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ACTA NÚM. 9 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA VINT-I-QUATRE DE SETEMBRE DE  DOS MIL DOTZE 
 

ASSISTENTS 
 
Martí Fornés Carbonell, batle-president 
Juan Escalas Noceras,  1r tinent de batle  
Miquel Porquer Tugores, 2n tinent de batle 
Margalida M. Forteza Bennasar, 3r tinenta de batle. 
Antoni Riutort Carbonell, 4t tinent de batle 
Nadal Muñoz Llompart, regidor  
Antoni Serra Sastre, regidor 
Rafel Gelabert Boyeras, regidor 
Maria Perelló Cladera, regidora 
Agustín Martínez Sánchez, regidor 
Pere A. Amengual Carrió, regidor 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Jaume Payeras Serra, regidor 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 24 de setembre de 2012, 
es reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte 
de celebrar sessió ordinària. 
 
Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí, 
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta la mateixa essent les 8’03 h, 
i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1R.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST DE BÉNS 
IMMOBLES.  

 
El Sr. batle diu que el tipus de gravamen baixa d’un 0’42 a un 0’41. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que la gent segueix 
suportant una càrrega afegida, per l’increment dels valors cadastrals. Tenint 
l’Ajuntament un marge fins al 0’40 s’haurien de fer contactes amb el Cadastre a veure si 
es poden revisar els valors cadastrals. 
 
El Sr. batle diu que excepte els anys 2006 i 2007 tots els valors cadastrals han pujat 
d’any en any. Es podria demanar una nova valoració cadastral a la baixa.  
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 20 de setembre de 2012 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’Impost de Béns Immobles. 
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El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA) i 6 abstencions (CxI, 
PSIB-PSOE i ExM) acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles en els 
termes que s’anomenen a continuació: 
 
Article 2 
 
1. El tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable als béns de naturalesa 
urbana serà el 0,41 per 100. 
 
Disposició final 
La present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació al 
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a 
partir del dia 1 de gener de 2013, 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 les Illes 
Balears, 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. 
 
2N. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’OR DENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL S 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.  
 
El Sr. batle diu que fins ara aquest impost havia tengut un 40 per cent de bonificació, 
enguany ja no. El tipus de gravamen baixa del 19 per cent al 14 per cent. 
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 20 de setembre de 2012 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA) i 6 abstencions (CxI, 
PSIB-PSOE i ExM) acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana en els termes que s’anomenen a continuació: 
 
Article 2 
El tipus de gravamen de l'impost serà del 14 per 100. 
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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 i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener 
de 2013, romanent en vigor fina 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 les Illes 
Balears, 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. 
 
3R.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEH ICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA  

 
El Sr. batle diu que es tracta d’anar a gravar els vehicles de més potencia, que 
aparentment suposen més poder adquisitiu. 
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 20 de setembre de 2012 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de l’impost sobre sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA) i 6 abstencions (CxI, 
PSIB-PSOE i ExM) acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica en els termes que s’anomenen a continuació: 
 

Article 2 

 
L'impost s'exigirà d'acord amb el següent quadre de tarifes, resultant d'aplicar el coeficient 
de 1,71, 1,73, 1,75, 1,77 per als turismes (epígraf A. 2.3.4 i 5) l'1,698 per a la resta 
(arrodonint a 00 ó 05 cèntims d’€) al quadre de l'article 95 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març: 
 

 

Potència i classe de vehicle 

Quota 
Euros 

A) Turismes 
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De menys de 8 cavalls fiscals 22,30 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 60,90 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 129,80 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 163,26 

De 20 cavalls fiscals en endavant 206,08 

B) Autobusos 
 

De menys de 21 places 147,35 

De 21 a 50 places 209,85 

De més de 50 places 262,35 

C) Camions 
 

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 74,80 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 147,35 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 209,85 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 262,35 

D) Tractors 
 

De menys de 16 cavalls fiscals 31,25 

De 16 a 25 cavalls fiscals 49,15 

De més de 25 cavalls fiscals 147,35 

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica 
 

De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil 31,25 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 49,15 
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De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 147,35 

 

F) Vehicles 
 

Ciclomotors 7,80 

Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics 7,80 

Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics 13,40 

Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics 26,80 

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics 53,60 

Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics 107,15 

 
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 i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener 
del 2013, 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 les Illes 
Balears, 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. 
 
4T. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’OR DENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVAT IVA I 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A LA CASETA 
DES CAPELLANS  
 
El Sr. batle diu que els tres bars de primera línia fins ara pagaven diferent. S’iguala amb 
la taxa pel mig, pels metres que gaudeixen. A primera línia de mar la valoració és més 
alta. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que les estades a Capellans 
són per un temps determinat. S’ha de tenir en compte que el bar de l’interior obri tot 
l’any. 



 6 

La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 20 de setembre de 2012 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic 
local a la Caseta des Capellans. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA) i 6 abstencions (CxI, 
PSIB-PSOE i ExM) acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic local a la Caseta 
des Capellans en els termes que s’anomenen a continuació: 
 
Article 7: Quota tributària  
2. Les tarifes de la taxa seran les següents: 

CONCEPTE IMPORT 
Euros 

1. Casetes residencials 
1.1. Quota fixa anual 87,50 
1.2. Quota variable Per m2 a l’any 
1.2.1. Casetes 1,845552 
1.2.2. Porxos 0,922776 
1.2.3. Terrasses 0,461388 
2. Restaurants 
2.1. Quota fixa anual 481,70 
2.2. Quota variable. Per m2 a l’any 
2.2.1. Casetes 92 i 93 
2.2.1.1. Caseta 63,33 
2.2.1.2. Porxo 31,67 
2.2.2. Caseta 122 
2.2.2.1. Caseta 127,20 
2.2.2.2. Porxo 63,60 
2.2.3. Caseta 123 
2.2.3.1. Caseta 127,20 
2.2.3.2. Porxo 63,60 
2.2.4. Caseta 173 
2.2.4.1. Caseta 127,20 
2.2.4.2. Porxo 63,60 
 
Disposició final 

La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i començarà a 
aplicar-se a partir del dia de la seva publicació definitiva, romanent en vigor fins a la 
seva modificació o derogació expresses. 
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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 les Illes 
Balears, 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. 
 
5È.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGU ERAM 
DE LA PLATJA DE MURO.  
 
El Sr. batle diu que pràcticament queda igual, amb una petita modificació a la baixa. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que es dóna un greuge 
comparatiu. Els de Muro no paguen la taxa, són tan ciutadans coms els de Platja de 
Muro. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que les urbanitzacions no 
recepcionades no paguen la taxa, i també estan connectades. Es produeix un greuge 
comparatiu, s’hauria d’intentar recepcionar. 
 
El Sr. batle diu que a les urbanitzacions no recepcionades és el promotor que ha de fer el 
manteniment. Si no estan en condicions no es poden recepcionar.  
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 20 de setembre de 2012 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa de Clavagueram de la Platja de Muro. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA), 1 vot en contra 
(ExM) i 5 abstencions (CxI i PSIB-PSOE) acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment modificació la taxa de prestació de serveis de 
Clavegueram de la Platja de Muro, amb la redacció que a continuació es recull: 
 
Article 5: Quota tributària 
 
1. La quota tributària a exigir per la prestació del servei de clavegueram vendrà 

determinada per l'aplicació de les següents tarifes: 
 

EPÍGRAF CONCEPTE IMPORT € 
1 Establiments turístics i hospitals. Per plaça 3,30 

2 Habitatges 11,56 

3 Restaurants 161,90 

4 Discoteques 161,90 
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5 Bars 92,52 

6 Altres locals 23,13 

 
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 i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener 
del 2010, 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 les Illes 
Balears, 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. 
 
6È.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL POLIES PORTIU 
MUNICIPAL.  
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que la modificació de la 
piscina és l’única. A la gent de defora es puja, i es baixa a la gent del poble. 
 
El Sr. batle recorda que també hi ha la pujada de l’IVA del 8 per cent al 21 per cent. 
 
El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana si és legal 
la modificació de la piscina. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que tots els pobles fan el mateix. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que es podria modificar 
mitjançant bonificació a la gent de Muro. 
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 20 de setembre de 2012 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa del Poliesportiu Municipal. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA) i 6 abstencions (CxI, 
PSIB-PSOE i ExM) acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de 
la taxa de prestació de serveis Poliesportiu Municipal en els termes que s’anomenen a 
continuació: 
 
Article 5. Quota tributària  
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Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
 
A PISTES POLIESPORTIVES    
A.1. Tennis individual diürn/hora   6,00 
A.2 Tennis doble diürn/hora    9,00 
A.3. Tennis individual nocturn/hora   9,00 
A.4. Tennis dobles nocturn/hora   12,00 
A.5. Suplement no residents. Sobre les tarifes anteriors per hora i persona 3,00 
A.6. Tennis. Abonament anual    192,00 
A.7. Futbol sala/bàsquet diürn/hora   11,00 
A.8. Futbol sala/bàsquet nocturn/hora   17,00 
A.9. Abonament individual. Per més (mínim 8 

mesos) 
 32,00 

A.10. Pista padel dobles diürn/hora   9,00 
A.11. Pista padel dobles nocturn/hora   12,00 
A.11. Suplement no residents. Sobre les tarifes anteriors per hora i persona 3,00 
B PISTA PAVELLÓ COBERT    
B.1. Per hora diürn    40,00 
B.2. Mòduls per hora/diürn    20,00 
B.3. Suplement il·luminació. Una fase/hora   11,00 
B.4. Suplement il·luminació. Dues fases/hora   13,00 
B.5. Suplement il·luminació. Tres fases/hora   15,00 
B.6. Abonament individual. Per més (mínim 8 

mesos) 
 80,00 

C ESCOLES ESPORTIVES    
C.1. Matrícula activitats (Atletisme, bàsquet, voleibol...) 117,00 
C.1.1. Matrícula activitats. 2 unitats familiars.   187,00 
C.1.2. Matrícula activitats. 3 unitats familiars   246,00 
C.7. Altres activitats esportives    117,00 
D CAMP DE FUTBOL     
D.1. Camp gespa artificial per partit. Tot el camp/diürn 80,00 
D.2. Camp gespa artificial per partit. Tot el 

camp/nocturn 
 140,00 

D.3. Camp gespa artificial per partit. Mig 
camp/diürn 

 55,00 

D.4. Camp gespa artificial per partit. Mig 
camp/diürn 

 80,00 

 
TARIFES PISCINA COBERTA 2012/2013 

 
 dilluns-dimecres-divendres dimarts-dijous 

Natació adults 45,40 € 42,50 € 
Natació infantil (12 anys) 40,10 € 38,10 € 
Natació nadons ( 2 a 10 46,00 € 43,10 € 
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anys) 
Pares i nadons  46,00 € 
Natació individual 46,00 € 43,10 € 
Natació gent gran 38,50 €  
Natació terapèutica 48,20 €  
Natació sicronitzada  45,00 € 
Aquagym  42,50 € 
Entrada piscina coberta 4,50 €  
 
Abonament  individual familiar 
1 Mes 45,00 € 58,00 € 
3 mesos 78,40 € 105,30 € 
Anual 164,70 € 265,50 € 
 
 
Entrada piscina exterior 
 

nins ( fins a 10 anys) adults 

Locals 1,00 € 2,00 € 
Visitants 2,00  € 3,00 € 
 
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 les Illes 
Balears, 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. 
 
7È.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRE STACIÓ 
DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I EL SEU 
TRACTAMENT, TRANSFERÈNCIA I TRANSPORT.  
 
El Sr. batle diu que la mitja de pujada és d’un 6’5 per cent. 
 
El Sr. Nadal Muñoz, regidor del grup municipal CDM, diu que es modifica des del punt 
de vista de l’autofinanciació. L’IVA del tractament passa del 8  al 10 per cent. L’IVA de 
la recollida passa del 18 al 21 per cent. Els costos de recaptació també han pujat, així 
com l’IPC. També hi ha l’increment real de quilos. En total un 6’5 per cent. 
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El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que l’any passat varen 
reclamar campanya per a fomentar el reciclatge. Ho trobam a faltar, s’ha de 
conscienciar amb el reciclatge. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, demana si s’han modificat 
bonificacions. 
 
El Sr. Nadal Muñoz diu que s’han modificat les bonificacions. A continuació dóna 
compte de les bonificacions que s’han modificat.  
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 20 de setembre de 2012 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per la prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans i el 
seu tractament, transferència i transport. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA) i 6 abstencions (CxI, 
PSIB-PSOE i ExM) acorda: 
 

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa reguladora de la taxa de 
prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans i el seu tractament, 
transferència i transport en els termes següents: 
 
Article 6: Quota tributària 

1. La quota tributària quedarà determinada per l’aplicació de les següents tarifes: 
 

CONCEPTE IMPORT 
Euros 

Epígraf 1. Habitatges 
S’entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar i els allotjaments 
que no excedeixin de 10 places 

 

Per cada habitatge 156,00 
Epígraf 1B. Habitatges disseminats 
Habitatges ubicats fora dels nuclis urbans (només gestió de residus –tractament-
) 

 

Per cada habitatge 97,00 
Epígraf 2. Habitatges Tercera Edat 
Habitatges unifamiliars habitats exclusivament per persones majors de 65 anys 
o quan els menors que convisquin amb elles tenguin minusvàlues físiques o 
psíquiques 

 

Per cada habitatge 30,00 
Epígraf 3. Allotjaments  
Hotels, motels, hotels-apartaments, hostals, pensions, cases d’hostes, càmpings i 
hospitals. Per plaça 

67,00 

Epígraf 4. Establiments d’alimentació  
4A. Supermercats i economats 986,00 
4B. Ultramarins, comestibles, peixateries, carnisseries i similars; magatzems de 
fruites, verdures i hortalisses 

963,00 
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Epígraf 5. Establiments de restauració  
5A. Restaurants (establiments que disposen de cuina i servei de menjador, amb 
la finalitat d’oferir al públic, mitjançant preu, menjars i begudes per consumir-
les en el mateix local) 

1.752,00 

5B. Cafeteries (establiments que, podent oferir tots els serveis de bar, ofereix al 
públic, mitjançant preu, a qualsevol hora durant tot el temps que romangui obert 
al públic i per consumir-los en el mateix local, plats simples o combinats 
elaborats directament a la planxa o fregidora) 

1.070,00 

5C. Bars (establiments que disposen de taulell o servei de taules per 
proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes, que es poden acompanyar o 
no de tapes i entrepans, freds o calents, per consumir-los en el mateix local) 

856,00 

5D. Establiments de menjar per endur-se’n 856,00 
Epígraf 6. Altres locals industrials o mercantils  
6A. Souvenirs, fàbriques de pell i cuiros, tapisseries, magatzems de fitosanitaris 
i adobs i jocs recreatius amb bar 

856,00 

6B. Botigues de roba, sastreries, drogueries, impremtes, bugaderies, oficines 
bancàries, estacions de servei, armaries, serigrafies, botigues 
d’electrodomèstics, floristeries, objectes de regal, materials de construcció, 
fàbriques tèxtils i jugueteries 

558,00 

6C. Llibreries, tallers elèctrics i mecànics, fusteries, fusteries metàl·liques, 
centres d’estètica, sabateries, perruqueries, joieries, dentistes, notaries, 
administracions de loteries i travesses, òptiques, gimnasos, bodegues, oficines 
administratives, espais recreatius, fotògrafs, lloguer de cotxes, locutoris, 
trinxaters, consultoris mèdics, lloguer de maquinària i tallers de ferralla 

394,00 

6D. Demés locals no expressament tarifats 558,00 
Epígraf 7. Locals en disseminats  
7A. Restaurants en zona Son Serra 5.969,00 
7B. Restaurants en zona Son Sant Martí. Categoria 1 14.922,70 
7C. Restaurants en zona Son Sant Martí. Categoria 2 2.180,20 
7D. Bars en zona Son Sant Martí 1.141,70 
7E. Cotxeres en zona Son Sant Martí 1.141,70 
 
Article 7: Bonificacions 
 
S’aplicaran les següents bonificacions fiscals: 
 
Una bonificació del 10% a la taxa per a la recollida i el tractament dels residus urbans 
dels generadors singulars qualificats si, en el 2013, la fracció orgànica dels residus 
(FORM) suposa més del 50 % del total del pes de les fraccions rebuig i FORM.  
   
Les sol·licituds per a l’obtenció de la bonificació fiscal de la taxa satisfeta per a la 
recollida i el tractament de residus urbans, s’han de presentar en el registre de 
l’Ajuntament, o per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de 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. El termini per a la 
presentació de les sol·licituds serà de l’1 de gener a l’1 de març de 2013. 
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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 i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de 
gener de 2013 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 les Illes 
Balears, 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. 
 
8È.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LA RESI DÈNCIA 
REINA SOFIA  
 
El Sr. Antoni Riutort, regidor del grup municipal PP, diu que l’objectiu és reduir el 
dèficit. Posam més personal i més servei, com el metge i el conserge. A continuació 
dóna compte del que es cobra a diferents pobles. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que s’hagués pogut 
informar al Patronat. Ens agradaria un estudi econòmic del dèficit. Saber com tenim el 
deute de la Residència, ens deuen dos anys i mig. També esser eficients. Hi ha tres 
places que fa temps que estan buides. 
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 20 de setembre de 2012 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa de la Residència Reina Sofia. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA) i 6 abstencions (CxI, 
PSIB-PSOE i ExM) acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment modificació la taxa de prestació de serveis de la 
Residència Reina Sofia, amb la redacció que a continuació es recull: 
 
Article 5: Quota tributària  
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les següents 

tarifes: 
 
RESIDÈNCIA 

1. ASSISTITS VÀLIDS 
1.a. Residents que ocupin habitació individual. €/mensuals 808,45 

1.b. Residents que ocupin habitació doble. €/mensuals 687,00 
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1.c. Residents no veïns que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.373,90 

1.d. Residents no veïns que ocupin habitació doble 1.087,80 

1.e. Residents que ocupin habitació doble de manera individual 884,80 

1.f. Residents no veïns que ocupin habitació doble de manera individual 1.374,00 

2. ASSISTITS PARCIALMENT 
2.a. Residents que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.015,20 

2.b. Residents que ocupin habitació doble. €/mensuals 882,70 

2.c. Residents no veïns que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.632,00 

2.d. Residents no veïns que ocupin habitació doble 1.319,85 

2.e. Residents que ocupin habitació doble de manera individual 1.098,35 

2.f. Residents no veïns que ocupin habitació doble de manera individual 1.634,60 

3. ASSISTITS TOTALMENT 
3.a. Residents que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.215,00 

3.b. Residents que ocupin habitació doble. €/mensuals 1.082,40 

3.c. Residents no veïns que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.831,70 

3.d. Residents no veïns que ocupin habitació doble 1.519,55 

3.e. Residents que ocupin habitació doble de manera individual 1.298,00 

3.f. Residents no veïns que ocupin habitació doble de manera individual 1.865,65 

4. MENJADOR (No residents) 

4.a. Berenar, dinar i sopar. €/mensuals 333,50 

4.b. Dinar. €/mensuals 183,00 

4.c. Dinar (jubilats). €/diaris 7,50 

4.d. Dinar (familiars no jubilats). €/diaris 9,80 

4.e. Dinar a domicili. €/mensuals 221,10 

4.f. Dinar a domicili. €/diaris 9,80 

5. CENTRE DE DIA 

5.a. Mensual   

5.a.1. Dilluns a divendres 9.00 – 17.00 401,25 

5.a.2. Dissabtes (per cada dia) 19,45 

5.a.3. Diumenges i festius (per cada dia) 20,15 

5.a.4. Hora diferent a la franja horària habitual (per cada dia) 2,65 

5.a.5. Sopar (per cada dia) 4,50 

6.a.6. Suplement semivàlida 57,50 

6.b. Diari   

6.a.1. Dilluns a divendres 9.00 – 17.00 27,00 

6.a.2. Dissabtes 27,30 

6.a.3. Diumenges i festius 27,90 

6.a.4. Hora diferent a la franja horària habitual 4,00 
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6.a.5. Sopar 5,20 

6.a.6. Suplement semivàlida 3,30 

RESIDÈNCIA 

1. ASSISTITS VÀLIDS 
1.a. Residents que ocupin habitació individual. €/mensuals 703,00 

1.b. Residents que ocupin habitació doble. €/mensuals 597,40 

1.c. Residents no veïns que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.194,70 

1.d. Residents no veïns que ocupin habitació doble 945,90 

1.e. Residents que ocupin habitació doble de manera individual 769,40 

1.f. Residents no veïns que ocupin habitació doble de manera individual 1.194,80 

2. ASSISTITS PARCIALMENT 
2.a. Residents que ocupin habitació individual. €/mensuals 882,80 

2.b. Residents que ocupin habitació doble. €/mensuals 767,55 

2.c. Residents no veïns que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.419,10 

2.d. Residents no veïns que ocupin habitació doble 1.147,70 

2.e. Residents que ocupin habitació doble de manera individual 955,10 

2.f. Residents no veïns que ocupin habitació doble de manera individual 1.421,40 

3. ASSISTITS TOTALMENT 
3.a. Residents que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.056,50 

3.b. Residents que ocupin habitació doble. €/mensuals 941,20 

3.c. Residents no veïns que ocupin habitació individual. €/mensuals 1.592,80 

3.d. Residents no veïns que ocupin habitació doble 1.321,35 

3.e. Residents que ocupin habitació doble de manera individual 1.128,75 

3.f. Residents no veïns que ocupin habitació doble de manera individual 1.622,30 

4. MENJADOR (No residents) 

4.a. Berenar, dinar i sopar. €/mensuals 289,95 

4.b. Dinar. €/mensuals 159,15 

4.c. Dinar (jubilats). €/diaris 6,55 

4.d. Dinar (familiars no jubilats). €/diaris 8,50 

4.e. Dinar a domicili. €/mensuals 192,25 

4.f. Dinar a domicili. €/diaris 8,50 

5. CENTRE DE DIA 

5.a. Mensual   

5.a.1. Dilluns a divendres 9.00 – 17.00 348,90 

5.a.2. Dissabtes (per cada dia) 16,90 

5.a.3. Diumenges i festius (per cada dia) 17,50 

5.a.4. Hora diferent a la franja horària habitual (per cada dia) 2,30 

5.a.5. Sopar (per cada dia) 4,00 
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6.a.6. Suplement semivàlida 50,00 

6.b. Diari   

6.a.1. Dilluns a divendres 9.00 – 17.00 23,40 

6.a.2. Dissabtes 23,70 

6.a.3. Diumenges i festius 24,25 

6.a.4. Hora diferent a la franja horària habitual 3,40 

6.a.5. Sopar 4,50 

6.a.6. Suplement semivàlida 2,85 

 
En cas de persones depenents, que ocupin una de les places compreses en el conveni 
signat amb la Conselleria d’afers socials, promoció i immigració del Govern de les Illes 
Balears pagaran el preu estipulat que consti a la resolució de la Conselleria. 
 
Article 6. Reduccions i bonificacions 
1. Les tarifes fixades als apartats 1a, 1b, 1c, 1d i 1e tendran un límit del 65 per 100 dels 

ingressos que percebi el resident. 
2. Si la quantitat resultant d'aplicar el percentatge referit a l'apartat anterior no assolís la 

quota mensual establerta, la diferència haurà de cobrir-se conforme amb allò que 
estipula el Reglament de Normes i Règim Intern del Patronat de la Residència. 

3. Si un resident fos hospitalitzat durant un període mínim de 15 dies, la tarifa 
corresponent tendrà una bonificació del 50% mentre duri l'hospitalització. 

4. Si un resident gaudeix de vacances fora de la Residència, la tarifa corresponent 
tendrà una bonificació del 50% durant un període màxim d'un mes. 

 
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 i començarà a aplicar-se el dia de la seva 
publicació definitiva, 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 les Illes 
Balears, 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. 
 
9È.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D’EXPEDICI Ó DE 
DOCUMENTS 
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El Sr. batle diu que l’únic que es modifica és l’emissió de certificats de residència. Es 
cobrarà un euro per certificat per intentar posar una mica d’ordre. Amb la possibilitat 
que si s’obtenen per internet seran de franc. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que ho troben abusiu. 
Gravam al ciutadà, si són quatre o cinc membres suposarà quatre o cinc euros. Si es fa a 
través d’internet el Consorci d’Informàtica ens suposa un cost. Pensam que es podria 
suprimir. Votarem en contra. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que hi ha gent que no sap 
manejar internet. Altra cosa és per qüestions de comoditat. És un greuge comparatiu pel 
que fa a la gent que no sap manejar internet. 
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 20 de setembre de 2012 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa d’expedició de documents.. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA) i 6 vots en contra 
(CxI, PSIB-PSOE i ExM) acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa d’expedició de documents en els termes que s’anomenen a continuació: 
 
Article 6. Tarifa 
 
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructurarà en els següents apartats: 
 

 CONCEPTE IMPORT 
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 de més de 10 anys 86,00 
4  Certificacions de tràmit d’expedient d’activitats o obres 8,60 
5  Certificacions d’antiguitat  
 a Urbana 43,10 
 b Rústica 43,10 
6  Certificacions d’innecessarietat d’obtenció de llicència 

urbanística per la segregació d’una rústica 
43,10 

7  Certificacions de final d’obra 43,10 
8  Certificacions de contribuents no relacionats en el Padró d’IBI 17,25 
9  Certificacions d’immobles no subjectes a limitacions per a 

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

10  Certificacions d’exempció de l’IBI 17,25 
11  Certificacions de condonació del pagament de l’IBI 17,25 
12  Certificacions d’explotació de finques rústiques 17,25 
13  Llicències de parcel·lació  
 1 Sol urbà  
 1.a Per m2 0,235 
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 1.b Per parcel·la 126,50 
 2 Sòl no urbanitzable  
 2.a Per m2 0,0535 
 2.b Per parcel·la 123,25 

14  Delimitació de partions 40,35 
15  Certificacions d’acords dels òrgans de govern 8,55 
16  Els documents referits a l’apartat anterior de més de 5 anys 

d’antiguitat 
43,10 

17  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 

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

0,10 

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

22  Plaques  
 1 Obra major 5,35 
 2 Obra menor 5,35 
 3 Ciclomotor 7,95 
 4 Guals 28,55 
 5 Ambdós costats 5,75 
 6 Galeres 50,55 

23  CD's base informàtica PGOU Muro 30,00 
24  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 les Illes 
Balears, 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. 
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10È.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILIT ZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC  LOCAL, 
CONSISTENT EN L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LO CAL PER 
A LA INSTAL·LACIÓ DE TRASTS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
ESPECTACLES O ATRACCIONS I INDÚSTRIES VOLANDERES I 
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC.  
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que s’augmenta un 
10 per cent a Platges de Muro per la demanda extraordinària de llocs de venda.  A Muro 
es manté. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, demana si no hi ha cap altre 
mesura per incentivar el mercat de Muro, el mercat dominical. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que s’han fet iniciatives per a reactivar. Hem de cercar altres 
solucions. 
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 20 de setembre de 2012 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local, consistent en l’ocupació de terrenys d’ús públic local per a la instal·lació de trasts, 
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions i indústries volanderes i ambulants 
i rodatge cinematogràfic.. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA), 1 vot en contra 
(ExM) i 5 abstencions (CxI i PSIB-PSOE) acorda: 
 
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, consistent 
en l’ocupació de terrenys d’ús públic local per a la instal·lació de trasts, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions i indústries volanderes i ambulants i rodatge 
cinematogràfic en els termes que s’anomenen a continuació: 
 
Article 4: Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada a les tarifes 
contingudes a l'apartat  següent. 
2. Les tarifes de la taxa seran les següents: 
 
CONCEPTE EUROS 

TARIFA PRIMERA. MERCATS 

A) DE LA PLATJA DE MURO 

a.1. Mercat setmanal a l’Avinguda de l’Albufera 
a.1.1. Llicències per ocupacions de terrenys amb trasts de fruites, verdures i 
hortalisses. Per m2 a l’any 

51,86 

a.1.2. Llicències per ocupacions de terrenys amb trasts d’altres productes i 65,68 
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articles. Per m2 a l’any 
a.2. Mercat diari a l’Av. del Mar. Per m2 a l’any 73,26 

B) DEL DIUMENGE 

b.1. Llicències per ocupacions de terrenys amb trasts de fruites, verdures i 
hortalisses. Per m2 a l’any 

22,20 

b.2. Llicències per ocupacions de terrenys amb trasts d’altres productes i 
articles. Per m2 a l’any 

22,20 

TARIFA SEGONA. FIRES I FESTES 
1. Parades, barraques, casetes de venda i tómboles. Per m. lineal i per fira i/o 
festa.* 

5,00  

2. Atraccions, cotxes xoc i cavallets. Per m2 dia festiu i víspera de festa i/o 
fira* 

2,00 

3. Atraccions, cotxes xoc i cavallets. Per m2 dies feners*  0,30 
4. Venda d’objectes portats a ma. Per dia. 10,00 
TARIFA TERCERA. INDÚSTRIES VOLANDERS I AMBULANTS 
Al dia 1,62 
A l’any 27,46 

TARIFA QUARTA. RODATGE CINEMATOGRÀFIC 
Per ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge de 
pel·lícules. Al dia 

200,00 

*Mínim 5,60€ 
 
Article 5: Exempcions i bonificacions 

1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en el pagament de la taxa. 
2. L’Estat, les Comunitats Autònomes, les Entitats Locals i les associacions sense 

ànim de lucre no estaran obligades al pagament de la taxa quan sol.licitin llicència 
per gaudir dels aprofitaments especials sempre que siguin necessaris per als serveis 
públics de comunicació que explotin directament i per altres usos que 
immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 

 
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 les Illes 
Balears, 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. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
9’00 hores del dia 24 de setembre de 2012, de la qual estenc, com a secretari interí, 
aquesta acta. 


