·legacions presentades pel Sr. Antonio Perelló. 

 
h) Reunida tota la documentació obrant a l’expedient, l’arquitecte tècnic municipal 

emet informe, de data 21 de novembre de 2012, sobre les al·legacions 
presentades per part de l’interessat.  

 
FONAMENTS DE DRET 

    
a. En l’escrit d’al·legacions l’interessat manifesta que dintre de les obres descrites a 

l’expedient d’infracció urbanística s’inclou una edificació destinada a magatzem 
d’uns 30 m² que es va construir a l’empara d’una llicència concedida a l’any 
1996. Basant-se en aquest fet considera que han de ser descomptada dita 
edificació i no computar els metres de superfície. 

 
b. Es dóna trasllat de les al·legacions, juntament amb l’expedient, al zelador perquè 

revisi les obres que va incloure a l’acta i la veracitat dels fets defensats per 
l’interessat. El zelador emet en data 16 de novembre de 2012 informe en el que 
manifesta que dins la descripció de les obres executades a l’acta: “construcció 
d’un habitatge d’uns 150 m²” no hi ha inclòs el magatzem que es construir a 
l’empara de llicència, per tant, s’ha de mantenir la superfície de 150 m² de 
l’habitatge. 

 
c. L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de 21 de novembre de 2012, 

analitzats tots els elements de judici, ratifica la valoració de les obres del primer 
informe, considerant-la correcta. 

 
d. En l’al·legació segona l’interessat demana que s’imposi la sanció en el seu grau 

inferior, és a dir el 50% del valor de les obres; manifesta que en el seu cas es 
donen les circumstàncies de l’article 34.3 de la Llei 10/1990, de Disciplina 
Urbanística per atenuar la responsabilitat. 
Hi ha diversos preceptes legals contraris a la petició de l’interessat: -la 
construcció realitzada és un habitatge de gran superfície en una parcel·la en sòl 
rústic, essent un ús inadequat si no s’obté la declaració d’interès general li 
podria correspondre una sanció del 100% si s’apliqués l’article 44 LDU; -
l’article 33 de la Llei 10/1990 disposa que “En cap cas la infracció urbanística 
pot suposar un benefici econòmic per l’infractor...”.   
 

e. L’article 45 de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats 
amb multa del 50 al 100% del valor de l’obra executada els qui realitzin o hagin 
executat obres d’edificació sense llicència. 
 

f. 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 la circumstància atenuant esgrimida 
a les al·legacions, pels motius exposats en el punt d., per la qual cosa la sanció 
aplicable és una multa del 75% del valor de les obres objecte de la infracció i no 
legalitzades.  
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g. 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. 
 

h. 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. 
 

i. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 10 de gener de 2011, i ratificat 
en l’informe tècnic de 21 de novembre de 2012, es valoren les obres realitzades, 
que ascendeixen a 109.130,62 euros. En conseqüència, la sanció aplicable és una 
multa del 75% de 109.130,62 euros, és a dir, 81.847,96 euros. 

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

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

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

7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística 
sostenible, sense perjudici del que estableix l’art. 33 de l’esmentada Llei 
10/1990 (es a dir, sempre que la infracció urbanística no suposi un benefici 
econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució per part de l’infractor de la 
realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del termini previst en l’apartat 
primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de l’interessat, a la condonació del 80 
% de la sanció imposada. 

 
l. 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. 
 

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

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

1. Imposar al Sr. Antonio Perelló Jaume, amb DNI 18.225.408-R, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada 
de greu, consistent en construcció d’un habitatge de 150 m²; sense llicència 
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municipal d’obres, a la parcel·la 91 del polígon 11, del terme municipal de 
Muro, la sanció de multa de  81.847,96 euros. 

 
2. El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 

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

 
3. Ordenar al Sr. Antonio Perelló Jaume, amb DNI 18.225.408-R, en qualitat de 

propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en construcció d’un 
habitatge de 150 m²; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 91 del 
polígon 11, del terme municipal de Muro; així com impedir definitivament els 
usos a què donassin lloc; tot això a costa de les persones interessades. 

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

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

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

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

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

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

 
7. Notificar la present resolució a l’interessat, fent-li 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.” 
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Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1- Imposar al Sr. Antonio Perelló Jaume, amb DNI 18.225.408-R, en qualitat de 

propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent en construcció d’un habitatge de 150 m²; sense llicència municipal 
d’obres, a la parcel·la 91 del polígon 11, del terme municipal de Muro, la sanció de 
multa de  81.847,96 euros. 

 
2- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 

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

 
3- Ordenar al Sr. Antonio Perelló Jaume, amb DNI 18.225.408-R, en qualitat de 

propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en construcció d’un habitatge 
de 150 m²; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 91 del polígon 11, del 
terme municipal de Muro; així com impedir definitivament els usos a què donassin 
lloc; tot això a costa de les persones interessades. 

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

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

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

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

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

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

 
7- Notificar la present resolució a l’interessat, fent-li 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 
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presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol 
altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb el que estableix la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

 
5È.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTI CA 4/2011 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 3 de desembre de 2012: 
 
“FETS 
 

a) En data 4 d’abril de 2011 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció 
d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la parcel·la 301 
del polígon 9, del terme municipal de Muro, consistent en canvi de coberta plana 
a inclinada i reforma interior d’un habitatge existent d’uns 120 m² i construcció 
d’una porxada adossada a l’habitatge d’uns 50 m²; realitzada sense llicència 
municipal d’obres. En l’esmentada acta es constata que els propietaris de la 
parcel·la són els Srs. Hannerole Klemm, amb NIE X-9066235-A i Kurt Werner 
Klemm , amb NIE X-9066259-G. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 28 d’octubre de 2011 s’iniciava l’expedient 

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

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

realitza una valoració de les obres. 
 
d) Mitjançant Decret de Batlia de 22 de maig de 2012 s’incoà expedient 

sancionador contra els propietaris de la finca i promotors de les obres, els Srs. 
Hannerole Klemm, amb NIE X-9066235-A i Kurt Werner Klemm , amb NIE X-
9066259-G. 

 
e) Amb data 7 de juny de 2012 el zelador municipal emet un informe en el que 

manifesta que el constructor de les obres d’aquest expedient és el Sr. Antonio 
Cano Arenas, amb DNI 27.513.303-J. 

 
f) Mitjançant Decret de 27 de juny de 2012 s’incoa expedient sancionador contra el 

Sr. Antonio Cano Arenas, amb DNI 27.513.303-J, en qualitat de constructor, per 
la realització d’obres sense llicència. El decret fou publicat en el BOIB en data 7 
d’agost de 2012. 

 
g) Els propietaris, els Srs. Klemm, presenten escrit d’al·legacions el dia 26 de juliol 

de 2012, en el que demanen una revisió de la valoració. 
 

h) L’arquitecte tècnic municipal emet un nou informe, de data 1 d’agost de 2012, 
en el que procedeix a revisar la valoració de les obres. 
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i) Proposta de resolució de 28 d’agost de 2012, que fou notificada als propietaris 
en data 25 de setembre de 2012 y publicada al BOIB i en el Tauler d’Anuncis 
per al constructor. 

 
j) No s’han presentat al·legacions a la Proposta de Resolució. 

 
FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

c. L’article 45 de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats 
amb multa del 50 al 100% del valor de l’obra executada els qui realitzin o hagin 
executat obres d’edificació sense llicència. 
 

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

e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, d’1 d’agost de 2012, es valoren les 
obres realitzades, que ascendeixen a 41.137,27 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 75% de 41.137,27 euros, és a dir, 30.852.95 euros. 

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

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

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

7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística 
sostenible, sense perjudici del que estableix l’art. 33 de l’esmentada Llei 
10/1990 (es a dir, sempre que la infracció urbanística no suposi un benefici 
econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució per part de l’infractor de la 
realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del termini previst en l’apartat 
primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de l’interessat, a la condonació del 80 
% de la sanció imposada. 

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

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

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

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 a la Sra. Hannerole Klemm, amb NIE X-9066235-A, en qualitat de 
propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada 
de greu, consistent en canvi de coberta plana a inclinada i reforma interior d’un 
habitatge existent de 120 m² i construcció d’una porxada adossada a l’habitatge 
de 50 m²; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 301 del polígon 9, del 
terme municipal de Muro, la sanció de multa de  15.426,47 euros. 

 
2. Imposar al Sr. Karl Werner Klemm, amb NIE X-9066259-G, en qualitat de 

propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada 
de greu, consistent en canvi de coberta plana a inclinada i reforma interior d’un 
habitatge existent de 120 m² i construcció d’una porxada adossada a l’habitatge 
de 50 m²; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 301 del polígon 9, del 
terme municipal de Muro, la sanció de multa de  15.426,47 euros. 

 
3. Imposar al Sr. Antonio Cano Arenas, amb DNI 27.513.303-J, en qualitat de 

constructor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, 
consistent en canvi de coberta plana a inclinada i reforma interior d’un habitatge 
existent de 120 m² i construcció d’una porxada adossada a l’habitatge de 50 m²; 
sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 301 del polígon 9, del terme 
municipal de Muro, la sanció de multa de  30.852,95 euros. 

 
4. El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 

l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de 
la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
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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. 

 
5. Ordenar a la Sra. Hannerole Klemm, amb NIE X-9066235-A, i el Sr. Karl 

Werner Klemm, amb NIE X-9066259-G, en qualitat de propietaris/promotors, i 
al Sr. Antonio Cano Arenas, amb DNI 27.513.303-J, en qualitat de constructor, 
la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense 
llicència i no legalitzades consistents en canvi de coberta plana a inclinada i 
reforma interior d’un habitatge existent de 120 m² i construcció d’una porxada 
adossada a l’habitatge de 50 m²; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 
301 del polígon 9, del terme municipal de Muro; així com impedir 
definitivament els usos a què donassin lloc; tot això a costa de les persones 
interessades. 

 
6. 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. 

 
7. Apercebre als interessats que l’incompliment de l’ordre de demolició de les 

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

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

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

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

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

 
Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
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1- Imposar a la Sra. Hannerole Klemm, amb NIE X-9066235-A, en qualitat de 

propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent en canvi de coberta plana a inclinada i reforma interior d’un 
habitatge existent de 120 m² i construcció d’una porxada adossada a l’habitatge de 
50 m²; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 301 del polígon 9, del terme 
municipal de Muro, la sanció de multa de  15.426,47 euros. 

 
2- Imposar al Sr. Karl Werner Klemm, amb NIE X-9066259-G, en qualitat de 

propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent en canvi de coberta plana a inclinada i reforma interior d’un 
habitatge existent de 120 m² i construcció d’una porxada adossada a l’habitatge de 
50 m²; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 301 del polígon 9, del terme 
municipal de Muro, la sanció de multa de  15.426,47 euros. 

 
3- Imposar al Sr. Antonio Cano Arenas, amb DNI 27.513.303-J, en qualitat de 

constructor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, 
consistent en canvi de coberta plana a inclinada i reforma interior d’un habitatge 
existent de 120 m² i construcció d’una porxada adossada a l’habitatge de 50 m²; 
sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 301 del polígon 9, del terme 
municipal de Muro, la sanció de multa de  30.852,95 euros. 

 
4- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 

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

 
5- Ordenar a la Sra. Hannerole Klemm, amb NIE X-9066235-A, i el Sr. Karl Werner 

Klemm, amb NIE X-9066259-G, en qualitat de propietaris/promotors, i al Sr. 
Antonio Cano Arenas, amb DNI 27.513.303-J, en qualitat de constructor, la 
demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no 
legalitzades consistents en canvi de coberta plana a inclinada i reforma interior d’un 
habitatge existent de 120 m² i construcció d’una porxada adossada a l’habitatge de 
50 m²; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 301 del polígon 9, del terme 
municipal de Muro; així com impedir definitivament els usos a què donassin lloc; 
tot això a costa de les persones interessades. 

 
6- 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. 

 
7- Apercebre als interessats que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres 

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

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

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

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

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

 
6È.- RECURS DE REPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ  
URBANÍSTICA 9/2011 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 3 de desembre de 2012: 
 
“FETS 
 
Vist el recurs presentat pel Sr. Juan Sacarés Quetglas, en data 6 de novembre de 2012, 
contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 d’octubre de 2012, de resolució de 
l’expedient d’infracció urbanística 9/2011, que fou notificat el dia 5 de novembre de 
2012. El recurs s’ha interposat en temps i forma basat en les següents al·legacions: 
 
- El recurs de reposició presentat per l’interessat es fonamenta en una única al·legació: 
considera excessiva la valoració de les obres realitzada per l’arquitecte tècnic municipal. 
Incorpora al recurs un informe elaborat per un arquitecte per a contradir la valoració 
existent. 
 
Es dóna trasllat del recurs de reposició i l’expedient complet a l’arquitecte tècnic 
municipal perquè procedeixi a la seva revisió. Aquest en el seu informe de 13 de 
novembre de 2012 admet l’informe tècnic presentat i valora definitivament les obres 
objecte d’infracció en 26.987,89 euros.   

 
- A la nova valoració de les obres realitzada per l’arquitecte tècnic municipal correspon, 
tal com es va fer en la resolució, aplicar els articles 34 i 45 de la Llei de Disciplina 
Urbanística, per la qual cosa la sanció aplicable és una multa del 75% del valor de les 
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obres objecte de la infracció i no legalitzades. En dit informe de 13 de novembre de 
2012, les obres es valoren en 26.987,89 euros. En conseqüència, la sanció aplicable és 
una multa del 75% d’aquesta quantitat, és a dir, 20.240,91 euros. 
   
Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat la Comissió Informativa 
d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre l’adopció pel Ple 
del següent acord: 
 

1. Estimar el recurs de reposició presentat pel Sr. Juan Sacarés Quetglas, amb DNI 
41.389.665-S, que tingué entrada a l’Ajuntament en data 6 de novembre de 
2012, en base als informes tècnics municipals i valorar les obres objecte 
d’infracció en 26.987,89 euros.  

 
2. Revisar la multa imposada al Sr. Juan Sacarés Quetglas, en la resolució de 

l’expedient d’infracció urbanística 9/2011 pel Ple de l’Ajuntament el dia 29 de 
novembre de 2012 per la quantitat de 21.321,87 euros, essent la sanció definitiva 
acordada de 20.240,91 euros. 

 
3. Notificar aquesta resolució a l’interessat, fent-li saber que contra la mateixa es 

pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la 
data de notificació de la present resolució. Així mateix, es pot exercitar 
qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb el que 
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.” 

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

1- Estimar el recurs de reposició presentat pel Sr. Juan Sacarés Quetglas, amb DNI 
41.389.665-S, que tingué entrada a l’Ajuntament en data 6 de novembre de 2012, 
en base als informes tècnics municipals i valorar les obres objecte d’infracció en 
26.987,89 euros.  

 
2- Revisar la multa imposada al Sr. Juan Sacarés Quetglas, en la resolució de 

l’expedient d’infracció urbanística 9/2011 pel Ple de l’Ajuntament el dia 29 de 
novembre de 2012 per la quantitat de 21.321,87 euros, essent la sanció definitiva 
acordada de 20.240,91 euros. 

 
3- Notificar aquesta resolució a l’interessat, fent-li saber que contra la mateixa es pot 

interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la 
data de notificació de la present resolució. 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. 
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7È.- RENOVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT DE MURO DINTRE DEL CONSELL ESCOLAR DEL  CEIP 
GUILLEM BALLESTER I CERDÓ.  
 
Vist l’escrit de la Direcció del C.E.I.P. Guillem Ballester i Cerdó de data 20 de 
novembre de 2012 ( R.E. núm. 2611 de 21.11.12) en el que es sol.licita el nomenament 
o la renovació del representant de l’Ajuntament de Muro que ha de ser membre del 
consell escolar del CEIP Guillem Ballester i Cerdó. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió d’Administració i Personal de data 13 
de desembre de 2012, amb quatre vots a favor dels grups CDM, PP i IB-LLIGA, i tres 
abstencions corresponents als grups CxI, PSIB-PSOE i ExM. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, PP i IB-
LLIGA, i sis abstencions dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE i ExM, acorda: 
 
Primer. Renovar el nomenament de representant de l’Ajuntament dintre del consell 
escolar del CEIP Guillem Ballester i Cerdó a favor de la Regidora Margalida M. Forteza 
Bennasar. 
 
Segon. Comunicar el present acord a la interessada, i a la Direcció del CEIP Guillem 
Ballester i Cerdó, per al seu coneixement i als efectes oportuns.  
 
8È.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA RECTORA DEL  
CONSORCI MIRALL-MURO DE DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2012  
RELATIU A DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI MIRALL-MURO PER 
INTEGRACIÓ EN EL NOU CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES DE  LES 
ILLES BALEARS.  
 
Vist l’acord de la Junta Rectora del Consorci Mirall-Muro de data 8 de novembre de 
2012 que literalment diu: 
 
<<APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI MIRALL-MU RO PER INTEGRACIÓ 
EN EL NOU CONSORCI D’INFRAESTRUCTURES DE LES ILLES BALEARS I DELEGACIÓ 
EN EL  PRESIDENT DEL CONSORCI PLA MIRALL-MURO  PER ALS TRÀMITS DE 
DISSOLUCIÓ I  EFECTIVA EXTINCIÓ. 
 
Amb la finalitat de racionalitzar el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma, el 
Govern de les Illes Balears, mitjançant Consell de Govern dia 21 de setembre de 2012, ha 
aprovat la creació del Consorci d’Infraestructures mitjançant la fusió, entre altres, del Consorci 
Mirall-Muro i l’aprovació dels seus Estatuts (BOIB núm. 140,  de 25 de setembre de 2012). 
 
La creació d’aquest Consorci estava prevista en la primera fase del Projecte de Reestructuració 
del Sector Públic Instrumental de les Illes Balears (punt 11 de l’annex I), aprovada per Acord 
del Consell de Govern de 13 d’abril de 2012. 
 
Aquestes actuacions s’emmarquen en la necessitat complir allò que preveu la disposició 
addicional vuitena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012 (BOIB núm. 195 ext., de 30 de 
desembre de 2011) que autoritza al Govern de les Illes Balears perquè, amb caràcter general, 
faci totes les actuacions que calguin, normatives i d’execució, a fi de racionalitzar i reduir el 
conjunt d’ens instrumentals de la Comunitat Autònoma. 
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Es per això que escau procedir a la dissolució del consorci per integració dels seus actius i 
passius en el nou Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears, creat per raons d’economia i 
eficiència. 
 
D’acord amb els articles 12.1 i 17.4 dels Estatuts del Consorci Mirall-Muro, correspon a la Junta 
Rectora del Consorci, com a òrgan de govern del mateix, la dissolució del consorci. Els acords 
que adopti la Junta Rectora del Consorci relatius a la dissolució i liquidació del Consorci, i 
també els referents a la seva transformació en una altra entitat, s’han d’adoptar per unanimitat 
dels membres amb dret a vot en aquesta Junta i la ratificació de les entitats que siguin 
membres del Consorci amb dret a vot en aquest. 
 
L’article 15.1  7) dels Estatus preveu que correspon al Presidència del Consorci exercir les 
funcions que li delegui la Junta Rectora. 
 
Per tant, i vist l’anterior, la Junta Rectora per unanimitat dels seus membres adopta els 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar la dissolució del Consorci Mirall-Muro per integració en el Consorci 
d’Infraestructures de les Illes Balears, creat per acord del Consell de Govern en sessió de dia 
21 de setembre de 2012 (BOIB núm. 140,  de 25 de setembre de 2012), sense perjudici de la 
ratificació per part de les entitats consorciades, d’acord amb el que preveu l’article 16.3 dels 
Estatus del Consorci Mirall-Muro.  

 
Segon. Acordar que tots els bens, drets i obligacions del Consorci Mirall-Muro s’integrin en el 
nou Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears, a la data de ratificació de la dissolució del 
Consorci  per part de del Consell de Govern de les Illes Balears. 
 
Tercer. Els comptes anuals de l’exercici 2012 del Consorci Mirall Muro, a data 31 d’octubre de 
2012, una vegada auditats i aprovats per la Junta Rectora del Consorci, seran els comptes 
d’integració en el Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. 

 
Quart. Facultar al President del Consorci, com a òrgan de govern i de gestió, a dur a terme tots 
els tràmits tendents a la dissolució i efectiva extinció del Consorci Mirall-Muro per a la seva 
integració en el Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. 

 
Cinquè. Notificar aquests acords als interessats, i en especial a l’Ajuntament de Muro, a la 
Conselleria de Turisme i Esports, als efectes de la seva ratificació, d’acord amb el que preveu 
l’article 17.4 dels Estatuts.  
 
Sisè. Ordenar la publicació d’aquests acords al Butlletí Oficial de les Illes Balears.>> 
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió d’Administració i 
Personal de data 13 de desembre de 2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favors dels grups municipals CDM, PP, IB-
LLIGA, CxI, i ExM, i dues abstencions corresponents al grup municipal PSIB-PSOE, 
acorda: 
 
Primer. Ratificar l’acord de la Junta Rectora del Consorci Mirall-Muro de data 8 de 
novembre de 2012 de dissolució i liquidació del Consorci Mirall-Muro per a la seva 
integració en el nou Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears. 
 
Segon. Comunicar el present acord a la Conselleria de Turisme i Esports del Govern de 
les Illes Balears, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
9È.- PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS IB-LLIGA I CONV ERGÈNCIA 
PER LES ILLES A FAVOR D’UNA POLÍTICA COMERCIAL EQUI LIBRADA.  
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El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, dóna compte de la 
proposta que literalment diu: 
 
<<MOCIO A FAVOR D'UNA POLÍTICA COMERCIAL EQUILIBRAD A. 
 
Vist que l’article 13 de la Llei 11/2001 d'Ordenació de l'Activitat Comercial de les Illes 
Balears estableix que es consideren “gran establiment comercial” els comerços que 
tenguin  una superfície útil per a l’exposició i venda superior a 700 metres quadrats a 
Mallorca i 400 metres quadrats a Menorca, Eivissa i Formentera. 
 
Vist que l’article 57 de la Llei 6/1999 de Directrius d'Ordenació Territorial preveu 
l’existència d'un Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials. Establint l’article 1 
de la Llei 2/2001 d'Atribució de Competències als Consells Insulars en matèria 
d'Ordenació Territorial que correspon als Consells l’elaboració i aprovació del Pla 
Director Sectorial d'Equipaments Comercials. 
 
Vist que l’article 17 de la Llei 4/2000 d'Ordenació Territorial estableix que 
simultàniament o amb posterioritat a l’acte d'iniciació del procediment per a la 
formulació d'un instrument d'ordenació territorial o de revisió o modificació, l’òrgan 
competent per dictar-lo pot apreciar motivadament la necessitat d'elaborar una norma 
territorial cautelar i definir-ne l’àmbit, la finalitat i el contingut bàsic. Aquesta norma 
regirà fins a l’entrada en vigor de l’instrument d'ordenació corresponent. 
 
Vist que el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a través de normes com el 
Reial Decret Llei 20/2012 de liberalització del sector comercial, com la Llei 7/2012 per 
de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible o el més recent Decret Llei 
11/2011 d'ordenació de l’activitat comercial, i a través de diverses polítiques estan 
afavorint clarament a les grans superfícies en detriment del petit i mitjà comerç, en 
detriment d'un model de ciutat mes compacte amb uns centres urbans vius i en 
detriment d'un model territorial i urbanístic més sostenible ja que evita desplaçaments i 
consums territorials. 
 
Vist que no es cert que la Directiva 2006/123/CE de Serveis en el mercat interior 
prohibeixi establir límits i dur a terme una activitat de planificació territorial 
determinant de la ubicació adequada dels establiments comercials. 
 
Vist que el sector del petit i mitjà comerç és un sector econòmic estratègic per a les Illes 
Balears per la gran quantitat d'empreses i treballadors que hi fan feina i per l’articulació 
d'un determinat model territorial ja assenyalat. 
 
Vist que la major part del petit i mitjà comerç son empreses illenques d’àmbit local, fin i 
tot familiar, i que el guany que generen es reinverteix dins la nostra comunitat, 
contribuint positivament a la generació de riquesa interna i manteniment de l’economia 
de les Illes Balears. 
 
ACORDS 
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Primer. Instar al Consell Insular de Mallorca a redactar i aprovar el mes aviat possible 
un Pla Director Sectorial de Comerç que reguli i doni seguretat jurídica a aquest sector 
estratègic de 1'economia balear. 
 
Segon. Instar al Consell Insular de Mallorca perquè adopti les mesures cautelars 
necessàries per garantir 1'eficacia del futur Pla Director Sectorial de Comerç, suspenent 
la instal·lació de grans establiments comercials que puguin ser incompatibles amb les 
noves determinacions a adoptar. 
 
Tercer. Instar al Govern de les Illes Balears a que consensuï amb el petit i mitjà comerç 
la política comercial que es vol desenvolupar i molt especialment els canvis a nivell 
d'horaris d'obertura, declaració de zones d’afluència turística i altres modificacions que 
puguin distorsionar l'equilibri entre petit i mitjà comerç i grans superfícies comercials, 
tot repensant i arribant a un acord sobre les determinacions fixades al Decret Llei 
11/2012. 
 
Quart. Instar a totes les institucions, locals, insulars i autonòmiques a refermar la 
importància estratègica que té el sector del petit i mitjà comerç en l’economia balear. De 
fet aquest sector esta constituït per empreses d’àmbit local i el guany que generen es 
reinverteix dins la nostra comunitat, contribuint positivament a la generació de riquesa 
interna.>> 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE,  diu que votaran a favor 
de la moció per les finalitats positives que tendria el Pla, com per exemple la regulació 
dels horaris comercials. 
 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió d’Administració i Personal de data 13 de 
desembre de 2012, amb tres vots a favor corresponents als grups IB-LLIGA i CDM, i 
quatre abstencions corresponents als grups CxI, PP, PSIB-PSOE, i ExM. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor corresponents als grups municipals 
CDM, CxI, PSIB-PSOE, IB-LLIGA i ExM, i dues abstencions corresponents al grup 
municipal PP, ACORDA:  
 
Primer. Instar al Consell Insular de Mallorca a redactar i aprovar el mes aviat possible 
un Pla Director Sectorial de Comerç que reguli i doni seguretat jurídica a aquest sector 
estratègic de 1'economia balear. 
 
Segon. Instar al Consell Insular de Mallorca perquè adopti les mesures cautelars 
necessàries per garantir 1'eficacia del futur Pla Director Sectorial de Comerç, suspenent 
la instal·lació de grans establiments comercials que puguin ser incompatibles amb les 
noves determinacions a adoptar. 
 
Tercer. Instar al Govern de les Illes Balears a que consensuï amb el petit i mitjà comerç 
la política comercial que es vol desenvolupar i molt especialment els canvis a nivell 
d'horaris d'obertura, declaració de zones d’afluència turística i altres modificacions que 
puguin distorsionar l'equilibri entre petit i mitjà comerç i grans superfícies comercials, 
tot repensant i arribant a un acord sobre les determinacions fixades al Decret Llei 
11/2012. 
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Quart. Instar a totes les institucions, locals, insulars i autonòmiques a refermar la 
importància estratègica que té el sector del petit i mitjà comerç en l’economia balear. De 
fet aquest sector esta constituït per empreses d’àmbit local i el guany que generen es 
reinverteix dins la nostra comunitat, contribuint positivament a la generació de riquesa 
interna. 
 
10È.- PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS IB-LLIGA I CON VERGÈNCIA 
PER LES ILLES PER UNA ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA PER  A 
TOTHOM.  
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, dóna compte de la 
proposta que literalment diu: 
 

<<MOCIÓ: PER UNA ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA PER A TO THOM. 
 
L’article 24 de la Constitució proclama que “totes les persones tenen dret a obtenir la 
tutela efectiva dels jutges i tribunals en l’exercici dels seus drets i interessos legítims, 
sense que, en cap cas, es pugui produir, indefensió”.  En aquest article, es consagra 
l’anomenat dret a la tutela judicial efectiva. 
 
El dret a la tutela judicial efectiva té la categoria de dret fonamental i com a tal està 
afectat per determinats “privilegis”, com ara disposar d’una protecció judicial especial i 
la necessitat de Llei Orgànica per desenvolupar el seu contingut. La inclusió d’aquest 
dret dins de la categoria de dret fonamental és una manifestació de la seva 
transcendència. En aquest sentit, el constituent ha atorgat el dret a la tutela judicial 
efectiva el mateix estatut jurídic que ha atorgat al dret a la vida.  
 
El dret a la tutela efectiva té un contingut molt ampli; inclou, i així ho ha manifestat el 
Tribunal Constitucional (TC) en multitud d’ocasions, entre d’altres manifestacions, el 
dret de lliure accés als tribunals. A través d’ell qualsevol persona pot fer valer els seus 
drets davant els jutjats i tribunals. El dret a la tutela judicial efectiva permet que 
qualsevol persona els drets de la qual siguin vulnerats, pot acudir als tribunals en la seva 
defensa.  
 
Un Estat de Dret no és pot qualificar de tal sense que es garanteixi el dret a la tutela 
judicial efectiva. Juntament amb la sanitat, l’educació i la dependència, la justícia és un 
pilar de l’Estat Democràtic. L’efectivitat d’aquest dret és cabdal, fins en el punt que el 
TC ha dit que el dret a la tutela judicial efectiva no pot ser obstaculitzat mitjançant la 
imposició de formalismes.  
 
L’article 119 de la Constitució estableix que “la justícia serà gratuïta quan la llei ho 
disposi i, en qualsevol cas, per a aquells que acreditin insuficiència de recursos per 
litigar ”. Aquest article el que persegueix és que la capacitat econòmica no s’erigeixi 
com un obstacle per poder litigar i fer valer els drets i llibertats de l’ordenament 
democràtic. Posar unes taxes molt altes per litigar i posar el llistó de la seva exempció 
va contra la pretensió que la Constitució cercava. 
 
Dia 20 de novembre de 2012 i per la via d’urgència el Govern de l’Estat, amb l’únic vot 
favorable del Partit Popular, ha aprovat la Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la 
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qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justicia i de 
l’Institut Nacional de Toxicología i Ciències Forenses.  
 
Aquesta Llei suposa haver de pagar si és vol litigar davant qualsevol jurisdicció que no 
sigui la Penal. Suposa haver de pagar per fer valer els drets de que un és titular; suposa 
que només qui pagui la taxa podrà acudir a la justícia a defensar els seus drets; suposa 
que qui no pagui no podrà acudir-hi i, per tant, no podrà defensar els seus drets. En 
definitiva, suposa limitar la defensa dels drets, limitar l’accés a la justícia de les 
persones que no tinguin dret a la justícia gratuïta (que avui son aquelles amb uns 
ingressos inferiors a 15.000.-€ anuals); és a dir, limitar l’accés a la justícia de la classe 
mitjana; que serà la principal afectada per aquesta mesura. 
 
L’aplicació pràctica significa que el treballador que ha esta acomiadat improcedentment 
i vol reclamar contra l’empresa, el petit empresari que vol reclamar un deute, el 
consumidor que vol reclamar contra la companyia telefònica o d’electricitat què li ha 
facturat erròniament, el particular que equivocadament li han posat una multa de tràfic 
vol reclamar contra l’Administració...; significa que totes aquestes persones, per 
formular totes aquestes reclamacions i, en definitiva, per exercitar els seus dret, a partir 
d’ara, hauran de pagar una taxa. Si no ho fan, no podran acudir als Tribunals. 
 
Amb aquestes mesures, moltes de persones, principalment de la classe mitjana, 
renunciaran a exercitar els seus drets. És evident que només els rics podran exercir els 
seus drets; només determinats sectors de la societat tindran dret a que es faci justícia.  
 
El Govern espanyol ha consagrat amb l’aprovació d’aquesta Llei una justícia per rics i 
una altre per pobres, ja que només podran acudir als Tribunals aquelles persones que 
disposin de mitjans econòmics per sufragar les despeses.  L’atac frontal a la Justícia que 
suposa aquesta Llei ha provocat protestes sense precedents secundades inclús pels 
sectors més conservadors de la judicatura. El propi President del Tribunal Suprem ha 
valorat la Llei com “difícilment explicable”.  
 
En definitiva, amb aquesta Llei es fa tambalejar, sinó tombar, un dels pilars de l’Estat de 
Dret, com és el dret a la tutela judicial efectiva, en un moment en no podia ser més 
inoportú, en un context de crisi en que fer valer els nostres drets pot ser una qüestió 
transcendental.  
 
A més, i pel que fa a la quantia d’aquestes taxes, son elevadíssimes i no s’ha respectat el 
principi de proporcionalitat, tota vegada que la quantia de la taxa no ve determinada en 
funció de la capacitat econòmica del subjecte passiu. Tot i haver-hi exempcions no s’ha 
establert un sistema progressiu, la qual cosa la fa encara més injusta.  
 
Per una altre banda, l’aplicació d’aquesta llei no només afecta als justiciables, sinó 
també als professionals de la Justícia, tals com advocats, procuradors, perits, graduats 
socials, etc. que veuran reduïda la seva feina i els seus ingressos, atesa les 
conseqüències dissuasòries de la mesura. 
 
Cert que la situació i el funcionament de l’Administració de Justicia no és la més 
desitjable i és millorable. No obstant, no creiem que la solució passi per imposar unes 
elevadíssimes taxes que signifiquin, en darrera instància, limitar l’accés al procediment. 
Creiem que hi ha altre opcions i tot i que som conscients els recursos econòmics per 
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dotar a l’Administració de Justícia dels mitjans materials i personal suficients son 
actualment limitats, creiem que s’hagués pogut optar per augmentar les despeses de qui 
acudeixen als Tribunals de forma temerària o abusiva, però no carregar les despeses a 
qui únicament vol defensar els seus drets.   
 
Per tot l’anterior, l’Ajuntament de Muro acorda: 
 
1.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a que paralitzi i suspengui de forma immediata 
la vigència de la  Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen 
determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justicia i de l’Institutu 
Nacional de Toxicología i Ciències Forenses.  
 
2.-  Instar al Govern a dur a terme una reforma integral de l’Administració de Justícia 
amb la participació i l’acord de tots els agents afectats (jutges, magistrats, fiscals, 
advocats...).>> 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que el grup votarà en contra. 
Només s’aplicaran taxes en primera instància en lo civil i en el contenciós administratiu. 
Estaran exempts del pagament de la taxa els que percebin rentes inferiors als 15.000 
euros, beneficiaris de justícia gratuïta, els processos penals i la primera instància en 
l’ordre social, així com els processos de capacitació, filiació i menors, i protecció dels 
drets fonamentals. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que el grup 
votarà a favor. Pensen que és greuge comparatiu amb la gent que pot pagar i la que no 
pot.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió d’Administració i Personal de data 13 de 
desembre de 2012, amb dos vots a favor corresponents als grups IB-LLIGA i ExM,  i 
cinc abstencions corresponents als grups CDM, CxI, PP, PSIB-PSOE. 
 

El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor corresponents als grups municipals IB-
LLIGA, CxI, PSIB-PSOE, i ExM; dos vots en contra corresponents als grup PP; i quatre 
abstencions corresponents al grup municipal CDM, ACORDA:  
 
1.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a què paralitzi i suspengui de forma immediata 
la vigència de la  Llei 10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen 
determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut 
Nacional de Toxicología i Ciències Forenses.  
 
2.-  Instar al Govern a dur a terme una reforma integral de l’Administració de Justícia 
amb la participació i l’acord de tots els agents afectats (jutges, magistrats, fiscals, 
advocats...). 
 
11È.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT D’AMNISTIA INTERNACIONAL 
D’AGRAÏMENT PEL SUPORT DE L’AJUNTAMENT.  
 
Es dóna compte de l’escrit del Sr. Pere Manel Mulet i Ferrer, Coordinador d’Amnistia 
Internacional, de data 20 de novembre de 2012 (R.E. núm. 2654 de 26.11.12), que, entre 
d’altres, diu: 
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“Acusam rebut de la comunicació en que ens informau que el ple del vostre ajuntament 
va aprovar la moció, que Amnistia Internacional us havia proposat, en favor d’un 
Tractat sobre Comerç d’Armes efectiu. Vos agraïm molt sincerament el suport de 
l’Ajuntament que presidiu en favor d’aquesta iniciativa tan important per als drets 
humans”. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
12È.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES PER L’ASSOCIACIÓ 
HOTELERA DE LA PLATJA DE MURO RELATIVES A L’APROVAC IÓ 
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 24 de setembre de 2012, i publicat en 
el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 148, de dia 11 d’octubre de 2012, relatiu a 
l’aprovació de la modificació d’ordenances fiscals, i havent-se presentat una reclamació a 
nom de l’Asociación Hotelera Playa de Muro,  
 
Atès l’informe del tècnic de medi ambient de dia 16 de desembre de 2012. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 13 de 
desembre de 2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA, CxI i ExM) i 2 
abstencions (PSIB-PSOE), acorda: 
 
PRIMER. Desestimar la reclamació 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 i el seu tractament, 
transferència i transport. 
 
TERCER. Publicar l’acord definitiu de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa de prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans i el seu tractament, 
transferència i transport en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
 
Articles modificats 
 
Article 6: Quota tributària 
 
1. La quota tributària quedarà determinada per l’aplicació de les següents tarifes: 
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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 

         856,00 

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 

         558,00 

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 

         394,00 

6D. Demés locals no expressament tarifats          558,00 
 

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 986,00 
4B. Ultramarins, comestibles, peixateries, carnisseries i similars; magatzems de 
fruites, verdures i hortalisses 

963,00 

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) 

1.752,00 

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) 

1.070,00 

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) 

856,00 

5D. Establiments de menjar per endur-se’n 856,00 
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Epígraf 7. Locals en disseminats  
7A. Restaurants en zona Son Serra      5.969,00 
7B. Restaurants en zona Son Sant Martí. Categoria 1    14.922,70 
7C. Restaurants en zona Son Sant Martí. Categoria 2      2.180,20 
7D. Bars en zona Son Sant Martí      1.141,70 
7E. Cotxeres en zona Son Sant Martí      1.141,70 
 
Article 7: Bonificacions 
 
S’aplicaran les següents bonificacions fiscals: 
Una bonificació del 10% a la taxa per a la recollida i el tractament dels residus urbans 
dels generadors singulars qualificats si, en el 2013, la fracció orgànica dels residus 
(FORM) suposa més del 50 % del total del pes de les fraccions rebuig i FORM.  
   
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, 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 2013. 
 
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 2013 romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 

13È.- EXPEDIENT 01/2012 DE DECLARACIÓ DE CRÈDITS NO 
DISPONIBLES PER AL COMPLIMENT D’ALLÒ QUE DISPOSA EL  RD LLEI 
20/2012, DE MESURES PER GARANTIR L’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I DE FOMENT DE LA COMPETITIVITAT.  
 
El Sr. batle diu que tot i que no hi estan d’acord no queda més remei que assumir 
aquesta ordre, si bé l’Ajuntament de Muro ho podria pagar. 
 
Dia 16 de novembre de 2012 el batle,  proposa la tramitació de l’expedient núm. 
01/2012 de crèdits no disponibles en virtut d’allò establert a l’article 2 del Reial Decret 
Llei 20/2012, de 13 de juliol de 2012, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària 
i de foment de la competitivitat. 
 
Dia 16 de novembre de 2012 la interventora emet informe favorable. 
 
Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 13 de desembre 
de 2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA) i 6 abstencions (CxI, 
PSIB-PSOE i ExM) acorda: 
 
Declarar no disponibles els següents imports de les aplicacions pressupostàries que es 
relacionen: 
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Aplicació 

Pressupostària 
Descripció Import 

130.12001 SOUS DEL GRUP A2       1.631,82 

130.12003 SOUS DEL GRUP C1     34.984,37 

130.12004 SOUS DEL GRUP C2       1.539,96 

150.12000 SOUS DEL GRUP A1       2.553,12 

150.12001 SOUS DEL GRUP A2       2.342,06 

150.12003 SOUS DEL GRUP C1       2.968,39 

150.12004 SOUS DEL GRUP C2       4.006,80 

230.12001 SOUS DEL GRUP A2       1.476,30 

920.12000 SOUS DEL GRUP A1       8.525,53 

920.12003 SOUS DEL GRUP C1       5.873,10 

920.12004 SOUS DEL GRUP C2       7.742,36 

920.12005 SOUS DEL GRUP AP       1.210,35 

156.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES      14.455,19 

156.13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES           914,95 

162.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES           887.62 

164.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES        1.966,48 

332.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES        1.553,25 

162.13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES        1.700,64 

325.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES        2.774,76 

326.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES        2.937,32 

326.13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES        3.942,96 

234.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES      22.208,77 

234.13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES        3.625,25 

230.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES        2.607,46 

321.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES           285,17 

430.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES           980,45 

233.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES        2.306,52 

337.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES           767,59 

920.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES           804,83 

920.13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES        1.682,21 

170.11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES        1.051,55 

 
 
14È.- EXPEDIENT 03/2012 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDIC IAL  
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que el grup votarà en contra. 
Pensam que és un sistema habitual quan són coses que s’haurien de pressupostar a 
principi d’any. No estam d’acord amb el sistema. S’hauria d’intentar dur el manco de 



 30 

factures extrajudicials. Pel que fa a telefònica no és el més correcte, com tampoc ho són 
les factures de Capellans i del camp de futbol. 
 
El Sr. batle diu que quan un ha governat s’hauria de callar. Enguany les factures 
extrajudicials han estat la meitat que l’any passat, i l’any passat va ser la meitat d’anys 
anteriors. Pel que fa a telefònica s’ha canviat per a millorar les tarifes. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu: vostè considera correcte el sistema d’adjudicació d’obres? 
 
El Sr. batle diu que al camp de futbol hi havia partida, si bé qualque factura va quedar 
defora. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que els 
agradaria que es consultàs amb l’oposició la utilització del romanent de tresoreria. 
 
El Sr. batle diu que s’ha de destinar a amortització de préstecs. Ho tenim mal 
d’entendre, els proveïdors cobraran més tard. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que està clar que és manca 
de planificació al pressupost. Votarem en contra. Si es presentàs una per una pots 
discriminar, n’hi ha de justificades. S’ha d’intentar planificar més les coses. 
 
El Sr. batle diu que li pareix bé intentar millorar. 
 
 
 
 
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 13 de desembre de 2012 relatiu a l’expedient núm. 03/2012 de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, per un total de 72.256,09 €. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM-PP-IB-LLIGA) i 6 en contra (CxI-
PSOE-ExM), aprova l’expedient núm. 03/2012 de reconeixement extrajudicial de 
crèdits per un total de 72.256,09€ 
 
 

NÚM. ORDRE 
01 

PARTIDA 
12.161.61902 

CREDITOR AQUALOGY MEDIO AMBIENTE SA 
NIF A08332975 
NÚM. FRA. 1205000562 
DATA 23.04.2012 
DESCRIPCIÓ Instal.lació bomba pou impulsió C/ Bergantí 
IMPORT 782,67 € 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
02 
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PARTIDA 
12.430.63204 

CREDITOR PREFABRICADOS JUPE SL 
NIF B07218282 
NÚM. FRA. 2012/1/853 
DATA 02.04.2012 
DESCRIPCIÓ Materials de construcció reforma Capellans 
IMPORT 1.011,21 € 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despes 

NÚM. ORDRE 
03 

PARTIDA 
12.430.63204 

CREDITOR PREFABRICADOS JUPE SL 
NIF B07218282 
NÚM. FRA. 2012/1/1038 
DATA 23.04.2012 
DESCRIPCIÓ Materials de construcció reforma Capellans 
IMPORT 1.663,51 € 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
04 

PARTIDA 
12.430.63204 

CREDITOR PREFABRICADOS JUPE SL 
NIF B07218282 
NÚM. FRA. 2012/1/1163 
DATA 30.04.2012 
DESCRIPCIÓ Materials de construcció reforma Capellans 
IMPORT 404,22 € 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
05 

PARTIDA 
12.430.63204 

CREDITOR PREFABRICADOS JUPE SL 
NIF B07218282 
NÚM. FRA. 2012/1/1256 
DATA 10.05.2012 
DESCRIPCIÓ Materials de construcció reforma Capellans 
IMPORT 339,00 € 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
06 

PARTIDA 
12.430.63204 

CREDITOR ANTONIO FONT GUAL 
NIF 37337661J 
NÚM. FRA. A0039 
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DATA 01.06.2012 
DESCRIPCIÓ Reforma Caseta Capellans 
IMPORT 12.305,47€ 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
07 

PARTIDA 
12.431.62316 

CREDITOR FERRETERIA CAN PEP BOU SL 
NIF B57444945 
NÚM. FRA. 2024 
DATA 30.09.2010 
DESCRIPCIÓ 10 carpes plegables alumini 3x3 m 
IMPORT 750,01 € 
 Factura exercici 2010 

NÚM. ORDRE 
08 

PARTIDA 
12.935.63206 

CREDITOR COPROMIVA 2006 SL 
NIF B57270183 
NÚM. FRA. 35 
DATA 03.07.2012 
DESCRIPCIÓ Canviar enrajolat menjador Sa Graduada 
IMPORT 3.055,94€ 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
09 

PARTIDA 
12.342.62312 

CREDITOR MIQUEL ÀNGEL REYNÉS MORA 
NIF 42959453F 
NÚM. FRA. 01001271 
DATA 03.10.2012 
DESCRIPCIÓ Màquina de neteja GM 82 Polisportiu 
IMPORT 450,75 € 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
10 

PARTIDA 
12.342.63212 

CREDITOR Construcciones Gabriel Fornés SL 
NIF B07695711 
NÚM. FRA. 4 
DATA 02.08.2012 
DESCRIPCIÓ Reparació cobertes entrades camp de futbol 
IMPORT 2.471,34€ 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 
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NÚM. ORDRE 
11 

PARTIDA 
12.342.63212 

CREDITOR Xisco i Punxa SL 
NIF B07712227 
NÚM. FRA. 131 
DATA 19.09.2012 
DESCRIPCIÓ Tancament exterior persiana ferro camp de futbol 
IMPORT 2.612,33€ 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
12 

PARTIDA 
12.342.63212 

CREDITOR PHINELSA SL 
NIF B07695745 
NÚM. FRA. 65 
DATA 31.08.2012 
DESCRIPCIÓ Instal.lació elèctrica vestidors camp de futbol 
IMPORT 520,34€ 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
13 

PARTIDA 
12.342.63212 

CREDITOR CONSTRUCCIONS FONS-ESTEL SL 
NIF B07695695 
NÚM. FRA. A 20120040 
DATA 30.08.2012 
DESCRIPCIÓ Col.locació persianes reforma camp de futbol 
IMPORT 454,30€ 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
14 

PARTIDA 
12.342.63212 

CREDITOR ESPAIS GLASS SL 
NIF B57655623 
NÚM. FRA. 00259 
DATA 31.08.2012 
DESCRIPCIÓ Practicables alumini sèria 24 camp de futbol 
IMPORT 375,59€ 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
15 

PARTIDA 
12.342.63212 

CREDITOR P. CAPÓ SUBMINISTRAMENTS SL 
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NIF B57367179 
NÚM. FRA. 120041 
DATA 16.01.2012 
DESCRIPCIÓ 2 bombes 2 CV tipo V20T i transductor pressió polisportiu 
IMPORT 2.619,60€ 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
16 

PARTIDA 
12.920.62509 

CREDITOR FERRETERIA CAN PEP BOU SL 
NIF B57444945 
NÚM. FRA. 4196 
DATA 31.08.2012 
DESCRIPCIÓ Prestatges arxiu municipal 
IMPORT 3.077,74€ 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
17 

PARTIDA 
12.164.63215 

CREDITOR JAUME CAPELLÀ SL 
NIF B07172265 
NÚM. FRA. 2012A313 
DATA 14.11.2012 
DESCRIPCIÓ Placa amb base i creu cementeri 
IMPORT 1.370,01€ 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
18 

PARTIDA 
12.161.61902 

CREDITOR AQUALOGY MEDIO AMMBIENTE SA 
NIF A08332975 
NÚM. FRA. 12050001947 
DATA 15.11.2012 
DESCRIPCIÓ Reparació i reposició col.lector impulsió Platja de Muro 
IMPORT 1.307,04 € 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
19 

PARTIDA 
12.165.61900 

CREDITOR MURELECTRIC  
NIF E07740137 
NÚM. FRA. 2012/1/24 
DATA 07.06.2012 
DESCRIPCIÓ 4 columnes i 2 lluminàries enllumenat Platja 
IMPORT 5.199,08 € 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 
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NÚM. ORDRE 
20 

PARTIDA 
12.430.63204 

CREDITOR PREFABRICADOS JUPE SL 
NIF B07218282 
NÚM. FRA. 2012/1/967 
DATA 10.04.2012 
DESCRIPCIÓ Materials de construcció reforma Capellans 
IMPORT 1.260,90 € 
 No existia crèdit en el moment de la realització de la despesa 

NÚM. ORDRE 
21 

PARTIDA 
12.132.21400 

CREDITOR MOTOS RG MOTOR ALCUDIA SLU 
NIF B57673212 
NÚM. FRA. 00/00464 
DATA 08.11.2011 
DESCRIPCIÓ Reparació moto aquàtica Yamaha 8-PM-12/06 
IMPORT 180,40€ 
 Factura exercici 2011 

NÚM. ORDRE 
22 

PARTIDA 
12.132.21400 

CREDITOR MOTOS RG MOTOR ALCUDIA SLU 
NIF B57673212 
NÚM. FRA. 02/00096 
DATA 08.11.2011 
DESCRIPCIÓ Reparació moto aquàtica Yamaha 8-PM-02/06 
IMPORT 191,02€ 
 Factura exercici 2011 

NÚM. ORDRE 
23 

PARTIDA 
12.011.31900 

CREDITOR BANCO BILBAO ARGENTARIA SA 
NIF A482651169 
NÚM. FRA. 160320011 
DATA 16.03.2011 
DESCRIPCIÓ Comissió descobert 2011 
IMPORT 377,68€ 
 Despesa exercici 2010 

NÚM. ORDRE 
24 

PARTIDA 
12.920.22736 

CREDITOR MURO ASSESSORS SL 



 36 

NIF B07753700 
NÚM. FRA. 000079 
DATA 31.08.2012 
DESCRIPCIÓ Gestió nòmines i seguretat social gener/agost 
IMPORT 7.835,20€ 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
25 

PARTIDA 
12.162.6210011 

CREDITOR MIGUEL RAMIS LLOMPART 
NIF 42956570E 
NÚM. FRA. A/1914 
DATA 31.12.2011 
DESCRIPCIÓ Construir barana desmontable punt verd 
IMPORT 1.713,36€ 
 Factura exercici 2011 

NÚM. ORDRE 
26 

PARTIDA 
12.338.22609 

CREDITOR MIGUEL RAMIS LLOMPART 
NIF 42956570E 
NÚM. FRA. A/1915 
DATA 31.12.2011 
DESCRIPCIÓ Treballs ferreria carrosses colcada dels Reis 
IMPORT 356,31€ 
 Factura exercici 2011 

NÚM. ORDRE 
27 

PARTIDA 
12.155.21000 

CREDITOR MIGUEL RAMIS LLOMPART 
NIF 42956570E 
NÚM. FRA. A/1916 
DATA 31.12.2011 
DESCRIPCIÓ Tallar pilons C/ Miquel Tortell amb alternadora 
IMPORT 172,04€ 
 Factura exercici 2011 

NÚM. ORDRE 
28 

PARTIDA 
12.161.21000 

CREDITOR MIGUEL RAMIS LLOMPART 
NIF 42956570E 
NÚM. FRA. A/1917 
DATA 31.12.2011 
DESCRIPCIÓ 4 marcs embornals 
IMPORT 500,32€ 
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 Factura exercici 2011 

NÚM. ORDRE 
29 

PARTIDA 
12.338.22105 

CREDITOR MIQUEL RAMIS POQUET 
NIF 78187822N 
NÚM. FRA. 38 
DATA 10.11.2012 
DESCRIPCIÓ Barres de pa tallades II Mostra cuina Fira Tardor 
IMPORT 107,50€ 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
30 

PARTIDA 
12.22200 

CREDITOR CABLEUROPA SAU SL 
NIF A62186556 
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques gener-novembre 
IMPORT 6.966,07€ 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
31 

PARTIDA 
12.22200 

CREDITOR GRUPO ROYAL TELECOM SL 
NIF B07843790 
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques gener-novembre 
IMPORT 12.825,14€ 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 
TOTAL  72.256,09€ 

 
15È.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 
PRESSUPOST 
 
La interventora, de conformitat amb allò que estipula la base 5a de les d'execució del 
Pressupost, en relació amb l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, dóna 
detallat informe de l'estat d'execució dels Pressuposts de la Corporació, referits al 13 de 
desembre de 2012. 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
   

PREVISIONS 
INICIALS 

PREVISIONS 
DEFINITIVES 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

RECAPTACIÓ 
NETA 

10.821.310,00 € 11.600.148,97€ 11.783.629,75€ 9.525.193,38€ 
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PRESSUPOST DE DESPESES 
 

CRÈDITS 
INICIALS 

PREVISIONS 
DEFINITIVES  

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

PAGAMENTS 
REALITZATS 

10.821.310,00 € 11.600.148,97€ 9.162.569,12€ 9.047.872,33€ 
 
Escoltat l'informe d'intervenció, el Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat. 
 
16È.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA I 
INTERVENCIÓ SOBRE LA LLEI 15/2010, DE MODIFICACIÓ D E LA LLEI 
03/2004, DE 29 DE DESEMBRE, MITJANÇANT LA QUAL S’ESTABLEIXEN 
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT A LES OPERACI ONS 
COMERCIALS  

 
La interventora, de conformitat amb la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 03/2004, 
de 29 de desembre, mitjançant la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
a les operacions comercials, dóna compte de la realització de l’informe referit a la 
situació a 13 de desembre de 2012. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat. 
 
MOCIONS D’URGÈNCIA  
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, dóna compte de la moció que 
literalment diu: 
 
<<El ministre Wert està duent una política educativa i cultural retrògrada. Pretén que 
reculem trenta anys enrere en relació amb la llengua i cultura que ens són pròpies. La 
reforma educativa del ministre Wert lleva competència autonòmica i centralitza 
continguts que ens pertoquen. 
 
El ministre Wert entén l'educació com una cosa elitista i a l'abast de molts pocs. Com 
diu (Primer párrafo del Anteproyecto de la LOMCE (2012) (Ley Wert):  “La 
educación es el motor que promueve la competitividad de la economía  y las cotas de 
prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad 
de competir  con éxito  en la arena  internacional y de afrontar los desafíos  que se 
planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone 
abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una 
apuesta por el crecimiento económico  y por conseguir ventajas competitivas  en el 
mercado global .”)  
 
quan, fins ara, l'educació era (Preámbulo de la LOE (2006):   “Las sociedades 
actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la 
convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual  como el colectivo . 
La educación es el medio más adecuado para construir  su personalidad , 
desarrollar  al máximo sus capacidades , conformar  su propia identidad personal  y 
configurar su comprensión de la realidad , integrando  la dimensión cognoscitiva, 
la afectiva y la axiológica . Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir   
y, al mismo tiempo, de  renovar  la cultura   y el acervo 
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de conocimientos  y valores  que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades 
de sus fuentes de riqueza , de fomentar la convivencia democrática  y el respeto a 
las diferencias individuales, de promover la solidaridad  y evitar la discriminación , 
con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social . Además, la 
educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía 
democrática , responsable, libre y crítica , que resulta indispensable para la 
constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas . Por ese motivo, 
una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de 
sus ciudadanos .”) 
 
Des d'Entesa per Muro volem proposar que l'Ajuntament en ple mostri el rebuig contra 
la llei d'Educació que pretén arraconar la llengua catalana com a vehicular de l'escola.  
 
Amb la nova llei, el català perdria tota la capacitat per esdevenir la llengua de cohesió 
social i d'immersió a les escoles.  
 
Els professors estan sota vigilància policial i amenaçats que no poden expressar les 
seves idees ni tampoc exhibir cap símbol.  
 
Hi ha malestar a les escoles, tancades a l'institut, pares enfadats... vagues constants.  
 
Per tot això des d'Entesa, creim que el deure moral de l'Ajuntament és fer costat al 
poble i exigir que no s'ataqui més la llengua pròpia d'aquesta terra així com signarem 
protegir- la a la moció presentada per el Moviment per la llengua.>> 
 
 
El Sr. batle diu que pensa que aquests tipus de propostes s’haurien de poder dur a 
comissió informativa, i presentar-les amb temps i forma. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que resulta que feim 
comissions informatives i no debatem cap moció. Simplement es llegeix i es passa a 
votació. Aquesta en concret l’he rebuda i no he tengut temps de presentar-la. 
 
Es sotmet a votació la declaració de la urgència de la moció, i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: 6, dels regidors dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE, i ExM. 
Vots en contra: 7, dels regidors dels grups municipals CDM, PP, IB-LLIGA. 
 
Requerint-se el vot favorable de la majoria absoluta dels membres, de conformitat amb 
l’establert a l’article 82.2 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears; al no haver-se obtingut l’esmentada majoria es rebutja la 
declaració de la urgència de la moció. 
 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, dóna compte de la moció que 
literalment diu: 
 
<<Els grup municipal Entesa per Muro presenta, per a la seva aprovació, a la sessió 
ordinària del Ple que s'ha de celebrar el proper dia  17 de desembre de 2012, la 
següent Moció: 
 
Instar al Parlament de les Illes Balears a que modi fiqui els pressupostos de 
L’INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT) i ESPAIS DE  NATURA BALEAR 
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(ENB), possibilitant que es respectin i es mantingu in les mateixes plantilles de 
cada empresa a començaments de l’any 2012 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

1. L’INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT),  constituït mitjançant el 
decret 69/1997, és una entitat pública empresarial amb la finalitat institucional 
de prevenció i extinció d’incendis forestals en l’àmbit de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears, així com qualsevol altra activitat relacionada amb la finalitat 
anterior. També desenvolupa activitats en el camp de la gestió forestal i la 
intervenció en emergències i catàstrofes naturals (inundacions, caps de fibló, 
temporals i d’altres). Així com la gestió de l’ús públic al medi natural (Àrees 
recreatives, zones d’acampada i refugis) que suposen més de 300.000 
usuaris/any. 

2. ESPAIS DE NATURA BALEAR (ENB) , adscrita a la conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a través de la Direcció 
General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic té la finalitat de 
la gestió dels parcs i altres figures de protecció especial a l'empara de la Llei 
4/1989, de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i de la 
Fauna Silvestres (derogada per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat) i, de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a 
la Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental (modificada pel Decret llei 
3/2009, de 29 de maig, de mesures ambientals per impulsar les inversions i 
l’activitat econòmica a les Illes Balears). El seu àmbit d'actuació s'estén a 
qualsevol figura d'Espai Natural Protegit declarat en les Illes Balears sota la 
cobertura de normativa estatal o autonòmica, inclosos els Parcs Nacionals. La 
finalitat institucional de l’entitat ha estat ampliada en dues ocasions; en virtut de 
la disposició addicional quarta de la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de 
mesures tributàries i administratives la gestió de les finques públiques de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears es va inserir dins l’objecte d’ENB i 
d’acord amb l’article 33 de la Llei 6/2009, de 17 de novembre, de mesures 
ambientals per impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes Balears, 
es va incloure la gestió d’àrees recreatives. 

3. El projecte de pressuposts pel 2013 d’ambdues entitats revela que hi haurà una 
considerable reducció d’inversions i de plantilles. En principi, es preveuem 
acomiadar a una trentena de treballadors/es de l’IBANAT i ENB i l’amortització 
de la totalitat de les places no cobertes (un total de 82 places) 

4. Els representants dels treballadors/ores d’ambdues empreses ha fet arribar, 
reiteradament, propostes als Gerents respectius per a l’estalvi de despeses que 
permetin evitar l’acomiadament d’aquests treballadors/es, la protecció de les 
seves famílies i la protecció dels valors ambientals, que són prestatge del 
turisme i emblema de la nostra Comunitat. 

5. Aquest consistori manifesta la seva més ferma voluntat cap a la protecció i 
conservació del patrimoni natural de les Illes Balears 

 
Per tota aquests motius, es proposen els següents 
 
ACORDS: 
 

− Instar al Parlament de les Illes Balears a que modifiqui els pressupostos de 
L’INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT) i ESPAIS DE NATURA 
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BALEAR (ENB), possibilitant que es respectin i es mantinguin les mateixes 
plantilles de cada empresa que han tingut l’any 2012. 

− Trametre aquest acord al President del Parlament de les Illes Balears.>> 

 
El Sr. Jaume Payeras diu que l’IBANAT compleix una tasca controladora i talla focs. 
 
El Sr. batle reitera el mateix que ha dit a l’anterior moció. S’hauria de poder debatre 
abans. 
 
Es sotmet a votació la declaració de la urgència de la moció, i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: 6, dels regidors dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE, i ExM. 
Vots en contra: 7, dels regidors dels grups municipals CDM, PP, IB-LLIGA. 
 
Requerint-se el vot favorable de la majoria absoluta dels membres, de conformitat amb 
l’establert a l’article 82.2 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim 
local de les Illes Balears; al no haver-se obtingut l’esmentada majoria es rebutja la 
declaració de la urgència de la moció. 
 
17È.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal ExM, demana al Sr. batle si sap quin 
telèfon és el 971 538 186, quin és el 971 537 329,  quin és el 971 537 956 i quin és el 
971 537 178. 
 
El Sr. batle respon que no. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que corresponen a la plaça de toros, a la graduada, al PAC del 
Carrer Sants Apòstols i a la tercera edat. El consum és mínim perquè no es fan cridades. 
Són línies que no hi ha ningú i es poden donar de baixa. 
 
El Sr. batle demana a la interventora si pot aportar les factures d’enguany i les dels 
altres anys de telèfon. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que simplement es demana 
que es donin de baixa. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que desitja bones festes i començar l’any amb força. 
 
El Sr. batle diu que a la passada sessió plenària es va dir que alguns vehicles de 
l’Ajuntament no havien passat la ITV. En aquest moment dóna al Sr. Agustin Martínez 
el document que demostra que la furgoneta Ford de la brigada ha passat la ITV. 
 
El Sr. Agustin Martínez, regidor del grup municipal CxI, diu que el llistat que se’ls va 
passar està desfasat. No recorda si es va fer referència a aquest vehicle en concret. 
 
La interventora dóna compte de la despesa de telefonia de l’any 2012: 32.401,68 euros, 
i de l’any 2010: 50.857,52 euros. 
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La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que pel que fa 
al llum de Nadal entenen que s’ha d’estalviar, si bé a les entrades principals del poble 
n’hi hauria d’haver qualcun. Demana si es podrien fer petites inversions i substituir per 
bombetes de baix consum. 
 
El Sr. batle diu que els agradaria tenir els carrers principals pel proper Nadal. 
 
La Sra. Margalida Portells demana què va passar amb l’enllumenat de Vinromà. 
 
El Sr. batle diu que varen robar línies de l’enllumenat públic. Esperam que aquesta 
setmana quedi restablert. Es prendrà mesura perquè sigui més difícil accedir al cablejat.  
 
La Sra. Margalida Portells demana per una comporta elèctrica que es troba oberta. 
 
El Sr. batle diu que agrairia que quan passi un fet d’aquest tipus es cridàs a 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que ha vist l’analítica 
de 24 d’octubre de 2012 del subministrament d’aigua potable i el nivell de nítrics és un 
1.800 per cent més elevat del normal. Pot ser un problema per a la salut de les persones. 
 
El Sr. batle diu que l’empresa subministradora està obligada a controlar la qualitat de 
l’aigua potable. Ho demanarem a l’empresa què els donava l’analítica. A la pàgina web 
es publiquen les anàlisis.  
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, demana en quin punt està la 
reforma i neteja de la creu de ciutat. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que s’ha fet un 
estudi i les varilles de dintre s’han rompudes. S’ha demanat a Patrimoni com s’ha de 
procedir. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que a la font des Guals s’han llevat els polls. S’han mort? 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que s’arreglarà. Es matarà l’arrel i es sembraran nous arbres. 
Es demanarà al tècnic de medi ambient. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que agraeix es demani al tècnic de medi ambient. Demana 
quina és la previsió per a l’obertura de la biblioteca. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que la previsió és Sant Joan de 2013. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana pel procés judicial del Sr. Antoni Bestard. 
 
El Sr. batle diu que s’ha ajornat a prop d’un any.  
 
El secretari diu que efectivament s’ha ajornat un any. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que l’Ajuntament no obre bé, hauria de reconèixer l’error i no 
continuar litigant. 
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El Sr. Rafel Gelabert diu que dos vehicles concrets segons el llistat no han passat la 
ITV. 
 
El Sr. batle diu que el llistat és incorrecte. Diu que a la sessió de la junta de govern local 
d’avui s’obriran els sobres de les ofertes per a la contractació de l’assegurança de la 
flota de vehicles. Diu que va veure publicada una notícia que feim més juntes de govern 
del compte. Demana a la interventora per la despesa dels òrgans de govern. 
 
La interventora diu que la despesa d’enguany corresponent als òrgans de govern és de 
90.767,04 euros. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que es va reduir plenaris, i després es fan juntes de govern. 
 
El Sr. batle diu que era urgent. A l’any 2008 quatre regidors varen gastar 171.000 euros.  
 
El Sr. Rafel Gelabert demana que consti en acta que el batle ha dit que quatre regidors 
han gastat 171.000 euros a l’any 2008. 
 
El Sr. batle diu que fins a agost de 2008 varen governar quatre regidors, i varen destinar 
171.000 euros a càrrecs electes. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que el 15 per cent de reducció de les dietes per assistències va 
ser una iniciativa seva. Demana que consti en acta que el batle ha tornat a dir que 
nosaltres quatre varem gastar 171.000 euros a l’any 2008. 
 
El Sr. Agustin Martínez diu que crida l’atenció que es va deixar damunt la taula per un 
informe del tècnic de medi ambient, al dia següent teníem l’informe. Després dia 5 de 
novembre es va tornar a deixar damunt la taula. Era necessari aquest informe i després 
dia 5 de novembre es deixa damunt la taula. 
 
El Sr. batle diu que varen pensar que s’havia de completar l’expedient el més aviat 
possible. Dia 5 de novembre es va deixar damunt la taula perquè s’estava pendent de 
documentació que havia de presentar l’interessat. 
 
El Sr. Antoni Riutord, regidor del grup municipal PP, diu que pel que fa als contenidors 
del PAC es va fer petició a la Conselleria de Sanitat en data 7 de novembre, i a data 
d’avui no ens han contestat. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que el primer pic que va demanar pel tema dels contenidors 
del PAC va ser a abril o maig. Vaig instar a que es demanàs a la Conselleria de Sanitat, 
no vaig donar la culpa a l’equip de govern. 
 
El Sr. batle dóna els molts d’anys a tots, i diu que el proper divendres a les 13’30 hores 
tendrà lloc l’acte de recepció de Nadal, i estan tots els regidors convidats. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
9’35 hores del dia 17 de desembre de 2012, de la qual estenc, com a secretari interí, 
aquesta acta. 
 


