Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL
Codi: PLE2021/4
Data: 25 de març de 2021
A les 20:45 hores, es reuneix mitjançant videoconferència 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 20:45 hores.

1. Aprovació d’actes anteriors
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova les actes de les sessions de
30/07/2020.
2.1. Administració i Personal
2.1.1. Reconeixement compatibilitat. Obdúlia Servera Verger

25/06/2020 i
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Vist l’escrit de la Sra. Obdúlia Servera Verger (43.100.859-D) de data 08 d’octubre de 2020 (R.E
número 2020/3081 de 14 d’octubre de 2020) mitjançant el que sol·licita reconeixement de
comptabilitat per exercir altres activitats secundàries.
Atès que l’horari d’aquestes d'activitats secundàries no afecten a la jornada de treball a l’Escola de
Música Miquel Tortell de Muro.
Atès l’establert a l’article 4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal
al servei de l’administració pública.
«Article 4.
1. Es podrà autoritzar la compatibilitat, complides les restants exigències d'aquesta Llei, per a
l'exercici d'un lloc de treball en l'esfera docent com a Professor universitari associat en règim de
dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada.
2. A el personal docent i investigador de la Universitat podrà autoritzar-se, complides les restants
exigències d'aquesta llei, la compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector
públic sanitari o de caràcter exclusivament investigador en centres d'investigació de el sector
públic , incloent l'exercici de funcions de direcció científica dins d'un centre o estructura de recerca,
dins l'àrea d'especialitat del seu departament universitari, i sempre que els dos llocs estiguin
reglamentàriament autoritzats com de prestació a temps parcial.
Recíprocament, els que ocupin un dels definits com a segon lloc en el paràgraf anterior, podrà
autoritzar-se la compatibilitat per exercir un dels llocs docents universitaris a què es fa referència.
Així mateix els professors titulars d'escoles universitàries d'Infermeria podrà autoritzar-se la
compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector sanitari en els termes i
condicions indicats en els paràgrafs anteriors.
Igualment els catedràtics i professors de música que prestin servei en els conservatoris superiors de
Música i els Conservatoris Professionals de Música, podrà autoritzar-se la compatibilitat per a
l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic cultural en els termes i condicions indicats en
els paràgrafs anteriors.»
Atès que la plaça de Professors de l’Escola de Música de la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament de Muro, està classificada dintre del factor K1 de règim de dedicació, que suposa
compatibilitat per a l’exercici d’altres activitats.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1r. Reconèixer a la Sra. Obdúlia Servera Verger (43.100.859-D), la compatibilitat de l’exercici
d’altres activitats secundàries amb l’ocupació de Professora de Música a l’Escola de Música Miquel
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Tortell de Muro, sempre que es desenvolupin fora de la seva jornada de treball a l’Escola de Música
Miquel Tortell de Muro.
2n. Notificar el present acord a la interessada, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.2. Reconeixement compatibilitat. Carlos Sendra Sendra

Vist l’escrit del Sr. Carlos Sendra Sendra (79.105.763-T) de data 23 de setembre de 2020 (R.E
número 2020/2906 de 01 d’octubre de 2020) mitjançant el que sol·licita reconeixement de
comptabilitat per exercir de professor en un Institut d’Educació Secundària.
Atès que l’horari de professor en un Institut d’Educació Secundària no afecta a la jornada de treball
a l’Escola de Música Miquel Tortell de Muro.
Atès l’establert a l’article 4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal
al servei de l’administració pública.
«Article 4.
1. Es podrà autoritzar la compatibilitat, complides les restants exigències d'aquesta Llei, per a
l'exercici d'un lloc de treball en l'esfera docent com a Professor universitari associat en règim de
dedicació no superior a la de temps parcial i amb durada determinada.
2. A el personal docent i investigador de la Universitat podrà autoritzar-se, complides les restants
exigències d'aquesta llei, la compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector
públic sanitari o de caràcter exclusivament investigador en centres d'investigació de el sector
públic , incloent l'exercici de funcions de direcció científica dins d'un centre o estructura de recerca,
dins l'àrea d'especialitat del seu departament universitari, i sempre que els dos llocs estiguin
reglamentàriament autoritzats com de prestació a temps parcial.
Recíprocament, els que ocupin un dels definits com a segon lloc en el paràgraf anterior, podrà
autoritzar-se la compatibilitat per exercir un dels llocs docents universitaris a què es fa referència.
Així mateix els professors titulars d'escoles universitàries d'Infermeria podrà autoritzar-se la
compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector sanitari en els termes i
condicions indicats en els paràgrafs anteriors.
Igualment els catedràtics i professors de música que prestin servei en els conservatoris superiors de
Música i els Conservatoris Professionals de Música, podrà autoritzar-se la compatibilitat per a
l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic cultural en els termes i condicions indicats en
els paràgrafs anteriors.»
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Atès que la plaça de Professors de l’Escola de Música de la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament de Muro, està classificada dintre del factor K1 de règim de dedicació, que suposa
compatibilitat per a l’exercici d’altres activitats.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1r. Reconèixer al Sr. Carlos Sendra Sendra (79.105.763-T), la compatibilitat de l’exercici de
l’activitat de professor en un Institut d’Educació Secundària amb l’ocupació de Professor de Música
a l’Escola de Música Miquel Tortell de Muro, sempre que es desenvolupi fora de la seva jornada de
treball a l’Escola de Música Miquel Tortell de Muro.
2n. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.1.3. Expedient de delimitació del domini públic marítim-terrestre de la Zona de Es Comú i
La Caseta dels Capellans (tram 3 de Muro), sol·licitant la NO INCLUSIÓ de la zona
denominada "La Caseta dels Capellans" dins el DOMINI PÚBLIC MARÍTIMTERRESTRE.
ANTECEDENTS
Primer. - És àmpliament coneguda a Mallorca la realitat existent de les "La Caseta dels Capellans"
situades al terme municipal de Muro.
Es tracta de 148 cases unifamiliars d'una sola planta i de tipus popular comunicades per una sèrie de
carrers que no estan asfaltades donat el caràcter conservador que ha volgut mantenir l'Ajuntament.
Segon. - Aquesta partició anomenada "La Caseta dels Capellans" té la qualificació de sòl urbà per
consolidació, d'acord amb la revisió de el pla general aprovat el 1989 i vigent al terme municipal de
Muro.
Tercer. - Al trobar-se en la zona litoral d'aquest terme municipal, aquest tram litoral de el terme va
ser delimitat en 1961 en aplicació de la Llei de Ports aprovada per Decret Llei de 1928.01.19, sent
aprovada la delimitació de la zona maritimo-terrestre per ordre Ministerial de data 31 de juliol de
1961.
Quart. - Un cop promulgada la Llei 22/1988, de 28 de juliol de 1988, de Costes, la Demarcació de
Costes en Illes Balears, l'any 2009 s'incoa i publica la delimitació provisional del tram litoral del
terme municipal de Muro corresponent a La Caseta dels Capellans el tram 3 d'aquest delimitació.
Però aquesta delimitació no va prosperar atès que, transcorregut el termini de 24 mesos per notificar
la resolució de l'expedient, i d'acord amb el que estableix l'article 12.1 de la Llei 22/1988, de 28 de
juliol, l'expedient de delimitació es va considerar caducat per compliment de termini, per la qual
cosa es va resoldre amb data 28/07/17 declarar caducat l'expedient de delimitació esmentat.
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Cinquè. - El que resulta destacable en aquests antecedents és que durant els tràmits de l'expedient de
delimitació de de referència realitzats el 2009, en el qual es pretenia incloure tota la zona de La
Caseta dels Capellans en el domini públic marítim-terrestre, hi va haver una sèrie d'informes
manifestant la disconformitat a la inclusió de La Caseta dels Capellans al Domini Públic marítimterrestre.
En concret:
1.- En Ple del CONSELL INSULAR DE MALLORCA, en sessió ordinària de dia 05 de novembre
de 2009, s'acorda per unanimitat instar a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i de la
Mar, la no inclusió en el domini públic marítim-terrestre en la delimitació que es practica en
aplicació de la llei de 22/88 de Costes dels terrenys denominats "Casetes des Capellans". Signa la
certificació la en aquesta data presidenta de Consell de Mallorca, Francesca Lluch Armengol
Socias.
En aquest document s'exposa que "La Caseta dels Capellans" de Muro és una zona amb
característiques intrínseques que la fan única, l'origen es deu a una donació de l'antic propietari a
l'Ajuntament de Muro, per complir finalitats socials destinades als veïns de el terme municipal.
2.- Per ofici de data 9 de novembre de 2009 el GOVERN DE LES ILLES BALEARS remet a la
Demarcació de Costes en Illes Balears al·legació de la Conselleria de Medi Ambient, referent a la
delimitació de domini públic marítim-terrestre del T.M. de Muro, en concret de la zona coneguda
com "La Caseta dels Capellans", en la qual es manifesta que:
"La situació urbanística de l'àrea és de sòl urbà per consolidació, qualificació recollida en el Pla
General de Muro de 1.989, i que en el tràmit es va mantenir aquesta qualificació sense que es tingui
constància d'informes d'aquesta Demarcació de Costes en contra". Per això, entén el Govern dels
Illes Balears que, "a causa dels seus antecedents, les característiques i la qualificació urbanística,
procedeix tornar a delimitar el domini públic i ribera de la mar, deixant fora d'ell mateix el conjunt
urbà de les casetes i a considerar com zona de servitud de protecció, la franja de vint metres
annexa."
3.- El ple de l'Ajuntament de Muro, en sessió ordinària de 29 d'octubre de 2.009, acorda entre altres
qüestions, que es retiri la proposta de delimitació del Domini Públic Marítim-Terrestre al T.M. de
Muro, i que es tingui en compte la revisió de PGOU de Muro de 15 d'abril de 2003 i s'elevi la
mateixa a proposta de la delimitació definitiva, deixant fora del DPMT la zona de les Rotes, La
Caseta dels Capellans, i solars costaners afectats.
4.- Mitjançant ofici de data 24 de novembre de 2010 el CONSELL DE MALLORCA reitera el seu
desacord amb la delimitació proposada per la Demarcació de Costes en Illes Balears, per al Tram 3
del T.M. de Muro, la qual inclou la zona anomenada "La Caseta dels Capellans".
S'annexa a aquest ofici al·legació de data 6 de novembre de 2009, en la qual se sol·licita es
reconsideri la delimitació del domini públic marítim terrestre sotmesa a informació pública
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continguda en el pla de data 23 de febrer de 2009 i es tingui en compte la delimitació provisional
que figura al mapa de data 6 de juliol de a 1992.
Manifesten que "La Caseta dels Capellans" té la qualificació de sòl urbà, i per tant la franja de
servitud de protecció ha de ser de 20 m d'amplada, i no de 100 m.
NOVA PROPOSTA DE PARTIÓ DEL TRAM 3 DE LITORAL DEL TERME MUNICIPAL DE
MURO.
En data 18 de febrer de 2021, se sotmet a informació pública nova proposta de delimitació, la
delimitació del DPMT s'inicia en el vèrtex 676ª i continua en línia recta, tallant per mitjà de la zona
d'aparcament i incloent a domini públic part de les edificacions i instal·lacions que conformen "La
Caseta dels Capellans", delimitació de domini públic que no està justificada, donada l'existent
consolidació de el terreny per edificacions i instal·lacions urbanes.
Així mateix, en els plànols de delimitació que es sotmeten a informació pública es grafia una
servitud de protecció de 100 m que correspon segons la Llei de Costes a sòls no urbans, situació que
és contrària a la qualificació de terra, la qual tenen la qualificació de sòl urbà recollida en el Pla
General de Muro de 1.989.
Vistos els antecedents, en els quals es reflecteix una posició idèntica de totes les institucions
públiques coincidint tant el Govern dels Illes Balears, com el Consell insular de Mallorca i
l'Ajuntament de Muro en la defensa de l'existència de la zona denominada La Caseta dels Capellans
fora de la delimitació del domini públic marítim-terrestre.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
PRIMER. L’Ajuntament de Muro defensa el nucli urbà denominat la Caseta dels Capellans , que va
adquirir el 1929 en nom del poble perquè pogués ser una àrea recreativa dels veïnats i punt de
cohesió i esbarjo, com va reconèixer que era el Ministerio pertinent ja a 1963, a través de la
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, en què afirmava “que se respeten las
servidumbres y ocupaciones actualmente existentes: “Caseta des Capellà”; casetas usufructuadas
por vecinos de Muro.”
SEGON. L'Ajuntament de Muro acorda dirigir-se al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto
Demográfico, sol·licitant la NO INCLUSIÓ de la zona denominada "La Caseta dels Capellans" al
DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE.
TERCER. L'Ajuntament de Muro sol·licita igualment al Ministeri competent que, atès que la zona
té la qualificació de sòl urbà per consolidació amb anterioritat a la promulgació de la Llei 22/1988,
de 28 de juliol de 1988, de Costes, se li apliqui una servitud de protecció de 20 metres.
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2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per Proveïment
aigua potable de la vila de Muro

Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir a la
modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE A
LA VILA DE MURO, que va ser emès en data 8 de març de 2021.

Vist l'informe tècnic-econòmic per a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
Proveïment aigua potable de la vila de la vila de Muro , de data 26 de gener de 2021.

Vist l'informe d'Intervenció de data 8 de març de 2021.

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

PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per Proveïment aigua
potable de la vila de Muro, amb la redacció que a continuació es recull:

<<ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PROVEÏMENT D’AIGUA
POTABLE A LA VILA DE MURO
Article 1. Concepte
De conformitat amb el previst als 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 de prestació de serveis per proveïment d’aigua, que es regirà per la present ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis:
Proveïment d’aigua.
Escomeses d’aigua i sanejament.
Substitució de comptadors per causes diferents a l’ús normal
Article 3. Subjectes passius
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1. Seran subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques,
així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o
resultin beneficiades o afectades pels serveis al qual es refereix l’article anterior.
2. Tendran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles beneficiats, els
quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius beneficiaris.
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. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les tarifes contingudes a
l'apartat següent.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
CONCEPTE
1. Quota de consum trimestral. Per m3
Ús domèstic
1.1. Inferior o igual a 60 m3
1.2. Entre 61 i 240 m3
1.3. Superior o igual a 241 m3
Ús no domèstic
1.4 Consum no domèstic
Tarifa de fuites
1.5 Tarifa de fuites
2. Quota de servei. Per trimestre
2.1. Comptadors fins a 13 mm.
2.2. Comptadors de més de 13 mm.
3.Escomeses d’aigua potable i sanejament
3.1. Unitat d’escomesa d’aigua potable fins a 3 m. de separació entre façana i
eix de conducció
Ml de suplement
3.2 Unitat d’escomesa de clavegueram fins a 3 m. de separació entre façana i
eix de conducció
Ml de suplement
4.Substitució de comptadors per causes diferents a l’ús normal
4.1. Comptadors 13 mm
4.2. Comptadors 15 mm
4.3. Comptadors 20 mm

IMPORT
Euros

0,8656
2,2506
4,0684
1,2984
1,2984
12,6391
26,2309
294,0087
50,1682
230,1570
33,4996
48,8415
48,84,15
69,1868
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4.4. Comptadors 25 mm
4.5. Comptadors 32 mm
4.6. Comptadors 40 mm
5.Consum domèstic a plurifamiliars amb comptador individual (opcional)
5.1. Inferior o igual a 60 m3xN*
5.2. Entre 61 i 240 m3xN*
5.3. Superior o igual a 241 m3xN*
Quota de servei (euros/trimestre)
5.4. Tarifa 2 x (1+0,35 x (N*-1)

158,4014
197,9347
306,4502
0,8656
2,2506
4,0684

N*: és el número d’habitatges i locals subministrats per la mateixa escomesa i comptador.
Article 6. Ús no domèstic
Els titulars de locals comercials, activitats industrials i, en general, tots els que alberguin usos no
domèstics, podran adscriure a la tarifa per a aquest tipus d'usos, en la qual es contemplarà un sol
bloc de consum. L'adscripció serà voluntària i per portar a efecte s’haurà de sol·licitar davant
l'Ajuntament amb aportació de la documentació acreditativa corresponent. Un cop aprovada per
l'Ajuntament, aquest donarà compte al Concessionari, de manera que la tarifa de subministrament
no domèstic s'ha d'aplicar a partir del següent període de lectura de comptadors, havent de romandre
adscrit a la mateixa, com a mínim, durant 1 any. Un cop transcorregut el període d'1 any, podrà
sol·licitar l'adscripció al règim tarifari general, que serà efectiva, un cop informada per
l'Ajuntament, a partir de la lectura de comptadors següent a la sol·licitud.
Article 7. Habitatges plurifamiliars amb comptador col·lectiu.
Les taxes aplicades als habitatges plurifamiliars amb un sol comptador, es podran acollir
opcionalment al format de taxa que figura al punt 5 del article 5 de la present Ordenança.
Aquells abonats que vulguin canviar al nou sistema opcional deuran presentar una sol·licitud formal
al Ajuntament, amb aportació de la documentació acreditativa corresponent. Un cop aprovada per
l’Ajuntament, aquest donarà compte al Concessionari, de manera que la tarifa de subministrament a
habitatges plurifamiliars s’ha d’aplicar a partir del següent període de lectura de comptadors, havent
de romandre adscrit a la mateixa, com a mínim, durant 1 any. Un cop transcorregut el període d’1
any, podrà sol·licitar tornar al sistema anterior, si bé també com a mínim per un any, i que serà
efectiva, un cop informada per l’Ajuntament, a partir de la lectura de comptadors següent a la
sol·licitud.
La facturació continuarà en tot cas amb el mateix sistema, facturant a la comunitat una sola factura per
l’import resultant de l’aplicació dels diferents conceptes.
Article 8. Exempcions
Les exempcions seran acordades per la Junta de Govern, previ informe de la Comissió de Serveis
Socials, i es concediran exclusivament a aquelles persones que per la seva situació psicosocial no
puguin fer front a les tarifes referides als articles anteriors.
Article 9. Meritació
1. La meritació de la taxa es produeix, per a les noves escomeses, en el moment en que s’inicia la
prestació del servei.
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2. Per a les escomeses ja existents, la meritació es produirà el dia 1 de cada trimestre natural.
Article 10. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació del servei i, una vegada autoritzat, formalitzaran el
corresponent contracte.
2. El cobrament de les tarifes s’efectuarà trimestralment, mitjançant rebut emès per la titular del
Servei.
3. L’usuari llogarà els aparells comptadors, pagant la tarifa que figura al apartat 2 del article 5,
corresponent a quota de servei, o bé la tarifa que figura al apartat 5.4 del mateix article 5, en el cas dels
habitatges plurifamiliars que hagin optat pel sistema opcional. Aquesta tarifa de lloguer inclou el
manteniment.
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 amb efectes de 1 d’abril de 2021, romanent en
vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
Aprovació
La present Ordenança, que consta de nou articles i una disposició final, va esser aprovada per
l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 1998, i modificada en
sessions de 25 de maig de 2000, 31 de maig de 2001, juliol 2008 , setembre de 2010 , 26 de gener de
2015, 29 de octubre de 2015, 29 de juliol de 2016, 26 d’octubre de 2017 i 18 d’octubre de 2018.>> .
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per termini de
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que
estimin oportunes.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
https://seumuro.absiscloud.com/.

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

QUART. Facultar al Sr. Batle-President per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.
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CINQUÈ. La present ordenança fiscal tindrà efectes a partir de 1 d’abril de 2021.

2.2.2. Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’ocupació de terrenys d'ús
públic amb taules i cadires

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de dia 28 de maig de 2020, va aprovar la suspensió de la
ordenança fiscal reguladora de la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires.

Després de la declaració de l'Organització Mundial de la Salut, el dia 11 de març de 2020, del brot
de COVID-19 com a pandèmia Internacional, i el conseqüent Estat d'alarma aprovat pel Govern
mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, son convenients i necessàries mesures
extraordinàries.

La taxa d’ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires afecta a bars, restaurants i cafeteries
que a causa de l’estat d’alarma i de les mesures sanitàries recomanables per la contenció de la
expansió del virus Covid 19 han de menester més espai per respectar les distàncies de seguretat. La
utilització del espai públic es mostra com una solució viable per que puguin continuar prestant
aquest servei en les condicions idònies. Es d’interès general la prestació del servei que presten a la
societat aquests establiments i amb aquesta mesura es dona facilitats per prestar el mateix en les
condicions de seguretat necessàries en aquesta situació excepcional.

La mateixa motivació que justificava la suspensió de l’ordenança a l’any 2020, continua vigent a
l’any 2021, justificant l’ampliació del termini de suspensió fins al 31 de desembre de 2021.

Vist l'informe favorable d'Intervenció de data 12.03.2021.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’ocupació de
terrenys d'ús públic amb taules i cadires, amb la redacció que a continuació es recull:
«Disposició Transitòria. Degut a la situació provocada per el virus COVID19 i les mesures
establertes a l’estat d’alarma (RD 463/2020 i les seves pròrrogues posteriors) es suspèn els efectes
de la present ordenança amb efectes des de dia 1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2021.»

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les
reclamacions que estimin oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
https://seumuro.absiscloud.com.

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

QUART. Facultar al Sr. Batle-President per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.

2.2.3. Execució aval contracte explotació bar tercera edat de Muro

Fets
1. Vist que l’1 d’octubre de 2016 es va signar el contracte administratiu especial per a
l’explotació del servei del Bar de la Tercera Edat de l’edifici municipal del carrer Sants
Apòstols.

Ajuntament de Muro

2. Vist que l’import del cànon anual que va des de l’1 d’octubre de 2020 al 30 de setembre de
2021 és de 2.111,45 €, l’IPC és negatiu entre les dues dates i per tant es manté la mateixa
quota anual que l’any anterior.
3. Vist l’acord del Consell de Govern de la Caib, de 14 de desembre de 2020, publicat al Boib
núm. 209 de 15 de desembre, amb efectes de dia 16 de desembre fins 29 de desembre, on
s’estableix que l’illa de Mallorca passa de nivell 3 d’alerta sanitària a nivell 4. i vist
l’apartat onzè del mencionat acord on es prohibeix el servei de restauració en espais
interiors, excepte per l’activitat de servei a domicili, que s’ha de dur a terme a porta tancada
i sense accés dels clients a l’establiment.
4. Vist l’acord del Consell de Govern de la Caib, de 28 de desembre de 2020, publicat al Boib
núm 215, de 29 de desembre, on es mantenia l’alerta sanitària a nivell 4 fins dia 12 de gener
de 2021.
5. Vist l’acord del Consell de Govern de la Caib, de 11 de gener de 2021, publicat al Boib núm.
5, de 12 de gener, on es mantenia l’alerta sanitària a nivell 4 fins dia 30 de gener.
6. Vist l’acord del Consell de Govern de la Caib, de 29 de gener de 2021, publicat al Boib
núm. 13, de 30 de gener, on es mantenia l’alerta sanitària a nivell 4 fins dia 13 de febrer de
2021.
7. Vist l’acord de Ple de l’Ajuntament de Muro, de data 30/12/2020 en el que es va aprovar
resoldre el contracte administratiu especial per a l’explotació del servei de bar de la Tercera
edat de l’edifici municipal del carrer Sants Apòstols del concessionari Juan Canals Muñoz
per incompliment culpable del contractista per falta de pagament del cànon estipulat al
contracte i procedir a la confiscació de la garantia constituïda pel contractista, garantia en
forma d’aval (Aval núm. 9340.03.191554894 de Caixabank) per import de 4.000,00 euros,
equivalent al 5% del preu d’adjudicació, degut a que la causa de resolució és imputable al
contractista. Per fer front als cànons impagats del present contracte fina a la data
d’abandonament definitiu de l’explotació i dels possibles danys i perjudicis ocasionats a
l’Administració. A més haurà d’indemnitzar pels dany i perjudicis ocasionats que la garantia
no hagui pogut cobrir.
8. Vist que el contractista ha abandonat l’ús i l’explotació de les instal·lacions del bar de la
tercera edat de l’edifici municipal del carrer Sants Apòstols a data 31 de gener de 2021 i ha
revertit a l’Ajuntament les instal·lacions i tots els bens, com s’estipula a la clàusula 10 dels
Plecs de Clàusules Administratives del contracte.
9. Vista l’acta de comprovació d’inventari i lliurament de claus signat pel zelador d’obres de
l’Ajuntament de Muro, del qual queda palès que no hi ha danys i perjudicis imputables al
concessionari a favor de l’Ajuntament de Muro.
Càlcul dels cànons impagats del present contracte fins a la data de 31 de gener de 2021, data
d’abandonament definitiu de l’ús i explotació de les instal·lacions del bar de la tercera edat de
l’edifici municipal del carrer Sants Apòstols.
1) El cànon del bar de la tercera edat corresponent a la anualitat d’1 d’octubre de 2020 fins a 31 de
gener de 2021, data en que es va resoldre el contracte, s’ha calculat de la següent forma:
Fase

Dates

Dies

Sense Reducció

Reduït
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Nova normalitat

01/10/19 - 15/12/20

76

439,28

439,28

Nivell 4

16/12/20 – 31/01/21

47

271,66

0,00

710,94

439,28

2) Per altre banda, vist el llistat del deute pendent en executiva de l’Atib del Sr Juan Canals Muñoz
a 31 de gener de 2021, referent al cànon d’explotació del bar de la tercera edat de Muro 2018-2019,
per un import de 1.313,88 €. I vist l’acord del Ple de 29 d’octubre de 2020 on es va aprovar la
reducció del deute 2019-2020, establint l’import en 1.486,69 €. És per això que el deute definitiu
del Sr Juan Canals Muñoz en relació al cànon d’explotació del bar de la tercera edat de Muro és el
següent:
Cànon explotació 2018-2019 Atib executiva a 31.01.2021

1.313,88.-

Cànon explotació 2019-2020

1.486,69.-

Cànon explotació 2020-fins 31.01.2021

439,28.Total deute pendent

3.239,85.-

Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
— L'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— L'article 5.2.b) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
[— Legislació específica, segons el procediment pel qual s'exigeixi l'execució de
l'aval/fiança:
— Llei General tributària 58/2003, de 17 de desembre.
— Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, vigent en la firma del
contracte d’explotació del bar de la tercera edat de Muro.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el deute definitiu per fer front als cànons impagats del contracte d’explotació del
bar de la tercera edat de Muro fins a la data d’abandonament definitiu de l’explotació i dels danys i
perjudicis ocasionats, que segons l’informe de tresoreria-intervenció són de de 3.239,85€.
Segon.- Iniciar l’expedient d’execució de l’aval del contracte mencionat, depositat a la tresoreria
d’aquest Ajuntament de Caixabank núm de registre 9340.03.01915548-48, per un import de
3.239,85 €.
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Tercer.- Donar audiència al concessionari per a que en el termini de deu dies naturals, de
conformitat amb l’establert a l’article 109 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, perquè
l’interessat pugui consultar l’expedient i presentar les al·legacions o documents que considerin
convenients.
Quart.- Donar audiència a l’entitat Caixabank SA, oficina d’Alcúdia, Pl Constitució, 11-12 07400 –
Alcúdia, per a que, en el termini de deu dies naturals, de conformitat amb l’establert a l’article 109
del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, perquè l’interessat pugui consultar l’expedient i
presentar les al·legacions o documents que considerin convenients, com a avalista solidari de la
garantia en forma d'aval (Aval núm. 9340.03.191554894 de CAIXABANK) per import de 4.000,00
euros, equivalent al 5% del preu d'adjudicació.
Cinquè.- Si no es presenten al·legacions per part dels interessats dins el tràmit d’audiència, donar
per aprovat definitivament l’acord d’execució de l’aval mencionat.

2.2.4. Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la instal·lació de trasts,
barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions i indústries volanderes i ambulants i
rodatges cinematogràfic

La taxa per la instal·lació de trasts, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions i indústries
volanderes i ambulants i rodatges cinematogràfic grava l’aprofitament especial del domini públic
local.
Degut a les mesures per la contenció de la expansió del virus Covid 19 aquest aprofitament es
veurà reduït en aquest exercici per causes alienes als subjectes passius, i per tant es fa necessari
l’ajust de les següents tarifes:
Tarifa Primera. MERCATS
Tarifa Segona. FIRES I FESTES
Tarifa Tercera. INDÚSTRIES VOLANDERS I AMBULANTS.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la instal·lació de
trast, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions i indústries volanderes i ambulants i
rodatges cinematogràfic, amb la redacció que a continuació es recull:
«Disposició Transitòria. Degut a la situació provocada per el virus COVID19 i les mesures
establertes per la seva contenció amb efectes des de dia 1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre
de 2021 es redueixen un 50% les següents tarifes:
TARIFA PRIMERA. MERCATS
TARIFA SEGONA. FIRES I FESTES
TARIFA TERCERA. INDÚSTRIES VOLANDERS I AMBULANTS »

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per
termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les
reclamacions que estimin oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
https://seumuro.absiscloud.com.

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

QUART. Facultar al Sr. Batle-President per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.

Ajuntament de Muro

2.2.5. Expedient 03/2021, de reconeixement extrajudicial de crèdit
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.
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 5 de les Bases d'Execució del Pressupost prorrogat de 2021, 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 reconèixer extrajudicialment els deutes que figuren
relacionats per un total de 117.172.58 €.
2.2.6. Donar compte Liquidació Pressupost 2020

De conformitat amb allò que disposa l'article 90.2 del Reial Decret 500/1990, per la intervenció es
dóna compte als reunits de la Liquidació del Pressupost General, corresponent a l'exercici de 2020,
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aprovada pel batle, mitjançant resolució registrada amb el núm. 2021/364, amb data 25 de febrer de
2021.

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

2.2.7. Donar compte de la Incorporació dels Romanents de Crèdit del exercici 2020
De conformitat amb allò que disposa l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre es
dóna compte als reunits de la Incorporació dels Romanents de Crèdit al pressupost vigent,
corresponents a l'exercici 2020, aprovada pel batle, mitjançant resolució registrada amb el núm.
2021/413, amb data 5 de març de 2021.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda donar-se per assabentat.

2.3. Turisme i Zona Costanera
2.3.1. Proposta del grup municipal PP de suport a les campanyes SOS Turisme i SOS Esport
La Sra. Margalida Ballester, portaveu del grup municipal PP, formula la proposta definitiva:
<<EL GRUP MUNICIPAL POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE MURO d'acord amb el que
preveu el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, desitja
elevar al Ple de l'Ajuntament la següent,
MOCIÓ DE SUPORT A LES CAMPANYES SOS TURISME I SOS ESPORT
El sector turístic de Mallorca fa més d'un any que es troba congelat per les mesures sanitàries
imposades pel Govern Central i pel Govern Balear per a pal·liar els efectes de la pandèmia de la
Covid-19.
Tant el turisme nacional com el turisme internacional s'han vist afectats directament per les
restriccions de mobilitat establertes pels diferents governs, d'Espanya i de la resta del món.
A causa de la gran demanda de vacunes, i malgrat existir diversos laboratoris que han aconseguit
formular aquestes vacunes, la mancança de les mateixes es fa molt palesa a les nostres illes. Tant el
sector turístic, com la ciutadania en general, reclamen una via preferent de vacunació a Balears per
a aconseguir una immunitat ràpida, que permeti a aquesta comunitat ser una destinació turística
segura, i aconseguir una recuperació econòmica a tots els nivells.
Aquesta recuperació econòmica no tan sols depèn d'aconseguir una immunitat comunitària, sinó que
també és important que els poders públics prenguin una sèrie de mesures i modificacions
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legislatives que afavoreixin aquesta recuperació. És més necessari que mai realitzar una baixada
d'impostos que afecten el sector turístic, i que ajudarien a evitar tancaments d'empreses i negocis,
avui summament castigats per les restriccions.
Sense un pla nacional que estableixi les pautes i línies de la recuperació turística a Espanya, a les
Illes Balears no hem de cessar en les reivindicacions perquè, des de tots els àmbits institucionals,
s'apliquin mesures que ens tornin a posicionar com un destí preferent al Mediterrani.
Davant aquesta greu situació que patim a les Illes Balears, han sorgit moviments socials i
empresarials, com SOS TURISME, que reclamen una acció eficaç, clara i coordinada dels poders
públics per a controlar la pandèmia, s'incrementi la transparència i les decisions es prenguin
col·legiadament amb els sectors afectats.
Més de 800 entitats i empreses s'han adherit ja a la campanya SOS TURISME, que en el seu
manifest reclama, prioritzant sempre la salut, un Pla de Rescat del sector turístic i actuacions
institucionals que propiciïn la tan necessària recuperació del turisme, que generi en els mercats
emissors la confiança de ser un destí sanitari segur i experimentat, que ofereix una qualitat i
seguretat turística d'alt nivell.
Per part seva, des de l'àmbit esportiu, també ha sorgit un moviment social, SOS ESPORT encapçalat
pels principals clubs de diferents esports, que reclamen una revisió de les restriccions d’acord amb
la situació sanitària actual i una equiparació de mesures respecte a altres sectors socials o culturals,
en els quals es permet l’activitat amb aforaments limitats. Aquest sector, tant els clubs d'elit com
l'esport base, suposen un gran benefici per a la salut i el desenvolupament personal dels nostres
joves, i avui, es troba en perill, ja que la desconnexió que han provocat la pandèmia i les
restriccions poden fer perillar la viabilitat econòmica de molts d'ells.
Les institucions han d'escoltar les reivindicacions d'aquests moviments ciutadans, i recolzar amb
mesures efectives a aquests sectors afectats, per a aconseguir que les polítiques que es duguin a
terme resultin eficaces i no quedin només en intents de recuperació però sense resultats reals.
Per tot l'anteriorment exposat, el grup Popular proposa al Ple l'aprovació dels següents, ACORDS

PRIMER.- L’Ajuntament de Muro s’adhereix a la campanya SOS TURISME i al seu manifest, i
aplicarà totes les mesures que estiguin al seu abast per afavorir el compliment de les reivindicacions
del sector turístic, per aconseguir la seva recuperació dins 2021.
SEGON.- L’Ajuntament de Muro s’adhereix a la campanya SOS ESPORT i prendrà totes les
mesures necessàries al seu abast, per a protegir les entitats i els clubs esportius del municipi.
TERCER.- L’Ajuntament de Muro s’adhereix al manifest sobre vacunació del doctor Munar.>>

El Ple de l’Ajuntament, amb nou vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, UIM; i quatre
abstencions dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS-APIB; aprova la proposta.
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2.4. Urbanisme i Obres
2.4.1. Exp. 320/2021, Ajuntament de Muro, cessió a la Direcció General de Planificació,
Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, del Govern de les
Illes Balears, de la porció de terreny, part d'un vial, de 709,60 m2, per a l'ampliació del
centre educatiu al costat oest l'IES Albuhaira.

Vista la sol·licitud de la DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES
DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA, DEL GOVERN DE LES
ILLES BALEARS, la qual, mitjançant escrit registrat d'entrada, en aquest Ajuntament, amb el núm.
4553, de data 17 de desembre de 2020, sol·licitant la cessió d'una part del vial situat al costat oest de
l'IES Albuhaira a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, per a l'ampliació del centre
educatiu, al carrer POLIESPORTIU, (REF. CAD. Urbana 4580944ED0948S0001LB), d'aquest terme
municipal.
Atès que l’Ajuntament de Muro disposa dels terrenys confrontants a l’IES Albuhaira que actualment
estan destinats a vials.
Atès que d’acord amb el Pla general de Muro aquests terrenys estan situats en sòl urbà qualificat com a
ZONA DE SERVEIS en la qual l’ús cultural -escolar- està permès.
Atès l’aixecament planimètric georreferenciat de la porció de la parcel·la a cedir, realitzat per
l’arquitecte tècnic Sr. Jeroni Perelló Vallespir, segons el qual la porció a cedir té la descripció següent:
«porció de terreny, actualment de vial, pertanyent a la parcel·la amb referència cadastral
4580912ED0948S de Muro, [...] que té una superfície de set-cents nou metres i seixanta decímetres
quadrats (709,60 m2 i el seu perímetre està definit pels següents vèrtexs de coordenades:

[...] Referent als confrontants, queda definida com: Per nord, amb carrer Maria i Josep mitjançant línia
recta de 8,23 m i definida pels punts 2 i 3 del plànol adjunt. Per est, amb mur de tancament de l’institut
d’educació secundària Albuhaira mitjançant línia poligonal de 88,23 m i definida pels punts 6, 7, 8, 1 i
2 del plànol adjunt. Per oest, amb aparcament i vial de la finca matriu, mitjançant línia recta de 83,42 m
i definida pels punts 3 i 4 adjunt. Per sud, amb vial de la finca matriu, mitjançant línia poligonal de
16,52 m i definida pels punts 4, 5 i 6 del plànol adjunt.»
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

Ajuntament de Muro

1. Cedir a la DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES DE LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA, DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS, la porció de terreny de 709,60 m2 descrita anteriorment, per a l’ampliació de l’IES
Albuhaira.
2. Notificar als interessats l’acord, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

3. Precs i preguntes
Les intervencions dels regidors i regidores es troben recollides dins un fitxer d'àudio i vídeo, que
acompanya l’acta de la sessió.
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=c_bbBxIvBJ4
En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
00:12 hores del dia 26 de març de 2021, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i
conforme, signaran el batle i el secretari, que ho certifica.
Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle

El secretari

