
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2020/5
Data: 25 de juny de 2020

A les 20:50 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió ordinària. 

Assisteixen:

SERRA SASTRE ANTONIO, BATLE
PORQUER TUGORES MIGUEL, 1R. TINENT DE BATLE
BALLESTER BAUZA MARGARITA, 2NA. TINENTA DE BATLE
FORTEZA BENNASAR MARGARITA MARIA, 3RA. TINENTA DE BATLE
PERELLO TRIAS JUANA MARIA, 4TA. TINENTA DE BATLE
SERRA SABATER MARIANO JUAN, REGIDOR
CANTARELLAS TUGORES ANDRES PEDRO, REGIDOR
GELABERT BOYERAS RAFAEL, REGIDOR
MORANTA RIERA BARTOLOME, REGIDOR
PORTELLS SASTRE MARGARITA, REGIDORA
SIQUIER SASTRE MARTI, REGIDOR
TORTELL FRONTERA MIQUEL ANGEL, REGIDOR
RIERA GELABERT MARIA DEL MAR, REGIDORA

S'excusen d'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  Francisco  Sabater  Mulet,  i  per  l’interventor
municipal, Sr. José Gómez de la Cruz. 

S’inicia la sessió a les 20:50 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Sol·licitud a la Conselleria d'Interior de la Creu al Mèrit policial amb distintiu Blanc de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i Diploma de Jubilació

Vist  l’escrit  presentat  dia  27  de  març  de  2020,  amb  número  de  registre  d’entrada  884,  pel
sotsinspector de la policia local de l’Ajuntament de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

«Es sol·licita per part d’aquesta prefectura de policia local de Muro que s’aprovi pel Ple Municipal
la sol·licitud presentada en data 20 de març de 209 i aprovada per Junta de Govern Local el 27 de
març de 2019 i es trameti a la Conselleria d’Interior del Govern Balear la concessió per part de la
Conselleria  d’Interior del Govern Balear de la Creu al  Mèrit Policial  amb distintiu Blanc de la
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Comunitat  de  les  Illes  Balears  i  Diploma  de  Jubilació  als  funcionaris  de  carrera  policia  local
d’aquest Ajuntament de Muro (Illes Balears) D. Miquel Serra Marimón, D. Jordi Vallespir Serra, D.
Antoni Carrió Calvo, D. Rafel Frontera Moll, D. Xisco Siquier Martorell i els policies jubilats D.
Juan Sastre Fornés, D. Felipe Méndez Gómez i D. Josep Porquer Perelló per haver cumplit més de
trenta anys de Servei actiu d’acord amb el Reglament Marc de Coordinació de les Policies locals de
les Illes Balears Decret 28/2015, de 30 d’abril, Capitol III, articles 112, 113 i 117 i el Diploma de
Jubilació corresponent com a reconeixement per la dedicació a una vida al Servei del ciutadà i la
missió en defensa, promoció i protecció dels drets i llibertats públiques»

Vist l’escrit presentat dia 24 d’abril de 2020,  pel sotsinspector de la policia local de l’Ajuntament
de Muro, Illes Balears, que literalment diu:

«Es  Subinspector  de  la  policia  local  de  Muro  (Illes  Balears)  que  suscribe,  tiene  el  honor  de
participar a su respetada autoridad que sobre las 11,30 horas del día 24 de abril de 2020 en relación
a la solicitud presentada por esta jefatura de policia local Muro para la concesión por parte de la
Conselleria de Interior de la Comunidad Autonoma de las Islas Baleares a diversos miembros de
esta policia local de Muro manifiesta que debe incluirse al policia local de Muro D. Luis Sánchez
Díaz C.P. A330006 ya que por error no se le había incluido en esta solicitud de día 27 de marzo de
2020 ya que reune todos los requisitos para la mencionada concesión»

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

1r. Sol·licitar a la Conselleria d’Interior del Govern Balear l’atorgament de la Creu al Mèrit policial
amb distintiu Blanc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears als policies locals Miquel Serra
Marimón, Jordi Vallespir Serra, Antoni Carrió Calvo, Rafel Frontera Moll, Xisco Siquier Martorell,
Luis Sánchez Díaz, Felipe Méndez Gómez, Joan Sastre Fornés, i  Josep Porquer Perelló.

2on. Sol·licitar a la Conselleria d’Interior del Govern Balear l'atorgament del Diploma de Jubilació
als policies locals Felipe Méndez Gómez, D. Josep Porquer Perelló i Juan Sastre Fornés.

3r. Notificar el present acord als interessats, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

1.1.2. Aprovació de la descripció i valoració de tres llocs de treball de l'Ajuntament de Muro: 
Tècnic Secretaria, Arquitecte Serveis Tècnics, Enginyer Serveis Tècnics   

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que està bé i que s’ha  d’aprovar.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que falta personal, que
comencem a cercar gent, que puguin aprendre i es sentin còmodes dins la nostra administració.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar la descripció i valoració de tres llocs de
treball realitzada per l’empresa Rodríguez Viñals a març de 2020 corresponents als llocs de treball
de tècnic de secretaria, arquitecte serveis tècnics i enginyer serveis tècnics.
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1.1.3. Modificació parcial RLT ID Llocs 39, 37 i 25   

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que estam d’acord en ajustar més la
fotografia de la RLT de l´ajuntament i  pensam que és necessari.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell,  portaveu  del  grup  municipal  MÉS-APIB,  demana  si  la  plaça  del
zelador és la que inclou fer revisió d´activitats.

El secretari diu que sí. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell, demana un reconeixement per en Xavier Morlà (zelador) com a bon
professional i per agrair la bona feina feta a l´ajuntament.

El Sr. batle diu que li pareix bé.

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 de maig de 2018 d’aprovació definitiva de la Relació

de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Muro (BOIB Nº67 de data 31 de maig de 2018).

Vista la necessitat de procedir a la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la plaça Id. Pto

39 Personal Cementeri , Id Pto 37 Xòfer Camió Grua i  Id Pto 25 Zelador d’obres així com de la

unitat de secretaria.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la modificació de la Relació de Llocs de Treball

segons la descripció següent:

Primer. Modificació 1 Plaça Id Pto 39 en nova Plaça Id Pto 43:

Redacció actual

Unitat ID_Pto Lloc Grup Plaça Complement de Destí

Brigada 39 Personal Cementerio C2 16

Nova Redacció

Unitat ID_Pto Lloc Grup Plaça Complement de Destí

Brigada 39 Personal Cementerio C2/AP 14

Segon. Modificació Plaça Id Pto 37:

Redacció actual
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Unitat ID_Pto Lloc Grup Plaça

Brigada 37 Chófer Camión Grúa AP

Nova Redacció

Unitat ID_Pto Lloc Grup Plaça

Brigada 37 Chófer Camión Grúa AP/C2

Tercer. Modificació Plaça Id Pto 25:

Redacció actual

Unitat ID_Pto Lloc Grup Plaça

Urbanismo 25 Celador de Obras C1

Tareas más Significativas:

1. Salir de visitas de inspección.
2. Informar licencias y hacer los trámites de expedientes de infracción
3. Atención al público relacionado con información urbanística.
4. Visitar y hacer informes para reagrupación familiar
5. Hacer informes varios (de no infracción, informes urbanísticos, etc.)
6. Archivo de expedientes del área.
7. lr a hacer fotografías de algún sitio o evento
8. Ir de inspección y revisión con el capataz dela brigada municipal por temas de obra civil 
(saneamiento, abastecimiento, red
eléctrica )
9. Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y para la cual haya 
sido previamente instruido.

Nova Redacció

Unitat ID_Pto Lloc Grup Plaça

Urbanismo 25 Celador de Obras C1

Tareas más Significativas:

1. Realizar visitas de inspección de obras y actividades.
2. Inicio y tramitación de expedientes relacionados con obras y actividades.
3. Informar  solicitud  de  licencias  sobre  existencia  o  no  de  expedientes  de  infracción  o  la
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legalidad de las edificaciones existentes.
4. Atención al público relacionado con información urbanística.
5. Inspeccionar viviendas y realizar informes para reagrupación familiar.
6. Realizar informes varios solicitados a nivel interno o a petición de interesados.
7. Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y para la cual

haya sido previamente instruido.>>

1.2. Comptes i Hisenda
1.2.1. Expedient de 05/2020, de reconeixement extrajudicial de crèdit

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que votam en contra, encara que veim
una línia descendent de l´import de factures inicials, tornam dur uns 64.000€. Pensam que hem de
seguir fent feina amb aquests contractes en sentit descendent.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que voten en contra, i que
cada mes demana si es posarà en marxa l´escoleta d’estiu.

El Sr. batle diu que estam fent feina i pensam fer contracte de serveis. Diu que ens vàrem reunir
amb pares i mares de l´escoleta  i va parèixer que hi havia una mica d’interès de posar-ho en marxa
per els mesos de juliol i agost, que es dia de la reunió hi havia set nins apuntats però que a dia
d’avui només n’hi ha quatre d’apuntats. 

La Sra. Margalida  Portells, diu que són quatre famílies, que s’han de tenir en compte.

El Sr. batle diu que es pot fer una comissió per parlar-ne, ja que són molts de doblers i hi ha poca
demanda.

El Sr. batle explica que es tenia previst fer un contracte de serveis d’un any prorrogable a un altreiI
si anàs bé fer una adjudicació com toca però que és molt complicat que una empresa ho agafi ja que
el tema covid no deixa molt clar les premisses a seguir.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que voten en contra per
tots es motius exposats que repeteixen ple darrera ple.

Fets:

A la  intervenció  municipal  s’ha  tingut  constància  d’una  sèrie  de  despeses  duites  a  terme  amb
incorrecció del procediment a seguir. Incorreccions observades:

1. Insuficiència de crèdit.
2. Omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
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3. Despeses realitzades en altres exercicis.

Fonaments jurídics:

1. Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'article 25.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i
la base 6a de les d'execució del Pressupost per a l'exercici de 2019, determinen que no podran
adquirir-se compromisos de despesa per quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en
els estats de despeses, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que
infringeixin l’expressada norma.

2. RDL 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic
3. Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei

Reguladora de les Hisendes Locals, Art. 176 que diu que amb càrrec als crèdits de l'estat de
despeses de cada pressupost, només es poden contraure obligacions derivades d'adquisicions,
obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l'any natural del
mateix exercici pressupostari.

4. Article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.

Malgrat admetre la incorrecció del procediment seguit per a la realització de la despesa, per evitar
l'enriquiment injust que suposaria el no reconeixement de la corresponent obligació.

El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, i sis vots en
contra dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE, MÉS-APIB, d'acord amb allò que disposa l'article
60.2, del Reial Decret 500/1990, acorda reonèixer extrajudicialment els deutes que figuren relacionats
per un total de 63.917,21€.

1.3. Medi Ambient i Agricultura
1.3.1. Adjudicació del contracte de concessió de serveis públics pel subministrament d'aigua
potable al nucli urbà de Muro (exp. 8/2019).   

El Sr. Rafel Gelabert,  portaveu del grup municipal UIM, diu que és una adjudicació que venim
arrossegant. Votarem en contra, seguint amb la nostra línia. Que tenim dubtes del pla quinquenal. Si
no complim amb l´eficiència de la xarxa d´aigua, l´empresa reclamarà a l´ajuntament. Veim que
tenim un reforç d´es Consell però pensam que és un tema on s´ha de seguir invertint.

El Sr. batle diu que confia que podrem emprar qualque dia el romanent.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB,  diu que l´aigua és un bé
públic universal segons la Constitució Espanyola i que la millor manera de tenir accés a aquest dret
és tenir-la pública.  No tenim el rendiment de la xarxa que podríem tenir. De Platja de Muro mai
s’ha plantejat res. Per tot això no podem estar a favor. Reconeixem que la feina de l´oposició ha
servit  per  saber  el  seguiment  que  fa  l´enginyer,  per  a  la  previsió  d’inversions  per  millorar  i
optimitzar la xarxa. Recelam bastant d’aquest contracte.
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El Sr. batle diu que intentarem fer complir tot el que el contracte té estipulat.

Vist l'acord del ple de l’ajuntament de muro de data 30 d’abril de 2019 relatiu a la classificació
d’ofertes i proposta d’adjudicació del contracte de concessió de serveis públics pel subministrament
d’aigua potable al nucli urbà de Muro, i requeriment a l'empresa adjudicatària perquè en el termini
de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent en què s’hagi rebut el requeriment, presenti la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs a què fa referència l’art. 140.1 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per la que es transposen a
l’ordenament  jurídic espanyol les Directives del  Parlament Europeu i del  Consell  2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com de disposar efectivament dels medis que s’hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article  76.2, i  d’haver
constituït la garantia definitiva que sigui procedent, així com una garantia complementària del 5%
addicional de conformitat amb l’establert a la clàusula 107.2 de la LCSP.

Atès que l'empresa ha aportat la documentació requerida i ha constituït la garantia definitiva, així
com la garantia complementària, de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament  jurídic espanyol les  Directives  del  Parlament  Europeu i  del  Consell  2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI i PP; quatre vots en
contra dels grups municipal UIM, MÉS-APIB, i dues abstencions del grup municipal PSIB-PSOE,
acorda:

1r.- Adjudicar el contracte de concessió de serveis públics pel subministrament d’aigua potable al
nucli urbà de Muro, amb una durada de cinc anys, no prorrogable, a l'empresa FCC-AQUALIA SA,
amb NIF A26019992, amb un percentatge de baixa proposada del 29,43 % respecte del preu de la
concessió, i com a millores addicionals la substitució de 40 escomeses i la totalitat dels vehicles de
la concessió elèctrics, i amb les condicions que es detallen en els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.

2n.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant.

3r.- Designar com a responsable del contracte al Sr. Joan Amengual Álvarez, enginyer industrial de
l’Ajuntament de Muro.

4t.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

5è.- Notificar a l'empresa adjudicatària el present acord, citant-la per a la signatura del corresponent
contracte.
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6è.- Facultar el Sr. batle per a la signatura del corresponent document contractual.

1.3.2. Inversions municipals durant la concessió de subministrament d'aigua potable   

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que ens abstendrem perquè no sabem
que passarà si s´incompleix es contracte, que arrastram situacions d’embastament de les obres com
per exemple l´arxiu. Les obres s´allarguen periòdicament passant d’una legislatura a una altra.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que des del moment que es decideix
fer obres amb fons propis, sense endeutament, ens hem d´ajustar. 

La Sra.  Margalida   Portells,  portaveu del  grup municipal  PSIB-PSOE, diu que ens  abstendrem
encara que estam a favor de les inversions però trobam que hi ha massa compromisos oberts.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell,  portaveu  del  grup  municipal  MÉS-APIB,  diu  benvingut  el  pla
quinquenal  que hem demanat  per  actiuiI  per  passiu.  Estam d’acord  que la  millora de  sa xarxa
d’aigua potable és una necessitat estratègica. Estam d’acord amb la inversió feta, però no ens creim
els residus. Ens abstendrem perquè no hem vist arguments de tècnics ni d’enginyers de perquè han
triat aquests carrers i no uns altres.

El Sr. batle diu que li podem fer arribar el document amb els motius de la tria de carrers.

Vist  el  procediment  de  licitació  de  la  concessió  del  servei  públic  de  subministrament  d’aigua
potable en el nucli urbà de Muro vila, que està a punt de finalitzar i que conclourà en breu amb
l’adjudicació de la concessió per una durada de 5 anys a l’empresa FCC-AQUALIA SA.

Atès que, a l’estudi econòmic financer que figura com a part integrant de la documentació exposada
a  la  licitació  per  a  l’adjudicació  del  concurs,  juntament amb els  Plecs  administratius i  tècnics,
s’establia  el  compromís  municipal  d’executar  inversions  durant  el  període  de  vigència  de  la
concessió amb l’objectiu de reduir els nivells de pèrdues a la xarxa, mitjançant el disseny d’un pla
d’inversions anuals a materialitzar directament per l’Ajuntament.

Vist el Pla d’inversions signat per l’enginyer industrial Joan Mateu Horrach Torrens, signat en data
15 de juny de 2020, el qual inclou el següent resum:

Any 1:

Inversió prevista: 212.725,82 €, IVA inclòs.

Previsió gestió residus: 6.401,23 €
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Any 2:

Inversió prevista: 158.072,81 €, IVA inclòs.

Previsió gestió residus: 1.790,42 €

Any 3:

Inversió prevista: 157.206,75 €, IVA inclòs:

Previsió gestió residus: 2.466,29 €

Any 4:

Inversió prevista: 193.403,80 €, IVA inclòs.

Previsió gestió residus: 2.999,86 €

Any 5:

Inversió prevista: 233.566,36 IVA inclòs.

Previsió gestió residus: 3.509,31 €

Inversió total prevista en el Pla a 5 anys:

Inversió prevista: 954.975,54 €, IVA inclòs.

Previsió gestió residus: 17.167,11 €

El  Ple  de  l'Ajuntament,  amb  set  vots  a  favor  dels  grups  municipals  CDM,  EL PI  i  PP;  i  sis
abstencions dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB, acorda:

Aprovar  el  Pla d’inversions  a  executar  per  l’Ajuntament  durant la  concessió  administrativa del
servei públic municipal de subministrament d’aigua potable en el nucli urbà de Muro vila, signat
per l’enginyer industrial Joan Mateu Horrach Torrens en data 15 de juny de 2020.

1.4. Turisme i Zona Costanera
1.4.1. Creació del Consell assessor sectorial per a la promoció del turisme de Platja de Muro   



Ajuntament de Muro

Es dóna compte de la següent proposta:

<<De  conformitat  amb  el  que  es  disposa  en  l'article  130.1  del  Reglament  d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, en relació amb l'article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local,

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar la creació del Consell Assessor Sectorial per a la Promoció del Turisme de Platja

de Muro, el President del qual serà la Regidora Delegada de Platja de Muro.

Segon. Aprovar  els  Estatuts  reguladors  del  Consell  Assessor  Sectorial  per  a  la  Promoció  del

Turisme de Platja de Muro.

Tercer. Publicar el present Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de conformitat amb

l’establert en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de

les Administracions Públiques.

Estatuts del Consell Assessor Sectorial per a la Promoció del Turisme de Platja de Muro

 TÍTOL PRELIMINAR.

Article 1.
Naturalesa

1.  El consell sectorial, sota la denominació de Consell Assessor Sectorial per a la Promoció
del Turisme Platja de Muro, en endavant el Consell Assessor Sectorial de Turisme, es constitueix
sota l’emparament de l’article 130 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, per el qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

2.   El  Consell  Assessor  Sectorial  de  Turisme  desenvoluparà  exclusivament  tasques
informatives i formularà propostes en relació amb les iniciatives municipals, en relació als serveis
municipals directament relacionats o amb repercussió a l’ activitat turística i en relació a iniciatives
que puguin ser de rellevància per a la destinació de Platja de Muro.
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3.  Els acords o propostes sorgides del Ple Consell Assessor Sectorial de Turisme del només
tindran caràcter de recomanació i/o consultiu, en cap cas tindran caràcter decisori.

Article 2. Regulació.

 El Consell Assessor Sectorial de Turisme es regirà per l’establert en els presents Estatuts,
així com també pel disposat en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals i demés disposicions legals que, amb caràcter supletori, li resultin d’aplicació.

Article 3. Finalitats.
El Consell Assessor Sectorial de Turisme té per objecte:
 a. Crear un espai d’informació, estudi i debat on tinguin cabuda i s’integrin els diversos

agents institucionals, econòmics i socials que treballen en el sector del turisme
b Impulsar i fomentar l’activitat econòmica de Platja de Muro
c.  Estudiar  la  realitat  econòmica  i  turística  del  municipi,  analitzar  i  donar  facilitats  per

promoure noves fórmules de negoci.
d. Fomentar la utilització racional dels recursos naturals disponibles.
e. Proposar l’encàrrec i la realització d’estudis justificant-ne la necessitat.
 f. Coordinar la participació dels sectors involucrats en l’activitat econòmica de Platja de

Muro per fomentar la cooperació intersectorial i establir sinèrgies de feina.
 g. Ser òrgan de consulta en la presa de decisions sobre temes que tinguin incidència i interès

en el sector.
h. Presentar suggeriments, queixes, iniciatives i propostes no vinculants a l’Ajuntament de

Muro, per tal de que siguin discutides per l’òrgan competent.
i.  Elevar propostes a la consideració dels òrgans de govern de l’Ajuntament de Muro o

d’altres institucions o organismes en el marc dels objectius generals de promoció i dinamització del
turisme de Platja de Muro.
 j.  Fer  un seguiment  de la  gestió  municipal,  a  partir  dels plans,  programes  o actuacions
aprovats per l’Ajuntament o, en el seu defecte, a partir del Pressupost Municipal; així com també
col·laborar i assessorar en la seva elaboració.

Article 4. Atribucions.
Les atribucions del  Consell  Assessor  Sectorial  de Turisme tenen un caràcter  consultiu  i

informatiu,  podent elaborar  estudis,  dictàmens i propostes en l’àmbit  sectorial  pel  qual  ha estat
constituït.  Els  documents  elaborats  no  seran  en  cap  cas  vinculants,  sinó  que  tindran  rang  de
recomanació. No obstant, i en el cas de que es consideri adient per part dels òrgans de govern de
l’Ajuntament  de  Muro  podran  derivar  en  propostes  que,  en  tot  cas,  seran  elevades  als  òrgans
municipals competents per la seva aprovació.

Article 5. Àmbit.
L’àmbit d’actuació del Consell Assessor Sectorial de Turisme es circumscriu exclusivament

a la zona turística de Platja de Muro. No obstant l’anterior, s’estableix la possibilitat d’interrelació
amb altres Consells Sectorials o institucions d’altres municipis.

Article 6. Duració.
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 El Consell Assessor Sectorial de Turisme es constitueix per temps indefinit, sense perjudici
de que els seus membres puguin variar amb motiu de canvi en l’Ajuntament o organisme del que
siguin representants.

 Article 7. Domicili.
1.  Es  fixa  el  domicili  o  seu  del  Consell  Assessor  Sectorial  de  Turisme  a  les  oficines

municipals de Platja de Muro situades a la Avda. de s’Albufera 33 de Platja de Muro, CP 07458
2. El Ple del Consell podrà modificar el domicili del Consell Assessor Sectorial de Turisme

que, en tot cas, haurà d’estar ubicat dins del terme municipal de Muro. L’acord adoptat al respecte
es proposarà a l’Ajuntament de Muro per a la seva aprovació i el seu contingut es publicarà en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

TITOL II.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.
 CAPITOL I. ORGANITZACIÓ.

 Article 8.- Òrgans.
El  Consell  Assessor  Sectorial  per  a  la  Promoció  del  Turisme de  Platja  de  Muro  estarà

compost pels següents òrgans i membres
-El Ple
 -Les Comissions de Treball
-El President
-Els Vicepresidents

-Els Consellers
-El Secretari

Article 9.- Ple del Consell Assessor Sectorial de Turisme.
1. El Ple del Consell Assessor Sectorial de Turisme estarà compost pels següents membres:
 a. El President que, en qualsevol cas, ho serà el Regidor-Delegat de Platja de Muro, podent

delegar les seves funcions al Vicepresident. El vicepresident serà el batle de l’Ajuntament.
b. Un regidor en representació de cadascun dels grups polítics de l’Ajuntament.
c. Dos consellers en representació de l’Associació Hotelera de Platja de Muro.
d. Dos consellers en representació de l’Associació de Comerciants i Restauració.
e.  Dos  consellers en representació de l’Associació de Veïns i Residents de Platja de Muro.
 f. El nombre de consellers podrà augmentar si es creen noves associacions o entitats que per

la seva naturalesa i estant relacionades amb l’activitat turística puguin ser susceptibles d’incorporar-
se al Consell Assessor Sectorial de Turisme prèvia sol·licitud per escrit  al  President i  posterior
acceptació per majoria absoluta del Ple del Consell.

2. Actuarà com a Secretari del Ple del Consell, amb veu però sense vot, el Secretari de la
Corporació o funcionari en qui delegui.

3. Podran assistir  a les reunions del Ple aquelles persones  que el President o a proposta
d’algun dels consellers amb comunicació prèvia, es considerin adients per raó de competència o
activitat,  en  funció  de  les  matèries  que  s’hagin  de  sotmetre  a  consideració  amb  la  finalitat
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d’informar i assessorar sobre aspectes concrets. Aquestes persones, que tindran veu però no tindran
dret a vot.

 Article 10. Comissions de Treball.
1.  El  Ple  podrà  crear  les  Comissions  de  Treball  que  consideri  oportunes,  observant

l’establert en l’article 18 dels present estatuts pel que fa al seu règim de funcionament.

2. Les Comissions de Treball tindran la consideració de sectorials i estaran compostes com a
màxim per 5 membres que seran designats pel President a proposta del Ple.

3. Exercirà les funcions de President de la Comissió la persona que fos designada per cada
Comissió d’entre els seus membres.

4. Actuarà com a Secretari de la Comissió la persona que fos designada per cada Comissió
d’entre els seus membres.

5. El President de la Comissió de treball serà el responsable d’ informar al Ple del Consell
dels resultats de la feina realitzada per la comissió i les conclusions a les que s’arribi.

 Article 11. President.
El President del Consell Assessor Sectorial presidirà el Ple del Consell i serà el Regidor-

Delegat de Platja de Muro, podent delegar les seves funcions d’acord amb l’establert en l’article 9
dels presents Estatuts.

Article 12. Vicepresidents.
El Vicepresident del Consell Assessor Sectorial de Turisme serà el batle.

 CAPITOL II. FUNCIONAMENT

Secció 1ra.
 Funcionament del Ple.

 Article 13. Règim de les sessions.
1. El Ple es reunirà amb caràcter ordinari dues vegada a l’any, una dins el primer trimestre

de l’ any (gener a març) i la segona dins el primer trimestre del segon semestre de l’any (juliol, a
setembre)

2. El Ple del Consell es podrà reunir amb caràcter extraordinari quan:
 a. Així ho acordi el Ple.
b. A iniciativa del President.
c. A instància d’un terç dels membres del Ple, mitjançant sol·licitud dirigida al President,  
havent d’especificar a la sol·licitud els assumptes a tractar.
3. Per raons d’interès, el Ple es podrà reunir en sessió de caràcter extraordinari i urgent quan

concorrin a més del president, un dels dos vicepresidents, el secretari i la majoria dels Consellers
que composen el Ple i manifestin la seva voluntat expressa de constituir-se en sessió plenària.

 Article 14. De la convocatòria.
1. Les sessions del Ple del Consell Assessor Sectorial de caràcter ordinari seran convocades

i notificades pel President al menys deu dies hàbils abans de la data prevista de celebració. A la
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convocatòria s’hi adjuntarà un ordre del dia de la sessió i l’acta de la sessió anterior per lectura
prèvia a la seva aprovació, restant en el domicili del Consell la documentació suport a efectes de
consulta per part dels Consellers.

2. El President podrà convocar i notificar sessions del Ple del Consell Assessor Sectorial de
caràcter extraordinari al menys cinc dies hàbils abans de la data de celebració. A la convocatòria
s’hi adjuntarà un ordre del dia de la sessió i l’acta de la sessió anterior per lectura prèvia a la seva
aprovació, restant en el domicili del Consell la documentació suport a efectes de consulta per part
dels Consellers. Així mateix, es convocarà sessió extraordinària a iniciativa d’una quarta part dels
membres.

Article 15. De la constitució del Ple.
1. El Ple del Consell Assessor Sectorial de Turisme, tant en sessió ordinària com en sessió

extraordinària, quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria quan concorrin un número de
consellers que representin la majoria absoluta del número de membres que composin el Ple i en
segona convocatòria,  mitja hora més tard, qualsevol que sigui el número de consellers sempre i
quan  representin  al  manco  la  majoria  del  número  total  de  consellers  i  els  col.lectius  als  quals
representen siguin també la majoria. (Ex si actualment hi ha 8 consellers en segona convocatòria
han de ser mínim 5 i si són 4 associacions n’hi ha d’haver tres de representades)

2. El Ple del Consell es podrà constituir en sessió extraordinària i urgent quan concorrin les
condicions establertes en l’article 13.3 dels presents Estatuts.

3. Per a la vàlida eficaç constitució del Ple, deliberacions i adopció d’acords, serà requisit
inexcusable la concurrència del President o un dels Vicepresidents i del Secretari o persona en qui
aquest delegui

 Article 16. Dels Acords.
Els  acords  del  Ple  s’adoptaran  per  majoria  simple,  excepte  l’acord  per  proposar  la

modificació dels Estatuts que requerirà el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres del Ple.

 Article 17. De les votacions.
Les  votacions  per  a  l’adopció  dels  acords  seran  ordinàries,  si  bé  el  Secretari  haurà  de

reflectir en l’acte de la sessió el sentit del vot expressat per cada un dels membres.

 Secció 2na. Funcionament de les Comissions de Treball
 Article 18. Constitució, règim i funcionament
1. La constitució de les Comissions de Treball, el règim de sessions, la seva periodicitat,

convocatòria, contingut dels treballs i adopció d’acords quedarà establert amb caràcter previ en el
moment de constitució de cada comissió.

2.  Per  a  la  vàlida  i  eficaç  constitució,  deliberacions  i  adopció  d’acords,  serà  requisit
inexcusable la concurrència del President de la Comissió de treball i del Secretari o de la persona
que el substitueixi.

3.  Els  acords  de  les  Comissions  de  Treball  s’adoptaran  per  majoria  simple.
 4. Les Comissions podran sol·licitar l’assistència a un o a varis tècnics i experts externs en

les matèries a tractar sense que, en cap cas, dita assistència pugui ser retribuïda a no ser que hagi
estat prèviament autoritzat pel Ple del Consell Assessor de Turisme.
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5. El President de la Comissió de Treball serà l’encarregat de traslladar els dictàmens de la
mateixa al Ple del Consell Assessor de Turisme.

 TÍTOL III.- FUNCIONS DELS ÒRGANS.
Article 19. Funcions del Ple.
 Son funcions del Ple del Consell Assessor Sectorial de Turisme les següents:
 a. Formular propostes de modificació dels presents Estatuts.
 b. Aprovar les actes de les sessions plenàries.
c. Encarregar i aprovar estudis i dictàmens.
d. Sotmetre propostes a la consideració dels òrgans de l’Ajuntament de Muro.
e. Elevar propostes a altres organismes.
f. Constitució de les Comissions de Treball.
g.  Designar  els  components  de  les  Comissions  de  Treballs  i  proposar  al  President  i  al

Secretari.
 h. Decidir la incorporació de nous membres.
i. Aquelles altres que no estiguin expressament atribuïdes a altres òrgans i que contribueixin

a la consecució de les finalitats descrites en l’article 3 dels presents Estatuts.

Article 20. Funcions de les Comissions de Treball.
Seran funcions de la Comissió de Treball aquelles de tipus tècnic, d’estudi i proposta que

fossin encomanades en l’acord de creació.

Article 21. Funcions del President.
 Son funcions del President del Consell Assessor Sectorial de Turisme les següents:
 a. Convocar, presidir i dirigir les sessions del Ple del Consell.
 b. Fixar l’ordre del dia de les sessions ordinàries i extraordinàries.
c. Representar al Consell Assessor Sectorial davant l’ organisme que pertoqui.
d. Dirigir-se a les diferents entitats a fi de que proposin els seus representants.
 e. Autoritzar amb el seu vist-i-plau les actes del Ple i els acords que s’adoptin.
f. Elevar informes, assumptes i propostes del Ple a l’Ajuntament de Muro.
 g. Exercir el vot de qualitat en cas d’empat en una votació. Per fer ús d’aquest dret serà

necessari que la votació es repeteixi i només si persisteix l’empat decidirà el vot de qualitat.
 h. Altres funcions inherents al càrrec.

 Article 22. Funcions dels Vicepresidents.
 Correspon al Vicepresidents, pel seu ordre, substituir al President en els casos d’absència,

vacant o impossibilitat d’aquest, així com assistir-lo en l’exercici de les seves funcions.

TÍTOL IV.- DRETS, DEURES I REQUISITS DELS MEMBRES DEL CONSELL.

Article 23. Drets dels Consellers.
 Tots i cadascun dels membres del Consell Assessor Sectorial ostenten els següents drets:
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a. Assistir, participar i elevar propostes i mocions als òrgans del Consell sobre qualsevol
matèria de la seva competència.

b .Exercitar el dret de vot, així com fer constar en acta els extrems que consideri.
 c.Formular precs i preguntes.

 d.Obtenir qualsevol informació que estimi necessària pel correcte desenvolupament del seu
càrrec, així com sol·licitar els antecedents i documents que precisi en relació als temes a tractar pel
consell, que seran facilitats pel Secretari sense que puguin sortir de la seu del Consell, excepte que
el President ho autoritzi expressament.

 e. Proposar al President l’ assistència de tècnics o experts amb caràcter ocasional i si algun
aspecte a tractar al Ple del Consell ho requereix.

 f. Tots aquells drets inherents a la condició de conseller.

Article 24. Pèrdua de la condició de Conseller.
 Els  membres  del  Consell  Assessor  Sectorial  de  Turisme  perdran  la  seva  condició  de

Consellers en els següents casos:
a. Per defunció o declaració legal d’absència o mort.
 b. A proposta de les entitats que representi.
c. Per dissolució de l’ entitat que representi.
d. Per declaració judicial que afecti a la capacitat d’obrar.
 e. Per renuncia expressa del Conseller.

 f. A proposta del Ple del Consell dirigida a l’entitat que representa i acceptada per aquesta
quan es produeixi una absència reiterada a les sessions del Ple del Consell sense causa justificada,
designant en aquest cas nou conseller.

Article 25. Exercici del càrrec.
L’exercici del càrrec de Conseller serà gratuït.

Article 26. Duració.
1. El càrrec de Conseller finalitzarà automàticament quan acabi el temps durant el qual fou

designat per representar l’entitat que el va elegir, sense perjudici de que segueixi exercint el seu
càrrec ‘en funcions’ fins que l’entitat en designi a un altre.

2. Tots els Consellers podran ser reelegits per les respectives entitats a les quals representen.

Article 27. Pressupost.

1. El consell sectorial no tendrà assignació pressupostària pròpia, atès que es tracta d’òrgan
consultiu. Les propostes de despesa hauran de ser autoritzades pel batle, ple o junta de govern local,
dintre de les disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament.>>

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que votaran en contra, que un consell
sectorial no ha de ser només de Platja de Muro. Pensam que hem de ser més ambiciosos I trobam
que hem de fer  promoció del  lloguer  turístic.  Demanam fer  una marca de “Muro” com a destí
turístic amb el pes que té Platja de Muro, promocionant el turisme d’interior a través de les nostres
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fires, festes i llocs d’interès.

La Sra. Margalida  Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que ens abstendrem, que
el consorci mai ha fet cap reunió. Trobam que els tècnics ens han d’informar.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que hi ha d’haver un
representant de les cases de lloguer vacacional. Trobam que el concepte de turisme integral pot ser
més àgil a Platja de Muro. 

La  Sra. Margalida Ballester,  portaveu del grup municipal PP,  diu que a la comissió   informativa
no  s´havia  parlat  d’aquest  tema,  que  dins  les  entitats  que  conformen  Platja  de  Muro  hi  ha
l’associació hotelera, l´associació  de comerciants i restauració, i l´associació de veïns i residents de
Platja de Muro però que no hi ha cap representant de les cases vacacionals.

El  Sr.  Miquel  Porquer,  portaveu  del  grup  municipal  EL  PI,  diu  que  aquesta  implicació  dels
portaveus de UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB s´ha de veure reflectida a una comissió i proposa
deixar el tema damunt la taula per parlar-ne.

El Sr. batle proposa deixar-ho pendent damunt la taula.

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

1.4.2.  Recull de normativa de Convivència de Sa Caseta dels Capellans

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que és una proposta que
demanàvem i  que  vàrem fer  vàries  esmenes  al  text  inicial  per  intentar  millorar.  Amb aquesta
proposta actual tenim un primer referent que parla de la convivència de capellans i dóna una mica
més de seguretat. Pensam que ara l´ajuntament té un poc més de força a l´hora d’aturar determinats
abusos. És una primera passa però haurem de fer més feina per poder tenir una proposta clara de
gestió pel dia de demà, ja que capellans està afectat per la llei de costes. Nosaltres votarem a favor
per totes aquestes esmenes que hem proposat i s´han acceptat.

Es dóna compte de la proposta d’aprovació del següent recull de normativa:

<<Recull de normativa de Convivència de Sa Caseta dels Capellans

La Caseta dels Capellans es troba en el cor del Braç del Comú i les Puntes, una terra de propietat
del comú dels veïns des de 1272 ençà, sota emfiteusi dels senyors de Son Sant Martí fins 1929.
Mitjançant l’escriptura de data 5 d’abril de 1929, atorgada davant el notari Pedro Lluch Partegás,
l’Ajuntament va adquirir la propietat del bé, qualificant-se com a bé comunal de conformitat amb la
normativa de règim local.
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Existeix una ordenança fiscal reguladora de la taxa de Sa Caseta dels Capellans, constituint el fet
imposable la  utilització  privativa  i  aprofitament  especial  del  domini  públic  local,  consistent  en
l’ocupació temporal de casetes amb caràcter provisional d’estiueig.

La normativa de Convivència de les casetes de Capellans, està basada en l’Ordenança General de
policia,  bon govern  i  convivència  ciutadana  de l’Ajuntament  de  Muro (BOIB núm. 115 de 19
d’agost de 2008)

 1. Tots els habitants del municipi estaran obligats per les normes i disposicions contingudes en
aquesta Normativa.  Així mateix afectarà, en tot allò que pertoqui aplicar, a tota persona que es trobi
en el municipi de Muro de Casetes de Capellans.

 2. La convivència ciutadana es fonamenta en el ple respecte a la dignitat de la persona, en els drets
inviolables que li són inherents en el lliure desenvolupament de la personalitat, i en el respecte a la
llei i als drets dels altres.

Espais i béns públics:
3. Són espais i béns públics tots aquells espais oberts i obra pública d’aprofitament o d’utilització
general, així com els elements i mobiliari que tenguin incorporats, destinats a l’ús i gaudi general
dels ciutadans. S’inclouen també en aquest capítol les platges i zones de bany.
 
4. Tot veí té dret a gaudir dels espais i béns públics segons la destinació d’aquests, i té el deure de
respectar-los, evitar el seu deteriorament i posar en coneixement de l’Autoritat Municipal qualsevol
anomalia que afecti a la seva conservació o utilització general.

5. No es poden portar envasos de vidre a les platges ni zones de bany.

6. No es poden abandonar a les platges estris, objectes o aparells que per les seves característiques
puguin ser nocius per a les persones o el medi ambient.

Vía Pública
7. Es prohibeix als veïns orinar, defecar o deixar qualsevol restes similars a la via pública.

8. Requeriran també autorització municipal totes aquelles activitats (concerts, festes i anàlegs) que
es desenvolupin en zones privades, comunitàries o particulars, i que puguin generar molèsties als
veïns de l’entorn.

9. En el cas que un particular embruti de manera especial qualque via pública, ja sigui amb fang,
vessant restes d’animals o vegetals, o mercaderies que transporti, o qualsevol tipus d’escombraries,
deixalles o fems, depositades a espais públics, ja sigui de manera voluntària o involuntària, ja sigui
dins d’un nucli urbà o a una via de fora vila, el mateix particular estarà obligat a netejar-la per tal
que quedi  ben neta;  si  l’Ajuntament  requereix el  particular  perquè  la  netegi  i  aquest  no ho fa,
l’Ajuntament  farà  la  neteja  i  el  particular  haurà  d’abonar  el  seu  cost,  a  més  de  la  multa  que
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correspongui; si no ho abona, es podrà procedir per via de constrenyiment.

10. La neteja de les voreres corresponents a solars, edificis destinats a habitatge i usos industrials,
correspon als titulars de les llicències  d’ocupació,  en la forma que determinin segons les seves
pròpies normes, procurant mantenir-les en tot moment en les màximes condicions de netedat. Es
prohibeix tirar el fems dins papereres públiques, s’han de tirar als contenidors pertinents.

11. Està prohibit reservar aparcaments amb cadires, cadenes, pals de fusta o similars.

12.  Els agents de l’autoritat municipal podran adoptar, com a mesura cautelar que no tindrà caràcter
de  sanció,  la  retirada  dels  objectes  que  ocupin  la  via  pública  sense  la  preceptiva  llicència  o
incomplint les condicions de la llicència atorgada. La devolució d’aquests objectes es durà a terme
una vegada s’hagi resolt, si s’escau, el corresponent expedient sancionador.

13. Així mateix es podrà obrir expedient sancionador de conformitat amb l’ordenança reguladora de
l’ús de la via pública.

Policia d’edificis, immobles i solars:
14. Els titulars de les llicències  d’ocupació estan obligats a mantenir els  seus habitatges en les
adequades condicions de seguretat, salubritat , presència pública i d'higiene.

15. Els propietaris dels cans hauran d’anar proveïts de borses i pinces per a recollir els excrements
que els animals realitzin en les vies urbanes, places, parcs i jardins públics, i qualsevol altre lloc de
domini públic.

16. Els animals que vagin a lloure per les vies públiques, o altres zones esmentades al punt anterior,
seran  recollits  pels  serveis  municipals  i  depositats  en  les  instal·lacions  municipals  o  que
l’Ajuntament tengui concertades mitjançant conveni o contracte, pel seu depòsit. Aquests animals
estaran a disposició dels seus propietaris durant un termini de 10 dies, els quals els podran retirar
quan hagin justificat  prèviament  la seva condició i hagin abonat les  despeses  d’alimentació del
bestiar, la taxa del servei i la multa corresponent.

17.  Els  jardins  i  plantacions  privades,  es  mantindran  en  el  degut  estat  de  neteja  i  condicions
adequades, s’han de tallar les bardisses (setos) segons la normativa a 1'50 m d’alçada màxima. La
poda haurà de realitzar-se de l’1 de desembre al 15 de maig.

18.  L’Ajuntament  procedirà  a  la  retirada  immediata  de  tota  aquella  senyalització,  porxades  o
qualsevol tipus de tancament que no estigui degudament autoritzat o no compleixi les normes.>>

El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, UIM, MÉS-
APIB, i dues abstencions del grup municipal PSIB-PSOE, aprova la proposta.
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1.5. Urbanisme i Obres
1.5.1.  Acord  de  PLE del  procediment  de  reposició  de  la  realitat  física  alterada  i  del
procediment sancionador, l’expedient de disciplina urbanística número 2019/699

Antecedents

1. El Decret de Batlia núm. 213, de 3 de maig de 2019, incoa el procediment de restabliment
de la legalitat urbanística i de la realitat física alterada,  i el procediment sancionador per
infracció urbanística, expedient núm. 12/2014, per la reforma amb canvi d’ús de magatzem
agrícola a habitatge d’uns 63 m², substitució de la coberta existent de plaques ondulades de
fibrociment per un forjat unidireccional format amb bigues de fusta i revoltons ceràmics i
una coberta plana no transitable d’uns 40 m². Ampliació del mateix en uns 10 m² amb un ús
d’habitatge  a la parcel·la 11 del polígon 6, del terme municipal de Muro, valorades a efectes
del  procediment  sancionador  en  34.336,24.€,  contra  la  senyora   Maria  Jesús  Mozo
Llamazares  amb DNI 52263801- G amb parcel·la  11 polígon 6 del  terme municipal  de
Muro.

2. El  5 de juliol  de 2019, es  va notificar  a  la Sra.  Mozo Llamazares,  el  Decret  de Batlia,
atorgant-li  un  termini  de  quinze  (15)  dies  per  presentar  les  al·legacions  que  consideràs
oportunes.  

3. El  26  de  juliol  de  2019,  la  senyora  Maria  Jesús  Mozo  Llamazares, va  presentar  escrit
d’al·legacions (registre d’entrada núm. 2512), en temps i forma, segons consta al certificat
de Secretaria d’aquest Ajuntament, de data 8 d’agost de 2019.

4. Atès l’informe  tècnic del zelador municipal de data de 25 de setembre de 2019 i l’informe
jurídic  de data  9 d’octubre de 2019, on es contesta a les al·legacions presentades per la
interessada.

5. Atesa  la  proposta  de  restabliment  definitiva  dictada  en  data  14  d’octubre  de  2019,  per
l’instructor  de  l’expedient  de  restabliment,  incoat  amb  motiu  de  la  realització  d’actes
d’edificació i ús del sòl sense el corresponent títol habilitant a la parcel·la 11 del polígon 6,
d’aquest terme municipal, en terrenys qualificats com a SRC-AT.

6. Vist el certificat emès per la Secretaria d’aquest Ajuntament, de data 1 de juny de 2020, en
el qual s’indica que no s’han presentat al·legacions.

En virtut de la Llei 12/2017, de 29 de desembre de 2017, d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB).

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

1. Ordenar a la senyora Maria Jesús Mozo Llamazares, en qualitat de propietària i promotora,
el restabliment al seu estat originari de la realitat física alterada per les actuacions realitzades
sense títol habilitant a la parcel·la 11 del polígon 6 del terme municipal de Muro, la qual
cosa implica:

a) La demolició del forjat unidireccional format amb bigues de fusta i revoltons ceràmics
i una coberta plana no transitable d’uns 40 m2.
b) La demolició de l’ampliació d’uns 10 m2 del magatzem agrícola amb ús d’habitatge.
c) La reforma amb canvi d’ús d’habitatge a magatzem agrícola.
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d) El cessament definitiu dels actes i usos desenvolupats i de qualssevol serveis públics.

2. Assenyalar que el restabliment, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser executat
d’acord amb els següents terminis:

a) Dins el termini de DOS (2) MESOS, a comptar des de la data de notificació de
l’acord definitiu de l’ordre de restabliment, s’ha de presentar davant l’Ajuntament de
Muro, el projecte de restabliment, visat si s’escau, sol·licitant l’emissió de l’informe
previst a l’article 193.1 d) de la LUIB.
b) Un cop presentat el projecte davant l’Ajuntament, s’ha d’executar completament
la restitució dins el termini màxim de quatre mesos, comptadors a partir de que es
compleixi  el  termini d’un mes des de la  presentació del  projecte de restabliment
davant  l'Ajuntament  sense  que aquest  hagi notificat  a  la  persona  interessada una
resolució en contra; tot això d’acord amb l’article 193.1 b) de la LUIB.

Si es compleixen els terminis esmentats, d’acord amb l’article 176.2 de la LUIB, la persona
responsable tendrà dret a la reducció en un 80% de la multa que s’hagi d’imposar, si es fa
després de la resolució que ordena el restabliment, però dins el termini atorgat a l’efecte o
s’hagi imposat en el procediment sancionador, o a la devolució de l’import corresponent de
la que ja s’hagi satisfet.

3. Si  dins el  termini de dos mesos esmentat  en el  punt anterior,  es presenta el  projecte de
restabliment  o  el  projecte  de  legalització  davant  l’Ajuntament,  aquest  fet  suspendrà
l’executivitat  dels  actes  dictats,  suspensió  que  es  mantindrà  mentre  es  compleixin  els
terminis d’execució del restabliment establerts legalment o, en defecte de previsió normativa
expressa, els terminis que l’Ajuntament vagi comunicant a les persones responsables.

4. Apercebre a la interessada que l’incompliment de l’ordre d’eliminació de les obres il·legals i
de restitució de la parcel·la al seu estat anterior, determinarà d’acord amb l’article 194 de la
LUIB, la imposició de fins a dotze multes coercitives amb una periodicitat mínima d’un mes
i amb una quantia, en cada ocasió del 10% del valor de les obres fetes i, en tot cas, com a
mínim 600 euros, així com a l’execució subsidiària per part de l’Ajuntament, essent totes les
despeses que s’originin a càrrec dels interessats.

5. La valoració de les obres és de 34.336,24.€, i per tant la sanció imposada a la Sra. Maria
Jesús Mozo Llamazares, és de 60.088,42.€, que correspon al 175 % de la valoració, d’acord
amb l’article 167 d’octubre, de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes
Balears.

6. Donar trasllat del present acord a la part interessada.

2. Precs i preguntes

La Sra.  Margalida Portells,  portaveu del  grup municipal  PSIB-PSOE, demana en referència  als
plecs de comunicació i premsa si el tema de la presència de tres dies a la setmana està rectificat.
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El  secretari diu que sí.

La Sra. Margalida Portells, demana si s’ha prioritzat el català a l´hora de fer les comunicacions i si
s’ha demanat cap tipus de subvenció.

La  Sra.  Margalida  Forteza,  portaveu  del  grup  municipal  CDM, diu  que  es  farà  amb  les  dues
llengües.

El Sr. batle diu que mirarem si hi ha cap tipus de subvenció.

La Sra. Margalida Portells, demana si l´escoleta de 0 a 3 anys obriran abans de setembre i el tipus
de contracte.

El Sr. batle diu que sí. El contracte de serveis és per un any, un més un, però que si va bé podem
suspendre el contracte de serveis i fer una concessió..

La  Sra. Margalida Portells, diu que hem  de cercar  una solució pels quatre nins que demanen
l’escoleta d’estiu. 

El Sr. batle diu que farem una comissió informativa i en xerrarem en tenir més informació.

La Sra.  Margalida Portells  diu que l´ermita de Sant Vicenç està totalment  abandonada,  barrera
rompuda, banys romputs, arbres descuidats i molt de fems. Proposa  utilitzar la zona per la gent del
poble en un futur.

El Sr. batle diu que xerrarem amb el rector i mirarem d’arreglar-ho.

La Sra. Margalida Portells, demana quines previsions hi ha a la  Platja de Muro, el protocol a seguir,
si hi ha comerços oberts i les concessions de platges.

La Sra. Margalida Ballester, portaveu del grup municipal PP, diu que de moment l´associació li ha
comunicat que obriran quatre hotels, hi ha comerços oberts però molts de tancats i que no obriran.

El Sr. batle dóna compte de les ocupacions de platges i de l´informe d’en Toni Carrió.

La Sra. Margalida Portells diu que referent a les festes de Sant Joan hagués estat bé fer reserves,
encara que fossin actes fora pagar I fer desinfecció de totes les instal·lacions municipals. Per això
proposam que de cara a pròximes festes es tengui en compte.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que el comportament de la gent del
poble durant les festes ha estat exemplar, que han desinfectat cadires, que durant els focs hi ha
hagut en tot moment protecció civil i una ambulància. Han intentat que les festes fossin el més
adequades possible. 
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La Sra. Margalida Portells diu que el tema de pagar entrada no li pareix bé.

El Sr. Miquel Porquer diu que han fet pagar entrada perquè sinó la gent reserva per un número
determinat i després no assisteixen. Els doblers van destinats a una associació i l’ajuntament no hi té
cap benefici.

La Sra. Margalida Portells demana quants de nins hi ha inscrits a l´escoleta d’estiu.

El Sr. Mariano Juan Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que s´han inscrit 140 persones i
que es farà a l´edifici Guillem Ballester i a l´IES Albuhaira.

La Sra. Margalida Portells diu que tal vegada falti espai  al pavelló perquè els centres educatius
puguin emprar les instal·lacions.

La Sra. Margalida Forteza diu que seguiran desinfectant i sense poder utilitzar els vestuaris però que
de moment segueix la mateixa normativa.

El Sr. batle proposa cinc minuts de recés.

Es reprèn la sessió a les 22:29 hores.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, demana si vos atrevireu a fer
pressupost d’enguany.

El Sr. batle diu que sí, el mes que ve.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que el seu grup ha fet diferents propostes a tenir en compte a l´hora
de fer el pressupost com el tancament de l´antic quarter, la biblioteca i fer l´hort urbà.

El Sr. batle diu que abans s´hauria d’establir un reglament però que es pot mirar.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana un informe de serveis socials per poder fer un seguiment en
aquests temps tan sensibles. 

La Sra. Joana Maria Perelló, regidora del grup municipal CDM, diu que no l´han fet i que a final de
mes el faran encara que la situació no ha canviat molt.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que ahir va ser Sant Joan i que capellans estava ple. Demana perquè
no hi havia guarda de seguretat.

La Sra. Margalida Ballester diu que no va caure que a Palma fos festa.

El  Sr.  batle  diu  que  vàrem fallar  però  que  la  guàrdia  civil  ha  prohibit  que  hi  hagi  guarda  de
seguretat, només vol un controlador d’accés per informar, no vol barrera davant, no vol que posi
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pàrquing complet, no vol que es dirigeixi el trànsit. Diu que si s´ha de posar un guarda de seguretat
i un controlador, i  ha de costar 2.000 o 3.000€ no el posaran.

La Sra. Margalida Ballester diu que demà tornam a tenir reunió i hem de fer les gestions oportunes i
xerrar amb el sotsinspector.

El Sr. batle diu que enguany es va decidir fer-ho bé fent un contracte menor amb una empresa però
ara ve la guàrdia civil i diu que no ho podem fer. La nostra intenció és que tothom passi amb l’acire.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que l´homenatge al Covid hi va haver
falta de protocol i que hauria d’haver estat més lluït.

El Sr. batle diu que vàrem convidar a tots es col·laboradors però que la participació va ser tan gran
que era difícil no deixar qualcú defora.

El Sr. Miquel Tortell diu que tornant al tema de capellans agrairia que per part de la policia local es
donessin passades continuades.

El Sr. Miquel Porquer diu que això està previst i que es fa.

El Sr. batle diu que esperarem a la reunió de demà per veure com ho podem fer.

El secretari diu que l´Acire es pot modificar per decret de batlia o junta de govern en base a un
informe del sotsinspector i que no fa falta anar a ple.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, troba que hagués estat bé poder controlar l´aforament als actes de les
festes  fent  la  reserva  de  places  per  googleform  com  ho  van  fer  els  Dimonis  amb  la  reserva
d’entrades pels correfocs, d’aquesta manera hagués estat més controlat. Diu que  va trobar a faltar
protocol a les festes, que els regidors  no van estar ben informats A l’homenatge del covid hi hagué
moltes errades,.L´acte va quedar fred, faltà un minut de silenci i una actuació per fer el fi de festa.
Pel que fa a l´enregistrament dels actes demana  perquè no es va dur a terme.

El Sr. Miquel Porquer respon que l´enregistrament de festes costava uns 1800€, que ho van mirar
però que ho trobaren un disbarat.

El Sr. Miquel Àngel Tortell troba que haguéssim pogut fer més actes de les festes a la plaça de
toros, com fer cinema, teatre i  concerts. Hem desaprofitat la plaça. Diu que troba que el correfoc
estava  ben  preparat  en  tema  de  seguretat  i  no  entén  que  tenint  el  recolzament  de  tècnic  de
l’ajuntament, assessorament i un bon pla de protecció, no s´hagués pogut dur a terme.

El Sr. Miquel Porquer diu que es va trobar amb molts d’impediments per part de la guàrdia civil i
que segons ells haguessin pogut aturar tots els actes.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  demana en què  consisteixen  les  deficiències  que  presenta  per  registre  el
consorci del bulevard i quin problema hi ha amb el tancament de l´Albufera. Voldríem tenir més
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informació de les deficiències i les al·legacions.

La Sra. Margalida Ballester diu que les hi passarà.

El Sr. Rafel Gelabert diu que han vist l´escrit on es demana fer proves d’alcoholèmia a personal de
la brigada.

El Sr. batle diu que va ser un escrit de l´encarregat.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas, regidor del grup municipal El PI, diu que de moment ha quedat
descartat.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
23:30 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari


