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ACTA NÚM. 6 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA DESSET DE JUNY DE  DOS MIL TRETZE 
 

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 17 de juny de 2013 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 l’hora 
assenyalada, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1R.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29.04.13, 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 13.05.13, I SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 27.05.13). 
 
L’acta de la sessió ordinària de 29 d’abril de 2013 es aprovada per unanimitat. 
 
L’acta de la sessió extraordinària i urgent de 13 de maig de 2013 es aprovada  per 
unanimitat. 
 
L’acta de la sessió extraordinària i urgent de 27 de maig de 2013 es aprovada  per 
unanimitat. 
 
2N.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 25/2005. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 13 de maig de 2013: 
 
<<FETS 
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a) En data 28 de novembre de 2005 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la 
parcel·la 270 del polígon 14, del terme municipal de Muro, consistent en 
construcció d’una caseta d’uns 5 m², col·locació d’una caseta de fusta d’uns 8,50 
m², reforma estructural i interior de magatzem existent a habitatge d’uns 42 m² i 
ampliació de l’habitatge en uns 17 m²; realitzada sense llicència municipal 
d’obres. En l’esmentada acta es constata que la propietària de la parcel·la és la 
Sra. Joanna Hilary Segal, amb NIE X-0652383-B, que el promotor és el Sr. Frank 
René Valls, amb NIE X-0805118-A i l’arquitecte la Sra. Laura Jaume Gadea, 
amb DNI 43.081.590-Z. 

 
b) En data 27 de desembre de 2005, el Sr. Frank René Valls presenta escrit 

d’al·legacions davant l’Ajuntament en el que afirma que vengué la finca a la Sra. 
Joanna Hilary Segal mitjançant escriptura de compra venda, de data 13 de 
setembre de 2012, atorgada pel notari d’Alcúdia José Periel Martín. Manifesta 
que si bé va sol·licitar la llicència no realitzà cap tipus d’obra. Atès que la finca 
es va vendre abans de que el zelador expedís l’acta no hi ha arguments per a 
imputar la responsabilitat de les obres objecte d’infracció al Sr. Frank Valls.  

 
c) En data 23 de desembre de 2005 l’arquitecte, la Sra. Laura Jaume Gadea, 

presenta escrit en el que manifesta que no ha intervingut en la realització de 
l’obra, per part de la promotora no se li ha notificat la concessió de llicència, ni 
l’inici de les obres i, a més a més, la Sra. Joana Hilary Segal no és clienta seva. 
Amb aquests antecedents i la seva manca de participació en la realització de les 
obres, la Sra. Jaume ha de ser eximida de responsabilitat en la tramitació del 
present expedient d’infracció urbanística.  

 
d) Mitjançant Decret de Batlia de data 3 d’octubre de 2012 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.  

 
e) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 5 de desembre de 2005 

realitza una valoració de les obres. 
 
f) Mitjançant Decret de 18 d’octubre de 2012 s’incoa expedient sancionador contra 

la Sra. Joanna Hilary Segal, amb NIE X-0652383-B, en qualitat de 
propietària/promotora i com a responsable de la infracció, per la realització 
d’obres sense llicència. 

 
g) La interessada no ha presentat al·legacions contra la incoació de l’expedient 

sancionador. 
 

h) L’instructor redacta proposta de resolució en data 25 de febrer de 2013. 
 

i) No s’han presentat al·legacions a la proposta de resolució. 
 

FONAMENTS DE DRET 
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a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada 
infracció urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a 
llicència, s’ha realitzat sense aquesta. 
 

b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la 
potestat sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica 
de greu. 
 

c. L’article 45 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 sense llicència. 
 

d. L’article 34 de la Llei de Disciplina Urbanística preveu les circumstàncies 
agreujants i atenuants que poden concórrer en la infracció comesa. En el cas que 
ens ocupa, es considera que no és aplicable cap circumstància agreujant ni 
atenuant, per la qual cosa la sanció aplicable és una multa del 75% del valor de 
les obres objecte de la infracció i no legalitzades. La motivació d’aquest 
percentatge es desprèn de l’article 34 de la Llei de Disciplina Urbanística i dels 
principis rectors del Dret Penal, aplicables al Dret administratiu sancionador. En 
efecte, l’article 34 disposa que si concorre alguna circumstància agreujant, la 
sanció s’imposarà en el seu grau màxim, és a dir, el 100 % del valor de les 
obres, d’acord amb el que preveu l’article 45 de la Llei 10/1990; i que si 
concorre alguna circumstància atenuant, la sanció s’imposarà en el seu grau 
mínim, és a dir, el 50 % del valor de les obres. Per tant, davant l’absència 
d’aquestes circumstàncies, per aplicació dels principis rectors del Dret penal i 
encara que l’article 34 de la Llei no ho digui expressament, està totalment 
justificada la imposició de la sanció en el seu grau mig, és a dir, el 75 % del 
valor de les obres. 
 

e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 5 de desembre de 2005, es 
valoren les obres realitzades, que ascendeixen a 35.627,53 euros. En 
conseqüència, la sanció aplicable és una multa del 75% de 35.627,53 euros, és a 
dir, 26.720,64 euros. 
 

f. D’acord amb el que disposa l’art. 46.1 de la Llei 10/1990, modificat per l’art. 16 
de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació 
urbanística sostenible, si l’interessat insta la legalització, encara que hagi 
finalitzat el termini, però abans de la imposició de la sanció, la multa serà de 
5%-10% sobre el valor de l’obra executada. També s’aplicarà el mateix tram en 
el casos de que la infracció no pugui ser objecte de legalització i que comporti 
que s’hagi de demolir una part de l’edificació, sempre que abans de la imposició 
de la sanció l’infractor procedeixi a la demolició d’aquesta i a la restitució de la 
legalitat física alterada al seu estat anterior. 

 
g. Segons disposa l’art. 72.2 de la Llei 10/1990, modificat per l’art. 16 de la Llei 

7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística 
sostenible, sense perjudici del que estableix l’art. 33 de l’esmentada Llei 
10/1990 (es a dir, sempre que la infracció urbanística no suposi un benefici 
econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució per part de l’infractor de la 
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realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del termini previst en l’apartat 
primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de l’interessat, a la condonació del 80 
% de la sanció imposada. 

 
h. 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. 
 

i. 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. 
 

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. Joanna Hilary Segal, amb NIE X-0652383-B, en qualitat de 
propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada 
de greu, consistent en construcció d’una caseta de 5 m², col·locació d’una caseta 
de fusta de 8,50 m², reforma estructural i interior de magatzem existent a 
habitatge de 42 m² i ampliació de 17 m² d’habitatge; sense llicència municipal 
d’obres, a la parcel·la 270 del polígon 14, del terme municipal de Muro, la 
sanció de multa de 26.720,64 euros. 

 
2. El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 

l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de 
la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà 
si, durant el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de 
la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir 
la suspensió serà dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en 
valors públics o mitjançant un aval o fiança per l’import de la sanció. 

 
3. Ordenar a la Sra. Joanna Hilary Segal, amb NIE X-0652383-B, en qualitat de 

propietària/promotora, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en construcció d’una 
caseta de 5 m², col·locació d’una caseta de fusta de 8,50 m², reforma estructural 
i interior de magatzem existent a habitatge de 42 m² i ampliació de 17 m² 
d’habitatge; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 270 del polígon 14, 
del terme municipal de Muro; així com impedir definitivament els usos a què 
donassin lloc; tot això a costa de la/es persona/es interessada/es. 

 
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. 
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5. Apercebre a la interessada 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. D’acord amb el que disposa l’art. 51.1.c del R.D. Legislatiu 2/2008, de 20 de 
juny, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificat per l’art. 25 del R.D. Llei 
8/2011, donar compte d’aquesta resolució al Registre de la Propietat núm. 1 
d’Inca perquè procedeixi a la pràctica d’anotació preventiva d’aquest expedient 
d’infracció urbanística, així com regula l’art. 53.2 del RDL 2/2008.  

 
7. Notificar la present resolució a la interessada, fent-li saber que contra la mateixa, 

que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des 
del dia següent a la data de notificació del present acord; o directament recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 
de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de notificació del present 
acord. Si s’interposa recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 
la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot 
exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb 
el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.>> 

 
Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1. Imposar a la Sra. Joanna Hilary Segal, amb NIE X-0652383-B, en qualitat de 

propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent en construcció d’una caseta de 5 m², col·locació d’una caseta de 
fusta de 8,50 m², reforma estructural i interior de magatzem existent a habitatge de 
42 m² i ampliació de 17 m² d’habitatge; sense llicència municipal d’obres, a la 
parcel·la 270 del polígon 14, del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 
26.720,64 euros. 

 
2. El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 

l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de la 
notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat el 
pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al cobrament per la 
via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant el termini 
legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la multa. 
La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o 
mitjançant un aval o fiança per l’import de la sanció. 

 
3. Ordenar a la Sra. Joanna Hilary Segal, amb NIE X-0652383-B, en qualitat de 

propietària/promotora, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en construcció d’una caseta 
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de 5 m², col·locació d’una caseta de fusta de 8,50 m², reforma estructural i interior 
de magatzem existent a habitatge de 42 m² i ampliació de 17 m² d’habitatge; sense 
llicència municipal d’obres, a la parcel·la 270 del polígon 14, del terme municipal 
de Muro; així com impedir definitivament els usos a què donassin lloc; tot això a 
costa de la/es persona/es interessada/es. 

 
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 la interessada 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. D’acord amb el que disposa l’art. 51.1.c del R.D. Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
del Text Refós de la Llei del Sòl, modificat per l’art. 25 del R.D. Llei 8/2011, donar 
compte d’aquesta resolució al Registre de la Propietat núm. 1 d’Inca perquè 
procedeixi a la pràctica d’anotació preventiva d’aquest expedient d’infracció 
urbanística, així com regula l’art. 53.2 del RDL 2/2008.  

 
7. Notificar la present resolució a la interessada, fent-li 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 27/2006. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 13 de maig de 2013: 
 
<<FETS 
 

a) En data 25 de setembre de 2006 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística al 
carrer Maria i Josep, s/núm., de Muro, consistent en construcció d’uns 
tancaments interiors de paret d’uns 43 metres lineals per 0,80 m i reixeta d’uns 
43 ml per 1,2 m, construcció d’un tancament exterior de paret d’uns 30 ml per 
0,80 m i reixeta d’uns 30 ml per 1,2 m, ampliació de l’edificació existent en dues 
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plantes d’uns 15 m² cadascuna i paviment asfàltic d’uns 400 m²; realitzada sense 
llicència municipal d’obres. En l’esmentada acta es constata que la propietària és 
l’entitat CESGARDEN, S.L., amb CIF: B-07887441. 

 
b) Segons consta en els arxius municipals, en data 6 d’octubre de 2008 la Junta de 

Govern concedí a CESGARDEN, S.L. llicència a l’expedient 68/2006 amb la 
que es legalitzar la planta pis de la nau industrial d’ús indefinit, l’ampliació de 
l’edificació existent en dues plantes d’uns 15 m² cadascuna i el paviment asfàltic 
d’uns 400 m². Queda pendent de legalitzar els tancaments. 

 
c) Mitjançant Decret de Batlia de data 28 d’agost de 2012 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. 

 
d) En data 3 d’octubre de 2012, la interessada, mitjançant el seu representant legal, 

presenta escrit en el que manifesta que totes les obres foren legalitzades amb la 
concessió de la llicència de l’expedient 68/2006. Demana l’arxiu de l’expedient  

 
e) Tenint en compte l’exposat en el segon paràgraf, l’arquitecte tècnic municipal 

realitza dos informes de valoració: un informe de data 11 de gener de 2013 en el 
que valora les obres de tancaments interiors de paret i reixeta que no foren 
legalitzats en la tramitació de l’expedient de llicència d’obres 68/2006. Les obres 
que foren legalitzades mitjançant la concessió de llicència urbanística de 
l’expedient referit, l’arquitecte tècnic municipal les valora en l’informe de data 
28 de gener de 2013. 

 
f) Mitjançant Decret de 29 de gener de 2013 s’incoa expedient sancionador contra 

l’entitat CESGARDEN, S.L., amb NIF B-07887441. 
 
g) La interessada sol·licita llicència municipal d’obres en data 21 de febrer de 

2013, expedient 16/2013, per a procedir a la legalització de les obres de 
tancaments que quedaven pendents. Mitjançant el Decret del Batle núm. 125, de 
data 20 de març de 2013, se li concedeix la llicència.  
 

h) L’instructor redacta proposta de resolució en data 11 d’abril de 2013. 
 

i) No s’han presentat al·legacions a la proposta de resolució 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada 
infracció urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a 
llicència, s’ha realitzat sense aquesta. 
 

b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la 
potestat sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica 
de greu. 
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c. L’article 46.1 de la Llei de Disciplina Urbanística, modificat per la Llei 7/2012, 
de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, disposa que es 
sancionaran amb multa del 5% de l’obra executada les infraccions que siguin 
objecte de legalització i així ho sol·liciti la persona interessada en el termini 
fixat per l’Administració; i seran sancionats amb multa del 5% al 10% del valor 
de l’obra executada els qui sol·licitin la legalització fora el termini fixat per 
l’Administració, però abans de la imposició de la sanció. La majoria de les obres 
estarien incloses en el primer cas i les de tancament són obra menor de poca 
entitat, per tant, resulta aplicable el 5% a la totalitat de les obres valorades. 
 

d. En els informes de l’arquitecte tècnic municipal, d’11 de gener de 2013 i 28 de 
gener de 2013 respectivament, les obres es valoren en la suma total de  euros. En 
conseqüència, la valoració total de les obres executades ascendeix a 29.309,03 
euros i la sanció aplicable és una multa del 5% de 29.309,03 euros, és a dir, 
1.465,45 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 és el 
Sr. Batle. 
 

Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del 
Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 
Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 
l’adopció pel Ple del següent acord: 
 

1. Imposar a l’entitat CESGARDEN, S.L., amb NIF B-07887441, en qualitat de 
propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística que s’ha 
procedit a la seva legalització i consistent en construcció d’uns tancaments 
interiors de paret de 43 metres lineals per 0,80 m i reixeta de 43 ml per 1,2 m, 
construcció d’un tancament exterior de paret de 30 ml per 0,80 m i reixeta de 30 
ml per 1,2 m, ampliació de l’edificació existent en dues plantes de 15 m² 
cadascuna i paviment asfàltic de 400 m², en el carrer Maria i Josep, s/núm., de 
Muro, la sanció de multa de 1.465,45 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. 
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3. Notificar la present resolució a la interessada, fent-li saber que contra la mateixa, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des 
del dia següent a la data de notificació del present acord; o directament recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 
de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de notificació del present 
acord. Si s’interposa recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 
la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot 
exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb 
el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.>> 

 
Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1. Imposar a l’entitat CESGARDEN, S.L., amb NIF B-07887441, en qualitat de 

propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística que s’ha 
procedit a la seva legalització i consistent en construcció d’uns tancaments interiors 
de paret de 43 metres lineals per 0,80 m i reixeta de 43 ml per 1,2 m, construcció 
d’un tancament exterior de paret de 30 ml per 0,80 m i reixeta de 30 ml per 1,2 m, 
ampliació de l’edificació existent en dues plantes de 15 m² cadascuna i paviment 
asfàltic de 400 m², en el carrer Maria i Josep, s/núm., de Muro, la sanció de multa de 
1.465,45 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 a la interessada, fent-li 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. 
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4T.- RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 2/2010. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
de 13 de maig de 2013: 
 
<<FETS 
 

a) En data 2 de març de 2010 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística al 
carrer de l’Ham, solar 752, de Muro, consistent en ampliació de l’habitatge en 
uns 14 m²; realitzada sense llicència municipal d’obres. En l’esmentada acta es 
constata que la propietària de la parcel·la és EUROC UNITED BALEAR, S.L., 
amb CIF B-07908239. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 13 de desembre 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) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 12 de juliol de 2010 

realitza una valoració de les obres. 
 
d) Mitjançant Decret de 14 d’agost de 2012 s’incoa expedient sancionador contra el 

EUROC UNITED BALEAR, S.L., amb CIF B-07908239, en qualitat de 
propietària/promotora i com a responsable de la infracció, per la realització 
d’obres sense llicència. La notificació de la incoació d’expedient sancionador 
fou publicada en el BOIB de data 17 de novembre de 2012. 

 
e) L’interessat no ha presentat al·legacions contra la incoació de l’expedient 

sancionador. 
 

f) L’instructor redacta proposta de resolució en data 27 de desembre de 2012. 
 

g) No s’han presentat al·legacions a la proposta de resolució 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada 
infracció urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a 
llicència, s’ha realitzat sense aquesta. 
 

b. D’acord amb el que disposa l’article 13.3 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir en l’exercici de la 
potestat sancionadora, i l’article 28 de la Llei 10/1990, la infracció es qualifica 
de greu. 
 

c. L’article 45 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 sense llicència. 
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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 12 de juliol de 2012, es valoren 
les obres realitzades, que ascendeixen a 9.891,27 euros. En conseqüència, la 
sanció aplicable és una multa del 75% de 9.891,27 euros, és a dir, 7.418,45 
euros. 

 
f. D’acord amb el que disposa l’art. 46.1 de la Llei 10/1990, modificat per l’art. 16 

de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació 
urbanística sostenible, si l’interessat insta la legalització, encara que hagi 
finalitzat el termini, però abans de la imposició de la sanció, la multa serà de 
5%-10% sobre el valor de l’obra executada. També s’aplicarà el mateix tram en 
el casos de que la infracció no pugui ser objecte de legalització i que comporti 
que s’hagi de demolir una part de l’edificació, sempre que abans de la imposició 
de la sanció l’infractor procedeixi a la demolició d’aquesta i a la restitució de la 
legalitat física alterada al seu estat anterior. 

 
g. Segons disposa l’art. 72.2 de la Llei 10/1990, modificat per l’art. 16 de la Llei 

7/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística 
sostenible, sense perjudici del que estableix l’art. 33 de l’esmentada Llei 
10/1990 (es a dir, sempre que la infracció urbanística no suposi un benefici 
econòmic per a l’infractor), l’efectiva restitució per part de l’infractor de la 
realitat física alterada al seu estat anterior, dintre del termini previst en l’apartat 
primer de l’art. 67, donarà lloc, a instància de l’interessat, a la condonació del 80 
% de la sanció imposada. 

 
h. 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. 
 

i. 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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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 EUROC UNITED BALEAR, S.L., amb CIF B-07908239, en qualitat 
de propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística 
qualificada de greu, consistent en ampliació d’habitatge en 14 m²; sense llicència 
municipal d’obres, en el carrer de l’Ham, solar 752, de Muro, la sanció de multa 
de 7.418,45 euros. 

 
2. El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 

l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de 
la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà 
si, durant el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de 
la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir 
la suspensió serà dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en 
valors públics o mitjançant un aval o fiança per l’import de la sanció. 

 
3. Ordenar a EUROC UNITED BALEAR, S.L., amb CIF B-07908239, en qualitat 

de propietària/promotora, la demolició i restitució al seu estat anterior de les 
obres realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en ampliació 
d’habitatge en 14 m²; sense llicència municipal d’obres, al carrer de l’Ham, solar 
752, de Muro; així com impedir definitivament els usos a què donassin lloc; tot 
això a costa de les persones interessades. 

 
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 la interessada 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. D’acord amb el que disposa l’art. 51.1.c del R.D. Legislatiu 2/2008, de 20 de 
juny, del Text Refós de la Llei del Sòl, modificat per l’art. 25 del R.D. Llei 
8/2011, donar compte d’aquesta resolució al Registre de la Propietat núm. 1 
d’Inca perquè procedeixi a la pràctica d’anotació preventiva d’aquest expedient 
d’infracció urbanística, així com regula l’art. 53.2 del RDL 2/2008.  

 
7. Notificar la present resolució a la interessada, fent-li saber que contra la mateixa, 

que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des 
del dia següent a la data de notificació del present acord; o directament recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini 
de DOS MESOS, comptat des del dia següent a la data de notificació del present 
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acord. Si s’interposa recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu fins que no s’hagi resolt expressament o s’hagi produït 
la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat. Així mateix, es pot 
exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot això de conformitat amb 
el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per 
la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.>> 

 
Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1. Imposar a EUROC UNITED BALEAR, S.L., amb CIF B-07908239, en qualitat de 

propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent en ampliació d’habitatge en 14 m²; sense llicència municipal 
d’obres, en el carrer de l’Ham, solar 752, de Muro, la sanció de multa de 7.418,45 
euros. 

 
2. El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 

l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de la 
notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat el 
pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al cobrament per la 
via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant el termini 
legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la multa. 
La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o 
mitjançant un aval o fiança per l’import de la sanció. 

 
3. Ordenar a EUROC UNITED BALEAR, S.L., amb CIF B-07908239, en qualitat de 

propietària/promotora, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en ampliació d’habitatge en 
14 m²; sense llicència municipal d’obres, al carrer de l’Ham, solar 752, de Muro; 
així com impedir definitivament els usos a què donassin lloc; tot això a costa de les 
persones interessades. 

 
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 la interessada 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. D’acord amb el que disposa l’art. 51.1.c del R.D. Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
del Text Refós de la Llei del Sòl, modificat per l’art. 25 del R.D. Llei 8/2011, donar 
compte d’aquesta resolució al Registre de la Propietat núm. 1 d’Inca perquè 
procedeixi a la pràctica d’anotació preventiva d’aquest expedient d’infracció 
urbanística, així com regula l’art. 53.2 del RDL 2/2008.  
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7. Notificar la present resolució a la interessada, fent-li 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.- RATIFICACIÓ DE L’ACTA DE RECEPCIÓ DEFINITIVA DE LA 
URBANITZACIÓ SU-13 (POLÍGON 7) DE LA PLATJA DE MURO.  
 
Atès que en data 10 de juny de 2013, es va emetre Informe de l’Enginyer de Camins, 
Canals i Ports, Sr. Manuel Velasco Maíllo sobre la idoneïtat i adaptació de les obres al 
Pla Parcial del Polígon 7 aprovat definitivament el 4 de juliol de 1969; després d’haver-
se esmenat les deficiències assenyalades en l’informe tècnic de data 30 de març de 
2011. 

 
Atès que en data tal 10 de juny de 2013 es va nomenar el Sr. Martí Fornés Carbonell, 
representant municipal, per a procedir a la subscripció de la corresponent Acta de 
recepció. 

 
Vista l’acta de recepció definitiva de la urbanització SU- 13 del Polígon 7 de Platja de 
Muro de data  12 de juny de 2013.  

 
Atès l’Informe de Secretaria de data 10 de juny de 2013, i de conformitat amb el 
disposat a l'article 7.2 del Decret 38/1987, de 4 de juny, sobre Recepció 
d'Urbanitzacions pels Ajuntaments,  
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió d’Urbanisme i Obres 
data 13 de juny de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Ratificar l’Acta de recepció formulada conjuntament pel Sr. Martí Fornés 
Carbonell, representant municipal, i pel sr. José de Luna Pertíñez, en nom i 
representació de l’entitat PLAYAS DE MALLORCA, S.L., amb NIF A28095735. 
 
Segon. Acceptar la recepció de la urbanització Su-13 del Polígon 7 de Platja de Muro, 
portada a terme per l’entitat PLAYAS DE MALLORCA, S.L., promotora de la 
urbanització. 
 
Tercer. Notificar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
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Quart. Trametre al Registre de la Propietat aquest acord per a procedir a incorporar al 
patrimoni municipal els béns públics que es reben, amb la seva corresponent anotació a 
l'inventari i en els documents comptables que corresponguin. 
 
6È.- APROVACIO DEFINITIVA D’ESTUDI DE DETALL PROMOGUT PER 
LA ENTITAT D.F. SISTEMES, S.L., PER A LA MODIFICACIÓ D’ALINEACIÓ 
DE SOLAR AL CARRER SANTA ANNA, CANTONADA CARRER GOMEZ 
ULLA 28, DE MURO. 
 
Es dóna compte del següent Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Obres 
celebrada el dia 3 de Juny de 2.013. 
 
“Vist l’expedient tramitat per l’Ajuntament per a l’aprovació d’un estudi de detall 
promogut per D.F. SISTEMES, S.L per la modificació d`alineació de solar als carrers 
Santa Anna cantonada carrer Gomez Ulla, s/num. 
 
Atès que ha transcorregut el preceptiu període d’informació pública des de l’aprovació 
inicial d’aquest estudi de detall sense que s’hagi presentat cap al·legació. 
 
Atès el que estableixen els articles 40.2 del Reial Decret 1346/1976, de 9 d’abril, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana; art. 8 del 
Reial Decret Llei 16/1981, de 16 d’octubre, sobre adaptació dels plans generals 
d’ordenació urbanística; i l’art. 140.3 del Reial Decret 2195/1978, de 23 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament de Planejament. 
 
Atès l’informe favorable de 11 de gener 2013 de l’enginyer de camins, canals i ports. 
 
Atès l’informe favorable de 16 de gener de 2013 de l’assessor jurídic de l’Ajuntament, 
emès d’acord el que disposa l’art. 85.1.a) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, 
municipal i de règim local de les Illes Balears. 
 
La Comissió Informativa d’Obres emet per unanimitat dictamen favorable sobre 
l’adopció pel Ple del següent acord: 
 

1) Aprovar definitivament l’Estudi de Detall per la modificació d`alineació de solar 
als carrers Santa Anna cantonada carrer Gomez Ulla, s/num, promogut per la 
entitat D.F. SISTEMES,S.L.. 

 
2) Notificar el present acord als interessats, donar-ne compte a la CIOTUPH i 

publicar-lo al BOIB.”  
 
Sotmès a votació l’esmentat dictamen, el Ple acorda per unanimitat: 
 
1- Aprovar definitivament l’Estudi de Detall per la modificació d`alineació de solar als 

carrers Santa Anna cantonada carrer Gomez Ulla, s/num, promogut per la entitat 
D.F. SISTEMES,S.L. 

 
2- Notificar el present acord als interessats, donar-ne compte a la CIOTUPH i publicar-

lo al BOIB.  
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7È.- CREACIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL 
DE MURO.  
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que varen demanar informació 
a la Conselleria d’Interior. Ens varen facilitar models d’estatuts. Som un dels pocs 
pobles que no tenen agrupació. 
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió d’Administració i 
Personal de data 10 de juny de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Crear l’agrupació de voluntaris de protecció civil de Muro. 
 
Segon. Sol·licitar al Govern de les Illes Balears l’autorització per a la creació de 
l’agrupació de voluntaris de protecció civil, d’acord amb l’establert a l’article 4 del 
Decret 44/2003, de 2 de maig, pel que s’aprova el reglament de voluntaris de protecció 
civil de les Illes Balears. 
 
Tercer. Aprovar inicialment el Reglament de l’agrupació de voluntaris de protecció civil 
de Muro, de conformitat amb el procediment establert a l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de 
desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. 
 
Quart. L’acord d’aprovació inicial  es publicarà al Butlletí Oficial de els Illes Balears i en 
el tauler d’Anuncis de l’Ajuntament concedint un termini de trenta dies perquè el veïnatge 
i les persones legítimament interessades puguin examinar l’expedient i formular 
reclamacions, objeccions o observacions. 
 
Cinquè. Finalitzat el termini d’informació pública, si s’han presentat reclamacions o 
suggeriments, s’hauran de resoldre per part del Ple de l’Ajuntament, incorporant-se al text 
del Reglament les modificacions derivades de la seva resolució. L’aprovació definitiva 
correspon al Ple de la Corporació Municipal, de conformitat amb el que disposen l’article 
49 de la  de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 102 de la Llei 
20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes Balears. Si no s’ha presentat cap 
reclamació o suggeriment, l’acord inicialment adoptat s’ha d’entendre definitivament 
aprovat sense necessitat d’un nou acord exprés. 
 
Sisè. L’acord d’aprovació definitiva del reglament, amb el text íntegre del mateix, s’ha de 
publicar pel seu general coneixement al Butlletí Oficial de les Illes Balears als efectes de la 
seva entrada en vigor, de conformitat amb l’establert a l’article 70.2 de la Llei 7/85, i 
article 103 .1 de la Llei 20/2006. 
 

 
REGLAMENT AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE MURO 

 
SECCIÓ PRIMERA: OBJECTIUS 
 
 
ARTICLE 1. 
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1. L’Agrupació Local de Voluntaris de PROTECCIÓ CIVIL. (AVPC) és una organització de 

caire humanitari i altruista, que actua de manera desinteressada i solidària. 
2. L’AVPC no empara activitats de finalitat religiosa, política o sindical. 
 
ARTICLE 2. 
 
1. L’AVPC estarà constituïda per persones físiques, majors d’edat (18 anys), residents i 

empadronats al municipi de Muro, i que voluntàriament desitgin integrar-s’hi. 
2. No podran formar part de l’operatiu de l’AVPC,  les persones que, en cas d’emergència, 

hagin de desenvolupar funcions en altres grups de l’estructura de la Protecció Civil Local, 
no existint impediment qualsevol en què col·laborin amb l’Agrupació en tasques 
preventives i de planificació. 

3. Es consideren membres de AVPC, les persones integrades dins la mateixa amb motiu de 
l’aplicació de l’article 17 d’aquest Reglament en els termes que s’especifiquen en cada cas. 

4. Podran ser voluntaris passius els menors d’edat amb autorització paterna, que s’enquadraran 
en una Secció Juvenil. La seva funció principal serà la formació i divulgació de temes de 
protecció civil. 

 
ARTICLE 3. 
 

1. L’Agrupació té com a finalitat la col·laboració en la Previsió i Prevenció 
de situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública que puguin plantejar-se 
en el Municipi, en la Protecció i Socors de les persones i dels béns, quan dites situacions es 
produeixen, i en el restabliment de la normalitat a l’àrea afectada. 
2. L’Agrupació durà a terme aquestes missions en el marc del Pla 
Municipal davant d’emergències (PME), i Plans d’actuació davant de riscos específics 
(PAE), que és d’on sorgeixen les competències atribuïdes a l’AVPC de Muro. 

 
ARTICLE 4. 
 

Correspon al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord de creació de l’AVPC, així com 
en el seu cas, de la seva dissolució. 
 
ARTICLE 5. 
 
L’àmbit territorial operatiu de l’AVPC es limitarà al terme municipal de Muro. A petició del 
Centre Provincial de Coordinació d’Emergències, que canalitzarà les demandes d’altres màxim 
responsables municipals, el Batle podrà autoritzar la intervenció de l’AVPC de Muro. 
 
SECCIÓ SEGONA: ORGANITZACIÓ 
 
ARTICLE 6. 
 

L’organització i funcionament de l’AVPC es regirà per l’establert en el present 
Reglament, així com per les instruccions i directrius que, a efectes de coordinació general, 
puguin dictar les Comissions Nacional i Autonòmica de Protecció Civil; i per l’establert al 
Decret 44/2003 de 2 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de voluntaris de Protecció Civil de 
les Illes Balears. 
 
ARTICLE 7. 
 
L’ALVPC depèn directament del batlle com a responsable màxim de la Protecció Civil Local. 
 
ARTICLE 8 . 
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 L’AVPC quedarà enquadrada orgànica i funcionalment dins la unitat municipal de la 
que depenguin els serveis de Protecció Civil o, en el seu defecte, els serveis de Seguretat 
Ciutadana, sense que això constitueixi cap vincle laboral o funcionarial dels seus components 
amb l’Ajuntament.  
 
ARTICLE 9 
 

L’ALVPC s’estructura funcionalment en Seccions (Transmissions, Primers Auxilis, 
Extinció d’Incendis, Rescat i Salvament, Formació, Secció Juvenil, etc.) a les quals els 
voluntaris s’adscriuran en funció de la seva capacitat i preparació. 
 Per la seva intervenció, les Seccions es divideixen en GRUPS D’ACCIÓ O GRUPS 
D’INTERVENCIÓ OPERATIVA. Els voluntaris s’enquadren dins aquests Grups d’Acció. No 
obstant, un Grup d’Acció pot formar part de diferents Seccions en funció de les àrees que tengui 
assumides. 
 Cada grup d’acció està format per un Cap i els voluntaris que formin part de dit grup. 
Els grups es poden dividir en subgrups respectivament. 
 Aquesta estructura serà de caire flexible, ajustant-se a les necessitats del servei, als 
mitjans humans disponibles i a l’establert al Pla Municipal d’Emergències i als Plans 
d’Actuació Municipal davant riscos específics. 
 
ARTICLE 10 
 
 El cap de l’Agrupació és designat pel batle, a proposta del regidor delegat de Protecció 
Civil o, en el seu defecte, del regidor delegat de Seguretat Ciutadana. 
 Els Caps de Secció i de Grups seran proposats, de manera justificada, pel cap de 
l’Agrupació i nomenats pel Regidor corresponent. 
 L’elecció del Cap de l’agrupació, de Secció i de Grups, s’ha de dur a terme amb 
audiència prèvia a l’assemblea. 
 El procés per al cessament dels càrrecs és igual que per a la designació i nomenament 
dels mateixos. 
 
ARTICLE 11. 
 
 Per la Regidora de l’àrea corresponent, o per al servei Local de Protecció Civil, si n’hi 
hagués, elaboraran i formularan propostes per a l’elaboració de les normes i instruccions que 
siguin necessàries per desenvolupar, completar i aplicar el present Reglament. 
 L’aprovació d’aquestes normes correspon al batle, a proposta del regidor corresponent.  
 
ARTICLE 12. 
 
 Per garantir la seva eficàcia s’exigirà a tots els integrants de l’Agrupació un nivell 
mínim de coneixements sobre els diferents camps que integren la Protecció Civil, havent-se de 
facilitar l’accés a aquesta formació per part de les diferents administracions involucrades. 
 
ARTICLE 13. 
 
 La Corporació Municipal, mitjançant la col·laboració de la Conselleria d’Interior, 
arbitrarà els medis necessaris per a procurar que l’Agrupació compti amb material específic que 
garanteixi la ràpida intervenció davant qualsevol situació d’emergència, especialment en el 
camp del transport, la uniformitat i les radiocomunicacions, així com per a que l’Agrupació 
pugui disposar d’una seu digna i adequada a les seves necessitats. 
 
ARTICLE 14. 
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 La Corporació Municipal podrà subscriure convenis de col·laboració amb altres 
administracions, organismes o entitats públiques o privades, encaminades cap a la promoció, 
dotació de mitjans, formació i millor funcionament de l’AVPC de Muro. 
 
 
SECCIÓ TERCERA: FUNCIONS 
 
ARTICLE 15 
 
 L’actuació de l’AVPC se centrarà, de forma permanent i regularitzada, en el camp 
preventiu i operatiu de la gestió d’emergències, catàstrofes i/o calamitats públiques, d’acord 
amb allò previst en els Plans Territorials Municipals i en els Plans d’Actuació davants riscos 
específics. 
 En cas d’absència de serveis d’emergència professionals, o amb temps de resposta molt 
elevats, podran actuar eventualment en substitució  d’aquests en tasques d’intervenció en 
accidents o sinistres,  passant a exercir tasques de suport u cop els serveis professionals facin 
acte de presència, i actuant sota la seva direcció a partir d’aleshores. 

Tindran la consideració de serveis d’emergència professionals, a més dels habituals, els 
bombers forestals, els bombers voluntaris i les brigades d’auxili ràpid de la Comunitat 
Autònoma, es a dir, la Unitat Operativa de la Direcció General d’Emergències. 
 
ARTICLE 16. 
 
 El Pla Territorial Municipal i els Plans d’actuació davant riscos específics són la 
vertadera font d’on surten les competències de la AVPC, podent variar la quantitat i qualitat de 
les mateixes en funció de la capacitat de l’Agrupació per assumir-les. 
 En coherència amb la seva finalitat i organització, algunes de les funcions que podria 
desenvolupar l’Agrupació són: 

A) en el marc de la PREVENCIÓ: 
- Estudis de riscs de la localitat, preferentment orientats a edificis, locals, i 

establiments de pública concurrència. 
- Col·laboració i suport en la confecció i divulgació dels Plans d’Autoprotecció de 

dits centres. 
- Col·laboració en l’elaboració i manteniment dels Plans Municipals d’Emergències 

(PME) i Plans d’Actuació (PAE) davant riscs específics. 
- Confecció i realització de campanyes d’informació i divulgació a col·lectius 

afectats pels distints riscs. 
- Actuació en dispositius operatius de caire preventiu (en grans concentracions 

humanes, vigilància forestal, etc.) 
 

B) en el marc de la INTERVENCIÓ: 
- Suport als serveis operatiu d’emergència rutinaris. 
- Atenció a afectats en emergències. 
- Col·laboració en el desenvolupament del Pla Sectorial de Comunicacions. 
- En general, execució de les missions encomanades pel PME i els PAE. 

 
PART SEGONA: DELS VOLUNTARIS  
SECCIÓ PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS. 
 
ARTICLE 17. 
 
 Podran vincular-se a l’Agrupació les persones físiques, residents en el municipi, que 
manifestin el desig de col·laborar voluntàriament en les activitats pròpies dels serveis bàsics de 
Protecció Civil. 
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 Els aspirants a voluntaris han de reunir les següents condicions: tenir una edat mínima 
de 18 anys(o autorització paterna), no tenir cap malaltia contagiosa i ser aptes físicament per als 
treballs propis dels serveis que s’hagi de desenvolupar, presentar la documentació que a l’efecte 
s’assenyalí. No podran tenir relació amb l’ajuntament, ni de tipus funcionarial ni laboral. 
 La sol·licitud d’ingrés, que en principi es considerarà coma a Voluntari de pràctiques, 
s’haurà de formalitzar a l’Ajuntament de Muro, conforme al model que es fixi a l’efecte. La 
presentació de la sol·licitud suposarà l’acceptació plena del present Reglament , acceptació que 
haurà de ser explícita quan s’ingressi com a membre de ple dret. 
 El compromís voluntari ha de renovar-se, de manera explícita, cada tres anys, 
considerant rescindit el vincle si no es duu a terme la renovació.  
 També són d’aplicació les limitacions a la vinculació de voluntari contemplades a 
l’article 2 del present Reglament. 
 
ARTICLE 18. 
 
 Tots els sol·licitants que encara no hagin superat les proves psicofísiques i de 
coneixements seran considerades voluntaris auxiliars o passius, i, per tant, en cap cas hauran de 
desenvolupar tasques de caire operatiu. Les diferents proves es determinaran reglamentàriament 
mitjançant annex. 
 Les persones que compleixin els requisits recollits a l’article 2 d’aquest Reglament i que 
superin les proves d’aptitud psicofísica i de coneixements, relacionats amb les diferents àrees 
que integren la Protecció Civil, hauran de superar un període de pràctiques no inferior a tres 
mesos ni superior a un any. 
 Aquest voluntaris en pràctiques passaran a ser membres voluntaris de ple dret de 
l’Agrupació si les pràctiques són valorades positivament pel Servei competent de la Direcció 
General d’Emergències. 
 Els voluntaris en període de pràctiques podran desenvolupar actuacions operatives de 
responsabilitat limitada, duent a terme tasques com a col·laborador d’altres voluntaris de més 
experiència. Hauran de tenir la mateixa cobertura d’assegurances que els voluntaris de ple dret. 
 
ARTICLE 19. 
  
 La col·laboració voluntària podrà realitzar-se incorporant-se a l’Agrupació com a 
col·laborador. 
 Són col·laboradors aquelles persones que posseeixen una determinada qualificació 
professional i participen eventualment amb l’AVPC realitzant informes, assessorament tècnic i 
contribuint en la formació de voluntaris. 
 El present Reglament no és d’aplicació als col·laboradors. 
 
ARTICLE 20. 
 
 La relació dels voluntaris amb el municipi s’entén com a col·laboració gratuïta 
desinteressada i benvolent, basant-se en sentiments humanitaris, altruistes i de solidaritat social, 
sense mantenir, per tant, cap relació de caire laboral. 
 La permanència dels voluntaris i col·laboradors al servei de la Protecció Civil Local 
serà gratuïtat i honorífica, sense dret a reclamar salari, remuneració o premi, si bé l’Ajuntament, 
en determinats casos justificats i/o excepcionals, podrà arbitrar fórmules de compensació per 
despeses derivades dels servei o assistència a cursos de formació. 
 Queden  exclosos del paràgraf anterior les indemnitzacions  corresponents  per 
perjudicis soferts com a conseqüència de la seva prestació segons l’establert pels articles 31 i 
32. 
 
ARTICLE 21. 
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 La condició de voluntari faculta, únicament, per realitzar les activitats amb la PC local 
reflectides a l’article 15 del present Reglament. 
 La condició de voluntari no empara cap activitat amb finalitat religiosa, política o 
sindical. 
 
SECCIÓ SEGONA: UNIFORMITAT  I IDENTIFICACIÓ 
 
ARTICLE 22. 
 
 Per totes les actuacions previstes, de caire operatiu, el voluntari haurà d’anar 
degudament uniformat. 
 La uniformitat dels membres de l’Agrupació serà la descrita a l’Ordre corresponent. 
 
ARTICLE 23. 
 
 Tots els components de l’AVPC duran els distintius creats per l’Ordre de la Conselleria 
d’Interior del 14-10-2004. 
 
ARTICLE 24. 
 
 La Conselleria d’Interior proporcionarà un carnet acreditatiu a cada voluntari de 
l’Agrupació, segons el model de l’Ordre de la Conselleria d’Interior del 14-10-2004. 
 
SECCIÓ TERCERA: FORMACIÓ I ENSINISTRAMENT 
 
ARTICLE 25. 
 
 És objectiu prioritari en l’àmbit de la PC local la preparació del seu personal a tots els 
nivells, des de la selecció i formació inicial-final continuada i permanent durant la relació 
voluntari-agrupació. 
 La formació inicial del voluntari té com a finalitat informar i posar en contacte el 
voluntari amb els coneixements bàsics i les realitats vinculades a la PC local, així com amb els 
diferents caps d’actuació. 
 Amb aquesta finalitat orientadora del futur voluntari, dita informació i ensinistrament 
inicial contribueix a la selecció dels aspirants, al temps que facilita la captació del mateixos per 
incorporar-se en condicions d’eficàcia a al corresponent unitat d’intervenció. 
 
ARTICLE 26. 
 
 La formació permanent i continuada del voluntari té com a objectiu no només la 
garantia i posada en pràctica d’un dret d’aquell, sinó, sobretot, atendre les necessitats reals de la 
prestació del servei, obtenint els majors nivells de responsabilitat, eficàcia i seguretat. 
 
ARTICLE 27. 
 L’AVPC podrà participar amb el seu personal en els cursos de formació i ensinistrament 
que organitzi la Conselleria d’Interior en la convocatòria dels quals quedi explícita aquesta 
possibilitat. 
 L’Ajuntament, a través de l’AVPC, podrà organitzar els seus propis cursos en l’àmbit 
local, els continguts i duració dels quals hauran de ser aprovats per la Conselleria d’Interior. 
 L’Organisme organitzador de cada curs serà responsable d’encunyar els seus propis 
certificats d’assistència i/o aprofitament dels mateixos, havent-se de comunicar al Servei de 
Protecció Civil  del Govern de les Illes Balears, en finalitzar el curs, una relació dels assistents i 
la qualificació obtinguda. 
 
ARTICLE 28. 
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L’activitat formativa s’articularà de la següent manera: 
A) JORNADES D’ORIENTACIÓ, per a voluntaris auxiliars. 
B) CURS D’INGRÉS (nivell 1). És de caire obligatori per als voluntaris en pràctiques. 
Tindran una duració mínima de 25 hores lectives teòrico-pràctiques, versant els seus continguts 
sobre les àrees fonamentals relacionades amb la Protecció Civil (legislació bàsica, 
autoprotecció, primers auxilis, extinció d’incendis, rescat i salvament, comunicacions, acció 
social, etc.) 
C) CURSOS DE PERFECCIONAMENT (nivell 2) Estan dirigits a voluntaris que desitgin 

aprofundir en alguna de les àrees esmentades. 
D) CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ (nivell 3). Dirigits, fonamentalment, als responsables 

dels Serveis locals de PC i de l’AVPC. 
 
SECCIÓ QUARTA: DRETS DELS VOLUNTARIS. 
 
ARTICLE 29. 
 
 El voluntari té dret a usar els emblemes, distintius i equips de servei, i els corresponents 
a la seva categoria en totes les actuacions en les que siguin demandats. 
 A efectes d’identificació, en casos d’intervenció, emergències o calamitat, l’ús dels 
mateixos és obligatori. 
 Igualment, el voluntari té dret a rebre una acreditació suficient per part de la Conselleria 
d’Interior. 
 
ARTICLE 30. 
 
 El voluntari té dret a ser reintegrat de les despeses de manutenció, transport i 
allotjament soferts en la prestació del servei, havent de fer front a dites despeses l’Administració 
Pública de qui depengui la planificació i organització dels dispositius establerts. 
 En qualsevol cas, aquesta compensació de les despeses no tindrà caràcter de 
remuneració o salari. 
 
 
ARTICLE 31. 
 

El voluntari té dret a adoptar totes les mesures necessàries per a evitar situacions que 
comportin perills innecessaris per a ell o per a tercers. 
 En qualsevol cas el voluntari té dret a estar assegurat contra els possibles riscs derivats 
de la seva actuació. 
 Els fets derivats de la seva actuació com a membre de l’AVPC estaran coberts per una 
assegurança d’accidents, que garantirà, coma a mínim, les prestacions mèdiques i 
farmacèutiques necessàries. 
 Igualment, queden assegurades les indemnitzacions corresponents en els casos en què, 
com a conseqüència de l’accident, sobrevinguin invalidesa permanent o defunció. 
 
ARTICLE 32. 
 
 Els danys i perjudicis que, com a conseqüència del treball voluntari, pot sofrir el 
beneficiari del mateix, així com tercers, quedaran coberts per una assegurança de responsabilitat 
civil. 
 La modalitat de les corresponents pòlisses d’assegurances i cost de les indemnitzacions 
seran fixades pel Govern de les Illes Balears, que a la vegada pagarà les primes de les 
assegurances, sempre que existeixi dotació pressupostària suficient a l’efecte, mitjançant la 
signatura de conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Muro. En cas contrari, les primes de 
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les assegurances seran fixades pel Ple Municipal, a proposta del regidor delegat, 
responsabilitzant-se l’Ajuntament de sufragar les quotes. 
 Els voluntaris en pràctiques tenen dret a les seves corresponents assegurances en 
igualtat de condicions que els voluntaris definitius. 
 Els costs de les assegurances s’actualitzaran anualment. 
 L’Ajuntament serà responsable civil subsidiari, d’acord amb la legislació vigent, en 
virtut de la seva potestat de direcció sobre l’AVPC. No obstant, quan l’actuació excedeixi de 
l’àmbit del terme municipal i s’hagin coordinat diferents Agrupacions supramunicipals serà 
responsable civil subsidiari el Consell de Mallorca.   
 
ARTICLE 33. 
 

El voluntari de PC té dret a obtenir el suport material de l’Agrupació. 
De la mateixa manera, té dret a participar en l’estructura de l’Agrupació i opinar sobre 

el treball desenvolupat. 
 El voluntari podrà efectuar les peticions, suggeriments i reclamacions que consideri 
necessàries, dirigides al Cap de l’Agrupació. 
 En tot cas si, passats 20 dies des de l’entrada en el registre, l’escrit no fos contestat, es 
podrà elevar directament al batle o al regidor delegat. 
 
SECCIÓ CINQUENA.: DEURES DELS VOLUNTARIS 
 
ARTICLE 35. 
 
 Tot voluntari ha de respectar l’estructura jeràrquica i funcional de l’Agrupació, i 
col·laborar en la major eficàcia de les mateixes. 
 Els voluntaris hauran d’acatar la direcció d’altres organismes competents, en 
determinades actuacions contemplades en el Pla Municipal d’Emergències o Plans d’Actuació 
Municipal Específica, com en el cas d’extinció d’incendis forestals i urbans, etc. 
 En cap cas, el voluntari o col·laborador de PC actuaran com a membres de l’Agrupació 
fora dels actes de servei. 
 No obstant, podrà intervenir amb caràcter estrictament personal, i sense vinculació amb 
l’Agrupació, en aquells supòsits relacionats amb el seu deure com a ciutadà, usant els 
coneixements i experiències derivades de la seva activitat voluntària. 
 
ARTICLE 36 
 
 El voluntari de PC haurà de realitzar un número mínim d’hores, compromeses mutu 
acord amb l’Agrupació, i que no podrà ser inferior a 60 hores anuals, comptant com a tals la 
suma d’hores de formació i intervenció. 
 
ARTICLE 37. 
 
 El voluntari té el deure de conservar i mantenir en perfectes condicions d’ús el material 
i l’equip que se li hagi confiat. 
 Els perjudicis causats en el mateixos com a conseqüència del tracte incorrecte o falta 
d’esment seran responsabilitat del voluntari. 
 En qualsevol cas, tot el material en poder del voluntari serà retornat a l’Agrupació si es 
modifiquen les circumstàncies que aconsellaren o habilitaren dit dipòsit. 
 
SECCIÓ SISENA.: RECOMPENSES I SANCIONS 
 
ARTICLE 38. 
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 L’activitat altruista, solidària i no lucrativa exclou tota remuneració, però no impedeix 
el reconeixement dels mèrits del voluntari i, per tant, la constatació dels mateixos a efectes 
honorífics. 
 Amb aquesta distinció de conductes meritòries, també seran estudiades les possibles 
faltes comeses pels voluntaris que duran aparellades les corresponents sancions.  
 Tant els mèrits i els honor concedits, com les faltes i les seves sancions seran anotades a 
l’expedient personal de l’interessat. 
 
ARTICLE 39. 
 
 La valoració de les conductes meritòries que puguin merèixer una recompensa, sempre 
de caire no material, correspon al batle. 
 La iniciativa d’aquest reconeixement meritori correspon al Cap de Servei local de PC o, 
en el seu defecte, al de l’Agrupació. 
 
ARTICLE 40. 
 
 La valoració de les conductes meritòries es realitzarà mitjançant reconeixement públics, 
diplomes o medalles, a més d’altres distincions que pugui concedir l’Ajuntament o altres 
Administracions Públiques. 
ARTICLE 41. 
 
 La sanció serà conseqüència de la comissió d’una infracció, en allò que disposa en el 
present Reglament. 
 Les infraccions podran ser considerades lleus, greus o molt greus. 
 
ARTICLE 42. 
 
 Es consideren faltes lleus: 
 

A) El descuit en la conservació i manteniment de l’equip material a càrrec del voluntari 
B) El descuit o negligència en l’exercici de les seves funcions, sempre que no suposi 

una falta més greu. 
C) La incorrecció amb el públic o amb els membres de l’Agrupació. 
D) L’incompliment dels deures i les obligacions del voluntari, sempre que no hagin de 

ser qualificades com a faltes més greus. 
E) La desobediència als caps de servei, quan nos suposi maltractament de paraula o 

obra i no afecti al servei que s’hagi de complir. 
Les faltes lleus podran sancionar-se amb apercebiment o suspensió de fins a 30 dies. 
 

ARTICLE 43. 
 
 1. Es consideren faltes greus: 

A) El no seguir normes orgàniques i funcionals de l’Agrupació, de forma manifesta i/o 
no justificada. 

B) La notòria desconsideració cap a ciutadans o membres de l’Agrupació. 
C) La negligència que causi danys de consideració en els locals, material o documents 

de l’Agrupació, així com en l’equip al seu càrrec. 
D) L’incompliment de l’horari anual quan les faltes superin el 40% del total d’hores 

fixades. 
E) La greu pertorbació de l’activitat de l’Agrupació. 
F) La utilització injustificada, fora dels actes propis de servei, de l’equip, material o 

distintius de l’AVPC. 
G) L’acumulació de tres faltes lleus. 
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2. Les faltes lleus podran sancionar-se amb la suspensió de la condició de voluntari , de 
30 a 180 dies. 

 
ARTICLE 44. 

1. Es consideren faltes molt greus: 
A) Deixar de complir, sense causa justificada, les exigències del servei. 
B) La notòria falta de rendiment que comporti inhibició en el compliment de  les 

tasques encomanades. 
C) Haver estat condemnat, amb sentència ferma per qualsevol acte considerat delicte. 
D) Utilitzar o exhibir indegudament les identificacions del servei. 
E) L’agressió a qualsevol membre de l’Agrupació i la desobediència que pugui afectar 

a l’èxit de la missió encomanada. 
F) Negar-se a complir les sancions de suspensió que li fossin imposades. 
G) Consum de drogues i abús d’alcohol en actes de servei. 
H) Haver estat sancionat per la comissió de dos faltes greus en un període de dos anys. 
2. Dues faltes molt greus es sancionaran amb suspensió de 180 dies a dos anys i, en el 

seu cas, amb l’expulsió definitiva de l’AVPC. 
 
ARTICLE 45. 
 
 Les faltes lleus es prescriuran als 6 mesos de la data de la seva comissió, les greus  als 
dos anys. 
 
ARTICLE 46. 
 
 El voluntari tindrà dret a un procés just i equànime que garanteixi al màxim la defensa 
en cas de sancions reglamentades. 
 
SECCIÓ SETENA.: RESCISSIÓ I SUSPENSIÓ DEL VINCLE AMB L’AGRUPACIÓ 
 
ARTICLE 47. 
 
 Són causes de suspensió temporal del vincle voluntari amb l’AVPC les següents: 

A) L’acompliment de les sancions establertes en els articles 42, 43 i 44. 
B) La gestació. 
C) L’atenció a nadons o fills menors, a petició de l’interessat. 
D) La malaltia perllongada justificada. 
E) La realització d’estudis fora del municipi. 
F) L’ocupació en una feina que impliqui llargs i freqüents  desplaçaments. La 

reincorporació haurà de sol·licitar-se explícitament. 
 
ARTICLE 48. 
 
 La relació voluntària amb l’AVPC podrà ésser rescindida per les següents  causes 
previstes a l’article 33 del Decret 44/2003. 

A) Per petició expressa i per escrit de l’interessat. 
B) Per pèrdua de les aptituds físiques o psíquiques. 
C) Per la pèrdua de la condició de resident a la Illa on s’hagi constituït l’agrupació, en 

aquest cas, de resident a Muro. 
D) Per expulsió com a conseqüència d’un procediment sancionador. Els motius de 

baixa per expulsió seran: 
- No respectar l’estructura jeràrquica de l’Agrupació. 
- Mal ús del material. 
- Falta de companyerisme amb els altres Voluntaris. 
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ARTICLE 49. 
 
 En tots els casos en què es produeixen la rescissió de la relació del voluntari amb 
l’Agrupació, aquesta tornarà, de forma immediata, els equips i les acreditacions  que estiguin en 
el seu poder. 
 
ARTICLE 50. 
 
 En tot cas, s’expedirà, a petició de l’interessat, certificació en què constin els serveis 
prestats a l’Agrupació, així com la causa per la qual es va acordar la baixa, remeten-se una còpia 
al Registre d’Agrupacions de Voluntaris de la Direcció General d’Emergències i del Servei de 
Protecció Civil de la CAIB. 
 
DISPOSICIONS FINALS  
 

1. Perquè entri en vigor el present Reglament haurà de ser aprovat pel 
Ple Municipal, havent estat supervisat prèviament per la Direcció General 
d’Emergències i del Servei de Protecció Civil de la CAIB. 
2. La Direcció General d’Emergències i del Servei de Protecció Civil de 
la CAIB, en el desenvolupament de les seves competències sobre el voluntariat de 
Protecció Civil, col·laborarà amb els Ajuntaments de les següents maneres: 
- Normalització i homologació d’equips. 
- Elaboració de normes i directrius. 
- Constitució d’un Registre d’Agrupacions Locals de Voluntaris. 
- Règim disciplinari superior. 
 
3. Successivament s’aniran adjuntat Annexes al present Reglament, els quals podran 

sofrir modificacions, una vegada aprovat el present Reglament, sense que sigui 
necessària la revisió íntegra del mateix, ni la seva nova aprovació pel Ple Municipal, 
no essent així quan es proposi l’alteració de l’articulat. 

4. Els diferents Annexes seran aprovats per la Batlia, i inclouran les directrius 
necessàries per al desenvolupament i aplicació del present Reglament (uniformitat, 
instruccions de funcionament, designació de responsables, …) 

 
8.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE L’AULA D’ADULTS. 
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 13 de juny relatiu a l’aprovació provisional de la modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per servei d’Ensenyament de l’Aula d’Adults.  
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de 
la taxa per servei Ensenyament a l’Aula d’Adults en els termes següents: 
 
Article 5: Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les tarifes 
contingudes a l'apartat següent. 
 
2. Les tarifes de la taxa seran les següents: 
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Matrícula, per curs i alumne: 
 

MÒDUL IMPORT € MÒDUL IMPORT € MÒDUL IMPORT € 
A 16,00 B 19,00 C 22,00 
D 25,00 E 28,00 F 31,00 
G 34,00 H 37,00 I 44,00 
J 50,00 K 56,00 L 62,00 
M 75,00 N 87,00 O 300,00 

 
3. Els mòduls de l’apartat anterior es podran aplicar conjuntament o individual. 
 
Article 6: Exempcions i bonificacions 
 
Les exempcions seran acordades per la Comissió de Govern, previ informe de la Comissió 
d'Assistència Social, i es concediran exclusivament a aquelles persones que per la seva 
situació psicosocial no puguin fer front a les tarifes esmentades a l'article anterior. 

Disposició final 
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
 
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva 
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, 
en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
9.-  APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 13 de juny relatiu a l’aprovació provisional de la modificació de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’expedició de documents. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 12 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA, CxI i PSIB-PSOE) 
i 1 abstenció (ExM), acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de 
la taxa d’expedició de documents en els termes següents: 
 
Article 6. Tarifa 
 
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructurarà en els següents apartats: 
 

 CONCEPTE IMPORT 



 28 

1  Cèdules urbanístiques 45,15 
2  Certificacions de prescripcions d’infraccions urbanístiques. 

Sobre el pressupost d’execució de l’obra 
25% 

3  Certificacions d’antiguitat 86,00 
4  Certificacions de tràmit d’expedient d’activitats o obres 8,60 
5  Certificacions de no constar incoació d’expedient de protecció 

de la legalitat urbanística 
8,60 

6  Informe d’agrupació familiar 20,00 
7  Certificacions d’innecessarietat d’obtenció de llicència 

urbanística per a la segregació d’una rústica 
43,10 

8  Certificacions de final d’obra 43,10 
9  Certificacions d’immobles no subjectes a limitacions per a 

l’obtenció de llicència municipal d’obres 
17,25 

10  Certificacions de condonació del pagament de l’IBI 17,25 
11  Certificacions d’explotació de finques rústiques 17,25 
12  Delimitació de partions 40,35 
13  Formació o modificació a iniciativa privada, d’alteracions de 

planejament general, planejament derivat, estudis de detall 
d’ordenació volumètrica. Per Ha o fracció  

450,00 

14  Formació o modificació, a iniciativa privada, d’Estudis de 
Detall amb la finalitat d’assenyalament d’alineacions i 
rasants. Per Ha o fracció 

300,00 

15  Estudis de Detall d’ordenació volumètrica elaborats per la 
ciutadania. Per Ha o fracció 

450,00 

16  Tramitació d’Estudis de Detall amb la finalitat 
d’assenyalament delineacions i rasants, formulats per la 
ciutadania. Per Ha o fracció 

30,00 

17  Certificacions d’acords dels òrgans de govern 8,55 
18  Els documents referits a l’apartat anterior de més de 5 anys 

d’antiguitat 
43,10 

19  Fotocòpies d’Ordenances Municipals i documents que es 
facilitin a particulars 

 

 1 Din A4. Per fulla 0,10 
 2 Din A3. Per fulla 0,10 
 3 De plànols del PGOU 2,50 

20  Fotocòpies de documents o llibres de l’Aula d’Adults, Escola 
de Música i Biblioteca 

0,10 

21  Validació de poders 18,15 
22  Compulsació de documents. Per foli 0,95 
23  Llicències d’autotaxis  
 1 Substitució de vehicles 51,75 
 2 Expedició llicència anual 51,75 
 3 Permís de conducció municipal 51,75 

24  Plaques  
 1 De llicències urbanístiques 5,35 
 2 Guals 28,55 
 3 Guals ambdós costats 5,75 
 4 Galeres 50,55 
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25  Certificats relatius al padró municipal  
 1 Format paper 1,00 
 2 On line Gratuït 

 
Disposició Final 
 
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació o 
derogació expresses. 
 
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva 
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, 
en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
10È.- EXPEDIENT NÚM. 03/2013 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL 
DE CRÈDITS 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, demana si el tècnic que presenta 
factura ja s’ha adjudicat el contracte. 
 
La interventora respon que s’ha adjudicat el contracte del servei d’assessorament en 
matèria d’activitats.  
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 13 de juny de 2013 relatiu a l’expedient núm. 03/2013 de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, per un total de 25.130,26 €. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-LLIGA), 1 vot en contra 
(ExM) i 5 abstencions (CxI i PSIB-PSOE) aprova l’expedient núm. 03/2013 de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per un total de 25.130,26 €. 
 
 

NÚM. ORDRE 
01 

PARTIDA 
341.22609 

CREDITOR SOCIAS RAMIS SL 
NIF B07870926 
NÚM. FRA. 4 
DATA 31.08.12 
DESCRIPCIÓ Bosses de gel Milla Urbana 2012 
IMPORT 19,20 € 
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 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
02 

PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR CABLEUROPA SAU 
NIF A62186556 
NÚM. FRA. AA13-000553 
DATA 23.01.13 
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques, gener 
IMPORT 645,56 € 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
03 

PARTIDA 
337.21300 

CREDITOR ELECTRICA FERRER SL 
NIF B07597156 
NÚM. FRA. 2012/1/514 
DATA 26.12.12 
DESCRIPCIÓ Material eléctric local 3ª edat 
IMPORT 36,30 € 
 Factura exercici 2012 

NÚM. ORDRE 
04 

PARTIDA 
150.22707 

CREDITOR MATEO TORELLO QUETGLAS 
NIF 78195025 Q 
NÚM. FRA. A-02/13 
DATA 21.0213 
DESCRIPCIÓ Assessorament en matèria activitats, febrer 
IMPORT 786,11 € 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
05 

PARTIDA 
150.22707 

CREDITOR MATEO TORELLO QUETGLAS 
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NIF 78195025 Q 
NÚM. FRA. A-03/13 
DATA 21.03.13 
DESCRIPCIÓ Assessorament en matèria activitats, març 
IMPORT 786,11 € 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
06 

PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR CABLEUROPA SAU 
NIF A62186556 
NÚM. FRA. AA13-0001133 
DATA 23.02.13 
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques, febrer 
IMPORT 671,54 € 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
07 

PARTIDA 
332..22001 

CREDITOR JUAN ANTONIO VIVES SASTRE 
NIF 78207155 W 
NÚM. FRA. 321 
DATA 08.04.13 
DESCRIPCIÓ Revistes biblioteca 2012 
IMPORT 578,55 € 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
08 

PARTIDA 
338.22609 

CREDITOR MORANTA SL 
NIF B07867757 
NÚM. FRA. A/115 
DATA 09.04.13 
DESCRIPCIÓ Transport grup Potència a ermita Sant Vicenç 
IMPORT 42,35 € 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 
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NÚM. ORDRE 
09 

PARTIDA 
155.21000 

CREDITOR MORANTA SL 
NIF B07867757 
NÚM. FRA. A/114 
DATA 31.03.13 
DESCRIPCIÓ Terraplenat vies públiques 
IMPORT 1.815,00 € 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
10 

PARTIDA 
173.21300 

CREDITOR FELIX ROMERO HERNANDEZ 
NIF 41518507 B 
NÚM. FRA. 4 0001 
DATA 23.01.13 
DESCRIPCIÓ Reparacions bombes instal. Emergéncia platges 
IMPORT 637,86  
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
11 

PARTIDA 
935.63206 

CREDITOR GUNOBAR SL 
NIF B07446446 
NÚM. FRA. 120009 
DATA 10.04.13 
DESCRIPCIÓ Reparació persianes C/ Joan Massanet, 51 
IMPORT 2.596,66  
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
12 

PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR CABLEUROPA SAU 
NIF A62186556 
NÚM. FRA. AA13-0002264 
DATA 23.04.13 
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DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques, Abril 
IMPORT 710,22  
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
13 

PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU 
NIF A78923125 
NÚM. FRA. RRL110002955 
DATA 01.12.11 
DESCRIPCIÓ Quota de servei 112, policia local 
IMPORT 170,21 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
14 

PARTIDA 
338.22105 

CREDITOR CAN BIEL SC 
NIF G57057101 
NÚM. FRA. 18 
DATA 07.05.13 
DESCRIPCIÓ 20 berenars fira sant Francesc 
IMPORT 110,00 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
15 

PARTIDA 
338.22601 

CREDITOR CAN BIEL SC 
NIF G57057101 
NÚM. FRA. 19 
DATA 07.05.13 
DESCRIPCIÓ 2 menús operaris montar fira sant francesc  
IMPORT 24,00  
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
16 
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PARTIDA 
155.61904 

CREDITOR DAMIAN JULIA POQUET 
NIF 43016146 M 
NÚM. FRA. 02-13 
DATA 08.05.13 
DESCRIPCIÓ Nou accés i reparació accessos minusvàlids platja 
IMPORT 7.675,51  
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
17 

PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA 
NIF A78923125 
NÚM. FRA. RRL090004692 
DATA 01.12.13 
DESCRIPCIÓ Quota servei 112 policia local 
IMPORT 167, 32 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
18 

PARTIDA 
338.22105 

CREDITOR JUAN TUGORES SEGURA 
NIF 18220740 W 
NÚM. FRA. B-293 
DATA 01.03.13 
DESCRIPCIÓ 64 ensaimades pancaritat Sant Vicenç 
IMPORT 402,69  
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
19 

PARTIDA 
171.22719 

CREDITOR TREBALLS AGROFORESTALS INSULARS SLU 
NIF B57166852 
NÚM. FRA. A/13033 
DATA 17.05.13 
DESCRIPCIÓ Mant. Jardineria platja muro zona nord, 15/31 maig 
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IMPORT 1.883,43  
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
20 

PARTIDA 
171.22719 

CREDITOR TREBALLS AGROFORESTALS  INSULARS SLU 
NIF B57166852 
NÚM. FRA. A/13035 
DATA 17.05.13 
DESCRIPCIÓ Manteniment jardineria platja de muro zona sud, 15/31 maig 
IMPORT 1.486,86 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
21 

PARTIDA 
150.22707 

CREDITOR MATEO TORELLÓ QUETGLAS 
NIF 78195025Q 
NÚM. FRA. A-04/13 
DATA 25.04.2013 
DESCRIPCIÓ Assessorament en matèria d’activitats, abril 
IMPORT 786,11€ 
 Factura exercici 2012 

NÚM. ORDRE 
22 

PARTIDA 
150.22707 

CREDITOR MATEO TORELLÓ QUETGLAS 
NIF 78195025Q 
NÚM. FRA. A-05/13 
DATA 25.04.2013 
DESCRIPCIÓ Assessorament en matèria d’activitats, maig 

IMPORT 786,11€ 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
23 
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PARTIDA 
155.61904 

CREDITOR CONTENIDORS MURO SL 
NIF B07512239 
NÚM. FRA. 13213 
DATA 23.05.2013 
DESCRIPCIÓ Retirada enderrocs accés minusvàlids platja 
IMPORT 660,00 € 
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
24 

PARTIDA 
155.61904 

CREDITOR CONTENIDORS MURO SL 
NIF B07512239 
NÚM. FRA. 13269 
DATA 15.05.2013 
DESCRIPCIÓ Retirada enderrocs accés minusvàlids platja 
IMPORT 220,00 € 
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
25 

PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR CABLEUROPA SAU 
NIF A62186556 
NÚM. FRA. AA13-0002804 
DATA 31.05.2013 
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques, maig 
IMPORT 733,20 € 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
22 

PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR GRUPO ROYAL TELECOM SL 
NIF B07843790 
NÚM. FRA. C/131508 
DATA 06.06.2013 
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques, juny 
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IMPORT 808,78 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 
TOTAL 25.130,26€ 

 
 
11È.- APROVACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER DESPESES DE 
RESTAURACIÓ DE QUADRES A LA PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, demana si estan restaurats els 
quadres. Diu que pensen que les formes no són les més adients. No entenem la urgència, 
es devia saber amb anterioritat a la Comissió de Cultura. Són uns quadres restaurats 
patrimoni del poble de Muro. Ens abstendrem. Ja que l’Ajuntament participa en 
restaurar el bé, s’hauria de tenir l’església oberta. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que l’església paga 
part de la restauració. Ha estat una exposició pública, l’església va estar oberta. És una 
subvenció nominativa, complim escrupolosament la legislació. L’església paga part, i 
no té liquiditat. Els quadres varen ser donacions del poble de Muro. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que actualment no estam 
en moment de gastar aquests doblers. Millor gastar-los en serveis socials. Veritat que 
són patrimoni del poble, del segle XV. Poden esperar a ser restaurats. La urgència 
pareix una manca de previsió de l’església, i també de l’Ajuntament. Votarem en contra. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que s’han cobert totes les demandes socials de l’Ajuntament. 
Era una partida que ja estava prevista a les subvencions. Enguany no rep subvenció la 
parròquia Sant Albert Magne. S’ha de tenir en compte la capacitat de liquiditat de 
l’Ajuntament de Muro. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que l’església és l’entitat que rep més subvencions. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que la subvenció és històrica. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que l’església té moltes subvencions i molts doblers. 
 
 
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 13 
de juny de 2013 relatiu a l’aprovació d’una subvenció nominativa a la Parròquia Sant 
Joan Baptista per a la restauració de quadres. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-LLIGA), 3 vots en contra 
(PSIB-PSOE i ExM) i 3 abstencions (CxI) acorda: 
 
PRIMER. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de la 
subvenció nominativa per les despeses de restauració de quadres a la Parròquia Sant 
Joan Baptista, amb CIF Q07700225F, per un import de 6.000,00 € a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 336.78901 del Pressupost de despeses. 
 



 38 

SEGON. Comunicar el present acord a la Parròquia Sant Joan Baptista, amb CIF 
Q07700225F, pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
MOCIÓ D’URGÈNCIA RELATIVA A INSTAR AL CONSELL DE MALLORCA 
QUE ARREGLI  LES CARRETERES DEL TERME DE MURO. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que presenta moció 
d’urgència relativa a instar al Consell de Mallorca que arregli la carretera de Muro a 
Santa Margalida. L’acord plenari és una força de totes les agrupacions. En quinze dies 
hi ha hagut dos accidents. Ja es va du al plenari de desembre. 
 
El Sr. batle diu que pensen que sí que es pot instar, també demanar que s’arregli la 
carretera de Muro a Can Picafort, i la carretera de Muro a Sa Pobla, que també es troben 
en mal estat. Pensam que totes tres. 
 
El Ple de l’Ajuntament declara per unanimitat la urgència de la moció, per tant amb el 
vot favorable de la majoria absoluta dels membres, de conformitat amb l’establert a 
l’article 82.2 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les 
Illes Balears. 
 
Es sotmet a votació la moció d’instar al Consell de Mallorca que arregli les carreteres de  
de Muro a Santa Margalida, de Muro a Can Picafort, i de Muro a Sa Pobla. 
 
El Ple de l’Ajuntament aprova la moció per unanimitat. 
 
12È.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Maria Perelló, regidora del grup municipal CxI, demana per què no es fa reunió 
de patronat de la Residència Reina Sofia. 
 
El Sr. Antoni Riutort, regidor del grup municipal PP, diu que es farà la setmana que ve. 
 
La Sra. Maria Perelló demana com està el tema del dèficit, i la subvenció del conveni. 
 
El Sr. batle diu que varem cobrar el 2011. Falta el 2012 i el 2013. 
 
La Sra. Maria Perelló demana si, a les famílies dels residents, crida la directora de la 
Residència o el Sr. Gabriel Ferriol. 
 
El Sr. Antoni Riutort diu que crida el Sr. Gabriel Ferriol. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que va veure les 
marquesines de Platja de Muro amb una cinta aferrada. Crec que s’hauria de vigilar 
més, estam en plena temporada. 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que les estaven muntant la 
setmana passada. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que agraeix a les àrees de Medi Ambient i Educació l’esforç 
que han fet en solucionar els temes de la font des “Cosca” i les pintades de Can Palau. 
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Diu que el parc infantil no es tanca; hi ha brutícia dels cans, puces, etc. Demana com 
està la llicència d’activitats de la plaça de toros. 
 
El Sr. batle diu que està quasi al final. Crec que a final de mes estarà. El tècnic ha de fer 
la revisió definitiva. El Consell ha donat el vist-i-plau al projecte que es va presentar. 
 
El Sr. Agustín Martínez, regidor del grup municipal CxI, diu que va haver un petit 
accident de trànsit al Carrer Fra Miquel Poquet. Ningú respecta el “ceda el paso” o la 
senyal de stop. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que va demanar si es 
podien canviar els stops de lloc. Per a poder veure s’ha de treure el morro del cotxe. 
 
El Sr. Agustín Martínez diu que creu que bastaria canviar la senyalització, posar més 
senyalització. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que ho diran a la policia local. 
 
El Sr. Agustín Martínez proposa fer un estudi per a canviar la senyalització. 
 
El Sr. Jaume Payeras proposa fer un estudi integral de tot el poble.  
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que a la piscina infantil alguns al·lots s’han fet talls.  
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana si a Sant 
Vicenç hi va haver un accident. Demana per l’enllumenat del Carrer Doctor Oliver - 
Carrer Arquitecte Gabriel Alomar. Està prevista la rehabilitació de l’escorxador? 
 
El Sr. batle diu que de moment no està damunt la taula. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si està previst un concert del grup musical Auryn a 
la plaça de toros. 
 
El Sr. Nadal Muñoz diu que ens varen dir del dia 4 d’agost. És un grup que comença a 
pujar de forma important. En aquests moments s’està rehabilitant la plaça de toros. Es 
tractaria d’un únic concert a Mallorca. Pensam que el promotor hauria de pagar el 
caché, i amb la condició que els residents de Muro tenguin un 50% de descompte. 
L’Ajuntament aportarà la logística. Pensam que és inversió per al poble de Muro. El 
promotor té la responsabilitat civil directa, l’Ajuntament tendria responsabilitat 
subsidiària.  Hi ha propostes molt interessants de promotors. 
 
La Sra. Margalida Portells demana per la brigada municipal. 
 
El Sr. batle diu que hi ha dos treballadors amb contracte de substitució. Quan es rep 
notificació de la Seguretat Social sobre finalització de contracte del titular, el substitut 
també acaba. Quan el titular es jubila es pot saber amb anterioritat la data de finalització 
del substitut. En principi no es cobriran les places, no es poden cobrir.  
 
El secretari diu que segons la norma es poden cobrir places amb caràcter temporal quan 
es tracti de serveis bàsics o essencials. 
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El Sr. Jaume Payeras demana si es podria fer una revisió dels cartells que estan plens 
d’errades ortogràfiques. Demana què ha passat amb els vestits dels dimonis tradicionals.  
 
El Sr. Miquel Porquer diu que es varen enviar a fer net per error. S’hauran de refer. 
S’han destenyit.  
 
El Sr. batle dóna els molts d’anys per les festes de Sant Joan. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
8’50 hores del dia 17 de juny de 2013, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 
 


