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ACTA NÚM. 16 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

L'ONZE DE NOVEMBRE DE DOS MIL SETZE 
 

ASSISTENTS 
 
Martí Fornés Carbonell, batle. 
Miquel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle 
Margalida M. Forteza Bennasar, 2na. tinenta de batle 
Juan Escalas Noceras,  3r. tinent de batle  
Antoni Serra Sastre, 4t. tinent de batle 
Damiana Ramis Ramis, regidora. 
Maria Perelló Cladera, regidora 
José Juan Aguiló Ramis, regidor 
Rafel Gelabert Boyeras, regidor 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Martí Siquier Sastre, regidor 
Jaume Payeras Serra, regidor 
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 11 de novembre de 2016, 
es reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte 
de celebrar sessió extraordinària. 
 
Hi són presents l’interventor accidental, José Gómez de la Cruz, i la Sra. Antònia 
Cladera, com a secretària accidental, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara obert-lo a essent la mateixa hora,  i 
es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1R.- MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LA ORDENANÇA FISCAL  
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLI DS 
URBANS I EL SEU TRACTAMENT, TRANSFERÈNCIA I TRANSPO RT. 
 
L'interventor dóna les explicacions relatives a les modificacions provisionals de 
l'ordenança fiscal de la taxa per recollida de residus sòlids. 
 
El batle dóna les explicacions oportunes en relació a la modificació de la taxa de residus. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu: el nostre grup votarà en 
contra, i ho justificarem de la següent manera, crida molt l'atenció per part de vosté que fa 
feina a una companyia hotelera es gravin els habitatges turistics i els hotels pagaran menys 
fems. Un xalet de fora vila pagava 97 € i si el propietari decideix llogar-lo passarà a pagar 
268€. Vaig demanar l'informe de medi ambient que avalava la modificació d'aquesta 
ordenança, m,han passat un excel dels hotels i de les tones i del rebuig. Crida l'atenció en 
general que els hotels, qualcun passarà a pagar fins i tot 3.000€ menys. Crida l'atenció com 
s'ha gestionat la modificació d'aquesta ordenança fiscal, que es va modificar amb el vostre 
regidor anterior. Crec que un sistema progressiu podria ser també una manera d'incentivar. 
Només 5 o 6 establiments dels trenta i picó seran els que acabin bonificant. Posaré noms 
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concrets, com aquest conegut restaurant  que hi ha a la zona de Son Sant Martí enguany la 
taxa era de 12.684€, per haver fet un 67% de FORM. Tenia una bonificació del 10% el que 
suposa 1.268€ menys i per tant acabava pagant 11.415 €. Segons la proposta que 
s'aprovarà l'any que vé pagarà 400 € més. Per exemple l'hotel Los Principes va fer 30% de 
FORM, perquè no arribava al 50%,  pagava 28.000 €, el rebut no se li bonificava. L'any 
que vé pagarà 25.500.€, és a dir 3.000 € menys.  També l'hotel Parc Natural pagava 
17.956€ perquè només havia fet un 37% de FORM, no arribava a un 50%. L'any que vé 
passarà a pagar 16.600€. Un, amb aquest efecte negatiu hi ha l'hotel Playa de Muro, que 
tenia un 50% de FORM, que pagava 50.384€, amb una bonificació 10%  tenia una 
reducció 5.000€, és a dir pagarà enguany 45.345€. L'any que vé passarà a pagar 2.000€ 
més, és a dir pagarà 47.110,73€. Hi ha un clar objectiu de l'equip de govern, penalitzar les 
vivendes turístiques i reduir la taxa de fems als hotelers, i els comerços i les vivendes de 
Muro pagaran el mateix. 
 
El batle diu que no està d'acord amb el que diu, quan un té un habitatge i en treu un profit, 
amb el tema dels turístics es tracta de posar una  norma que beneficii a tothom en funció 
del rebuig que produexi, qui fa més FORM, tendrà més bonificació. Fins ara no ha anat 
malament, hem passat de 0 tones a quasi 1.000 tones de FORM. Crec que el teu 
plantejament és un plantejament equivocat.  
 
El Sr.  Jaume Payeras, diu que els fems que ocasiona un hotel no és el mateix que el que 
produeixen les vivendes turístiques. Donar més facilitats als hotels trobam que no és 
correcte. 
 
El Sr. batle, diu que evidentment es pot bonificar als generadors singulars perquè a  aquest 
es pot pesar i els altres no . Des de l'any 2011, una modificació de la Llei de Residus sòlids, 
fa que els generadors singulars  puguin sortir de la recollida urbana. S'ha d'intentar que el 
cost sigui el més ajustat possible, i que es faci més orgànic i menys rebuig. Això farà que 
aquest cost per part de l'ajuntament sigui manco i podrà reduir els generadors singulars. 
 
El Sr. Payeras diu que recaptam pel que generam, si poses el tractament d'orgànica al 
poble, faries que el rebuig es reduis moltissim i baixaria la quota.  
 
El Sr. Martí Siquier, del grup PSIB-PSOE, diu que el seu grup votarà en contra. Trobam 
que no és equiparable el que paguen els habitatges vacacionals amb els establiments 
hotelers, s'hauria de fer una taxa intermitja. Respecte a lo del Form no ho veim clar, lo que 
suposa una baixada d'ingressos. 
 
El Sr. Batle diu que només es pesen els edificis singulars i es controla el FORM dels 
edificis singulars. 
 
Realitzada la tramitació establerta, i en compliment del que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 7 de 
novembre de 2016 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
recollida de residus sòlids urbans. 
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El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP i El PI)  i 6 en contra (PSIB-PSOE, 
MÉS-APIB i UIM), acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per recollida de residus sòlids urbans, amb la redacció que a continuació es recull: 
 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
PER RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I EL SEU TRACTAMENT, 

TRANSFERÈNCIA I TRANSPORT  
 
Article 1: Concepte 
 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 20 i 57 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis de recollida de 
residus sòlids urbans i el seu tractament, transferència i transport, que es regirà per la 
present ordenança fiscal. 
 
Article 2: Fet imposable 
 
1.- Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de 
recollida domiciliària de fems i residus sòlids urbans d’habitatges, allotjaments i locals o 
establiments on s'efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de 
serveis, la recollida selectiva d’oli i la recollida d’estris en els punts verds i el seu 
tractament, transferència i transport d'acord amb el Pla de gestió de residus sòlids urbans 
de l'illa de Mallorca. 
 
2.- A aquest efecte, es consideraran fems domiciliaris i residus sòlids urbans les restes i 
deixes alimentàries o els detritus procedents de la neteja normal de locals o habitatges i 
s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, enderrocs d'obres, els detritus 
humans, els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o 
abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de 
seguretat. 
 
3.- No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels 
següents serveis: 

1. Recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d'indústries, 
hospitals i laboratoris. 

2. Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals. 
3. Recollida d'enderrocs d'obres. 

 
Article 3: Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 

es refereixen els articles 35 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els 
habitatges i locals ubicats als llocs, places, carrers, vies públiques i altres terrenys de 
domini públic o privat, en què el servei es realitzi, ja sigui a títol de propietari o 
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d'usufructuari,  d'habitant, de llogater, de concessionari o, fins i tot, de precari. 
2. Tendrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari de les 

habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si és el cas, les quotes satisfetes sobre els 
usuaris, que són els beneficiaris del servei. 

 
Article 4: Responsables 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General 
Tributària. 

2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària. 

 
Article 5: Exempcions 
Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per 
precepte legal, que estiguin inscrits al Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o 
que obtinguin ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim 
interprofessional. 
 
Article 6: Quota tributària  

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

CONCEPTE IMPORT 
Euros 

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

 

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, habitatges 

turístics, càmpings i hospitals. Per plaça 
67,00 

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

fruites, verdures i hortalisses 
818,55 
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CONCEPTE IMPORT 
Euros 

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

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

1.489,20 

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

909,50 

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

727,60 

5D. Establiments de menjar per endur-se’n 727,6 
 

Epígraf 6. Altres locals industrials o mercantils  
6A. Souvenirs, fàbriques de pell i cuiros, tapisseries, magatzems de fitosanitaris 

i adobs i jocs recreatius amb bar 
727,60 

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

474,30 

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

334,90 

6D. Demés locals no expressament tarifats 474,30 
Epígraf 7. Locals en disseminats  
7A. Restaurants en zona Son Sant Martí. Categoria 1 12.684,30 
7B. Restaurants en zona Son Sant Martí. Categoria 2 1.489,20 
7C. Cotxeres en zona Son Sant Martí 970,45 
 
TARIFA DIFERENCIADA PER A LA CORRECTA GESTIÓ DE LA FRACCIÓ 
ORGÀNICA DELS RESIDUS MUNICIPALS (FORM) 
 
Amb l’objecte de promocionar les bones pràctiques ambientals en la gestió de residus, 
els generadors singulars de residus del terme de Muro que separin correctament la 
fracció orgànica tindran dret a rebre una reducció de la tarifa (Tred). 
 
La reducció de la tarifa per cada subjecte passiu podrà ser de 70 € per tona de FORM 
separada correctament.  
El càlcul es farà en base als pesatges de residus de FORM I REBUIG que realitza 
l’empresa de recollida de residus a cada generador singular corresponent a l’any 
anterior. Aquesta reducció no podrà ser superior a l’estalvi generat a l’ajuntament per la 
diferència de cost de tractament de FORM I REBUIG. 
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Aquesta reducció de la tarifa serà possible sempre que el generador singular no cometi 
cap infracció greu o molt greu de l’Ordenança municipal de neteja i residus urbans de 
l’Ajuntament de Muro. 
 
Article 7: Bonificacions 
 
S’aplicarà la següent bonificació fiscal: 
 
Una bonificació del 50% a la taxa per a la recollida i el tractament dels residus urbans 
als habitatges establerts a l’epígraf 1 i 1B als subjectes passius que ostentin la condició 
de titulars de família nombrosa i acreditin que l’inmoble és el seu domicili habitual. 
 
Les sol·licituds per a l’obtenció de la bonificació fiscal de la taxa satisfeta per a la 
recollida i el tractament de residus urbans s’hauran d’efectuar entre l’1 de gener i el 31 
de març davant l’Agència Tributària de l’exercici per al qual se sol· licita i haurà 
d’acreditar el compliment de les condicions per al seu gaudi mitjançant: 
 
- Escrit de sol·licitud, identificat l’immoble mitjançant fotocòpia de l’últim rebut de la 
taxa per la prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans i el seu tractament, 
transferència i transport 
 - Certificat de família nombrosa vigent l’any de la sol·licitud. 
- Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l’Administració municipal a fi 
de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació. 
 
La bonificació per família nombrosa sols s’aplicarà a partir de l’exercici de la sol.licitud, 
independentment de l’any de l’obtenció de la corresponent calificació de família 
nombrosa, i fins la data de validesa d’aquest títol. 
 
Article 8: Meritació 
 
1.- Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la  

restació del servei. Aquesta s'entén iniciada, donada la naturalesa de recepció 
obligatòria del servei, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de 
recollida de fems domiciliari en els carrers o llocs on figurin les habitatges o locals 
utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa. 

 
2.- Establert i en funcionament el servei, la meritació es produirà el dia 1 de gener de cada 

any, i les tarifes seran anuals i irreductibles, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament del servei. En aquest cas, el període impositiu s’ajustarà a aqueixa 
circumstància amb el consegüent prorrateig de la quota, per mesos naturals. 

 
Article 9: Declaració i ingrés 
 
1.- Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què es meriti per primera vegada la 
taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula, presentant a 
l'efecte, la corresponent declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota que 
correspongui. 
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2.- Quan es conegui, ja sigui d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació 
de les dades figurades a la matrícula, s'hi duran a terme les modificacions corresponents, 
que tindran efecte a partir de la data en la qual s’hagi efectuat la declaració. 
 
3.- El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant rebut derivat de la 
matrícula. 
 
Article 10: Infraccions i sancions 
 
En tot allò que fa referència a la qualificació d'infraccions  tributàries i també de les 
sancions que hi corresponguin en cada cas, s'actuarà de conformitat amb els articles 183 i 
següents de la Llei General Tributària. 
 
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 2017, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aprovació 
La present ordenança, que consta de deu articles i una disposició final, va ser aprovada 
per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 1998 i 
modificada en sessions de 28 d’octubre de 1999, 28 d’octubre de 2000, 27 de setembre 
de 2001, 10 d'octubre de 2003, 28 d’octubre de 2004, 29 de setembre de 2005, 26 
d’octubre de 2006, 25 de gener de 2007, 25 d’octubre de 2007 i 30 d’octubre de 2008, 
29 d’octubre de 2009 i 25 d’octubre de 2010, 30 de setembre de 2011 i 24 de setembre 
de 2012 i 22 de desembre de 2014 i 10 de novembre de 2016. 
 
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva 
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 

 
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, 
en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
2N.- MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LA ORDENANÇA FISCAL  
REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.  
 
Realitzada la tramitació establerta, i en compliment del que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 7 de 
novembre de 2016 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
Llicències urbanístiques. 
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El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (CDM, PP , El PI, UIM i PSIB-PSOE)  i 2 
abstencions  (MÉS-APIB), acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per llicències urbanístiques, amb la redacció que a continuació es recull: 
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA  
PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

 
Article 1: Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles  133.2 i 142 de la Constitució i per 
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 
de conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 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, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències urbanístiques, que es regirà 
per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previngut a l'article 57 de 
l’esmentat Reial Decret Legislatiu. 
 
Article 2: Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tècnica i administrativa, que té 
per objecte verificar si els actes subjectes a llicència o a comunicació prèvia  a què es 
refereixen, respectivament, els articles 134 i 136 de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d’ordenació i ús del sòl, i que hagin de realitzar-se en el terme municipal de Muro, 
s’adapten a les normes urbanístiques contingudes al planejament urbanístic municipal de 
Muro així com a tot el conjunt de les normes urbanístiques i/o sectorials que resultin 
d’aplicació en relació a aquells actes d’edificació i ús del sòl per als quals es demani 
llicència urbanística municipal o es presenti comunicació prèvia. 
 
Article 3. Subjecte passiu. 
 
1.- Són subjectes passius d'aquesta taxa, a títol de contribuents, les persones físiques, 
persones jurídiques o entitats de l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin 
amos de la construcció, instal·lació obra, siguin o no propietaris de l'immoble sobre el 
que es realitzi aquella. 
 
2.- Als efectes prevists en el paràgraf anterior tendrà la consideració d'amo de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva 
realització.En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel 
subjecte passiu contribuent tendran la condició de subjectes passius substituts del mateix 
qui sol·licitin les corresponents llicències, presentin la comunicació prèvia, o realitzin les 
construccions, instal·lacions o obres. El substitut podrà exigir del contribuent l'import de la 
quota tributària satisfeta. 

 
Article 4: Responsables. 
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1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les 
persones físiques i jurídiques a les quals es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària. 
2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 
 
Article 5. Base imposable  
 
La base imposable de la taxa està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 
instal·lació o obra, i s'entén per tal, a aquests efectes, el cost d'execució material d'aquella. 
No formen part de la base imposable l'impost sobre el valor afegit i demés imposts anàlegs 
propis de règims especials, les taxes, preus públics i demés prestacions patrimonials de 
caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni 
tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol 
altre concepte que no integri, estrictament, el cost d'execució material. 
En el cas de llicències de parcel·lació el càlcul es farà en base al disposat al art. 6.6 
d’aquesta ordenança. 
 
Article 6: Quota tributària.  
 
1.- La quota tributària serà la resultant d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen 
del 0,60 per 100. 
2.- Quan es tracti de la primera pròrroga d'una llicència ja concedida, el tipus de gravamen 
aplicable a la base imposable serà del 0,13 per 100. 
3.- A partir de la segona pròrroga, el tipus de gravamen aplicable a la base imposable 
inicial actualitzada serà del 0,60 per 100 anual.  
4.- Quan es tracti de primeres pròrrogues sol·licitades quan hagi transcorregut més d'un 
any des de la data d'acabament del termini inicial establert per a l'execució de les obres, 
s'aplicarà el tipus de gravamen del 0,13 per 100 sobre la base imposable per al període de 
prórroga corresponent al primer any i del 0,60 per 100 anual sobre la base imposable 
inicial actualitzada per als períodes posteriors. 
5.- Cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la 
llicència, la quota a liquidar serà el 25% de les assenyalades en els apartats anteriors, 
sempre i quan l’activitat municipal s’hagi iniciat efectivament.   
6.- Per el cas de Llicències de parcel·lació la quota es calcularà aplicant la següent taula: 
 

 Llicències de parcel·lació  
1 Sòl urbà  
1.a Per m2 0,235 
1.b Per parcel·la 126,50 
2 Sòl no urbanitzable  
2.a Per m2 0,0535 
2.b Per parcel·la 123,25 
 
Article 7. Exempcions i bonificacions 
 
1.- Està exempta del pagament de la taxa la realització de qualsevol construcció, 
instal·lació o obra de la que sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les 



 10 

Entitats Locals, que estant subjectes a la mateixa, vagi a ser directament destinada a 
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de 
les seves aigües residuals, encara que la seva gestió es dugui a terme per Organismes 
Autònoms, tant si es tracte d'obres d'inversió nova com de conservació. 
 
2.- Tendran una bonificació sobre la quota de la taxa els edificis catalogats del conjunt 
històric-artístic i la seva zona de respecte, segons el seu interès, en el Pla General 
d’Ordenació de Muro, de conformitat amb el següent quadre: 
 
A Protecció total 75% 
B1 Protecció estructural grau 1 40% 
B2 Protecció estructural grau 2 35% 
C Protecció arquitectònica 30% 
R Protecció ambiental 30% 

  
3.- Tendran una bonificació del 50 per 100 les construccions, instal·lacions o obres a les 
quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a 
autoconsum. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions 
per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació 
de l'Administració competent. La bonificació prevista en aquest apartat s'aplicarà a la 
quota resultant d'aplicar, en el seu cas, la bonificació a què es refereix el paràgraf 1 
anterior. 

 
4.- Tendran una bonificació del 25 per 100 les construccions, instal·lacions o obres 
referents als habitatges de protecció oficial. La bonificació prevista en aquest apartat 
s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, en el seu cas, les bonificacions a què es refereixen 
els paràgrafs 1 i 2 anteriors. 

 
5.- Tendran una bonificació del 50 per 100 les construccions, instal·lacions o obres que 
afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. La bonificació prevista 
en aquest apartat s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, en el seu cas, les bonificacions a 
què es refereixen els paràgrafs 1, 2 i 3 anteriors. 
 
6.- Les bonificacions esmentades als paràgrafs anteriors seran aprovades per la Junta de 
Govern, previ informe dels serveis tècnics municipals. 
 
7.- Es deduirà de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres la 
quantia resultant d'aplicar a la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques 
corresponent a la construcció, instal·lació o obra de què es tracti, els percentatges 
relacionats als paràgrafs anteriors en concepte de bonificacions.  
 
Article 8: Meritació . 
 
1.- Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que 
constitueix el seu fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la referida activitat 
en la data de presentació de l'oportuna sol⋅licitud de la llicència urbanística o comunicació 
prèvia de realització d’obres,  si el subjecte passiu la formula.. 
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2.- Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut l'oportuna llicència o 
sense haver presentat l’oportuna comunicació prèvia de realització d’obres, la taxa es 
meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent a determinar si l'obra en 
qüestió és o no autoritzable, amb independència de la iniciació de l'expedient administratiu 
que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició si no fossin 
autoritzables. 
 
3.- L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veurà afectada de cap manera per 
la denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d’aquesta condicionada a la 
modificació del projecte presentat, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant, una 
vegada concedida la llicència o que l’Ajuntament s’hagi o no manifestat respecte a la 
comunicació presentada. 
 
Article 9: Declaració. 
 
1.- Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència urbanística o en l’execució 
d’obres subjectes al règim de comunicació prèvia, han de presentar en el registre general 
l’oportuna sol·licitud, i hi han d’adjuntar la documentació escaient en cada cas. 
 
2.- Si després de formulada la sol⋅licitud de llicència es modificàs o ampliàs el projecte, 
s'haurà de posar en coneixement de l'Administració municipal, acompanyant el nou 
pressupost o el reformat i, en el seu cas, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 
 
Article 10: Liquidació i ingrés. 
 
1.- En el moment de realitzar la sol·licitud o en el moment de la presentació de la 
comunicació prèvia, es practicarà la liquidació de la taxa que s’exigirà en règim 
d'autoliquidació. 
 
2.- Si després de formulada la sol·licitud de llicència o presentada la comunicació prèvia 
de realització d’obres, es modificàs a l'alça, d'ofici o a instància de part, el pressupost de les 
obres, es practicarà una liquidació complementària de la taxa. 
 
3.- Si la modificació fos a la baixa, es mantindrà com a base per a la liquidació el 
pressupost més alt dels presentats. 
 
Article 11: Infraccions i sancions. 
 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les 
mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al disposat en els articles 77 i següents de la 
Llei General Tributària. 
 
Disposició final 
 
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el 
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins a 
la seva modificació o derogació expresses. 
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Aprovació 
La present ordenança, que consta de onze articles i una disposició final, va ser aprovada 
per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 10 d'octubre de 2003 i modificada en 
sessions de 17 de maig de 2004, 28 d’octubre de 2004 , 29 de setembre de 2005 i 11 de 
novembre de 2016. 
 
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva 
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 

 
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, 
en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
3R.- EXPEDIENT 18/2016 DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. 
 
Dia 7 de novembre de 2016 la batlia proposa expedient 18/2016 de  modificacions de 
crèdits dins del Pressupost de la Corporació. 
 
Vist que segons el que disposa el RD 861/1980, de 25 d’abril, art.. 5.5 i 6.1 correspondrà al 
Ple de la Corporació la determinació de la quantitat global del complement de productivitat 
i de gratificacions amb el límit especificat a l’article 7 del mateix RD. 
 
Vist l’informe d’intervenció de dia 7 de novembre de 2016. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 7 de 
novembre de 2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, EL PI i PP) i 6 abstencions (UIM, 
MES-APIP i PSIB-PSOE) acorda: 
 
1.- Aprovar inicialment l’expedient de transferències de crèdit núm 18/2016 en el vigent 
pressupost, segons el següent detall: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
AUGMENT DE DESPESES 
 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CRÈDIT ACTUAL AUGMENT 
CRÈDIT 

DEFINITIU 
1300.15100 GRATIFICACIONS 32.344,57 24.490,70 56.835,27 
1560.13001 HORES EXTRAORDINÀRIES 32.965,24 9.633,56 42.598,80 

 TOTALS . . . 65.309,81 34.124,26 99434,07 
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DISMINUCIÓ DE DESPESES 
 

Aplicació 
Pressupostària 

Descripció 
Consignació 

anterior 
Baixes 

1560.13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES 
LABORAL FIX 

206.463,46 27.178,80 

1560.13002 ALTRES REMUNERACIONS 
LABORAL FIX 

70.237,15 6.945,46 

TOTALS . . . 276.700,61 34.124,26 
 
2.- Exposar al públic la seva aprovació inicial al tauler d’anuncis d’aquesta corporació, 
amb l’anunci previ publicat al BOIB, en el termini de quinze dies hàbils, durant els 
quals els interessats poden examinar l’expedient i presentar reclamacions davant la 
corporació. En el cas que no es presentin reclamacions en contra, s’ha d’entendre 
aprovat definitivament. 
 
4T.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El batle dóna les explicacions oportunes per la qual s'ha fet la convocatòria del Ple i diu 
que hi ha hagut una petició del grup MES x Muro al registre. S'ha posat el precs i 
preguntes a causa que al darrer plenari no varen tenir temps de parlar i es va aturar per 
part del batlia. 
 
El batle dóna la paraula al representant de MÉS- APIB Jaume Payeras. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que ell dóna la 
paraula al Sr. Miquel A. Tortell. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, dóna les gràcies per 
haver fet el plenari considerant que la tasca de la oposició és fiscalitzar la gestió de 
l'equip de govern. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell, diu que l'empresa que fa l'abocament de fecals a la zona des 
fiters es diu NESPO, de sa Pobla. 
 
El batle diu que ho passarà a la policia perquè faci el seguiment per saber si hi ha cap 
abocament. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell, demana si la subvenció de la ecotaxa està perduda. 
 
El batle respon que no s'ha demanat res. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell fa el prec de fer la neteja del llac. 
 
El batle respon que sí, que es pot demanar la neteja del llac o llacs. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell fa la proposta de fer una analítica als llacs per veure el seu estat 
i tenir les previsions per analitzar els seus costos. 
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El batle, respon que ho demanarà a l'empresa per tal de saber els llocs on es pot fer la 
neteja de les llacunes, i el seu cost. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell, diu al regidor José Juan Aguiló, que l'arena va ser retornada el 
dia 28, és a dir posterior a la demanda que va fer MÉS PER MURO al registre i que la 
factura és desproporcionada. M'agradaria saber la resposta completa, no entenen per què 
tants de moviments de factures en els moviments d'arena de la plaça de toros pel volei 
de Sant Joan. 
 
El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, contesta que li sap greu que 
no cregui el que va dir, i que és el que li havia dit un tècnic. Supòs que hi va haver un 
mal entès. 
 
El batle diu que demanarà una estadística de treure arena, moviments d'aquests  anys 
sigui de Muro o sigui de capellans, i que els hi farà arribar aquest resum dels darrers 10 
anys per veure el cost.  
 
El Sr. Miquel A. Tortell, fa el prec que a la rotonda del Trencador de Marès, s'elimini la 
gespa i sembrar plantes aromàtiques o plantes que no necessitin pràcticament rec, ja que 
estam en temps de sequera, i a més a més fa que l'asfalt patini molt i els cotxes 
lleneguen i provoquen ensurts. 
 
El batle, contesta que demanarà un estudi al tècnic de mediambient i a la policia. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell, diu que a les darreres curses importants que hi ha hagut a 
Muro, com la Ironman, l'entitat col·laboradora podria fer la retolació en llengua catalana 
d'acord amb la normativa de senyalització, i que amb ses senyals que hi havia la gent 
que no era de Muro, altres tipus de turistes no sabien per on sortir del poble. S'hauria de 
fer un poc més  de feina.  
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que la 
senyalització no està dins les mans de  l'Ajuntament. 
 
El batle afegeix que a les darreres curses importants con la Ironman, Mallorca-312, s'ha 
fet pressió per part de l'Ajuntament i altres ajuntaments per modificar el traçat i fins i tot 
l'horari,  però entenent que s'hi, que s'ha de fer més feina.  
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu, que al registre d'entrada hi ha hagut un allau d'escrits de 
part del personal per vulneració del conveni col·lectiu dels treballadors per la no 
actualització de l'antiguitat, hi ha hagut prou d'una trentena de treballadors. M'agradaria 
saber a quin punt es troba perquè això és una vulneració del conveni col·lectiu i això no 
és normal. 
 
El Sr. Batle, respon que estan pendent de fer una altra Mesa i que  ja hauriem de tenir 
una RLT  i no la tenim.  
 
La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, s'absenta de la sessió 
a les 08.45 h manifestant que ha estat convocada a unes Jornades a la FELIB. 
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El Sr. Jaume Payeras demana perquè no se valora l'antiguitat, no hi ha hagut mai RLT 
aquí. 
 
L'interventor respon, que des del 2011, la Llei de pressupostos va bloquejar la puja de la 
massa salarial i fins que el bloqueig no es suprimeixi no es pot aplicar el conveni. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que els treballadors tenen dret a cobrar l'antiguitat, si està ben 
justificat, sí que es pot fer, perquè això és un complement que te toca per antiguitat. 
S'han fet pujes de sou sempre que estigui ben justificat, crec que un conveni col·lectiu 
signat és justificable i demostrable, és un complement del sou i no té  res a veure amb la 
relació del lloc de treball. 
 
L'interventor respon que a la Llei de Pressupostos hi ha casos singulars i excepcionals 
per poder fer un canvi. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell, diu, que en conclusió, això és inactivitat de la RLT que està 
aturada fa anys i el personal té un menor poder adquisitiu en comparació amb els  
pobles que ens envolten. Així és normal que se'n vagin els policies, funcionaris i tècnics 
bons, posau fil a l'agulla i en 10 anys ho tendreu fet. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell demana al regidor Toni Serra del grup municipal CDM, si 
tenen un registre de punts marrons.  
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM respon que no, però que ho 
demanarà. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell demana com està el Reglament de capellans i demana celeritat.                               
El Sr. Tortell, diu en referent al tema dels Toros, hem vist al registre una denúncia 
contra el consistori per comprar 10.000 € d'entrades de forma il· legal, 53 denúncies per 
entrades de menors al toros de Sant Joan. I deman si s'ha cobrat mai una multa per 
permetre una entrada d'un menor a sa Plaça de Toros, per això demanam més 
compliment estricte de la legalitat. Consentiu vegada rere vegada una entrada a menors i 
llavors el subvencionau, és una actuació poc ètica deixar l'entrada a menors.  
  
El Sr. Tortell, diu que l'empresa Nova Taurina han estat un poc grossers amb noltros i 
veim que al seu facebook se autodefineixen com a gestors de la Plaça de Toros. 
 
El batle contesta, que pren nota, i que  NOVA TAURINA ha llogat la plaça de Toros les 
dues darreres vegades, que la plaça està a disposició de s'ajuntament i de tothom que la 
vulgui llogar qualsevol dia de l'any sempre i quan pagui el lloguer corresponent. 
 
El Sr. Jaume Payeras, demana on són els toros bous de la darrera corrida que no se va 
fer.  
 
El batle contesta, que els se'n varen dur, crec que a Son Rossinyol, però no ho sé, toca 
estar al llibre- guia de bestiar i ha de constar com a traslladats a un altre recinte. 
 
El Sr. Tortell diu al batle que les autoritats solen esmerar-se amb l'ús del llenguatge i 
com ell com a batle ha de tenir un domini de la llengua. 
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El batle contesta que no és filòleg català fer i xerr es català o mallorquí de Muro, i me  
conform i que l'únic que vol fer es conversar com tots els murers que mos trobam cada 
dia si n'hi ha que estan per damunt noltros és un avantatge per ells. 
 
El Sr. Tortell en relació a les subvencions diu que li agradaria una mica de reflexió amb 
les subvencions,  d'acord que hi ha uns criteris tècnics i que s'han de seguir. M,agradaria 
que ses entitats subvencionades tenguessin una correlació subvenció amb allò que 
aporten al poble. D'una banda, per exemple no entenc que els cavallistes, que les duu 
igual o més cost sortir que qualsevol altre associació aquests han quedat exclosos per 
motius tècnics, en canvi altres associacions no, com una que me va cridar l'atenció com 
la Agrupació Artística Murera que ha cobrat 3.800 € de subvenció, més 2.000€ de fusta 
que hi havia damunt es teatre més de 1.000€ de só que era el de les festes de Sant Joan 
al Convent, i a damunt han cobrat entrada, és a dir aquí hi ha algú que fa un doble 
negoci i se li hauria de reduir de la subvenció. Jo d'aquest món en sé una miqueta, 
m'agradaria que aquest tema el reviseu. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal EL PI, diu, que es poden presentar 
segons els criteris i memòria justificativa de totes les associacions. Totes les 
associacions son convocades, hi ha entitats que decideixen que ho poden justificar i 
altres no. També va en funció de sa participació que tenen als diferents actes, no és el 
mateix quantificar una subvenció de cultura que una subvenció que es pugui donar a 
l'esport. Es valora seguint un criteri just i totes les subvencions són públiques i que tot 
és millorable sempre i quan donem suport a la cultura. 
 
La Sra. Portells, diu que estaria molt que es fessin unes bases i es revisasin. Ni hi ha que 
fa 15 o 20 anys que cobren el mateix, i no és lo mateix una companyia que fa una 
actuació a l'any que les que en fan 10 i reben la mateixa subvenció. 
 
El Sr. Tortell, diu al Sr. Porquer, Miquel no m'has contestat. Jo he fet una reflexió molt 
concreta, jo no estic en contra que hi hagi teatre a  Muro. He seguit els expedients i me 
va cridar l'atenció independentment de si és son pare de la regidora, vaig veure sa 
primera justificació, era lacrimogèna, sense aportar cap factura, i  posa que l'adreça de 
contacte és l'adreça de correu de la seva filla, que és regidora. Sa regidora ha d'anar 
alerta. Aquest home té més fills. 
 
El Sr. Batle, respon que aquesta personalització damunt persones crec no és correcta, 
podem xerrar de totes ses associacions, de ses factures que ha presentat cada associació. 
Jo entenc que el regidor de cultura te prou documentació i ho pot argumentar. Jo crec 
que personalitzar a aquest nivell no és bo, crec que no és correcte. 
 
El Sr. Tortell, diu insistesc trob que no és correcte,s'ajuntament ho paga tot, 3,800€ i a 
damunt tu pagues s'entrada. 
 
El Sr. Serra, contesta al Sr. Tortell, no pots comparar s'entrada de Muro amb una de 
Palma que paguen a partir de 25 €- 30 € i aquí 3€. 
 
El Sr. Tortell, respon, que si que ho sap n'hi ha que paguen 3 €, 7 € i 15€, 18 €, depen de 
s'hora. No s'encarrega s'ajuntament, s'encarrega s'empresa. 
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El Sr. Tortell, diu no vull xerrar malament, però  per justificar sa subvenció presenta una 
factura de 2.000€ de fusta. Sé on assatjen i a on actuen, no he vist 2.000€ per enlloc de 
fusta i d'insonorització, i després pagam entrada.  
 
El Sr. Tortell, diu enguany els hi heu donat 3.800 € i l'any passat 1.500€. 
 
El Sr. Miquel  Porquer, respon que l'any passat els van donar de subvenció 2.420€. 
 
La regidora Margalida Portells, diu que estaria bé que es féssin unes bases. 
 
El Sr. Jaume Payeras, diu que els Dimonis de Sa Pedrera, no ha demanat mai subvenció. 
Hem varem justificar una vegada i va ser desestimada. Hauriem d'ésser igual tots. 
 
El Batle, contesta, jo no he parlat de voltros. 
 
El Sr. Jaume Payeras, demana al batle, que te cobraria una altra empresa de dinamitzar 
uns actes en dissabte matí i es capvespre, i com això moltes més coses, i noltros mai 
hem rebut ni un centím de subvenció. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell, diu: hem de mirar de ser  una mica equànims i equitatius. A 
s'escola antiga, s'unica inversió es que varen gastar 30.000€, varem demanar una sala 
d'insonorització per assaig de ses diferents associacions que fan més renou com els  
tambors, xeremiers, ball de bot, Banda de Música, és a dir una sala multifuncional per 
no molestar els veinats, qualitat acùstica, i mos varen dir que no.  Jo l'únic que deman és 
facilitar a les associacions sense ànim de lucre a poder participar i per això s'hauria de 
regular. 
 
La regidora Margalida Portells, demana si és pot fer d'una altra manera. 
 
El Sr. Miquel Porquer, respon que és molt dificil de regular i és molt complicat. 
 
El regidor Miquel A.Tortell, diu, tampoc vaig entendre la subvenció del desplaçament 
dels nins 0-6 anys pels nins de Muro, només ho entendria en el cas dels nins de la platja 
de  Muro,  que s'han de desplaçar de la Platja de Muro i  que estan més discriminats 
perquè allà no hi ha servei. Ara bé pels de Muro que hi ha 2 llocs i que se'n duguin els 
fills fora de Muro no ho entenc. 
 
El Sr. Payeras, diu, que és un greuje comparatiu, que  s'ha de fomentar s'escola pública i 
no sa privada. Els que els duen a sa privada és perquè s'ho poden permetre . Però n'hi ha  
que realment és gent necessitada. 
 
El Sr.batle, contesta, que és diferència de criteris, que a vegades es fa perquè els pares 
fan feina fora de Muro o per motius horaris. 
  
El Sr. Jaume Payeras, diu que no és lògic que el CEIP  i el Col·legi Sant Francesc  
tenguin la mateixa subvenció,  hi ha d'haver una  politica igualitària i no un politica 
discriminatòria. 
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El Sr. Miquel A. Tortell, demana el tema de les subvencions del primer habitatge. Que 
hi hi ha persones que tenen un poder adquisitiu tenguin la mateixa  ajuda i a lo millor 
altres que no en tenen de poder adquisitiu no en puguin tenir. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que abans les ajudes d'habitatge eren i són competència del 
Ple, es duien a Comissió Informativa i ara només sa competència ès exclusiva de la 
Junta de Govern. Jo ho he vist al facebook de s'ajuntament. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu, i jo ho he vist per facebook i whatsapp. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell, demana a Toni Serra, per què es va desistir de la sol·licitud 
d'autorització de gestió de residus de deixalleria a les Platges de Muro. 
 
El Sr. Jaume Payeras, diu que això vol dir que llevau es punt verd a platges de Muro. 
 
El Sr. Toni Serra, respon que s'arxiva fins que es torna a sol·licitar i es torna a  presentar 
es projecte així com toca i el projecte el fa en  Mateu Torello. 
 
El Sr. Miquel A.Tortell,   idò hem perdut enguany 3 o 4 subvencions. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell, demana a José Juan Aguilo per  la formació específica del 
policia tutor per exercir com a tal. 
 
El Sr. Jaume Payeras, demana com va ser nomenat i en base a que va ser nomenat, 
cursos que ha de menester per fer de policia tutor i quines són les seves funcions, hores 
que ha de fer. 
 
La Sra. Margalida Portells, diu que el policia tutor a la zona de l'institut no hi és i que hi 
ha al·lots de primer d'ESO, éstan a la zona de primària, fan desastres, bosses des can per 
en terra, aquets són de secundària, que hi solen ser a partir de les 07.30 h i fan desastres 
just davant s'entrada. 
 
La Sra. Margalida Portells, demana a José Juan Aguiló a si el policia tutor comença a 
les 08.00 h i si hi podria anar mitja hora abans. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que devers les  07.50 h. 
 
La Sra. Margalida Portells, li demana al regidor José Juan Aguiló si podria començar 
damunt les 07.30 h. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que el Policia Tutor no fa les seves funcions i encalça gent. A 
part d'això s'haurien delimitar les funcions que té i fins on pot arribar. Quins estudis té, 
cursets de policia tutor, formació, antecedents i destí dels darrers pobles que ha estat.  
 
El. Sr. Batle, respon que fa les funcions de policia tutor, i evidentment no deixa de ser 
policia . Pot seguir essent policia, i si veu una infracció no deixa de ser policia. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que aquest provoca a sa gent, intenta pinxar a sa gent perquè 
sa gent es reboti i així els pugui denunciar, això és un problema de sa famosa RLT, què 
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no hi ha una RLT aprovada, i això provoca que sa gent se'n vagi, tots els policies, també 
els tècnics i sa gent bona. Aquí vé lo més xarec que ningú vol. I podràs demanar els 
antecedents que té. 
 
El Sr.batle demana que això consti en acta. 
 
La Sra. Margalida Portells demana com està l'agermanament amb Muro d'Alcoi. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que està pendent de firmar es conveni amb Baleària per 
trasllat i estam amb contacte amb la gent de Muro d'Alcoi, per mirar d'estar d'acord. Hi 
ha un preu estandart per al trasllat. Varem quedar que fariem un preu de 50€ per anar i 
tornar per persona.Vaig anar a xerrar amb Baleària. Tothom vol saber que costarà anar 
allà i que no li costarà. 
 
La Sra. Margalida Portells demana pel balanç i memòria dels ACIRES, quants se'n han 
fet, si s'han de tornar i si l'any que vé s'han de tornar a fer. 
 
El Sr. Toni Serra, diu que no ho sap, però que ho demanarà. No, no s'han de tornar, 
serveix sa mateixa targeta, és definitiva. 
 
La Sra. Margalida Portells, demana pel pàrking dels discapacitats que hi ha davant a 
s'escola pública, si es podria fer un estudi perquè aquí on esta es fa un embut, i si se 
podria canviar de lloc i fer-ho més accessible per la gent que ho necessita. 
 
El Sr. Marti Siquier, diu, que fa dos mesos varem demanar per Ple i també varem enviar 
enviar un escrit per si mos  podeu si mos podrieu donar s'informació del punt de 
recàrrega de cotxes elèctrics, sa potència contractada i ses condicions que va ser donada 
aquesta la subvenció. 
 
El batle, respon, que no hi va haver de subvenció. 
 
El Sr. Jaume Payeras, respon, si, que n'hi hi va haver, però lo que la vareu perdre a la 
subvenció. 
 
El Sr. Batle, bé, idò no es va aconseguir. 
  
EL Sr. Jaume Payeras, diu, fa un ple o dos, que na Margalida va dur una Moció pel 
tema de la ecotaxa, voltros vareu posar que fos finalista i no la vareu acceptar perquè no 
era finalista al poble.  
 
El Sr. Payeras, diu que enguany ja hem perdut 2 o 3 subvencions. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, demana quin dia està previst començar les obres del Boulevard. 
 
El Batle, respon, que de moment no hi ha data exacta prevista. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, demana com afectarà al desenvolupament. Acabarà el mes de 
maig. Devers el mes d'abril ja hi ha ciclistes i turistes. Mirau d'avançar això. 
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El Sr. Rafel Gelabert, diu que al plenari d'agost  vaig demanar a Juan Escalas,  perquè 
no havia actuat al c/ Organista Rafel Femenies, per arreglar l'acera i vares dir que no 
sabies res. 
 
El Sr. Juan Escalas, respon, ja està arreglada aquesta acera, fa més de quinze dies o un 
mes. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, vares dir que no en sabies res i te varem enviar ses fotos per 
whatsapp. 
 
El Sr. Escalas, respon, tens raó, me vaig equivocar, me va passar i em va fogir del cap. 
Si, tenies raó Rafel. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, demana si sa regidora de sa Residència s'ha llegit s'avaluació dels 
factors psicosocials de Previs i quina consideració en fa d'això. 
 
La Sra. Damiana Ramis, diu que es va repartir a tothom, però com que  no és obligatori 
només varen participar sa gent que va voler. No participaren els de serveis generals i 
cuina, però es va repartir a tothom.  Varen participar el conserge, la directora, s'infermer 
i les auxiliars. 
 
El Sr.Rafel Gelabert, li demana si el dóna per bó a l'informe. 
 
La Sra. Damiana Ramis, respon, que lògicament sí. 
 
El Sr. Rafel, diu que el qüestionari consta de 75 preguntes, entre elles, ( datos 
objectivos, descripción activitat principal, número anual de trabajadores). Posa  30 
trabajadores,  22 dones i 8 homes que fan feina a la residència. Jo no he vist mai 8 
homes fent feina a sa Residència. Per això aquest informe no té cap validesa. Només 
veure això ja no ho don per bó 
 
El Sr. Rafel Gelabert, diu que no podem tenir un informe fidedigne. 
 
El Sr. Batle contesta, que el farà revisar. 
 
 
 
 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
09.40 hores del dia 11 de novembre de 2016, de la qual estenc, com a secretari 
accidental, aquesta acta. 
 
 
 


