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

EL DIA TRENTA DE JUNY DE  DOS MIL CATORZE

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
Nadal Muñoz Llompart, regidor 
Antoni Serra Sastre, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Maria Perelló Cladera, regidora
Agustín Martínez Sánchez, regidor
Martí Siquier Sastre, regidor
Margalida Portells Sastre, regidora
Jaume Payeras Serra, regidor

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 30 de juny de 2014 es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió ordinària.

Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí,
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta la mateixa essent la mateixa
hora, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1R.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28.04.14,
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 27.05.14).  

L’acta de la sessió ordinària de 28 d’abril de 2014 s’aprova per unanimitat.

L’acta  de  la  sessió  extraordinària  i  urgent  de  27  de  maig  de  2014  s’aprova  per
unanimitat.

2N.-  RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA 27/2007.

Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres
de 26 de maig de 2014:

FETS
 

 a)  En  data  10  de  desembre  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 4, del terme municipal  de Muro, consistent en canvi de coberta  de
magatzem agrícola d’uns 65 m² amb augment de volum d’1,5 m d’alçada; realitzada
sense llicència municipal d’obres. En l’esmentada acta es constata que els propietaris de
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la  parcel·la  són  el  Sr.  Sebastián  Gelabert  Vidal,  amb  DNI  41.314.960-Z,  i  la  Sra.
Carmen Busquets París, amb DNI 43.002.882-N.

b) Mitjançant Decret de Batlia de data 11 de novembre 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)  En  data  1  de  febrer  de  2012  els  interessats  presentaren  escrit  de  sol·licitud
d’ampliació del termini de dos mesos per a sol·licitar llicència de legalització de les
obres. Li fou concedida dita ampliació per un mes.

d) En data 22 de març de 2012 la Sra. Carmen Busquets sol·licità una nova ampliació
del termini perquè no havia pogut reunir tota la documentació que necessitava.  Dita
sol·licitud fou desestimada per no complir amb les condicions de l’article 49.1 de la Llei
30/1992.

e) En data 17 de juliol de 2012 la Sra. Carmen Busquets presenta un nou escrit en el que
manifesta que s’està tramitant davant el Consell Insular de Mallorca declaració d’interès
general per a la legalització de les obres. L’expedient quedà en suspens a l’espera de
resolució del CIM.

d) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 18 de gener de 2012 valora
les obres en 14.015,72 euros.

e)  En  data  9  d`abril  de  2.013,  mitjançant  Decret  de  Batlia.  S`iniciava  l`expedient
sancionador

f) en data 7 de juny de 2.013 l`interessada va presentar escrit demanant ampliació de
termini per legalitzar les obres objecte de l`expedient.

g) en data 24 de setembre de 2.013 es  va notificar els interessats el canvi d`instructor.

h) En data 4 de novembre de 2.013 es va dictar proposta de resolució del expedient
sancionador amb imposició d’una sanció del 75% del valor de les obres. La proposta de
resolució va ser notificada els interessats en dat 15 de novembre de 2.013.

i) En data 20 de gener de 2014 el zelador municipal va comunicar que els interessats
havien iniciat els tràmits per obtenir la llicencia d’obres.

j) En  data  31  de  gener  de  2014  la  Comissió  d’obres  municipal  adoptar  la
resolució  de  paralitzar  l’expedient  sancionador  fins  que  no  es  resolgui
damunt la llicencia d’obres i poder actuar desprès en conseqüència aplicant
el percentatge corresponent si les obres es poden legalitzar.

k) La Junta de Govern Local, en sessió ordinari de data 14 d’abril de 2014, acordar
atorgar la llicencia a les obres objecte del present expedient.
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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 46.1  de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats
amb multa del 5% del valor de l’obra executada els qui procedeixin a la legalització
de la infracció en el  termini fixat per l’Administració.

d. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 18 de gener de 2012, es valoren les
obres realitzades,  que ascendeixen a 14.015,72 euros. En conseqüència, la sanció
aplicable és una multa del 5% de 14.015,72 euros, és a dir, 700,78 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.

g. Es  dóna  la  facultat  a  cada  un  dels  responsables  que  puguin  reconèixer
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11
de Decret 14/1994.

Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19icle
13 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  amb  caràcter  solidari   el  Sr.  Sebastián  Gelabert  Vidal,  amb  DNI
41.314.960-Z, i la Sra. Carmen Busquets París, amb DNI 43.002.882-N, en qualitat
de propietaris/promotors, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada
de greu, havent procedit a la seva legalització, i consistent en canvi de coberta de
magatzem agrícola d’uns 65 m² amb augment de volum d’1,5 m d’alçada; sense
llicència municipal d’obres, a la parcel·la 196 del polígon 4 del terme municipal de
Muro, la sanció de multa de 700,78 euros.

2) El  pagament  de  la  multa  esmentada  s’haurà  de  fer  mitjançant  liquidació  que  es
recollirà  a  les  oficines  de  l`Ajuntament  de  Muro  en  el  termini  de  30  DIES,
comptador des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest

3



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) Notificar la present resolució als interessats.

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

1.-  Imposar  amb  caràcter  solidari   el  Sr.  Sebastián  Gelabert  Vidal,  amb  DNI
41.314.960-Z, i la Sra. Carmen Busquets París, amb DNI 43.002.882-N, en qualitat de
propietaris/promotors,  com  a  responsable  d’una  infracció  urbanística  qualificada  de
greu,  havent  procedit  a  la  seva  legalització,  i  consistent  en  canvi  de  coberta  de
magatzem  agrícola  d’uns  65  m²  amb  augment  de  volum  d’1,5  m  d’alçada;  sense
llicència municipal  d’obres, a la parcel·la 196 del polígon 4 del terme municipal de
Muro, la sanció de multa de 700,78 euros.

2.-  El  pagament  de  la  multa  esmentada  s’haurà  de  fer  mitjançant  liquidació  que es
recollirà a les oficines 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.- 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.

3R.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 29/2007.

Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres
de 26 de  maig de 2014:
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FETS
 

 a)  En  data  11  de  desembre  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
296 del Polígon 10 del terme municipal de Muro, consistent en canvi de forjat pla d’uns
27 m2 a cotxeria existent i tancament amb paret de l’accés a l’esmentada cotxeria d’uns
6 m2 eliminant les portes existents, sense llicència municipal d’obres. A l’esmentada
acta es constata que el propietari de l’immoble és el Sr. Francisco Teixeira Reina, amb
DNI núm. 43.043.977-Y.

b) Mitjançant Decret de Batlia de data 29 de gener  de 2008 es va iniciar l’expedient de
restabliment de la legalitat urbanística i l`expedient sancionador, a la vegada es requeria
que es sol·licités la corresponent llicència per a legalitzar les obres.

c)  Mitjançant Decret de Batlia  de data 8 de gener de 2.014 es va declarar la caducitat i,
en  conseqüència,  procedir  a  l’arxiu  del  procediment  sancionador   per  infracció
urbanística  iniciat  mitjançant  Decret  de  Batlia  de  29  de  gener  de  2008  i  s’acorda
reiniciar l’expedient sancionador: Decret que es va notificar a l’interessat en data  30 de
gener de 2014.

d) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 6 de març de 2008 valora les
obres en 1.711, 34 euros.

e) Els interessats no han procedit a legalitzar les obres ni han formulat al·legacions a
l`incoació del expedient sancionador.

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
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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 6 de març de 2008, es valoren les
obres  realitzades,  que ascendeixen a  1.711,34 euros.  En conseqüència,  la  sanció
aplicable és una multa del 75% de 1.711, 34 euros, és a dir, 1.283,50 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.

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 és el Sr.
Batle.

h. Es  dóna  la  facultat  a  cada  un  dels  responsables  que  puguin  reconèixer
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11
de Decret 14/1994.

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  el   Sr.  FRANCISCO  TEIXEIRA  REINA  amb  DNI  43.043.977-Y,  en
qualitat  de  propietari/promotor,  com  a  responsable  d’una  infracció  urbanística
qualificada de greu, consistent en canvi de forjat pla d’uns 27 m2 a cotxeria existent
i tancament amb paret de l’accés a l’esmentada cotxeria d’uns 6 m2 eliminant les
portes existents, sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 296 del polígon 10
del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 1.283,50 euros.

2) El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació
que es recollirà a les oficines 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.
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3) Ordenar  el Sr. FRANCISCO TEIXEIRA REINA amb DNI 43.043.977-Y,
en qualitat de propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de
les obres realitzades sense llicència i no legalitzades consistent en canvi de forjat pla
d’uns 27 m2 a cotxeria  existent  i tancament  amb paret de l’accés a l’esmentada
cotxeria d’uns 6 m2 eliminant les portes existents, sense llicència municipal d’obres,
a la parcel·la 296 del polígon 10 del terme municipal de Muro; així com impedir
definitivament  els  usos  a  què  donessin  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.

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

1.-  Imposar  el   Sr.  FRANCISCO  TEIXEIRA  REINA  amb  DNI  43.043.977-Y,  en
qualitat  de  propietari/promotor,  com  a  responsable  d’una  infracció  urbanística
qualificada de greu, consistent en canvi de forjat pla d’uns 27 m2 a cotxeria existent i
tancament amb paret de l’accés a l’esmentada cotxeria d’uns 6 m2 eliminant les portes
existents, sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 296 del polígon 10 del terme
municipal de Muro, la sanció de multa de 1.283,50 euros.

2.-  El  pagament  de  la  multa  esmentada  s’haurà  de  fer  mitjançant  liquidació  que es
recollirà a les oficines 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   el  Sr.  FRANCISCO  TEIXEIRA  REINA  amb  DNI  43.043.977-Y,  en
qualitat de propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres
realitzades sense llicència i no legalitzades consistent en canvi de forjat pla d’uns 27 m2
a cotxeria existent i tancament amb paret de l’accés a l’esmentada cotxeria d’uns 6 m2
eliminant les portes existents, sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 296 del
polígon 10 del terme municipal de Muro; així com impedir definitivament els usos a
què donessin lloc; tot això a costa de la persona interessada.
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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  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.- RESOLUCIO D’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 22/2012.

Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres
de 12 de maig de 2014:

FETS
 

 a) En data 7 de juny de  2012 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció
d’obres per l’existència  d’una presumpta infracció urbanística a la parcel·la  925  del
polígon  4,  del  terme  municipal  de  Muro,  consistent  en  construcció  d`unes  porxades
adossades  a  l`edificació  existent  d`uns  52  m2;  realitzades  sense  llicència  municipal
d’obres.  En l’esmentada  acta  es  constata  que  el  propietari  de la  parcel·la  es  la  Sra.
FRANCISCA CLOQUELL RAMIS   amb DNI 42.973.374-J. A l’acta es constata que
les obres estan acabades fa uns 2 anys.

b) Les obres exposades estan subjectes a llicència municipal prèvia, d’acord amb el que
disposa l’article 2 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística; i la
norma 1.2.02 del Pla General d’Ordenació Urbana de Muro (BOIB núm. 91, de 28 de
juny de 2003).

c) Mitjançant Decret de Batlia de data 6 de novembre de 2013 s’iniciava l’expedient de
restabliment de la legalitat urbanística i l`expedient sancionador, a la vegada es requeria
que es sol·licités la corresponent llicència per a legalitzar les obres. 
L`inici d`ambdós expedients es va notificar al interessat en data  21 de novembre de
2.013. 
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d) Els interessats  formularen al·legacions el  inici  d’ambdós expedients en data 5 de
desembre de 2.013.

e)  Com  a  conseqüència  de  les  al·legacions  presentades  per  l’interessat,  el  zelador
municipal va emetre nou informe en data 11 de març de 2014, on modificant l’acta
inicial  va  descriure  l’  infracció  comesa  de  la  següent  manera:  “construcció  d’una
porxada adossada a l’edificació existent d’uns 9 M2 i reteulat d’ una porxada existent
adossada a l’edificació d’ uns 43 M2”.

f)  L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 14 de març de 2014 valora
les obres en 3.452,60 euros

g) Els interessats no han procedit a legalitzar les obres.

h) L’ instructor de l’expedient va dictar proposta de resolució, en data 17 de març de
2014, que va ser notificada a l’interessada en data 20 de març de 2.014, sense que se
hagin presentat al·legacions a la mateixa.

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.
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e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 14 de març de 2014, es valoren les
obres  realitzades,  que ascendeixen a  3.452,60 euros.  En conseqüència,  la  sanció
aplicable és una multa del 75% de 3.452,60 euros, és a dir, 2.589,45 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.

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 és el Sr.
Batle.

h. Es  dóna  la  facultat  a  cada  un  dels  responsables  que  puguin  reconèixer
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11
de Decret 14/1994.

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. FRANCISCA CLOQUELL RAMIS  amb DNI 42.973.374-J, en
qualitat  de  propietari/promotora,  com  a  responsable  d’una  infracció  urbanística
qualificada  de  greu,  “construcció  d’una  porxada  adossada  a  l’edificació  existent
d’uns 9 M2 i reteulat d’ una porxada existent adossada a l’edificació d’ uns 43 M2”,
sense  llicència  municipal  d’obres,  a  la  parcel·la  925  del  polígon  4  del  terme
municipal de Muro, la sanció de multa de 2.589,45 euros.

2) El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació
que es recollirà a les oficines 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   a  la   Sra.  FRANCISCA  CLOQUELL  RAMIS   amb  DNI
42.973.374-J, en qualitat  de propietari/promotora,  la demolició i  restitució al  seu
estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en
construcció d’una porxada adossada a l’edificació existent d’uns 9 M2 i reteulat d’
una porxada existent adossada a l’edificació d’ uns 43 M2; a la parcel·la 925 del
polígon 4, del terme municipal de Muro; així com impedir definitivament els usos a
què donessin lloc; tot això a costa de la persona interessada.
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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 ’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-lo els interessats.

Sotmès a votació l`esmenat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda:

1.- Imposar a la  Sra. FRANCISCA CLOQUELL RAMIS  amb DNI 42.973.374-J, en
qualitat  de  propietari/promotora,  com  a  responsable  d’una  infracció  urbanística
qualificada de greu, “construcció d’una porxada adossada a l’edificació existent d’uns 9
M2 i  reteulat  d’ una porxada existent  adossada a l’edificació d’ uns 43 M2”,  sense
llicència municipal  d’obres, a la parcel·la 925 del polígon 4 del terme municipal de
Muro, la sanció de multa de 2.589,45 euros.

2.-  El  pagament  de  la  multa  esmentada  s’haurà  de  fer  mitjançant  liquidació  que es
recollirà a les oficines 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  a la  Sra. FRANCISCA CLOQUELL RAMIS  amb DNI 42.973.374-J, en
qualitat  de propietari/promotora,  la demolició i  restitució al  seu estat  anterior  de les
obres  realitzades  sense  llicència  i  no  legalitzades  consistents  en  construcció  d’una
porxada adossada a l’edificació existent d’uns 9 M2 i reteulat d’ una porxada existent
adossada  a  l’edificació  d’  uns  43  M2;  a  la  parcel·la  925  del  polígon  4,  del  terme
municipal de Muro; així com impedir definitivament els usos a què donessin 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.
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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 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 15/2007.

Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres
de 23 de  juny de 2014:

FETS
 

a) En data 16 d’agost de 2007 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció
d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística al carrer Notari Rafel
Socies, s/núm., de Muro, consistent en ampliació del soterrani en uns 80 m², sense
ajustar-se a la llicència urbanística 262/06 i incomplint la reculada mínima amb els
veïns. En l’esmentada acta es constata que els propietaris de la parcel·la són el Sr.
Jaume  Riutort  Tugores,  amb  DNI  78.207.013-K  i  la  Sra.  Maria  Emma  Riutort
Tugores, amb DNI 78.211.629-Z.

b) Mitjançant Providència de Batlia, de data 21 de setembre de 2007, s’assenyalava als
interessats,  d’acord  amb  el  que  disposa  l’art.  61.2  de  la  Llei  10/1990,  de  23
d’octubre,  de  Disciplina  Urbanística,  la  manca  de  concordança  entre  les  obres
executades i la llicència concedida.

c) Com a resposta a la Providència, el Sr. Jaume Riutort Tugores presenta escrit de 5
d’octubre de 2007 en el  que manifesta  que no ha fet  res  il·legal  i  que les  obres
executades s’ajusten a la normativa del planejament que fou aprovada en aquell any.

d) En data 26 d’octubre de 2007 el zelador municipal realitza una visita d’inspecció de
les obres juntament amb el titular.  En l’esmentada visita el zelador explica al Sr.
Riutort en quins punts les obres no s’ajusten a la llicència.

e) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 18 de gener de 2012 valora
les obres en 28.000 €.

f) Mitjançant Decret de 22 de febrer de 2012 s’incoa expedient sancionador contra Sr.
Jaume  Riutort  Tugores,  amb  DNI  78.207.013-K  i  la  Sra.  Maria  Emma  Riutort
Tugores,  amb  DNI  78.211.629-Z,  en  qualitat  de  propietaris/promotors  i  com  a
responsables de la infracció, per la realització d’obres sense llicència.
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g) Els  interessats  no  han  presentat  escrit  d’al·legacions  contra  la  incoació  de
l’expedient sancionador.

h) En data 27 de Juny de 2.012 l`instructor de l`expedient va formular  proposta de
resolució que es va notificar els interessats en data 5 i 7 de Juliol de 2.012

i) En data 7 d`agost de 2012 els interessats varen sol·licitar llicencia   per legalitza  les
obres objecte del present expedient. La llicencia d`obres va ser atorgada per acord
de la Junta de Govern  de data 25 de novembre de 2.013.

j) En  cap  moment  de  la  tramitació  del  expedient  sancionador   es  va  decretar  la
suspensió  del  mateix  com a  conseqüència  de la  sol·licitud  per  l`interessat  de la
llicencia d`obres. 

k) Mitjançant Decret de Batlia, de data 15 de gener de 2014, es declarar la caducitat del
expedient  sancionador iniciat  mitjançant  decret  de batlia  de data  22 de febrer  de
2012, i es va reiniciar l’expedient sancionador el Sr. Jaume Riutort Tugores, amb
DNI 78.207.013-K i la Sra. Maria Emma Riutort Tugores, amb DNI 78.211.629-Z en
qualitat de propietaris/promotor, de conformitat amb l’article 72 de la Llei 10/1990,
de  23  d’octubre,  de  Disciplina  Urbanística  i  l’article  8  del  Decret  14/1994,  per
estimar haver comès la infracció urbanística següent: “en ampliació del soterrani en
uns 80 m², sense ajustar-se a la llicència urbanística 262/06 i incomplint la reculada
mínima  amb els  veïns,  al  carrer  Notari  Rafel  Fornés  s/n  del  terme municipal  de
Muro”,  obres  inicialment  executades  sense  llicencia  d’obres  i  posteriorment
legalitzades.

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 46.1 de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats amb
multa del 5% del valor de l’obra executada els qui procedeixin a la legalització de la
infracció en el termini fixat per l’Administració.

d. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 6 de març de 2013, es valoren les
obres  realitzades,  que  ascendeixen  a  28.000  euros.  En  conseqüència,  la  sanció
aplicable és una multa del 5% de 28.000 euros, és a dir, 1.400 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.
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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 és el Sr.
Batle.

g. Es  dóna  la  facultat  a  cada  un  dels  responsables  que  puguin  reconèixer
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11
de Decret 14/1994.

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  35  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, amb caràcter solidari, el Sr. Jaume Riutort Tugores, amb DNI 78.207.013-K
i  la  Sra.  Maria  Emma  Riutort  Tugores,  amb  DNI  78.211.629-Z  en  qualitat  de
propietaris/promotors, per estimar haver comès la infracció urbanística qualificada de
greu  consistent:  “en  ampliació  del  soterrani  en  uns  80  m²,  sense  ajustar-se  a  la
llicència urbanística 262/06 i incomplint la reculada mínima amb els veïns, al carrer
Notari Rafel Fornés s/n del terme municipal de Muro”, obres inicialment executades
sense  llicencia  d’obres  i  posteriorment  legalitzades,  la  sanció  de  multa  de  1.400
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) Notificar la present resolució als interessats.

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

1.- Imposar, amb caràcter solidari, el Sr. Jaume Riutort Tugores, amb DNI 78.207.013-K
i  la  Sra.  Maria  Emma  Riutort  Tugores,  amb  DNI  78.211.629-Z  en  qualitat  de
propietaris/promotors,  per estimar haver comès la infracció urbanística qualificada de
greu consistent: “en ampliació del soterrani en uns 80 m², sense ajustar-se a la llicència
urbanística 262/06 i incomplint la reculada mínima amb els veïns, al carrer Notari Rafel
Fornés s/n del terme municipal de Muro”, obres inicialment executades sense llicencia
d’obres i posteriorment legalitzades, la sanció de multa de 1.400 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
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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.- 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 20/2011.

Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres
de 23 de  juny de 2014:

FETS
 

a)  En  data  11  de  novembre  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
712 del polígon 9, del terme municipal de Muro, consistent en tancament amb parets
d’un porxo existent d’uns 20 m² convertint-lo en una caseta d’eines,  formació d’una
solera de formigó d’uns 45 m² adossada a la caseta d’eines i col·locació a sobre de 6
columnes  de  30  x  30  cm amb  tres  bigues  pretensades  sobre  elles;  realitzada  sense
llicència municipal d’obres. S’ha comprovat que la propietària i promotora de les obres
es la Sra. Maria Jose Chia Rodriguez, amb DNI: 43.048.652-N.

b)  Mitjançant  Decret  de Batlia  de data  5 d`agost  de 2013 s’iniciava  l’expedient  de
restabliment de la legalitat urbanística i l`expedient sancionador, a la vegada es requeria
que es sol·licités la corresponent llicència per a legalitzar les obres. 

c) l`inici d`ambdós expedients es va notificar al interessat en data  20 d’agost de 2.013. 

d) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 21 de març de 2013 valora les
obres en  6.333,81 euros.

e)En  data  10  d’octubre  de  2013 l’interessada  presentar  instancia,  registre  d’entrada
2413, sol·licitant la legalització de les obres.
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f) La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 28 d’abril de 2014,  declarar la
caducitat i l’arxiu de la llicencia d’obres , exp 147/2013, sol·licitada per l’interessada al
objecte de legalitzar les obres.

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 25 de setembre de 2013, es valoren
les obres realitzades, que ascendeixen a 6.333,81 euros. En conseqüència, la sanció
aplicable és una multa del 75% de 6.333,81 euros, és a dir,  4.750,35 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.

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 és el Sr.
Batle.
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h. Es  dóna  la  facultat  a  cada  un  dels  responsables  que  puguin  reconèixer
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11
de Decret 14/1994.

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. Maria Jose Chia Rodriguez, amb DNI: 43.048.652-N, en qualitat
de propietaria/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada
de  greu,  consistent  en  tancament  amb  parets  d’un  porxo  existent  d’uns  20  m²
convertint-lo en una caseta d’eines, formació d’una solera de formigó d’uns 45 m²
adossada a la caseta d’eines i col·locació a sobre de 6 columnes de 30 x 30 cm amb
tres bigues pretensades sobre elles, sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la
740 (antiga parcel·la 712-segregació)  del polígon 9 del terme municipal de Muro, la
sanció de multa de  4.750,35 euros.

2) El  pagament  de  la  multa  esmentada  s’haurà  de  fer  mitjançant  liquidació  que  es
recollirà  a  les  oficines  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  a la Sra. Maria Jose Chia Rodriguez, amb DNI: 43.048.652-N, en qualitat
de propietari/promotor,  la demolició i restitució al seu estat  anterior de les obres
realitzades sense llicència i no legalitzades consistent en tancament amb parets d’un
porxo existent  d’uns  20  m²  convertint-lo  en  una  caseta  d’eines,  formació  d’una
solera de formigó d’uns 45 m² adossada a la caseta d’eines i col·locació a sobre de 6
columnes de 30 x 30 cm amb tres bigues pretensades sobre elles; a la parcel·la 740
(antiga parcel·la 712-segregació)  del polígon 9 del terme municipal de Muro; així
com impedir  definitivament  els  usos a  què donessin 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.
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6) Procedir a inscriure aquesta resolució al Registre de la Propietat nº 1 de Inca, de
conformitat al que disposa l’article 51-c del RDL 2/2008, de text refós de la Llei del
Sol, modificat per la Llei 8/2013, de data 26 de Juny de 2013.

7) Notificar la present resolució als interessats.

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

1.- Imposar a la Sra. Maria Jose Chia Rodriguez, amb DNI: 43.048.652-N, en qualitat
de propietaria/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada
de  greu,  consistent  en  tancament  amb  parets  d’un  porxo  existent  d’uns  20  m²
convertint-lo en una caseta d’eines, formació d’una solera de formigó d’uns 45 m²
adossada a la caseta d’eines i col·locació a sobre de 6 columnes de 30 x 30 cm amb
tres bigues pretensades sobre elles, sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la
740 (antiga parcel·la 712-segregació)  del polígon 9 del terme municipal de Muro, la
sanció de multa de  4.750,35 euros.

2.-  El  pagament  de  la  multa  esmentada  s’haurà  de  fer  mitjançant  liquidació  que es
recollirà a les oficines 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  a la Sra. Maria Jose Chia Rodriguez, amb DNI: 43.048.652-N, en qualitat
de propietari/promotor,  la demolició  i  restitució  al  seu estat  anterior  de les obres
realitzades sense llicència i no legalitzades consistent en tancament amb parets d’un
porxo existent d’uns 20 m² convertint-lo en una caseta d’eines, formació d’una solera
de  formigó  d’uns  45  m²  adossada  a  la  caseta  d’eines  i  col·locació  a  sobre  de 6
columnes de 30 x 30 cm amb tres bigues pretensades sobre elles; a la parcel·la 740
(antiga parcel·la 712-segregació)  del polígon 9 del terme municipal de Muro; així
com impedir  definitivament  els  usos  a  què  donessin  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.
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6.-  Procedir a inscriure aquesta resolució al Registre de la Propietat nº 1 de Inca, de
conformitat al que disposa l’article 51-c del RDL 2/2008, de text refós de la Llei del
Sol, modificat per la Llei 8/2013, de data 26 de Juny de 2013.

7.- 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.

7È.-  RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 2/2013.

Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres
de 23 de  juny de 2014:

FETS
 

a) En data 23 d’abril de 2013 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció
d’obres  per  l’existència  d’una  presumpta  infracció  urbanística  a  la  parcel·la  203 del
polígon 5, del terme municipal de Muro, consistent en la construcció d’un tancament
d’uns 190 metres lineals sense complir la norma 5.1.07 de la reculada mínima al camí,
realitzada  sense  llicència  municipal  d’obres.  En  l’esmentada  acta  es  constata  que  el
propietari de la parcel·la és el Sr. Guiomar Puget i Juan, amb DNI 41.460.128-Y, i el
constructor és el Sr. Antonio Font Gual, amb DNI 37.337.661-J.

b) Mitjançant Decret de Batlia de data 07 de maig de 2013 s’iniciava l’expedient de
restabliment de la legalitat urbanística i es requeria que es sol·licités la corresponent
llicència per a legalitzar les obres. 

c) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 26 de juny de 2013 valora les
obres en 5.495,33 euros.

d) Atès que l`interessat presenta escrit d`al·legacions on manifestà que el constructor Sr.
Antonio  Font  Gual  no  intervingué  en  l`execució  de  les  obres.  Atès  L`informe  del
zelador municipal de data 5 d`agost de 2.013, procedeix incoar expedient sancionador
únicament contra EL Sr. Guiomar Puget i Juan com propietari/promotor de les obres

e)  Mitjançant  decret  de  Batlia  de  data  21  d’agost  de  2013  se  incoa  l’expedient
sancionador  al Sr. Guiomar Puget i Joan, decret notificat el 19 de setembre de 2.013.

f)  L’ interessat no ha procedit a la legalització de les obres ni ha presentat al·legacions
a l’incoació de l’expedient sancionador.
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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 25 de setembre de 2013, es valoren
les obres realitzades, que ascendeixen a 5.495,33 euros. En conseqüència, la sanció
aplicable és una multa del 75% de  5.495,33 euros, és a dir,  4.121,50 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.

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 és el Sr.
Batle.

i. Es  dóna  la  facultat  a  cada  un  dels  responsables  que  puguin  reconèixer
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11
de Decret 14/1994.
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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    el  Sr.  Guiomar  Puget  i  Juan,  amb DNI 41.460.128-Y,  en  qualitat  de
propietari/promotor,  com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de
greu,  consistent  en   construcció  d’un  tancament  d’uns  190 metres  lineals  sense
complir la norma 5.1.07 de la reculada mínima al camí, realitzada sense llicència
municipal d’obres, a la parcel·la 203 del polígon 5 del terme municipal de Muro, la
sanció de multa de  4.121,50 euros.

2) El  pagament  de  la  multa  esmentada  s’haurà  de  fer  mitjançant  liquidació  que  es
recollirà  a  les  oficines  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   el  Sr.  Guiomar  Puget  i  Juan,  amb  DNI  41.460.128-Y,  en  qualitat  de
propietari/promotor,  la  demolició  i  restitució  al  seu  estat  anterior  de  les  obres
realitzades  sense  llicència  i  no  legalitzades  consistents  en   construcció  d’un
tancament d’uns 190 metres lineals sense complir la norma 5.1.07 de la reculada
mínima al camí,  a la parcel·la 203 del polígon 5 del terme municipal de Muro; així
com impedir  definitivament  els  usos a  què donessin 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) Procedir a inscriure aquesta resolució al Registre de la Propietat nº 1 de Inca, de
conformitat al que disposa l’article 51-c del RDL 2/2008, de text refós de la Llei del
Sol, modificat per la Llei 8/2013, de data 26 de Juny de 2013.

7) Notificar la present resolució als interessats.

Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda:
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1.-  Imposar    el  Sr.  Guiomar  Puget  i  Juan,  amb DNI 41.460.128-Y,  en qualitat  de
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu,
consistent en  construcció d’un tancament d’uns 190 metres lineals sense complir  la
norma  5.1.07  de  la  reculada  mínima  al  camí,  realitzada  sense  llicència  municipal
d’obres, a la parcel·la 203 del polígon 5 del terme municipal de Muro, la sanció de
multa de  4.121,50 euros.

2.-  El  pagament  de  la  multa  esmentada  s’haurà  de  fer  mitjançant  liquidació  que es
recollirà a les oficines 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   el  Sr.  Guiomar  Puget  i  Juan,  amb  DNI  41.460.128-Y,  en  qualitat  de
propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades
sense llicència i no legalitzades consistents en  construcció d’un tancament d’uns 190
metres  lineals  sense  complir  la  norma 5.1.07  de  la  reculada  mínima  al  camí,   a  la
parcel·la  203  del  polígon  5  del  terme  municipal  de  Muro;  així  com  impedir
definitivament els usos a què donessin 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.- Procedir a inscriure aquesta resolució al Registre de la Propietat nº 1 de Inca, de
conformitat al que disposa l’article 51-c del RDL 2/2008, de text refós de la Llei del
Sol, modificat per la Llei 8/2013, de data 26 de Juny de 2013.

7.- 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,
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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.

8È.- PROPOSTA DEL GRUP SOCIALISTA RELATIVA A CONVOCATÒRIA DE
REFERÈNDUM PER A DETERMINAR LA FORMA POLÍTICA DE L’ESTAT. 

El  Sr.  Martí  Siquier,  regidor  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  dóna  compte  de  la
proposta que literalment diu:

<<LA  CONVOCATÒRIA  D'UN  REFÈNDUM  PER  A  DETERMINAR  LA  FORMA
POLÍTICA DE L'ESTAT

L’ abdicació del rei Joan Carles I ha situat en el centre del debat social la qüestió del
model d’estat, un debat on el partit socialista no en pot defugir, no sols per tractar-se
del  principal  referent  de l’esquerra  al  conjunt  de l’estat,  sinó  també pels  orígens i
tradició republicana del nostre partit.
La monarquia és la forma política que va preveure la dictadura per a succeir el general
Franco a la Ley de Sucesión de la Jefatura de Estado de 1947. Més concretament,
Joan Carles de Borbó va ser nomenat  hereu del  dictador per la  Ley Orgánica del
Estado 1/1967 de 10 de gener.
Posteriorment,  en el procés constituent de la Transició es va portar a terme sense
encarar  el  debat  entre  monarquia  o  república  i  enmig  d'un  clima  de  por  per  la
proximitat de la dictadura i l’amenaça militar.
República i Democràcia han estat sinònims a Espanya durant la major part de la seva
història contemporània, estant per tant, el sentiment republicà plenament inserit dins la
idea d’estat i  de democràcia que tenim els socialistes,  així  es va entendre des del
Partit Socialista fins que els anys 70 del segle passat va ser possible arribar a un ampli
consens entre les  forces  polítiques espanyoles,  i  aprovar  així  una Constitució  que
representà un avanç històric en la implantació de la Democràcia, de l’estat de dret,
d’un règim de llibertats, de drets civils i de drets socials. 
Si bé és cert que la monarquia es va aprovar per referèndum dins la Constitució de
1978,  aquesta es presentà com un bloc  i  sense destriar-se d’altres punts com les
llibertats fonamentals o el dret d’autonomia de les nacionalitats i regions. Els ciutadans
espanyols  no  varen  poder  decidir  llavors,  i  no  han  pogut  fer-ho  encara,  si  volien
continuar, o no, amb un rei com a cap d'Estat tal i com es va fer en altres països, per
exemple Itàlia al 1946.
Han passat  més de 30 anys i  podem dir  que vivim en una democràcia plenament
consolidada.  La  societat  espanyola  demana  canvi  en  el  sistema  institucional,  una
exigència  que  ha  augmentat  en  el  marc  d’una  crisi  econòmica  i  social  de  greus
conseqüències, que també s’ha convertit en una crisi de credibilitat de les Institucions,
inclosa la Corona,  i  que exigeix  que des de la política siguem capaços de tenir  la
valentia de proposar reformes institucionals de calat que signifiquin un aprofundiment
democràtic.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Muro adopta el següent ACORD:

1.- El Plenari de l'ajuntament de Muro considera imprescindible plantejar una reforma
constitucional que actualitzi el marc de convivència a la realitat actual, des del diàleg i
l’acord validat per un referèndum, en els termes prevists pel títol X de la Constitució
Espanyola, que legitimi novament les nostres normes bàsiques de convivència, en el
marc d'un nou pacte constitucional.>>

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que el que s’hauria de fer es
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proposar una reforma de la Constitució. Votarem en contra de la proposta.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que el que
demanen és una reforma de la Constitució.

El Sr. Rafel Gelabert,  portaveu del grup municipal CxI, diu que s’abstendrà. És una
votació personal i cadascú tendrà la seva decisió.

Es dóna compte del dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Administració i
Personal de data 23 de juny de 2014, amb 2 vots a favor, dels grups municipals PSIB-
PSOE i  ExM;  1  vot  en  contra  del  grup  municipal  PP;  i  4  abstencions  dels  grups
municipals CDM, CxI i IB-LLIGA.

El Ple de l’Ajuntament, amb 3 vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE i ExM, 6
vots en contra dels grups municipals CDM i PP, i 4 abstencions dels grups municipals
CxI i IB-LLIGA, rebutja la proposta del grup municipal PSIB-PSOE.

9È.- PROPOSTA DEL GRUP SOCIALISTA SOBRE URGÈNCIA DE DIÀLEG
PER REDREÇAR EL CONFLICTE EDUCATIU A LES ILLES BALEARS.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la
proposta que literalment diu:

<<URGÈNCIA DE DIÀLEG PER REDREÇAR EL CONFLICTE EDUCATIU A 
LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La gestió del sistema educatiu de les Illes Balears per part del Partit Popular aquesta
legislatura s’ha caracteritzat per la imposició de la ideologia del partit governant per
sobre  de  qualsevol  altra  consideració  de  caire  pedagògic  o  professional,  amb
constants atacs  a l’escola  pública,  a  la  llengua  pròpia  i  als  docents,  i  amb retalls
pressupostaris indiscriminats que han afectat la part de l’alumnat més vulnerable. 

També s’ha caracteritzat per una manera de fer les coses on ha primat la prepotència,
l’autoritarisme,  la  precipitació  en  la  presa  de  decisions,  la  incompetència  en  la
tramitació administrativa, els fets consumats en matèria de normativa i la manca de
diàleg generalitzada, tant amb l’oposició com també amb la comunitat educativa en el
seu conjunt. 

Tot  això  ha desembocat  en  un  conflicte  sense  precedents  en  la  nostra  comunitat
autònoma  que  ha  ferit  tots  els  sectors  relacionats  i  que  ha  provocat  importants
reaccions,  com la  vaga de principis  de curs 2013-2014,  la  manifestació del  29 de
setembre, la més nombrosa que s’ha fet a cadascuna de illes Balears, però que té
l’exponent més dramàtic en la vaga de fam que va mantenir durant 40 el docent Jaume
Sastre, la raó de la qual és demanar al Govern que s’obrin vies de negociació per
solucionar aquesta situació.

Per altra banda, ja es fan evidents les dificultats d’enfrontar un final de curs 2013-2014
i un començament del curs 2014-2015 amb la normalitat necessària perquè no afecti el
procés  d’aprenentatge  de  l’alumnat,  tot  això  a  causa  novament  de  la  gestió  del
tractament integrat de llengües imposada sense atendre les demandes dels centres i
l’aplicació, precipitada també, de la LOMQE.
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És per totes aquestes raons que el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Muro
presenta la següent: 

MOCIÓ

1.  L'Ajuntament  de Muro insta  el  Govern Balear  i  la  Comunitat  Educativa  a iniciar
immediatament el diàleg amb la comunitat educativa, és a dir, sindicats, federacions
de  pares  i  mares,  Assemblea  de  Docents,  UIB,  associacions  professionals  dels
directors de primària i dels de secundària i dels inspectors, i associacions d’estudiants,
considerats tots com a interlocutors vàlids, per tal de tranquil·litzar el sector i que pugui
portar per endavant la missió constitucional que té encomanada. >>

Es  dóna  compte  del  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  d’Educació  i
Joventut de data 26 de juny de 2014, emès per unanimitat.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta del grup municipal PSIB-
PSOE.

10È.-  PROPOSTA  DEL  GRUP  SOCIALISTA  SOBRE  LES  BEQUES  DE
MENJADOR, LLIBRES DE TEXT I TRANSPORT ESCOLAR. 

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la
proposta que literalment diu:

<<BEQUES DE MENJADOR,
LLIBRES DE TEXT I TRANSPORT ESCOLAR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les partides destinades a les  ajudes per menjador escolar s’han anat reduint any
rere  any,  pràcticament  al  mateix  ritme  que  pujaven  les  xifres  de  l’atur  i,
conseqüentment,  el  nombre  de  famílies  abocades  a  la  pobresa.  Del  milió  d’euros
pressupostat el curs 2010/11 es passà als 0’8 milions del 2011/12, i llavors als 0’59 del
2012/13: si prenem el primer curs com a referència, la reducció ha estat del 41% en
dos anys.

En unes circumstàncies que requerien justament tot  el contrari atès que hi ha més
necessitats que mai. Segons un informe d’Unicef (“La infancia en las Islas Baleares
2012-13″),  el  32,4% dels  menors  de 18 anys  de  Balears  viu  sota  el  llindar  de la
pobresa  (renda  familiar  de  17.659  euros  anuals).  Amb  la  cruesa  de  les  xifres
absolutes, l’informe conclou que gairebé 65.000 infants a les Balears es trobaven el
curs passat en condicions de pobresa. Tot fa pensar que avui dia la situació és encara
pitjor.

Retallades pressupostàries en aquest capítol no es poden justificar sota cap concepte:
es tracta d’una qüestió bàsica, que es troba a la vista de qualsevol. Encara que, en
honor  a  la  veritat,  també s’ha  de  dir  que  la  darrera  partida,  corresponent  al  curs
2013/14, s’ha vist incrementada fins als 0’8 milions d’euros, de manera que s’ha tornat
així als nivells del primer exercici del Partit Popular al capdavant de la Conselleria.

Aquest  increment s’ha aconseguit  gràcies,  en part,  als  100.000 euros d’ajudes de
transport escolar que l’any anterior es pressupostaren i no s’arribaren a convocar; i

25



en  part,  als  91.226  euros  que  quedaren  deserts  a  les  darreres  convocatòries  per
ajudes  de  menjador  (Balears,  13  novembre  2013).
Ara  bé,  en  unes  condicions  socioeconòmiques  en  deteriorament  progressiu,  com
s’explica que sobrin diners destinats a alimentació infantil?
    
En quant  a les  ajudes per adquirir  llibres de text,  al  llarg dels darrers anys,  les
diferents administracions públiques han anat reduint o eliminant les diverses ajudes,
programes i  partides  econòmiques destinades a pal·liar  la  greu càrrega anual  que
suposa per a les famílies la despesa en material escolar. La reducció de les partides
per a subvencions de llibres de text, i la reducció o eliminació de les ajudes per a fons
de llibres han agreujat la situació. Una situació que vulnera el dret a l’educació dels
alumnes  econòmicament  més  desfavorits,  i  que  afecta  directament  la  igualtat
d’oportunitats i l’equitat del sistema educatiu.

Les ajudes per a llibres de text que el Ministeri d’Educació destina a les Balears s’han
retallat  un 48,5%. Segons la resolució publicada dia 7 de gener de 2014 al Butlletí
Oficial de l’Estat, la partida corresponent a 2013 és de 366.549 euros, en contrast amb
els 712.666 euros del 2012.

Tenim una notícia encara pitjor, l’any que ve no hi haurà res. José Ignacio Wert ha
anunciat  que el  2014 el  Ministeri  deixarà  de proporcionar  aquestes  ajudes,  a  part
d’algunes quantitats reduïdes per a Ceuta i Melilla.

Compensaran  les  subvencions  autonòmiques  les  quantitats  que  es  deixaran  de
percebre a càrrec de l’administració central?

A  nivell  autonòmic,  el  més  d’octubre  de  2013,  es  convoquen  les  ajudes  per  a
l’adquisició  de  llibres  de  text  i  material  didàctic  en  els  nivells  obligatoris  de
l’ensenyament amb una dotació de 400.000 euros adreçades a alumnes matriculats
durant el curs escolar 2012-2013.

Observem en primer lloc les dates de la convocatòria. Les ajudes per compte d’uns
béns  adquirits el  setembre  de  2012  es  convoquen  més  d’un  any  després,  i  es
perceben, amb una mica de sort, com a mínim ben avançat el 2014, al cap de dos
anys de feta l’adquisició dels llibres. 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Muro presenta per a
la  seva  consideració  i  acceptació  pel  Ple  Municipal  d’aquesta  corporació  la
següent proposta d’ACORD:

L’Ajuntament de Muro insta el Govern de les Illes Balears a treballar per avançar cap a
una educació pública i de qualitat i per això, sol·licitem que:

1. Aturi totes les retallades que s’han fet fins ara i les que es tenen projectades en
tots els àmbits que afecten el sistema educatiu arreu del territori (despeses de
funcionament,  infraestructures,  personal  docent  i  no  docent,  programes  de
reutilització de llibres,…)

2. Augmenti la inversió en educació pública, amb l’objectiu d’arribar al 7% del PIB,
tal com recomanen els organismes internacionals, ajustant les inversions i els
recursos destinats  als  centres públics  a  les  necessitats  socials  i  educatives
concretes.
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3. Fomenti la col·laboració de la Comunitat Educativa amb les administracions, es
consulti i es defineixin les línies d’actuació de forma conjunta, abans de prendre
qualsevol mesura de calat.

4. Posi en funcionament i/o recuperi iniciatives públiques de reforç a l’alumnat,
tant  en  horari  lectiu  com  no  lectiu,  (programes  de  suport  a  la  immersió
lingüística,  programes  EXIT,  PROA...)  i  de  suport  a  les  entitats  (de  forma
especial  a  les  AMIPAS)  que  es  fan  càrrec  de  gestionar  els  serveis
complementaris com el servei de menjador i el d'escola matinera.

5. Garanteixi  una  ràtio  docents/alumnat i  alumnat/aula adequada  en  tots  els
centres docents per fer possible una atenció de qualitat a totes les necessitats
educatives de l‘alumnat.

6. Promogui una educació inclusiva i no segregadora en tots els àmbits, fent valer
la llengua catalana com a llengua vehicular i com a eina d'integració.

7. Mantingui i creï places gratuïtes suficients en centres de gestió pública a l’etapa
educativa  de  l’educació  infantil  de  primer  cicle  (0-3) per  garantir  l’accés  de
tothom a aquests serveis.

8. Defensi la Universitat Pública gratuïta i de qualitat, que garanteixi l’accés a tota
la societat i que faciliti la mobilitat amb unes dotacions de beques ajustades a
les necessitats reals, conseqüència de la nostra insularitat.

9. Asseguri  una  gestió  pública,  democràtica,  participativa  i  directa  als  centres
educatius públics.

10.  Aposti per una educació en valors encaminada a la formació de ciutadans i
ciutadanes  autònoms,  crítics  i  solidaris  que superi  una  exclusiva  concepció
productiva i mercantilitzada de l’ensenyament.>>

Es  dóna  compte  del  dictamen  favorable  de  la  Comissió  Informativa  d’Educació  i
Joventut de data 26 de juny de 2014, amb quatre vots a favor dels grups municipals
CDM, CxI i PSIB-PSOE, i  una abstenció del grup municipal PP.

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que s’abtendran perquè no
tenen clar que s’hagi reduït despesa.

El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, CxI, PSIB-
PSOE, IB-LLIGA i ExM, i  dues abstencions del grup municipal PP, aprova la proposta
del grup municipal PSIB-PSOE.

11.- EXPEDIENT 9/2014 DE SUPLEMENT DE CRÈDITS.  

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup  municipal  CxI,  diu  que  s’abstendran.
Consideram que ens falta  informació,  per  exemple  de la  Residència.  No ens  pareix
malament que es facin inversions.

Dia 17 de juny de 2014 la  batlia  proposa  determinades  despeses  que no es  poden
demorar fins l’exercici següent sense pertorbar els interessos municipals i per les quals
l’aplicació pressupostària al Pressupost de 2014 resulta insuficient, els quals es detallen
a continuació:

Aplicació pressupostària Descripció Import
Reforma Residència Reina Sofia Reforma Residència Reina Sofia 20.000,00
Reposició vies públiques Pavimentació carrer Maria i Josep 17.000,00
Reforma cementeri Reforma cementeri 4.010,00
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Vist 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 de dia 17 de juny de 2014, relatiu a la regla de despesa i
estabilitat pressupostària.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 23 de juny de
2014. 

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-Lliga) i 6 abstencions (CxI,
PSIB-PSOE i ExM) acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient núm.09/2014, 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

155.61909 Reposició vies públiques 50.000,00 17.000,00 67.000,00
164.63215 Reforma cementeri 1.000,00 4.010,00 5.010,00
235.63200 Reforma Residència 32.000,00 20.000,00 52.000,00

TOTALS . . . 83.000,00 41.010,00 124.010,00

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

211.1600 Seguretat social 1.000.000,00 41.010,00 00
TOTALS . . . 1.000.000,00 41.010,00 977.830,00

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.

12.- EXPEDIENT 10/2014 DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS.  

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal ExM, demana en què ha consistit el
vial de Ses Fotges.

El Sr. batle diu que és projecte d’il·luminació que s’ha fet.
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El Sr. Rafel Gelabert demana si sabem res del projecte del boulevard.

El Sr. batle diu que no, hem d’esperar.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que votaran en contra
pel tema del boulevard. Consideram que ja s’hauria d’haver previst al pressupost.

Dia  17  de  juny de  2014 la  batlia  proposa  determinades  despeses  que  no  es  poden
demorar fins l’exercici següent sense pertorbar els interessos municipals, els quals es
detallen a continuació i per les quals no existeix consignació pressupostària:

Aplicació pressupostària Descripció Import
Maquinària, instal. i utillatge Adquisició destructor documents urbanisme 350,00
Redacció Projecte Boulevard Redacció Projecte Boulevard 15.000,00
Direcció obra vial Ses Fotges Direcció obra vial Ses Fotges 2.150,00
Equipament informàtic centres 
educació

Equipament informàtic centres educació- Nova 
aula informàtica

2.000,00

Maquinària, instal. i utillatge Ascensor Edifici Tercera Edat 3.630,00
Redacció projecte equipament 
per Biblioteca Municipal

Redacció projecte equipament per Biblioteca 
Municipal

11.570,00

Vist 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 de dia 17 de juny de 2014, relatiu a la regla de despesa i
estabilitat pressupostària.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 23 de juny de
2014. 

El Ple de l’Ajuntament,  amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-Lliga), 3 vots en contra
(PSIB-PSOE i  del  regidor  del  Grup Municipal  CxI,  Sr.  Agustín  Martínez)  i  3
abstencions (ExM i dels regidors del Grup Municipal CxI, Sr. Rafel Gelabert i
Sra. Maria Perelló) acorda:

PRIMER.  Aprovar inicialment l'expedient núm. 10/2014 de crèdits extraordinaris, del
pressupost de la Corporació, en els següents termes

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

Aplicació
Pressupostària

Descripció
Consignació

anterior
Augment

Consignació
definitiva

150.62330 Maquinària, instal. i utillatge 0,00 350,00 350,00
155.62702 Redacció Projecte Boulevard 0,00 15.000,00 15.000,00
155.60916 Direcció obra vial Ses Fotges 0,00 2.150,00 2.150,00
321.62612 Equipament informàtic centres

educació
0,00 2.000,00 2.000,00
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337.62331 Maquinària, instal. i utillatge 0,00 3.630,00 3.630,00
935.62703 Redacció projecte equipament

per Biblioteca Municipal
0,00 11.570,00 11.570,00

TOTALS . . . 0,00 34.700,00 34.700,00

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

Baixes per anul·lació de les aplicacions següents:

Aplicació
Pressupostària

Descripció
Consignació

anterior
Baixes

Consignació
definitiva

211.1600 Seguretat social 1.000.000,00 34.700,00 965.300,00
TOTALS . . . 1.000.000,00 34.700,00 965.300,00

SEGON.  Que  s'exposi  al  públic,  per  un  termini  de  quinze  dies,  als  efectes  de
reclamacions que preveu l'article 169 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. Si transcorre
aquest termini sense presentar-se’n, s'entendrà l'expedient definitivament aprovat sense
necessitat de nou acord plenari.

13È.-  DONAR  COMPTE  DE  LA  SENTÈNCIA  DEL  JUTJAT  DEL
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE PALMA DE MALLORCA DE
DATA  4  DE  JUNY  DE  2014  RELATIVA  A  RECURS  CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE MURO CONTRA
DESESTIMACIÓ  PER  SILENCI  ADMINISTRATIU  DE  SOL·LICITUD
MUNICIPAL DE 26 DE NOVEMBRE DE 2012, PER LA QUE SE RECLAMA
AL  CIM  EL  PAGAMENT  DE  131.433,05  EUROS,  CORRESPONENT  A
SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN EL MARC D’ACTUACIONS DE DETECCIÓ I
CONTROL DE FUITES D’AIGUA.

Es dóna compte de la sentència núm. 200/2014 del Jutjat del contenciós administratiu
núm. 1 de Palma de Mallorca de data 4 de juny de 2014 relativa a recurs contenciós
administratiu  interposat  per  l’Ajuntament  de  Muro  contra  desestimació  per  silenci
administratiu de sol·licitud municipal de 26 de novembre de 2012, per la que se reclama
al CIM el pagament de 131.433,05 euros, corresponent a subvenció concedida en el
marc d’actuacions de detecció i control de fuites d’aigua; estimant el recurs interposat i
condemnant  al  CIM  al  pagament  de  la  subvenció  més  els  interessos  de  demora
corresponents, imposant les costes a l’administració demandada.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

14È.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que els agradaria informe de
la Directora de la Residència respecte a les hores que fa el personal extern contractat. Es
va dir al Patronat, per part de la Delegada Sindical, que una auxiliar tenia un planing de
més de 2.000 hores anuals. 
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El Sr. Rafel Gelabert dóna l’enhorabona al batle, al Sr. Miquel Porquer i al Sr. Nadal
Muñoz, pel dia del sopar a la fresca, a pesar del retard. Diu que hi havia faroles fuses, va
enviar  whatsap  i  al  cap  de  vuit  dies  les  faroles  continuen  igual.  Volem rebatre  els
sistema de plenaris cada dos mesos, ha passat quasi mig any per l’assumpte de l’informe
del tècnic mediambiental pel tema dels camions de recollida. El tècnic considera que no
hi ha cap anomalia. Fa menció de dos motius: passar l’ITV, o en casos puntuals, per
avaria.  Pareix el  tècnic de l’Ajuntament  d’Inca. Hi ha un punt que és el tema de la
titularitat dels camions, si s’utilitzen a Inca crec que ens causa perjudici. No sé si el
tècnic no sap el plec de clàusules administratives, o jo no tenc el correcte. A la pàgina
28, article 28.22a, diu clarament que els camions han de tornar a l’Ajuntament, han de
revertir. M’agradaria tenir informació clara. L’informe del tècnic no parla de la reversió
dels camions.

El Sr. batle diu que considera que es pot deixar un vehicle a altre poble, així com es
deixen cadires, i sempre que hi hagi sol·licitud. El secretari ens farà informe sobre si
revertiran o no a l’Ajuntament, al final del contracte.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que el plec estableix que
han de tenir vehicles de reserva. Es compren vehicles nous i el termini d’amortització és
de 10 anys. Demana si tenim sol·licitud d’Inca. Diu que si van a l’ITV a Inca, no van a
recollir mentre passen l’ITV.

El Sr. Rafel Gelabert diu que al Ple passat varem dur el tema del romanent de tresoreria.
Una inversió era fer el carril bici. Jo vaig dir que dubtava. Tenim l’informe de l’assessor
jurídic d’urbanisme que a les conclusions diu: “Las obras objeto del proyecto afectan en
su mayor parte a la carretera Ma-12 cuya titularidad pertenece al Consell de Mallorca,
por lo tanto la ejecución de dichas obras no se hallan incluidas entre las competencias
propias de las entidades locales municipales establecidas por la Ley 27/2013.” No hi ha
cap grup en contra de fer el carril bici, però pensam que és el Consell de Mallorca amb
el  Pla  de  Carreteres.  No  és  competència  nostra.  L’equip  de  govern  va  encomanar
projecte,  què ha  costat  el  projecte?  Que hi  ha projecte  ho diu l’informe del  tècnic:
“Proyecto  de  conexión  cicloturista”.  Per  què  es  fa  un  projecte  de  carril  bici?  La
informació ens arriba a gotetes. Ens agradaria participar un poc més.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, demana com pot esser que es
ven que l’oposició no vol aquest projecte. El tema del projecte del passeig de l’estació
ha passat el mateix, hem invertit dins un lloc que no és nostre.

El Sr. batle diu que amb el tema del passeig de l’estació hem guanyat.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana per les
dutxes de Capellans. Diu si només les poden utilitzar la gent discapacitada.

El Sr. Nadal Muñoz, regidor del grup municipal CDM, diu que es respecta el consum i
el medi ambient. A les sis de l’horabaixa s’atura l’aigua del rentapeus.

La  Sra.  Margalida  Portells  diu  que  pareix  que  ha  d’anar  endavant  construir  pista
d’atletisme. Diu si es podria demanar opinió, per exemple pel tema del peralt. 
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El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana en què consisteix
l’activitat promoguda per Mallorca Activa a la platja de Muro.

El Sr. batle diu que són activitats de temporada baixa. Ja s’han realitzat.

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que es fa abans de començar la
temporada, i que el coordinador de platges ha informat favorablement.

El Sr. Martí Siquier diu que el boulevard no desestacionalitza.

El Sr. Nadal Muñoz diu que incentiva el consum a la zona. 

El Sr. Jaume Payeras diu que el fet d’empedrar no desestacionalitza res. S’han de fer
accions concretes, no basta empedrar.

El Sr. Martí Siquier demana pel tema del nou chiringuito de Capellans.

El Sr. batle diu que es tracta del projecte d’explotació de la platja que s’envia a Costes.
Es va aprovar. És de temporada.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM,  diu que fa dos mesos al Carrer
de Santa Anna hi ha una tapa de clavegueram que fa renou. S’hauria d’arreglar.

El Sr. batle diu que segons la Brigada d’Obres està arreglat.

El Sr. Jaume Payeras diu que per Sant Joan feim bous a la plaça de toros i es regalen
entrades. Als regidors es regalen palcos. No entenc que els palcos estan utilitzats per
altra gent, estan plens.

El Sr. Rafel Gelabert diu que ha sentit que a la piscina petita alguns al·lots han sofert
talls.

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que no ha sentit res de talls.
Era pintura que havia botat.

En aquest moment de la sessió, essent les 9,20 hores, s’absenta el Sr. Rafel Gelabert de
la Sala.

El Sr. Jaume Payeras diu que ha rebut l’informe de compatibilitat de l’assessor jurídic
d’urbanisme. Pareix que formalment no incompleix.

El  secretari  diu  que  és  compatible  ser  president  del  PP  i  el  contracte  de  serveis
d’assessorament jurídic . El que no pot esser és instructor d’expedients.

El Sr. Jaume Payeras diu com així no es demana informe al secretari de l’Ajuntament, i
fins ara s’ha fet. Moralment no entenc que l’assessor jurídic sigui el president del PP.

El Sr. Jaume Payeras demana què passa amb la caseta núm. 159 de Capellans.

El Sr. batle diu que hi ha hagut diferències entre la gent que posseeix i el titular.
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El Sr. Jaume Payeras diu que té un escrit, amb registre d’entrada de 16 de maig, d’Aina
Moragues de denúncia de fer net la part de darrera, d’aplanar una duna. Altre escrit de
22 de maig d’Andreu Pons demana permís per a fer actuació. Aquest home assumeix
que ha fet acció que no havia de fer. S’ha fet un camí per arribar a casa seva. Com és
que no tenim informe del tècnic mediambiental? S’han tallat pins i s’han llevat dunes.
S’ha denunciat a fiscalia.

El Sr. Nadal Muñoz, regidor del grup municipal CDM, diu que els informes estan fets.
Ningú ha donat permís per a fer actuació.

El batle diu que no és cert que no ha donat permís al tècnic de medi ambient per a fer
l’informe.

El Sr. Jaume Payeras diu que no pot entendre la permissivitat  a Capellans.  Fins ara
quasi ningú ho havia denunciat. És una acció prou greu.

El Sr. Martí Siquier demana si es seguirà amb la normativa de limitació d’accés dels
cotxes a Capellans. 

El Sr. Antoni Serra diu que es farà reunió.

El Sr. Jaume Payeras demana per què no es fa reunió abans de la temporada. S’ha de fer
a llarg termini, no a corre-cuita.

El Sr. Agustín Martínez, regidor del grup municipal CxI, diu que es va demanar informe
al Sots-inspector sobre competència de tancament del parc. Qualcú hauria de tancar el
parc. M’agradaria tenir l’informe quan estigui.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
9’45 hores del dia 30 de juny de 2014, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta
acta.
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