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ACTA NÚM. 4 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA VINT-I-SIS D’ABRIL DE DOS MIL DOTZE 
 

ASSISTENTS 

 

Martí Fornés Carbonell, batle-president 

Juan Escalas Noceras,  1r tinent de batle  

Miquel Porquer Tugores, 2n tinent de batle 

Margalida M. Forteza Bennasar, 3r tinenta de batle. 

Antoni Riutort Carbonell, 4t tinent de batle 

Antoni Serra Sastre, regidor 

Rafel Gelabert Boyeras, regidor 

Maria Perelló Cladera, regidora 

Agustín Martínez Sánchez, regidor 

Pere A. Amengual Carrió, regidor 

Margalida Portells Sastre, regidora 

Jaume Payeras Serra, regidor 

 

Ha excusat la seva absència: Nadal Muñoz Llompart, regidor 

 

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 26 d’abril de 2012, es 

reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de 

celebrar sessió ordinària. 

 

Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí, 

Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 

 

Convocada la sessió per a les 21’00 hores, es declara oberta la mateixa essent la mateixa 

hora, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 

 

1R.- APROVACIÓ D’ACTA ANTERIOR (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28.03.12). 
 

El Ple de l’Ajuntament aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària de data 28 de 

març de 2012. 

 

2N.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 147/2012 DEL JUTJAT DEL 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE DATA 13 D’ABRIL DE 2012 RELATIVA 
A RECLAMACIÓ DEL SINDICAT FSP-UGT EXIGINT EL COMPLIMENT DEL 
PACTE SOBRE CONDICIONS DE TREBALL EN MATÈRIA DE VESTIMENTA 
DELS AGENTS DE POLICIA LOCAL. 
 

Es dóna compte de la sentència núm. 147/2012 del Jutjat del Contenciós Administratiu de 

data 13 d’abril de 2012 relativa a reclamació del Sindicat FSP-UGT exigint el 

compliment del Pacte sobre condicions de treball en matèria de prestació en espècie i de 

material i vestimenta dels Agents de Policia Local, en la que s’estima parcialment el 

recurs contenciós administratiu interposat, requerint a l’Administració demandada perquè 
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adopti les mesures oportunes per tal de complir amb les exigències contingudes a l’article 

11.6 del Pacte sobre condicions de treball. 

 
El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que al seu 

moment el grup PSOE-EN ja va dir que era atemptat contra els drets sindicals. S’ha 

demostrat amb la sentència. Hem hagut de pagar els missers i complir el Pacte. 

 

El Sr. batle diu que el jutge ha tengut en compte que la roba era encara correcta. A partir 

d’ara s’haurà de complir el conveni. 

 

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que la intenció va ser 

intentar estalviar qualque dobler. 

 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 

 

3R.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 1/2009 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 

de 13 d’abril de 2012: 

 

“FETS 

 

a) En data 15 de gener de 2009, el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística al 

carrer Justícia, núm. 2, de Muro, consistent en canvi de coberta d’uns 40 m², 

sense llicència municipal d’obres. A l’Acta es constata que el propietari de la 

parcel·la és el Sr. Rafael Sabater Gost, amb DNI 36.606.111-J. 

 

b) Mitjançant Decret de Batlia de 22 d’octubre de 2009 s’iniciava expedient de 

restabliment de la legalitat urbanística i es requeria que es sol·licités la 

corresponent llicència per a legalitzar les obres. 

 

c) Considerant que les obres motiu d’infracció han estat legalitzades amb la 
concessió de la llicència municipal d’obres de l’expedient 20/2010 per acord de 

Junta de Govern de data 14 de febrer de 2011.  

 

d) Informe de 4 de novembre de 2011 de l’arquitecte tècnic municipal en el qual es 
valoren les obres realitzades. 

 

e) Mitjançant Decret de 8 de novembre de 2011 s’incoa expedient sancionador 

contra el Sr. Rafael Sabater Gost, amb DNI núm. 36.606.111-J, en qualitat de 

propietari/promotor, per la realització d’obres sense llicència. 

 

f) En data 13 de desembre de 2011 l’interessat presenta al·legacions a la incoació 

de l’expedient sancionador. 

 

g) Analitzades les anteriors al·legacions, l’arquitecte tècnic municipal emet informe 
de 6 de març de 2012. 
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h) L’instructor emet proposta de resolució de data 7 de març de 2012. 
 

i) L’interessat en data 23 de març de 2012 va procedir al reconeixement de la seva 

responsabilitat fent efectiva la multa que li corresponia. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

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

infracció urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a 

llicència, s’ha realitzat sense aquesta. 

 

b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la 

potestat sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica 

de lleu. 

 

c. D’acord amb el que disposa l’art. 46.1 de la Llei 10/1990, modificat per l’art. 15 

del Decret-llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l’ordenació 

urbanística sostenible, es sancionaran amb multa del 5 % del valor de l’obra 

executada les infraccions que siguin objecte de legalització i així ho hagi 

sol·licitat l’interessat en el termini fixat per l’Administració, a excepció dels 

casos prevists a l’epígraf g de l’article 45 LDU. 

 

d. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 6 de març de 2012, es valoren 
les obres realitzades, que ascendeixen a 10.843,62 euros. En conseqüència, la 

sanció aplicable, atès que les obres han estat legalitzades, és una multa del 5% 

de 10.843,62 euros, és a dir, 542,18 euros. 

 

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

responsables en les actuacions que s’executin sense llicència o amb 

inobservança de les seves clàusules són el propietari, el promotor, el constructor 

i els tècnics directors. 

 

f. D’acord amb el que disposa l’article 8.1 apartat e) del Decret 14/1994 i l’article 

39 de la Llei 10/1990, l’òrgan competent per a la resolució del procediment es el 

Sr. batle si la sanció és igual o inferior a 60.101’21 euros, i el Consell Insular de 

Mallorca si la sanció és de quantia superior a l’esmentada. 

 

g. L’interessat, acollint-se al que disposen els art. 10 i 11 del Decret 14/1994 ha 
procedit al reconeixement de la seva responsabilitat i al pagament de la sanció 

pecuniària. 

 

Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del 

Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 

Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 

l’adopció pel Ple del següent acord: 
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1. Procedir a l’arxiu de l’expedient sancionador seguit contra el Sr. Rafael Sabater 
Gost, amb DNI 36.605.111-J, per haver fet efectiva la sanció de 542,18 euros, 

d’acord amb el que disposa l’art. 11 del Decret 14/1994. 

 

2. Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 

reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des 

del dia següent a la data de notificació del present acord; o directament recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 

de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de notificació del present 

acord. Si s’interposa recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 

la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot 

exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb 

el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 

la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa.” 

 

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

 

1- Procedir a l’arxiu de l’expedient sancionador seguit contra el Sr. Rafael Sabater 
Gost, amb DNI 36.605.111-J, per haver fet efectiva la sanció de 542,18 euros, 

d’acord amb el que disposa l’art. 11 del Decret 14/1994. 

 

2- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 

reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des 

del dia següent a la data de notificació del present acord; o directament recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 

de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de notificació del present 

acord. Si s’interposa recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 

la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot 

exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb 

el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 

la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

4T.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 4/2010 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 

de 13 d’abril de 2012: 

 

“FETS 

 

a) En data 13 d’abril de 2010 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística al 
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carrer Germanies, s/núm. (referència cadastral 4589418ED0949S0001YF), de 

Muro, consistent en construcció d’unes porxades d’uns 40 m² al fons del solar, 

sense complir les reculades i col·locació d’una planxa de plàstic d’uns 4 m² 

tapant el buit del pati; realitzada sense llicència municipal d’obres. En 

l’esmentada acta es constata que el propietari de la parcel·la és el Sr. Andrés 

Pons Boyeras, amb DNI 42.945.128-B. 

 

b) El propietari ha procedit al restabliment de la legalitat, desmuntant les porxades 
construïdes sense llicència, segons es desprèn de l’informe del zelador municipal 

de 20 d’agost de 2010.  

 

c) Informe de 12 de juliol de 2010 de l’arquitecte tècnic municipal en el qual es 
valoren les obres realitzades. 

 

d) Mitjançant Decret de 5 de desembre de 2011 s’incoa expedient sancionador 

contra el Sr. Andrés Pons Boyeras, amb DNI núm. 42.945.128-B, en qualitat de 

propietari/promotor, per la realització d’obres sense llicència. 

 

e) L’instructor emet proposta de resolució de data 24 de febrer de 2012. 
 

f) L’interessat en data 30 de març de 2012 va procedir al reconeixement de la seva 

responsabilitat fent efectiva la multa que li corresponia. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

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

infracció urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a 

llicència, s’ha realitzat sense aquesta. 

 

b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la 

potestat sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica 

de lleu. 

 

c. D’acord amb el que disposa l’art. 46.1 de la Llei 10/1990, modificat per l’art. 15 

del Decret-llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l’ordenació 

urbanística sostenible, es sancionaran amb multa del 5 % del valor de l’obra 

executada les infraccions que siguin objecte de legalització i així ho hagi 

sol·licitat l’interessat en el termini fixat per l’Administració, a excepció dels 

casos prevists a l’epígraf g de l’article 45 LDU. 

 

d. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 12 de juliol de 2010, es valoren 
les obres realitzades, que ascendeixen a 7.588,52 euros. En conseqüència, la 

sanció aplicable, atès que les obres han estat legalitzades, és una multa del 5% 

de 7.588,52 euros, és a dir, 379,42 euros. 

 

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

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

i els tècnics directors. 

 

f. D’acord amb el que disposa l’article 8.1 apartat e) del Decret 14/1994 i l’article 

39 de la Llei 10/1990, l’òrgan competent per a la resolució del procediment es el 

Sr. batle si la sanció és igual o inferior a 60.101’21 euros, i el Consell Insular de 

Mallorca si la sanció és de quantia superior a l’esmentada. 

 

g. L’interessat, acollint-se al que disposen els art. 10 i 11 del Decret 14/1994 ha 
procedit al reconeixement de la seva responsabilitat i al pagament de la sanció 

pecuniària. 

 

Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del 

Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 

Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 

l’adopció pel Ple del següent acord: 

 

1. Procedir a l’arxiu de l’expedient sancionador seguit contra el Sr. Andrés Pons 
Boyeras, amb DNI 42.945.128-B, per haver fet efectiva la sanció de 379,42 

euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11 del Decret 14/1994. 

 

2. Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 

reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des 

del dia següent a la data de notificació del present acord; o directament recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 

de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de notificació del present 

acord. Si s’interposa recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 

la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot 

exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb 

el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 

la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa.” 

 

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

 

1- Procedir a l’arxiu de l’expedient sancionador seguit contra el Sr. Andrés Pons 
Boyeras, amb DNI 42.945.128-B, per haver fet efectiva la sanció de 379,42 

euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11 del Decret 14/1994. 

 

2- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 

reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des 

del dia següent a la data de notificació del present acord; o directament recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 

de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de notificació del present 

acord. Si s’interposa recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 
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contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 

la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot 

exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb 

el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 

la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

5È.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 17/2007 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 

de 23 d’abril de 2012: 

 

“FETS 

 

a) En data 5 d’octubre de 2007 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la 

Parcel·la 196 del Polígon 14, del terme municipal de Muro, consistent en 

demolició i construcció d’una part d’una edificació d’uns 14 m² i d’una altra part 

de 13 m² en el mateix emplaçament i amb el mateix tamany de les preexistents, 

sense ajustar-se a la llicència 304/06. En l’esmentada acta es constata que el 

propietari de la parcel·la és la Sra. Catalina Moncadas Bassa, amb DNI 

41.260.614-V, i la constructora és JUAN SANCHEZ MALLORCA RUSTIC, 

S.L., amb CIF: B-57328536. 

 

b) Les obres motiu d’infracció van ser legalitzades amb la llicència municipal 
d’obres de l’expedient 187/2008, concedida per la Junta de Govern en data 26 

d’octubre de 2009.  

 

c) Informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 18 de novembre de 2011 en el 
que es determina la valoració de les obres realitzades i l’estimació del termini 

necessari per a la seva demolició.  

 

d) Mitjançant Decret de 12 de desembre de 2011 s’incoa expedient sancionador 

contra la Sra. Catalina Moncadas Bassa, amb DNI 41.260.614-V, i la 

constructora és JUAN SANCHEZ MALLORCA RUSTIC, S.L., amb CIF: B-

57328536, per la realització d’obres sense llicència.  

 

e) No s’han presentat al·legacions per part de cap dels interessats a la incoació de 
l’expedient sancionador. 

 

f) L’instructor emet proposta de resolució de data 24 de febrer de 2012, que fou 

notificada, respectivament, els dies 13 i 15 de març de 2012. 

 

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

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

infracció urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a 

llicència, s’ha realitzat sense aquesta. 

 

b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la 

potestat sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica 

de lleu per haver procedit al restabliment de la legalitat urbanística. 

 

c. L’article 46.1 de la Llei de disciplina urbanística, disposa que seran sancionats 

amb multa del 5% del valor de l’obra executada els qui realitzin o hagin executat 

obres d’edificació que siguin legalitzables, si així ho sol·liciten en el termini 

fixat per l’Administració. 

 

d. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 18 de novembre de 2011, les 
obres es valoren en 7.803,45 euros. En conseqüència, la sanció aplicable és una 

multa del 5% de 7.803,45 euros, és a dir, 390,17 euros. 

 

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

responsables en les actuacions que s’executin sense llicència o amb 

inobservança de les seves clàusules són el propietari, el promotor, el constructor 

i els tècnics directors. 

 

f. D’acord amb el que disposa l’article 8.1 apartat e) del Decret 14/1994 i l’article 

39 de la Llei 10/1990, l’òrgan competent per a la resolució del procediment es el 

Sr. Batle. 

 

Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del 

Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 

Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 

l’adopció pel Ple del següent acord: 

 

1. Imposar a la Sra. Catalina Moncadas Bassa, amb DNI 41.260.614-V, en qualitat 

de propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística 

qualificada de lleu, consistent en demolició i construcció d’una part d’una 

edificació d’uns 14 m² i d’una altra part de 13 m² en el mateix emplaçament i 

amb el mateix tamany de les preexistents, sense ajustar-se a la llicència 304/06; 

a la parcel·la 196 del polígon 14, del terme municipal de Muro, la sanció de 

multa de 390,17 Euros. 
 

2. Imposar a l’entitat JUAN SANCHEZ MALLORCA RUSTIC, S.L., amb CIF: B-

57328536, en qualitat d’empresa constructora, com a responsable d’una 

infracció urbanística qualificada de lleu, consistent en demolició i construcció 

d’una part d’una edificació d’uns 14 m² i d’una altra part de 13 m² en el mateix 

emplaçament i amb el mateix tamany de les preexistents, sense ajustar-se a la 

llicència 304/06; a la parcel·la 196 del polígon 14, del terme municipal de Muro, 

la sanció de multa de 390,17 Euros. 
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3. El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 
l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de 

la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 

efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 

cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà 

si, durant el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de 

la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir 

la suspensió serà dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en 

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

 

4. Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 

reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des 

del dia següent a la data de notificació del present acord; o directament recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 

de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de notificació del present 

acord. Si s’interposa recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 

la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot 

exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb 

el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 

la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa.” 

 

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

 

1- Imposar a la Sra. Catalina Moncadas Bassa, amb DNI 41.260.614-V, en qualitat 

de propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística 

qualificada de lleu, consistent en demolició i construcció d’una part d’una 

edificació d’uns 14 m² i d’una altra part de 13 m² en el mateix emplaçament i 

amb el mateix tamany de les preexistents, sense ajustar-se a la llicència 304/06; 

a la parcel·la 196 del polígon 14, del terme municipal de Muro, la sanció de 

multa de 390,17 Euros. 
 

2- Imposar a l’entitat JUAN SANCHEZ MALLORCA RUSTIC, S.L., amb CIF: B-

57328536, en qualitat d’empresa constructora, com a responsable d’una 

infracció urbanística qualificada de lleu, consistent en demolició i construcció 

d’una part d’una edificació d’uns 14 m² i d’una altra part de 13 m² en el mateix 

emplaçament i amb el mateix tamany de les preexistents, sense ajustar-se a la 

llicència 304/06; a la parcel·la 196 del polígon 14, del terme municipal de Muro, 

la sanció de multa de 390,17 Euros. 
 

3- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 
l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de 

la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 

efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 

cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà 

si, durant el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de 
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la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir 

la suspensió serà dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en 

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

 

4- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 

reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des 

del dia següent a la data de notificació del present acord; o directament recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 

de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de notificació del present 

acord. Si s’interposa recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 

la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot 

exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb 

el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 

la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

6È.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 2/2011 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 

de 23 d’abril de 2012: 

 

“FETS 

 

a) En data 7 de febrer de 2011 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la 

parcel·la 242 del polígon 4, del terme municipal de Muro, consistent en ampliació 

de la caseta existent en uns 20 m²; realitzada sense llicència municipal d’obres. 

En l’esmentada acta es constata que el propietari de la parcel·la és el Sr. Pedro 

Colom Reus, amb DNI 42.950.623-D. 

 

b) Mitjançant Decret de Batlia de data 1 d’abril de 2011 s’iniciava l’expedient de 

restabliment de la legalitat urbanística i es requeria que es sol·licités la 

corresponent llicència per a legalitzar les obres.  

 

c) Informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 5 de maig de 2011 en el que es 
determina la valoració de les obres realitzades i l’estimació del termini necessari 

per a la seva demolició.  

 

d) Mitjançant Decret de 18 de novembre de 2011 s’incoa expedient sancionador 

contra el Sr. Pedro Colom Reus, amb DNI 42.950.623-D, per la realització 

d’obres sense llicència; que fou notificat en data 20 de desembre de 2011.  

 

e) No s’han presentat al·legacions a la incoació de l’expedient sancionador. 
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f) L’instructor emet proposta de resolució de data 1 de febrer de 2012, que fou 

publicada en el BOIB en data 15 de març de 2012 i en el Tauler d’Edictes de 

l’Ajuntament de Sineu. 

 

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

FONAMENTS DE DRET 

 

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

infracció urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a 

llicència, s’ha realitzat sense aquesta. 

 

b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la 

potestat sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica 

de greu. 

 

c. L’article 45 f) de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats 

amb multa del 50 al 100% del valor de l’obra executada els qui realitzin o hagin 

executat obres d’edificació que, encara que siguin legalitzables, no se sol·liciti la 

legalització en el termini fixat per l’Administració. 

 

d. L’article 34 de la Llei de Disciplina Urbanística preveu les circumstàncies 
agreujants i atenuants que poden concórrer en la infracció comesa. En el cas que 

ens ocupa, es considera que no és aplicable cap circumstància agreujant ni 

atenuant, per la qual cosa la sanció aplicable és una multa del 75% del valor de 

les obres objecte de la infracció i no legalitzades. La motivació d’aquest 

percentatge es desprèn de l’article 34 de la Llei de Disciplina Urbanística i dels 

principis rectors del Dret Penal, aplicables al Dret administratiu sancionador. En 

efecte, l’article 34 disposa que si concorre alguna circumstància agreujant, la 

sanció s’imposarà en el seu grau màxim, és a dir, el 100 % del valor de les 

obres, d’acord amb el que preveu l’article 45 de la Llei 10/1990; i que si 

concorre alguna circumstància atenuant, la sanció s’imposarà en el seu grau 

mínim, és a dir, el 50 % del valor de les obres. Per tant, davant l’absència 

d’aquestes circumstàncies, per aplicació dels principis rectors del Dret penal i 

encara que l’article 34 de la Llei no ho digui expressament, està totalment 

justificada la imposició de la sanció en el seu grau mig, és a dir, el 75 % del 

valor de les obres. 

 

e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 5 de maig de 2011, es valoren 

les obres realitzades, que ascendeixen a 6.865,96 euros. En conseqüència, la 

sanció aplicable és una multa del 75% de 6.865,96 euros, és a dir, 5.149,47 

Euros. 

 

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

responsables en les actuacions que s’executin sense llicència o amb 

inobservança de les seves clàusules són el propietari, el promotor, el constructor 

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

Sr. Batle. 

 

Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del 

Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 

Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 

l’adopció pel Ple del següent acord: 

 

1. Imposar al Sr. Pedro Colom Reus, amb DNI 42.950.623-D, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada 

de greu, consistent en ampliació caseta en 20 m², sense llicència municipal 

d’obres, a la Parcel·la 242 del Polígon 4, del terme municipal de Muro, la sanció 

de multa de 5.149,47 Euros. 
 

2. El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 
l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de 

la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 

efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 

cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà 

si, durant el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de 

la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir 

la suspensió serà dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en 

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

 

3. Ordenar al Sr. Sr. Pedro Colom Reus, amb DNI 42.950.623-D, en qualitat de 
propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 

realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en ampliació de caseta en 

20 m²; a la Parcel·la 242 del Polígon 4, del terme municipal de Muro; així com 

impedir definitivament els usos a què donassin lloc; tot això a costa de la 

persona interessada. 

 

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

notificació de la resolució. 

 

5. Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres 
il·legals i de restitució de la situació al seu estat anterior determinarà, d’acord 

amb l’article 67 de la Llei de disciplina urbanística, l’execució subsidiària per 

part de l’Ajuntament de Muro, essent a càrrec de la persona interessada totes les 

despeses que s’originin. 

 

6. Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 

reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des 

del dia següent a la data de notificació del present acord; o directament recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 

de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de notificació del present 

acord. Si s’interposa recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 
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contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 

la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot 

exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb 

el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 

la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa.” 

 

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

 

1- Imposar al Sr. Pedro Colom Reus, amb DNI 42.950.623-D, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada 

de greu, consistent en ampliació caseta en 20 m², sense llicència municipal 

d’obres, a la Parcel·la 242 del Polígon 4, del terme municipal de Muro, la sanció 

de multa de 5.149,47 Euros. 
 

2- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 
l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de 

la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 

efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 

cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà 

si, durant el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de 

la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir 

la suspensió serà dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en 

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

 

3- Ordenar al Sr. Sr. Pedro Colom Reus, amb DNI 42.950.623-D, en qualitat de 
propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 

realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en ampliació de caseta en 

20 m²; a la Parcel·la 242 del Polígon 4, del terme municipal de Muro; així com 

impedir definitivament els usos a què donassin lloc; tot això a costa de la 

persona interessada. 

 

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

notificació de la resolució. 

 

5- Apercebre a l’interessat que l’incompliment de l’ordre de demolició de les obres 
il·legals i de restitució de la situació al seu estat anterior determinarà, d’acord 

amb l’article 67 de la Llei de disciplina urbanística, l’execució subsidiària per 

part de l’Ajuntament de Muro, essent a càrrec de la persona interessada totes les 

despeses que s’originin. 

 

6- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 

reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des 

del dia següent a la data de notificació del present acord; o directament recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 

de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de notificació del present 
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acord. Si s’interposa recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 

contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 

la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot 

exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb 

el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 

la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa. 

7È.- EXPEDIENT DE CESSIÓ DE L’ÚS D’ESCOLA TAURINA DE 
L’IMMOBLE PLAÇA DE TOROS A L’ASSOCIACIÓ “ESCUELA TAURINA 
DE MURO”. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que el seu grup s’abstendrà. 

No hem vist els estatuts de l’Associació. Entenem que ha de ser possible qualsevol 

esdeveniment de l’Ajuntament. 

 

La Sra. Margalida Portells, regidora del grup municipal PSIB-PSOE, diu que la plaça no 

està en condicions per a aquestes activitats, i per tant, el seu grup s’abstendrà.  

 

El Sr. batle diu que els toros es fan amb permís en regla. 

 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que tots sabem com es 

donen aquestes llicències d’activitats. Es va esbucar el bar. La qüestió és que la gent no 

es faci mal, qui pagarà si qualcú es fa mal? 

 

El Sr. batle diu que s’utilitzarà el cós. 

 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que si no li donam 

aquest ús que és pel que s’ha d’utilitzar la plaça, quin ús li hem de donar. 

 

La Sra. Margalida Portells diu si no podem esperar a tenir-la en condicions. 

 

El Sr. Miquel Porquer diu que només es cedeix per un any, i es pot rescatar en qualsevol 

moment. 
 

Vist l’expedient de cessió d’ús d’escola taurina de l’immoble Plaça de Toros a 

l’Associació “Escuela Taurina de Muro”, per poder desenvolupar les seves activitats 

pròpies de l’Associació, sense afany de lucre i en benefici de la col.lectivitat. 

 

Vist l’informe jurídic de data 8 de febrer de 2012. 

 

Atès que l’expedient ha estat exposat al públic mitjançant edicte al BOIB núm. 36 de 

data 8 de març de 2012. 

 

Vists els escrits d’al.legacions presentats per l’entitat AnimaNaturalis Mallorca (R.E. 

núm. 696 de 28.03.12) i per la Societat Protectora d’Animals i Plantes de Mallorca 

(R.E. núm. 695 de 28.03.12), en els que es demana es denegui la cessió de l’ús de la 

plaça per aquesta activitat. 
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Atès l’establert a la Llei 1/1992 de la CAIB de 8 d’abril, i entenent que la cessió és 

única i exclusivament de l’ús d’escola taurina, i no per a la realització de festes o 

espectacles taurins. 

 

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió de Cultura, Comerç i Participació 

Ciutadana de data 2 d’abril de 2012. 

 

El Ple de l’Ajuntament, amb sis vots a favor corresponents als grups municipals CDM, 

PP, IB-LLIGA; un vot en contra corresponent al grup municipal ExM, i cinc 

abstencions corresponents als grups municipals CxI i PSIB-PSOE, ACORDA: 

 

Primer. Desestimar les al.legacions presentades per l’entitat AnimaNaturalis Mallorca  

i per la Societat Protectora d’Animals i Plantes de Mallorca. 

 
Segon. Cedir l’ús d’escola taurina de l’immoble Plaça de Toros a l’associació “Escuela 
Taurina de Muro” condicionat a l’obtenció de la corresponent llicència d’activitat 

d’escola taurina; cessió d’ús que serà en precari i donant sempre prioritat a qualsevol 

event o espectacle autoritzat per l’Ajuntament de Muro, essent el termini de cessió d’1 

any a partir de la data de la signatura del pertinent contracte. 

 

L’immoble haurà de ser destinat exclusivament per a l´ús d’escola taurina, i quedarà 

lliure en el termini d’un mes des que rebin la notificació de la resolució del Ple en 

aquest sentit. 

 

L’Associació “Escuela Taurina de Muro” és una agrupació privada que per raó 

d’aquesta activitat no resta en situació de dependència respecte de l’Ajuntament, ni 

aquest presta conformitat, pel que l’Ajuntament no es fa responsable ni directa, ni 

subsidiàriament dels danys tant materials com personals o morals que, per acció o 

omissió puguin produir-se dintre del recinte. 

 
Tercer. Facultar el Sr. batle perquè en nom i representació de l’Ajuntament signi el 
corresponent contracte en document administratiu. 

 
Quart. Notificar el present acord als interessats per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 

 

8.-  EXPEDIENT 05/2012 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

El Sr. batle diu que hi ha un Decret-Llei estatal que no permet contractar personal. Es 

tracta de modificar el crèdit de despeses per contractar una empresa per dur a terme la 

marxeta d’estiu. 

 

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que es va penjar 

convocatòria a Internet, i després es va retirar l’anunci. Dóna la sensació que els tècnics 

marquen unes directius i els polítics van per altre camí. 

 

La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM,  diu que cada any per 

aquestes dates s’ofertava la possibilitat. Degut a aquest nou Decret-Llei l’Ajuntament no 

podrà contractar els monitors. 
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El Sr. Rafel Gelabert diu que la partida està al capítol 1. Estranya que no ens informem 

abans de donar aquestes passes, abans de donar un termini per a presentar. 

 

El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu si l’empresa 

que durà la marxeta al menys pot donar preferència a la gent de Muro. 

 

El Sr. batle diu que els agradaria però és difícil. 

 

Vista la memòria de la batlia proposant modificacions de crèdits dins del Pressupost de 

la Corporació. 

 

Atès que es considera d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se 

fins l’exercici següent sense pertorbar els interessos municipals. 

 

Vist l’informe d’intervenció informant favorablement la proposta. 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 23 

d’abril de 2012. 

 

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

 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient núm.05/2012, de crèdits extraordinaris, en 
els següents termes: 

 

1. Partides del pressupost de despeses a què afecta l’expedient: 
 

Aplicació 

Pressupostària 
Descripció 

Consignació 

anterior 
Augment 

Consignació 

definitiva 

324.22706 Estudis i treballs tècnics 0,00 50.000,00 50.000,00 

TOTALS . . . 0,00 50.000,00 50.000,00 

 

2. Recursos amb què s’ha de finançar la modificació de crèdit: 

 
Mitjançant baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no compromeses: 

 

Aplicació 

Pressupostària 
Descripció 

Consignació 

anterior 
Baixes 

Consignació 

definitiva 

324.13100 Retribucions bàsiques 34.941,18 34.941,18 0,00 

135.46101 CIM Servei prevenció i 

extinció d’incendis 

105.969,54 15.058,82 71.028,36 

TOTALS . . . 140.910,72 50.000,00 71.028,36 

 
SEGON. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta 
Corporació, amb anunci previ publicat en el BOIB, durant un termini de quinze dies 

hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que preveu l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
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pel que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Cas que no 

se’n presentin, s’entendrà aprovat definitivament. 

 

9. - EXPEDIENT 06/2012 DE SUPLEMENT DE CRÈDITS 
 

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que hi ha dues parts. El 

tema del foment de promoció turística és positiu. L’altra part relacionada en crear una 

plaça no sabem si va en contra del Decret per a crear places. 

 

El Sr. batle diu que el Sr. Antoni Bestard cobrarà des del grup funcional d’educació, 

enlloc de cobrar de la partida de policia. 

 

Vista la memòria de la batlia proposant modificacions de crèdits dins del Pressupost de 

la Corporació. 

 

Atès que es considera d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se 

fins l’exercici següent sense pertorbar els interessos municipals. 

 

Vist l’informe d’intervenció informant favorablement la proposta. 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de Comptes i Hisenda de dia 23 

d’abril de 2012. 

 

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

 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient núm. 06/2012, de suplement de crèdits, en 
els següents termes: 

 

1. Partides del pressupost de despeses a què afecta l’expedient: 
 

Aplicació 

Pressupostària 
Descripció 

Consignació 

anterior 
Augment 

Consignació 

definitiva 

155.60911 Adquisició mobiliari 

urbà 

6,00 75.000,00 75.006,00 

130.12003 Sous grup C1 295.961,38 7.646,16 303.607,54 

130.12100 Complement de 

destinació 

97.625,40 2.135,07 99.760,47 

130.12101 Complement específic 132.855,24 3.099,11 135.954,35 

130.12103 Indemnització per 

residència 

21.469,44 450,31 21.919,75 

TOTALS . . . 547.917,46 88.330,65 50.000,00 

 

2. Recursos amb què s’ha de finançar la modificació de crèdit: 

 
Mitjançant baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no compromeses: 
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Aplicació 

Pressupostària 
Descripció 

Consignació 

anterior 
Baixes 

Consignació 

definitiva 

432.46700 Al Consorci de 

Promoció turística 

75.000,00 75.000,00 0,00 

135.46101 CIM Servei prevenció i 

extinció d’incendis 

105.969,54 13.330,65 92.638,89 

TOTALS . . . 180.969,54 88.330,65 92.638,89 

 

SEGON. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta 
Corporació, amb anunci previ publicat en el BOIB, durant un termini de quinze dies 

hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que preveu l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Cas que no 

se’n presentin, s’entendrà aprovat definitivament. 

 
10.- EXPEDIENT NÚM. 07/2012 DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que hi ha tres 

partides noves: paper, baranes a via pública, i cotxe usat per a la brigada. Ja vàrem 

comprar dos cotxes usats i va costar més la reparació que el propi vehicle. Entenem que 

s’ha de comprar un cotxe nou. 

 

El Sr. batle diu que en tenim de nous per a la policia, per a la residència, i també tenen 

reparacions. 

 

Vista la memòria de la batlia proposant modificacions de crèdits dins del Pressupost de 

la Corporació. 

 

Vist que es considera que es tracta d’una despesa específica i determinada que no pot 

demorar-se fins l’exercici següent sense pertorbar els interessos municipals. 

 

Vist l’informe d’intervenció informant favorablement la proposta. 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de Comptes i Hisenda de dia 23 

d’abril de 2012. 

 
El Ple de l’Ajuntament, amb 6 vots a favor (CDM, PP, IB-Lliga, CxI), 2 vots en contra 

(PSIB-PSOE) i 4 abstencions (CxI, ExM), acorda: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient 07/2012 de crèdits extraordinàris en els 
següents termes: 

 

1. Partides del pressupost de despeses a què afecta l’expedient: 
 

Aplicació 

Pressupostària 
Descripció 

Consignació 

anterior 
Augment 

Consignació 

definitiva 

156.62404 Adquisició vehicle 0,00 3.000,00 3.000,00 
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Brigada 

230.62325 Maquinària, intal.lac 

tècn i utillatge S.Socials 

0,00 200,00 200,00 

155.61928 Altre inversió reposició 

vies públiques 

0,00 2.242,00 2.242,00 

TOTALS . . . 0,00 5.442,00 5.442,00 

 

 

2. Recursos amb què s’ha de finançar la modificació de crèdit: 

 
a) El romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de 2011. 

 

Romanent líquid de tresoreria 
Import € 

1. Romanent de tresoreria inicial afectat 464.804,25 

2. Romanent de tresoreria despeses generals 785.802,38 

3. Imports utilitzats per a altres expedients de modificació 634.796,97 

4. Romanent líquid de tresoreria afectat utilitzat a 

l’expedient 

0,00 

5. Romanent per a despeses generals utilitzat a l’expedient 5.442,00 

6. Romanent líquid de tresoreria afectat disponible 0,00 

7. Romanent per a despeses generals disponible 145.563,41 

 
SEGON. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta 
Corporació, amb anunci previ publicat en el BOIB, durant un termini de quinze dies 

hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 

reclamacions que preveu l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Cas que no 

se’n presentin, s’entendrà aprovat definitivament. 

 
11.- EXPEDIENT 08/2012 DE SUPLEMENT DE CRÈDITS 
 

El Sr. batle diu que es tracta de dotar crèdit a partides que no en tenien amb el romanent 

de tresoreria positiu. 

 

El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana si els 

35.000 euros de reforma plaça de toros és per a les llotges. 

 

El Sr. batle diu que és per a fer il.luminació. 

 

Vista la memòria de la batlia proposant modificacions de crèdits dins del Pressupost de 

la Corporació. 

 

Atès que es considera d’una despesa específica i determinada que no pot demorar-se 

fins l’exercici següent sense pertorbar els interessos municipals. 
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Vist l’informe d’intervenció informant favorablement la proposta. 

 

Vist l’informe favorable de la Comissió informativa de Comptes i Hisenda de dia 23 

d’abril de 2012. 

 

El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA, PSIB-PSOE i ExM) 

i 3 abstencions (CxI), acorda: 

 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient núm.08/2012, de suplement de crèdit, en els 

següents termes: 

 

1. Partides del pressupost de despeses a què afecta l’expedient: 
 

Aplicació 

Pressupostària 
Descripció 

Consignació 

anterior 
Augment 

Consignació 

definitiva 

173.62306 Ad. maquinària, instal 

Platjes 

13.200,00 31.200,00 44.400,00 

342.63212 Reforma poliesportiu 19.300,00 50.000,00 69.300,00 

322.48905 TC Ajuts estudis 

universitaris 

16.400,00 16.400,00 32.800,00 

935.63222 Reforma Plaça de Toros 21.000,00 35.000,00 47.000,00 

935.63205 Reforma antic PAC 12.000,00 6.000,00 27.000,00 

TOTALS . . . 81.900,00 138.600,00 220.500,00 

 

2. Recursos amb què s’ha de finançar la modificació de crèdit: 

 

El romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de 2011. 

 

Romanent líquid de tresoreria 
Import € 

1. Romanent de tresoreria inicial afectat 464.804,25 

2. Romanent de tresoreria despeses generals 785.802,38 

3. Imports utilitzats per a altres expedients de modificació 640.238,97 

4. Romanent líquid de tresoreria afectat utilitzat a 

l’expedient 

0,00 

5. Romanent per a despeses generals utilitzat a l’expedient 138.600,00 

6. Romanent líquid de tresoreria afectat disponible 0,00 

7. Romanent per a despeses generals disponible 6.963,41 

 

 

SEGON. Exposar al públic la seva aprovació inicial en el tauler d’anuncis d’aquesta 

Corporació, amb anunci previ publicat en el BOIB, durant un termini de quinze dies 

hàbils, durant els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
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reclamacions que preveu l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel que se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Cas que no 

se’n presentin, s’entendrà aprovat definitivament. 

 
12. - DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 
DE 2011 
 

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 2011, aprovada pel batle, mitjançant resolució registrada 

amb el núm. 114 de dia 18 d’abril de 2012. 

 

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

 

El Sr. batle diu que és positiu tenir un romanent de crèdit positiu. Hi ha partides que donen 

preocupació, hem de dur 1.228.000 euros a saldos de subtós cobrament. Hi ha persones 

dels nostre poble que ens està costant cobrar. L’Ajuntament està al corrent de pagaments. 

 

 

* MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 

El Sr. Jaume Payeras, regidor del grup municipal ExM, presenta la moció d’urgència 

que literalment diu: 

 

<<El sistema sanitari públic de l’estat espanyol, ha estat reconegut com un dels millors 

del món, fins arribar a un bon grau de satisfacció entre els usuaris. Els cost de la sanitat 

pública en termes econòmics de percentatges en relació al PIB, ens demostra que encara 

estem a la cua dels països que formen la UE ( l’Estat Espanyol es gastà el 2010 per 

habitant 1.298Euros, mentre que la mitjana europea és de 2.103 euros). 

 

Tot i així som tots conscients de la necessitat de millora la gestió del sistema sanitari per 

poder estalviar, però sense tenir que reduir prestacions ni instaura el copagamet. Hi ha 

marge de millora  en l’ús de tecnologia inapropiada, sobre la pràctica de  la medicina 

defensiva, amb duplicitats, falta de temps  per l’atenció adequada en atenció primària,  

amb reduir la medicalització excessiva, amb la  dispersió dels centres de compra que  

rompen amb l’economia d’escala .. Qualsevol racionalització dels serveis sanitaris ha de 

continuar garantit la igualtat d’accés, l’equitat i la qualitat del servei 

 

L’actual sistema sanitari  és un bon mecanisme de solidaritat i de redistribució. Ho 

paguem entre tots i totes per via dels impostos, qui més guanya més aporta, i tots i totes 

ens beneficiem de les prestacions quant les necessitam independentment de la renda 

econòmica 

 

Una de les característiques del nostre sistema sanitari és la creació de mecanismes de 

solidaritat intergeneracional amb les persones majors de 65 anys, més propenses a patir 

malaltie. Un exemple d’aquesta solidaritat intergeneracional és que les medicines 

receptades pels facultatius als jubilats fossin gratuïtes. 
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Aquesta solidaritat intergeneracional es pot veure trencada amb la proposta del 

Ministeri de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad   que instaura  que tots els jubilats i 

jubilades amb pensions contributives hauran de pagar per a la medicació. 

 

Per altre banda, la pujada del copagament farmacològic, que ja es venia pagant, d’un 

40% a un 50% a totes les rendes compreses entre els 22.000 i els 100.000 euros suposa 

penalitzar, una vegada més,  a la classe mitjana i a les persones que tenen una salut més 

vulnerable i necessiten de despesa farmacèutica de forma més habitual. 

 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament el següent acord: 

 

1.- L’Ajuntament de Muro rebutja l’acord del Govern de l’Estat que ha imposat el 

copagament dels productes farmacològics als jubilats i jubilades ja que són el sector de 

població que més requereix de l’atenció sanitària. I que afecte d’una forma especialment 

negativa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè tenim una pensió mitjana 

de 858 euros per davall de la mitjana de l’Estat Espanyol que són 940 euros 

 

2.- L’Ajuntament de Muro rebutja l’acord del Govern de l’Estat que ha pujat en un 10% 

el copagament farmacològic a totes les persones en rendes entre 22.000 i 100.000 euros 

ja perjudica a les famílies que tenen membres amb problemes de salut. 

 

3.- L’Ajuntament de Muro insta el Govern de l’Estat que modifiqui l’acord pres en 

Consell de Ministres de dia  20 d’abril i que recull el Real Decret- llei 16/2012, de 20 

d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut 

i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.>> 

 

El Sr. batle diu que creu que havien d’haver passat la moció per Comissió Informativa, 

és inoportú votar una cosa que no coneixem del tot. 

 

El Sr. Jaume Payeras diu que no ha tengut temps per a presentar-la per via ordinària. 

 

Es sotmet a votació la declaració de la urgència de la moció i s’obté el següent resultat: 

 

Vots a favor de la urgència: 6, corresponents als grups municipals CxI, PSIB-PSOE i 

ExM. 

Vots en contra de la urgència: 6, corresponents als grups municipals CDM, PP i IB-

LLIGA. 

 

Requerint la declaració d’urgència de la moció el vot favorable de la majoria absoluta 

de conformitat amb l’establert a l’article 82.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 

municipal i de règim local de les Illes Balears; al no haver aconseguit dita majoria 

absoluta, es rebutja la declaració de la urgència de la moció. 

 

El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que entenen que 

a un estat de benestar com l’estat espanyol les retallades no s’han de fer per aquests 

conceptes. 

 

13È.- PRECS I PREGUNTES. 
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El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que s’ha d’intentar fer 

qualque cosa amb els veïns de Sant Vicenç, pel tema del botellot. Els veïns estan 

queixosos. S’han d’establir uns límits i fer qualque cosa per a pal.liar aquestes efectes 

de cara a l’any que ve, com fer un pla de seguretat, posar banys portàtils, incrementar la 

seguretat,..  

 

El Sr. Juan Escalas, regidor del grup municipal PP, diu que el tema de policia es va 

cobrir suficientment, estàvem damunt ell. Es va comptar amb reforç de la Guàrdia Civil. 

 

El Sr. batle diu que se’n ha de prendre nota i si s’han d’incrementar efectius es farà. 

 

El Sr. Agustín Martínez, regidor del grup municipal CxI, diu que la policia va passar de 

dos a quatre efectius. Són pocs per la gent que ve. Es tendria que evitar les carreres de 

cotxes, la música dels cotxes, etc. No és gent de Muro. Hi ha solars plens de botelles de 

vidre, i això suposarà perill d’incendi. Encara hi ha vidres romputs al carrer. 

 

El Sr. Rafel Gelabert diu que varen presentar escrit al Registre demanant un informe 

jurídic sobre creació de places. 

 

El secretari diu que ha rebut l’escrit i farà l’informe.  

 

El Sr. Rafel Gelabert demana sobre el tema del parc infantil, tenir-lo un poc decent, i net 

de llosques. Demana que s’incrementi la informació de la pàgina web. Diu que no es 

publiquen a la pàgina web els acords de Ple i de Junta de Govern Local. 

 

El Sr. batle diu que no hi ha el retard d’actes de Junta que hi havia. Es penjarà a la web. 

 

El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE,  diu que els acords 

de Ple són d’obligat compliment. Es va aprovar moció d’urgència a la darrera sessió 

plenària i encara és l’hora que s’hagi d’enviar als comerços. S’ha de fer si es va aprovar. 

Envíau als comerços el que es va aprovar. 

 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que el Sr. Pere A. 

Amengual té raó. Es seguirà el procediment habitual. 

 

El Sr. Pere A. Amengual diu que a Capellans han posat productes reciclats amb 

brillantor i fa mal anar. Demana si s’ha aprovat en Junta de Govern la subvenció de 

l’AMPA del Col.legi del Convent. 

 

La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que al mes de 

maig s’aprovarà la de l’any passat. 

 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, demana quin criteri es segueix 

a l’hora de triar gent per a la brigada. 

 

El Sr. batle diu que es va agafar d’una selecció feta fa dos anys. 

 

El Sr. Jaume Payeras diu que quan baixes pel Carrer Major hi ha una senyal de trànsit 

amb un rètol a una alçada d’1,70 mts i és perillós. Referent al tema del metge del P.A.C. 
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diu que a una sessió plenària passada va demanar si es podia sol.licitar un canvi 

d’especialitat. S’ha fet qualque cosa? 

 

El Sr. Antoni Riutort, regidor del grup municipal PP, diu que de moment no s’ha pogut 

aconseguir. 

 

El Sr. Rafel Gelabert demana quina subvenció ha donat l’Ajuntament pel torneig de 

pàdel. 

 

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que l’Ajuntament ha pagat les 

pilotes. El torneig no l’ha organitzat l’Ajuntament, només ha col.laborat. La final es va 

fer a Can Picafort. 

 

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 

22’08 hores del dia 26 d’abril de 2012, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 

acta. 

 


