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

EL DIA VINT-I-VUIT D’OCTUBRE 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 28 d’octubre 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 la mateixa 
hora, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1R.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26.08.13, I 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 16.09.13). 
 
L’acta de la sessió ordinària de 26 d’agost de 2013 es aprovada per unanimitat. 
 
L’acta de la sessió extraordinària de 16 de setembre de 2013 es aprovada, amb 
l’abstenció del Sr. Martí Siquier, i la resta de vots a favor. 
 
2N.- RESOLUCIO D`EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA 11/2012. 

 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 16 de setembre de 2.013: 
 

FETS 
 
a) En data 27 de novembre de 2012 el zelador de la Corporació va aixecar acta 

d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la 
parcel·la 1011 del polígon 5, del terme municipal de Muro, consistent en canvi de 
coberta d’uns 32 m² d’edificació agrícola existent, realitzada sense llicència 
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municipal d’obres. En l’esmentada acta es constata que el propietari de la parcel·la és 
el Sr. Rafael Vanrell Salamanca, amb DNI 41.260.295-C. 

 
b) Considerant que les obres han estat legalitzades en l’expedient de llicència d’obres 

núm. 41/2013, essent-li concedida la llicència per acord de la Junta de Govern en 
sessió ordinària de 29 d’abril de 2013. 

 
c) L’informe de l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de data 9 de maig de 2013 

valora les obres en 2.434,88 euros. 
 
d) Mitjançant Decret de 14 de maig de 2013 s’incoa expedient sancionador contra el Sr. 

Rafael Vanrell Salamanca, amb DNI 41.260.295-C, en qualitat de 
propietari/promotor i com a responsable de la infracció. 

 
e) No s’han presentat al·legacions a la incoació d’expedient sancionador. 
 
f) En data 24 de juliol de 2.013, per l’instructor de l’expedient es va emetre la següent 

proposta de resolució: Imposar al Sr. Rafael Vanrell Salamanca, amb DNI 
41.260.295-C en qualitat de propietari/promotor, com a responsable d’una infracció 
urbanística qualificada de greu, havent procedit a la seva legalització, i consistent en 
canvi de coberta d’uns 32 m² d’edificació agrícola existent, realitzada sense llicència 
municipal d’obres, a la parcel·la 1011 del polígon 5, del terme municipal de Muro, la 
sanció de multa de 121,74 euros. 

 
g) En data 27 d`agost de 2013, l`interessat presentà instancia de reconeixement de 

responsabilitat i justificant d`ingrés del import de la sanció, amb els efectes de 
finalitzar el procediment sancionador de conformitat a lo que estableix l`article 10 i 
11 del Decret 14/1994.  

 
h) En data 29 d`agost de 2013 l`assessor jurídic, instructor del expedient, va emetre 

informe considerant que: cal decretar l`arxiu del present procediment sancionador i 
del expedient de restabliment de la legalitat urbanística per legalització de les obres 
executades. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
 

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

b. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 9 de maig de 2013, es valoren les 
obres realitzades, que ascendeixen a 2.434, 88 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 5% de 2.434,88 euros, és a dir, 121,74 euros. 

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

responsables en les actuacions que s’executin sense llicència o amb inobservança de 
les seves clàusules són el propietari, el promotor, el constructor i els tècnics 
directors. 
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d. 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. 
 

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

 
Atès que s'ha procedit a la legalització de les obres inicialment executades sense 
llicència i al pagament avançat de la sanció imposada. 

 
 Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19icle 
13 del Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 
informativa  d`Urbanisme i Obres, amb l’abstenció del regidor Sr. Jaume Payeras Serra, 
i la resta de vots a favor, emet dictamen favorable sobre l`adopció pel Ple del següent 
acord: 
 
1.- Procedir a l’arxiu l'expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador 
11/2012 incoat contra D. RAFAEL VANRELL SALAMANCA. 
 
2.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

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

 
1.- Procedir a l’arxiu l'expedient de protecció de la legalitat urbanística i sancionador 
11/2012 incoat contra D, RAFAEL VANRELL SALAMANCA. 
 
2.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
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modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
3R.- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA 12/2012. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 16 de setembre de 2.013: 
 

FETS 
  

a) En data 27 de novembre de 2012 el zelador de la Corporació va aixecar acta 
d’inspecció d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la 
parcel·la 1013 del polígon 5, del terme municipal de Muro, consistent en construcció 
d’una piscina de forma arronyonada d’uns 18 m² de mirall d’aigua i una caseta per a 
la guarda d’animals de 7 m², realitzada sense llicència municipal d’obres. En 
l’esmentada acta es constata que els propietaris de la parcel·la són el Sr. Miguel 
Carbonell Ferrer, amb DNI 41.401.201-M i la Sra. Isabel Tugores Fornés, amb DNI 
78.194.865-V. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 28 de febrer de 2013 s’iniciava l’expedient de 

restabliment de la legalitat urbanística i es requeria que es sol·licités la corresponent 
llicència per a legalitzar les obres.  

 
c) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 25 d’abril de 2013 realitza 

una valoració de les obres per un import de 9.687,00 euros. 
 
d) Mitjançant Decret de 17 de maig de 2013 s’incoa expedient sancionador contra el Sr. 

Miguel Carbonell Ferrer, amb DNI 41.401.201-M i la Sra. Isabel Tugores Fornés, 
amb DNI 78.194.865-V, en qualitat de propietaris/promotors i com a responsables de 
la infracció, per la realització d’obres sense llicència. 

 
e) Els interessats no han presentat al·legacions contra la incoació de l’expedient 

sancionador. 
 
f) En data  5 d´agost de 2013 es va dictar per part de l`instructor de l`expedient la 

següent proposta de resolució: 
 

 
1) Imposar de forma solidari la sanció de multa de 7.265,25 euros, al Sr. 

Miguel Carbonell Ferrer, amb DNI 41.401.201-M i la Sra. Isabel Tugores 
Fornés, amb DNI 78.194.865-V, en qualitat de propietaris/promotors, com 
a responsables d’una infracció urbanística qualificada de greu, consistent 
en la construcció d’una piscina de forma arronyonada d’uns 18 m² de 
mirall d’aigua i una caseta per a la guarda d’animals de 7 m², realitzada 
sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 1013 del polígon 5, del 
terme municipal de Muro. 

 
2) El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació 

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

 
3) Ordenar al Sr. Miguel Carbonell Ferrer, amb DNI 41.401.201-M i la Sra. 

Isabel Tugores Fornés, amb DNI 78.194.865-V, en qualitat de 
propietaris/promotors, la demolició i restitució al seu estat anterior de les 
obres realitzades sense llicència i no legalitzades consistent en la 
construcció d’una piscina de forma arronyonada d’uns 18 m² de mirall 
d’aigua i una caseta per a la guarda d’animals de 7 m², realitzada sense 
llicència municipal d’obres, a la parcel·la 1013 del polígon 5, 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. 
Apercebre als interessats 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. 

 
 
g) En data 30 d`agost de 2013, l`interessat presentà  instancia de reconeixement de 

responsabilitat i justificant d`ingrés del import de la sanció, amb els efectes de 
finalitzar el procediment sancionador de conformitat a lo que estableix l`article 10 i 
11 del Decret 14/1994.  

 
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. 
 

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 
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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 16 d’octubre de 2012, es valoren les 
obres realitzades, que ascendeixen a 9.687,00 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 75% de 9.687,00 euros, és a dir, 7.265,25 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 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. 
 

j. Es dóna la facultat a cada un dels responsables que puguin reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la 
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11 
de Decret 14/1994. 
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Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19icle 
13 del Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 
informativa  d`Urbanisme i Obres, amb l’abstenció del regidor Sr. Jaume Payeras Serra, 
i la resta de vots a favor, emet dictamen favorable sobre l`adopció pel Ple del següent 
acord: 

 
1.- Procedir a l`arxiu del present procediment sancionador per reconeixement voluntari 
dels fets i de la seva responsabilitat per part dels interessats i haver pagat de forma 
voluntari la sanció corresponent i continuar amb l`expedient de restabliment de legalitat 
urbanística. 
 
2.- Ordenar al Sr. Miguel Carbonell Ferrer, amb DNI 41.401.201-M i la Sra. Isabel 
Tugores Fornés, amb DNI 78.194.865-V, en qualitat de propietària/promotora, la 
demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no 
legalitzades consistent  en construcció d’una piscina de forma arronyonada d’uns 18 m² 
de mirall d’aigua i una caseta per a la guarda d’animals de 7 m²; a la Parcel·la 1013 del 
Polígon 5, del terme municipal de Muro; així com impedir definitivament els usos a què 
donessin lloc; tot això a costa de la persona interessada. 
 
3.- 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. 
 
4.- Apercebre als interessats 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. 
 
5.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

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

 
1.- Procedir a l`arxiu del present procediment sancionador per reconeixement voluntari 
dels fets i de la seva responsabilitat per part dels interessats i haver pagat de forma 
voluntari la sanció corresponent i continuar amb l`expedient de restabliment de legalitat 
urbanística. 



 8 

 
2.- Ordenar al Sr. Miguel Carbonell Ferrer, amb DNI 41.401.201-M i la Sra. Isabel 
Tugores Fornés, amb DNI 78.194.865-V, en qualitat de propietària/promotora, la 
demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no 
legalitzades consistent  en construcció d’una piscina de forma arronyonada d’uns 18 m² 
de mirall d’aigua i una caseta per a la guarda d’animals de 7 m²; a la Parcel·la 1013 del 
Polígon 5, del terme municipal de Muro; així com impedir definitivament els usos a què 
donessin lloc; tot això a costa de la persona interessada. 
 
3.- 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. 
 
4.- Apercebre als interessats 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. 
 
5.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
4T.- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 12/2007. 

 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 14 d`octubre  de 2.013: 
 

FETS 
  

a) En data 6 de juliol de 2007 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció 
d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística al carrer Bergantí, 
solar núm. 85, del terme municipal de Muro, consistent en construcció d’una cotxera 
d’uns 14 m², una porxada d’uns 5 m² i una piscina d’uns 25 m² de mirall d’aigua en 
el xalet “A”; construcció d’una cotxera d’uns 14 m², d’una terrassa d’uns 7 m² en 
planta pis i d’una piscina d’uns 25 m² de mirall d’aigua en el xalet “B”; tot realitzat 
sense llicència municipal d’obres. En l’esmentada acta es constata que el propietari 
de la parcel·la és el Sr. Rafael Fornés Planas, amb DNI 41.371.414-A. 
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b) Mitjançant Decret de Batlia de data 3 de maig 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’expedient ha estat en suspens per la tramitació de l’expedient de llicència d’obres 

núm. 165/2007, que sol·licità el Sr. Rafael Fornés Planas, com a promotor, en el seu 
dia i en el que es pretenien legalitzar les obres objecte d’infracció urbanística. 
L’expedient de llicència presentava unes deficiències que no han estat esmenades 
per l’interessat en el termini concedit, per aquest motiu, la Junta de Govern, 
conforme amb el que disposa l’article 92 de la Llei 30/1992, en data 21 de gener de 
2013 va declarar la caducitat de la llicència, segons certificació del secretari de 11 
de febrer de 2013. 

 
d) Atès que ha finalitzat el període de suspensió de tramitació de l’expedient 

d’infracció urbanística degut a que s’ha declarat la caducitat i arxiu de l’expedient 
de llicència municipal d’obres, es procedent ara la continuació del primer en el 
tràmit corresponent.  

 
e) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 4 de novembre de 2011 

valora les obres en 32.720,47 euros. 
 
f) Mitjançant Decret de 14 de febrer de 2013 s’incoa expedient sancionador contra el 

Sr. Rafael Fornés Planas, amb DNI 41.371.414-A, en qualitat de propietari/promotor 
i com a responsable de la infracció, per la realització d’obres sense llicència. 

 
g) L’interessat no ha presentat al·legacions a la incoació d’expedient sancionador. 
 
h) En data 26 de març de 2.013, es va dictar proposta de resolució, que va ser 

notificada a l`interessat en data 15 d`abril de 2.013. 
 
i) L`interessat va presentar al·legacions a la proposta de resolució. Al·legacions que 

van ser desestimades, la qual cosa va ser notificat a l'interessat en data 27 d'agost de 
2.013.   

 
j) En data 4 de setembre de 2013, núm reg. Entrada: 2097, l`interessat demanar la 

suspensió del procediment sancionador. La suspensió va ser denegada i notificada al 
interessat. 

 
k) De conformitat al art. 15 del Decret 14/1994, es dóna per finalitzada la fase 

d'instrucció i es remet l'expedient a l'òrgan competent per a la resolució definitiva. 
 
 

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. 
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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 4 de novembre de 2011, es valoren 
les obres realitzades, que ascendeixen a 32.720,47 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 75% de 32.720,47 euros, és a dir, 24.540,35 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 
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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. 
 

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

 
k. L`art. 46.1 de la Llei 1/1990 de Disciplina Urbanística que determina el percentatge 

aplicable en cas de la no demolició de les obres executades sense llicencia.  
 
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.- No aplicar els percentatges reduïts previstos en l'art. 46.1 de la Llei 10/1990 de 
Disciplina urbanística a la quantificació de la sanció, en no haver procedit l'interessat a 
la demolició prevista a la llicència de legalització de les obres objecte de la sanció. 

 
2.- Imposar al Sr. Rafael Fornés Planas, amb DNI 41.371.414-A, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, 
consistent en construcció d’una cotxera de 14 m², una porxada de 5 m² i una piscina de 
25 m² de mirall d’aigua en el xalet “A”; construcció d’una cotxera de 14 m², d’una 
terrassa de 7 m² en planta pis i d’una piscina de 25 m² de mirall d’aigua en el xalet “B”; 
sense llicència municipal d’obres, al carrer Bergantí, solar núm. 85, Urbanització Las 
Gaviotas, Platja de Muro (Muro), la sanció de multa de 24.540,35 euros. 

 
3.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 
l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de la 
notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat el 
pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al cobrament per la via de 
constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant el termini legal per a la 
interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la multa. La garantia a 
constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà dipositada a la Tresoreria 
d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o fiança per 
l’import de la sanció. 
 
4.- Ordenar al Sr. Rafael Fornés Planas, amb DNI 41.371.414-A, en qualitat de 
propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades 
sense llicència i que una vegada tramitada la llicencià estaven subjectes a demolició 
consistents en construcció d’una cotxera de 14 m², en el xalet “A”; construcció d’una 
cotxera de 14 m², en el xalet “B”; al carrer Bergantí, solar núm. 85, Urbanització Las 
Gaviotas, Platja de Muro (Muro); així com impedir definitivament els usos a què 
donassin lloc; tot això a costa de la/es persona/es interessada/es. 
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5.- 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. 
 
6.- Apercebre als interessats 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. 
 
7.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

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

 
1.- No aplicar els percentatges reduïts previstos en l'art. 46.1 de la Llei 10/1990 de 
Disciplina urbanística a la quantificació de la sanció, en no haver procedit l'interessat a 
la demolició prevista a la llicència de legalització de les obres objecte de la sanció. 

 
2.- Imposar al Sr. Rafael Fornés Planas, amb DNI 41.371.414-A, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, 
consistent en construcció d’una cotxera de 14 m², una porxada de 5 m² i una piscina de 
25 m² de mirall d’aigua en el xalet “A”; construcció d’una cotxera de 14 m², d’una 
terrassa de 7 m² en planta pis i d’una piscina de 25 m² de mirall d’aigua en el xalet “B”; 
sense llicència municipal d’obres, al carrer Bergantí, solar núm. 85, Urbanització Las 
Gaviotas, Platja de Muro (Muro), la sanció de multa de 24.540,35 euros. 

 
3.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 
l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de la 
notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat el 
pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al cobrament per la via de 
constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant el termini legal per a la 
interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la multa. La garantia a 
constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà dipositada a la Tresoreria 
d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o fiança per 
l’import de la sanció. 
 
4.- Ordenar al Sr. Rafael Fornés Planas, amb DNI 41.371.414-A, en qualitat de 
propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades 
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sense llicència i que una vegada tramitada la llicencià estaven subjectes a demolició 
consistents en construcció d’una cotxera de 14 m², en el xalet “A”; construcció d’una 
cotxera de 14 m², en el xalet “B”; al carrer Bergantí, solar núm. 85, Urbanització Las 
Gaviotas, Platja de Muro (Muro); així com impedir definitivament els usos a què 
donassin lloc; tot això a costa de la/es persona/es interessada/es. 
 
5.- 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. 
 
6.- Apercebre als interessats 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. 
 
7.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
5È.- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 08/2008 

 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 14 d`octubre de 2.013: 
 

FETS 
 

a) En data 5 de maig de 2008 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció 
d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística a la Parcel·la 219 del 
Polígon 10 del terme municipal de Muro, consistent en demolició d’una edificació 
agrícola antiga d’uns 50 m² i construcció d’una nova edificació agrícola d’uns 50 m² 
en el mateix emplaçament, realitzades sense llicència municipal d’obres. En 
l’esmentada acta es constata que la propietària de l’immoble és la Sra. Francisca 
Capó Escalas, amb DNI 41.258.251-T. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 14 de juliol de 2009 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.  
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c) Es pretén la legalització de les obres amb la tramitació de l’expedient de llicència 
139/2007 i posteriorment amb l’expedient 6/2011. Atès l’informe desfavorable 
remès per la Direcció General de Medi Rural i Marí, de la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears de data 23 de setembre de 
2011 i l’informe del tècnic municipal de 8 de novembre de 2011, la Junta de Govern 
en data 16 de novembre de 2011 acorda denegar la llicència sol·licitada. D’acord 
amb l’anterior resolució de denegació de llicència pertoca la finalització de la 
suspensió de l’expedient d’infracció urbanística i continuar amb la seva tramitació. 

 
d) L’informe de l’arquitecte tècnic municipal de 21 de novembre de 2012, en el que es 

valoren les obres en 14.455,60 Euros. 
 
e) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 21 de novembre de 2012 

realitza una valoració de les obres. 
 
f) Mitjançant Decret de 23 de novembre de 2012 s’incoa expedient sancionador contra 

la Sra. Francisca Capó Escalas, amb DNI 41.258.251-T, en qualitat de 
propietària/promotora i com a responsable de la infracció, per la realització d’obres 
sense llicència. La notificació del Decret tengué lloc en data 5 de desembre de 2012. 

 
g) No consta la presentació d’escrit d’al·legacions contra la incoació de l’expedient 

sancionador. 
 

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

urbanística consistent en la realització d’una actuació que, subjecta a llicència, s’ha 
realitzat sense aquesta. 
 

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

c. L’article 45 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 
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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 21 de novembre de 2012, es valoren 
les obres realitzades, que ascendeixen a 14.455,60 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 75% de 14.455,60 euros, és a dir, 10.841,70 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. 
 

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

 
Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del 
Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 
Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 
l’adopció pel Ple del següent acord: 
 
1.- Imposar a la Sra. Francisca Capó Escalas, amb DNI 41.258.251-T, en qualitat de 
propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent en demolició d’una edificació agrícola antiga d’uns 50 m² i construcció 
d’una altra de 50 m² en el mateix emplaçament; sense llicència municipal d’obres, a la 
parcel·la 219 del polígon 10, del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 
10.841,70 euros. 
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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. Francisca Capó Escalas, amb DNI 41.258.251-T, en qualitat de 
propietària/promotora, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en demolició d’una edificació 
agrícola antiga d’uns 50 m² i construcció d’una altra de 50 m² en el mateix 
emplaçament; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 219 del polígon 10, del 
terme municipal 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.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 

 
1.- Imposar a la Sra. Francisca Capó Escalas, amb DNI 41.258.251-T, en qualitat de 
propietària/promotora, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent en demolició d’una edificació agrícola antiga d’uns 50 m² i construcció 
d’una altra de 50 m² en el mateix emplaçament; sense llicència municipal d’obres, a la 
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parcel·la 219 del polígon 10, del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 
10.841,70 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. Francisca Capó Escalas, amb DNI 41.258.251-T, en qualitat de 
propietària/promotora, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistents en demolició d’una edificació 
agrícola antiga d’uns 50 m² i construcció d’una altra de 50 m² en el mateix 
emplaçament; sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 219 del polígon 10, del 
terme municipal 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- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
6È.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ DE L`EXPEDIENT 
D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA 25/2005. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 24 d`octubre  de 2.013: 
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<<Vist l’informe de l’Assessor Jurídic de data 16 d’octubre de 2013, que literalment 
diu: 
 
<<ANTECEDENTS : 
 
PRIMER: En data 17 de juny de 2.013 el Ple de l' Ajuntament de Muro va adoptar 
l'acord d'imposar a la Sra Joanna Hilary Segal la sanció de 26.720,64 € com a 
responsable , en qualitat de propietària / promotora, de la construcció, a la parcel·la 270 
del polígon 14 del terme municipal de Muro, d'una caseta de 5M2, col·locació d'una 
caseta de fusta de 8,50 M2, reforma estructural i de l'interior d'un magatzem existent 
reconvertint en habitatge de 42 M2 i ampliació de 17 M2 de habitatge, tot això sense 
llicència d'obres. Igualment es va acordar ordenar a la interessada la demolició de les 
obres il·legals i la seva restitució a l'estat anterior. El citat acord va ser notificat a la 
interessada en data 12 de juliol de 2.013 . 
 
SEGON: La Sra JOANNA HILARY SEGAL presentar en data 22 de Juliol de 2.013, 
registre d'entrada n º : 1819, recurs de reposició sol·licitant la revisió de l'expedient 
d'infracció en base als següents arguments : 
1 . - Que en la resolució de l'expedient es declarava que no havia presentat al·legacions 
a la proposta de resolució , afirmant la interessada que havia presentat al·legacions a la 
mateixa en data 5 d'abril de 2.013. 
 2 . - Es reiterava en les al·legacions efectuades el 5 d'abril de 2013, adjuntant certificat 
expedit per l'arquitecte Sra. Laura Gadea , en què certifica , el 10 de maig de 2004, que 
en aquesta parcel·la existeix un habitatge de més de 10 anys d'antiguitat. 
 
CONSIDERANTS I FONAMENTS DE DRET: 
 
PRIMER: En relació a les al·legacions formulades per la interessada en data 5 d'abril 
de 2.013, en l'expedient consta que es van emetre informes pel Zelador municipal i 
l'arquitecte tècnic municipal, en dates 16 i 18 abril 2013 respectivament, en què 
declaraven la no procedència de la modificació de les consideracions i valoracions que 
van motivar la sanció, essencialment per considerar que en cap cas la caseta preexistent 
era un habitatge, sinó més aviat una caseta d'eines . 
 
SEGON: Que per error, en la transcripció del text de la resolució definitiva de 
l'expedient es va transcriure -en el " fet: i) " - de la mateixa que no s'havien presentat 
al·legacions a la proposta de resolució emesa per l'instructor de l'expedient, quan en 
realitat i segons consta en el mateix expedient es van emetre informes desfavorables en 
relació a les al·legacions formulades per la interessada. 
 
TERCER: Atès que l'esmentat error no afecta el fons de l'assumpte, ja que dels 
informes que consten en l'expedient es desprèn clarament que havia de mantenir el 
contingut íntegre de la proposta de resolució, entenem que procedeix aplicar el principi 
de salvaguarda dels actes administratius ja que de la mateixa no deriven efectes 
diferents per a l'interessat , tot això en aplicació del que disposen els arts. 65 , 66 i 67 de 
la Llei 30 /1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú, sobre la validació i conservació dels actes i tràmits administratius. 
 
QUART: En relació al recurs de reposició presentat per la interessada en data 27 de 
Juliol del 2013 ( registre d'entrada 1819 ), s'ha recaptat nou informe a l'arquitecte tècnic 
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municipal- emès en data 16 d'octubre de 2.013 - pel qual es ratifica en l'informe emès en 
el seu dia pel Zelador - delineant municipal en data 16 d'abril de 2.013 que considerava 
que l'edificació preexistent en la parcel·la no tenia la consideració d'habitatge abans de 
l'execució de les obres objecte de la infracció, pel que procedeix desestimar el recurs 
formulat, mantenint el contingut íntegre de la resolució objecte de recurs. 
 
En conseqüència cal  RESOLDRE: 
1.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la Sra. Joanna Hilary Segal. 
2.- Notificar la present resolució a la interessada.>> 
 
Atès el contingut de l`informe emès per l`Assessor Jurídic, la Comissió d`Obres i 
Urbanisme, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre l’adopció pel Ple del següent 
acord: 
 
1.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la Sra . JOANNA HILARY 
SEGAL. 
 
2.- Notificar la present resolució que posa fi a la via administrativa a la interessada, 
indicant-li que contra la mateixa podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el 
termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent de la notificació de la present 
resolució.>> 
 
Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 

 
1.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per la Sra . JOANNA HILARY 
SEGAL. 
 
2.- Notificar la present resolució que posa fi a la via administrativa a la interessada, 
indicant-li que contra la mateixa podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el 
termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent de la notificació de la present 
resolució. 
 
7È.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MURO I 
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER 
DUR A TERME UNA SÈRIE D’ACTUACIONS A LES INSTAL·LACIONS QUE 
CONFORMEN LA XARXA DE SANEJAMENT SITES AL  NUCLI URBÀ DE 
PLATGES DE MURO AL TERME MUNICIPAL DE MURO.  
 
El Sr. batle diu que és un conveni per a la renovació de la xarxa d’alta de recollida 
d’aigües brutes. De molta envergadura. Canvia la repartició de les estacions de 
bombeig. Dues estacions de bombeig les mantendrà l’Ajuntament. Són infraestructures 
molt necessàries per a la zona costera. Es destinaran 3.500.000 euros. 
 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per dur a terme una sèrie d’actuacions a les 
instal·lacions que conformen la xarxa de sanejament sites al  nucli urbà de Platges de 
Muro al terme municipal de Muro, que literalment diu: 
 
<<CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MURO I 
L’AGENCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER DUR A 
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TERME UNA SERIE D’ACTUACIONS A LES INSTAL.LACIONS QUE 
CONFORMEN LA XARXA DE SANEJAMENT SITES AL NUCLI URBA DE 
PLATGES DE MURO AL TERME MUNICIPAL DE MURO. 
 
 
Palma, XX de XXXXX de 2013 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Gabriel Company Bauzá, Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i 
Territori i president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
D’un altra, el Sr. Martí Fórnes Carbonell, Batle de l’Ajuntament de Muro. 
 
INTERVENEN 
 
D’una banda, el Sr. Gabriel Company Bauzà, en nom i representació de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, facultat per a la signatura d’aquest 
conveni, en virtut de les funcions que li són pròpies , segons el que assenyala a 
l’article 11.1.d) del Decret 115/2005, d’11 de novembre ( per qual s’estableix 
l’organització i el règim jurídic de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
), i per acord del Consell d’Administració d’aquesta entitat de data XX de XXXXX de 
2013. 
 
D’un altra banda, el Sr. Martí Fórnes Carbonell, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Muro per a la signatura d’aquest conveni en virtut de la sessió del Ple 
de l’Ajuntament de data XX de XXXXXXXXXX de 2013. 
 
MANIFESTEN 
 
I. Que l’Ajuntament de Muro de conformitat amb l’establert a l’article 25.2.I) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i a l’article 
29.2.m) de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les 
Illes Balears, té les competències en matèria de subministrament d’aigua i conducció i 
tractament d’aigües residuals. 
 
II. Que l’article 2.2.c) del Decret 115/2005, d’11 de novembre, assenyala que 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental té entre altres objectes, “ la 
promoció i la construcció d’obres, instal·lacions de sanejament i depuració d’aigües 
residuals, inclús les relatives a la conducció fins el seu lloc de depuració i al seu punt 
de vessament “. 
 
III. Que l’article 6.2 del Decret esmentat al punt anterior, disposa que l’Agència dins 
les seves formes de gestió, pel compliment dels seus objectius i activitats, podrà 
celebrar qualsevol classe de convenis, concerts, contractes o acords amb entitats 
o empreses públiques o privades. 
 
IV. En data 18 de setembre de 1989 es va signar un Conveni de Col·laboració entre  
l’IBASAN  (  actualment  Agència  Balear  de  l’Aigua  i  de  la  Qualitat Ambiental ) i 
els Ajuntaments de Santa Margalida i Muro per dur a terme la construcció, 
conservació, explotació i financiació de l’estació depuradora de la costa de Muro i 
Santa Margalida ( depuradora Mancomunada Muro – Santa Margarita ). 
 
VI.  L’Agència  Balear de  l’Aigua  i  de  la  Qualitat  Ambiental  gestiona  tot  un 
sistema de sanejament i depuració al nucli urbà de Platges de Muro, del terme 
municipal de Muro, mitjançant estacions de bombeig d’aigua residual ( EBARs 
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), que condueixen l’aigua residual cap a la depuradora Mancomunada Muro – 
Santa Margarita ). 
 
VII. Aquests EBARs formen part de les instal·lacions annexes de la depuradora 
Mancomunada Muro – Santa Margarita, i en data d’avui i atès al temps transcorregut 
les instal·lacions han quedat obsoletes i no poden cobrir les necessitats actuals del 
nucli urbà de Platges de Muro, per la qual cosa en atenció a la situació actual i a la 
necessitat de dur a terme una sèrie d’actuacions les quals s’especifiquen en la part 
dispositiva d’aquest Conveni, cosa que suposarà una millora important en el 
sanejament del nucli urbà que ens ocupa, es considera adient formalitzar un Conveni 
de Col·laboració on s’estipuli de manera més precisa les noves necessitats. 
 
VIII.  Per  tot  l’anterior,  les  parts  acorden  subscriure  el  present  Conveni  de 
Col·laboració, que es regirà per les següents, 
 
CLÀUSULES 

PRIMERA.- Objecte. 

Constitueix l’objecte d’aquest conveni reorganitzar i millorar les instal·lacions que 
conformen la xarxa de sanejament  del nucli urbà de Platges de Muro i fixar els 
termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l’Agència Balear de l’Aigua i de 
la Qualitat Ambiental. 
 
 
SEGONA.- Obligacions de les parts. 
 
A) L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es compromet a: 
1)  Continuar  amb  la  gestió,  conservació,  manteniment  i  explotació  de  les 
actuals infraestructures que conformen la xarxa de sanejament i depuració ubicades 
al nucli urbà de Platges de Muro, sites al terme municipal de Muro. 
 
2) L’execució de les actuacions necessàries per garantir el bon funcionament de 
les instal·lacions objecte d’aquest conveni i que figuren a l’annex 1. La redacció dels 
projectes d’obres que siguin necessàries executar es realitzarà de conformitat amb 
les dades que faciliti l’Ajuntament de Muro i s’iniciarà quan l’Agència disposi dels 
terrenys adients i totes les llicències, permisos i autoritzacions preceptives. En 
qualsevol cas, l’execució de les obres restarà condicionada a disponibilitat 
pressupostària. 
 
2) Col·laborar tècnicament amb l’Ajuntament de Muro en l’elaboració del Pla 
municipal de millora del clavegueram i drenatge dels diferents nuclis urbans que 
formen part del terme municipal de Muro. 
 
B) L’Ajuntament de Muro, mitjançant la firma d’aquest conveni s’obliga a: 
 
1) Cedir, a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, en escriptura 
pública, l’ús de les següents estacions de bombeig d’aigua residual ( EBARs ) 
denominades: 
 

 EBAR Gaviotas 
 

 EBAR Cibollar 
 

 EBAR principal 
 

 EBAR Can Macià 
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 EBAR Pins 

 
 EBAR Albufera Park 

 
 EBAR Ses Salines 

 
Ubicades a Platges de Muro del terme municipal de Muro, i que figuren a 
l’annex 2. 
 
Aquestes cessions d’ús estaran condicionades als corresponents certificats 
urbanístics municipals, així com a les autoritzacions preceptives que siguin 
necessàries. 
 
2) Fer-se càrrec del manteniment, explotació i conservació de les estacions de 
bombeig d’aigua residual denominades Llac 1 i Llac 2, com a conseqüència de 
l’execució dels projectes que es duguin a terme, i que figuren a l’annex 1. 
 
3)  Remetre  les  aigües  residuals  urbanes  no  industrials  procedents  dels 
diferents  nuclis  i  sectors     del  municipi  de  Muro,  així  com  acceptar  la 
configuració de nuclis associats a l’aglomeració urbana de Platges de Muro reflectida 
en l’annex 3, fins que entri en funcionament la nova EDAR de Can Picafort 
 
4) Sol·licitar formalment a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental amb 
una antelació mínima d’un any, autorització per fer efectiva qualsevol incorporació 
d’aigües residuals urbanes que suposi una modificació qualitativa o quantitativa de la 
càrrega contaminant superior al 3% de les característiques nominals de les 
infraestructures de sanejament i depuració. Tot això als efectes que l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental pugui adaptar de forma adequada les seves 
instal·lacions a les noves necessitats de l’aglomeració urbana. 
 
5) Facilitar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental les autoritzacions 
municipals i els permisos dels propietaris que puguin resultar afectats per la 
construcció de les cessions, servituds de pas, d’aqüeducte i de conduccions 
elèctriques que siguin necessàries per dur a terme l’objecte d’aquest conveni, a fi i a 
efecte de garantir una adequada explotació, conservació i manteniment de les 
infraestructures de sanejament i depuració i les seves instal·lacions complementàries. 
 
6) Expedir totes les llicències, sense cap tipus de despesa per l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, per fer les actuacions que siguin necessàries pel 
funcionament adequat del servei de sanejament i depuració, atès l’interès general de 
les actuacions a realitzar per l’Agència en lloc de l’Ajuntament. En el cas que això no 
fos possible, abonar les despeses de les llicències i permisos necessaris per aquestes 
actuacions. 
 
7) Facilitar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental les dades 
referents a la població actual i les previsions d’increment futur, així com el consum 
actual d’aigua potable dels nuclis del municipi que conformen l’aglomeració urbana de 
Muro. 
 
S’haurà d’analitzar la previsió màxima de les unitats de població per a un horitzó, com 
a mínim, de 10 anys a partir dels índexs de creixement anual observats en els nuclis 
de població, en un nombre d’anys anteriors igual o superior al considerat coma a 
horitzó de previsió, distingint les situacions que es detallen a continuació: 
 

a.  Consolidació del sòl urbà/urbanitzable existent.  
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b.  Connexió efectiva a la xarxa de clavegueram. 

c.  Ampliació del sòl urbà. 
 
d.  Canvi d’usos o d’índex d’ocupació. 

 
La informació  relativa  a  les  projeccions  futures  s’analitzarà  de  forma 
desagregada per nuclis o sectors, i també considerant els diferents usos residencials ( 
principal o secundari ), turístics, industrials o de serveis, etc. 
 
8) Aprovar en el transcurs del primer any i mig de vigència del present Conveni i 
previ informe de l’administració hidràulica, una ordenança municipal d’ús de la xarxa 
de clavegueram o una modificació de l’existent adaptada a la normativa vigent, per tal 
de garantir l’adequat funcionament de les infraestructures de sanejament i depuració. 
 
9) Elaborar i presentar un Pla municipal de millora de clavegueram i drenatge dels 
diferents nuclis urbans que formen part de l’aglomeració urbana en un termini màxim 
d’un any i mig des de la signatura del present Conveni. Aquest Pla haurà d’incloure 
un conjunt de mesures i actuacions sobre les infraestructures municipals amb el 
principal objectiu d’assolir l’òptim funcionament de les infraestructures de sanejament 
i depuració, i com a mínim haurà d’incidir en els següents aspectes: 
 

a. La renovació de la xarxa de clavegueram de titularitat municipal. 
 

b. El foment de la connexió efectiva de les aigües residuals urbanes 
generades  als  nuclis  urbans  de  l’aglomeració  urbana  a  la  xarxa  de 
clavegueram. 

 
c. La separació de les aigües pluvials de les residuals urbanes, o actuacions 
substitutòries que permetin reduir els impactes sobre el medi derivats de 
l’existència de xarxes unitàries. 

 
10) Aprovar, en el cas que les parcel·les afectades pel sistema de sanejament i 
depuració no tinguin la classificació i qualificació urbanística adient per desenvolupar 
l’activitat de sanejament i depuració, una modificació puntual del planejament general 
que reflecteixi aquesta circumstància. 
 
TERCERA.- FINANÇAMENT 
 
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental es farà càrrec de les despeses 
necessàries per a la correcta conservació, manteniment i explotació de les seves 
instal·lacions que conformen la xarxa de sanejament ubicades a Platges   de   Muro,   
al   terme   municipal   de   Muro,   de   conformitat   a   les disponibilitats 
pressupostaries. 
 
QUARTA.- DURADA I VIGÈNCIA 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i finalitzarà en el moment 
final de la vida útil de les instal·lacions que conformen la xarxa de sanejament del 
nucli urbà de Platges de Muro, al terme municipal de Muro. 
 
CINQUENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Es crearà una comissió de seguiment, formada per quatre membres, dos per part de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, que seran el director executiu i 
el secretari general en virtut del nomenament aprovat pel Consell d’Administració de 
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l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental en data 18 de juny de 2013 i 
altres dos per l’Ajuntament de Muro, amb les següents funcions: 
 

  Interpretació del conveni. 
 

  Gestió i solució dels conflictes en cas d’extinció o resolució del 
conveni. 

 
  Control  i  vigilància  dels  compromisos  assumits  per  l’Agència Balear 

de  l’Aigua  i de  la  Qualitat Ambiental i  l’Ajuntament de Muro. 
 
SISENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ 
 
Seran causes d’extinció del present conveni, a més de les previstes a la legislació: 
 

1. L’impossibilitat de la realització material de les actuacions objecte d’aquest 
conveni. Cadascuna de les parts podrà denunciar aquest conveni 
mitjançant comunicació escrita a l’altra part. 

 
2.  L’incompliment de les clàusules del conveni per alguna de les seves parts, 

supondrà l’extinció automàtica del present conveni. 
 

3.  El mutu acord de les parts. 
 
SETENA.- NATURALESA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 
Aquest  conveni  tindrà  caràcter  administratiu,  i  les  qüestions  litigioses  que puguin 
sorgir en la seva interpretació i compliment s’intentaran resoldre en el si de la 
comissió de seguiment i si no s’arribés a un acord, seran de coneixement i 
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
 
I perquè consti, i en prova de conformitat les dues parts firmen aquest conveni de 
col·laboració en dos exemplars, en el lloc i a la data ut supra indicats.>> 
 
Vist el dictamen favorable, amb sis vots a favor dels grups municipals CDM, PP, IB-
LLIGA, CxI i PSIB-PSOE, i una abstenció del grup municipal ExM, emès per la 
Comissió Informativa de d’Urbanisme i Obres de data 14 d’octubre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per dur a terme una sèrie d’actuacions a les 
instal·lacions que conformen la xarxa de sanejament sites al  nucli urbà de Platges de 
Muro al terme municipal de Muro.  
 
Segon. Comunicar el present acord a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 
Ambiental, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
8È.-APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI D’ENCOMANDA DE 
GESTIÓ DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LES FRACCIONS PAPER-
CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS ENTRE EL CONSELL DE 
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MALLORCA I L’AJUNTAMENT DE MURO, PER UN PERÍODE BIANUAL 
DEL 31 DE MAIG DEL 2014 FINS EL 30 DE MAIG DEL 2016.  
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 d’agost de 2013 relatiu a la ratificació de 
l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2013 sobre manifestació de la 
voluntat de l’Ajuntament de Muro de procedir a la pròrroga del conveni  d’encomanda 
de gestió de recollida selectiva de les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers 
entre el Consell de Mallorca i el nostre ajuntament, per dos anys més, és a dir, fins el 30 
de maig de 2016.  
 
Vista la proposta d’addenda del conveni  que literalment diu: 
 
<<ADDENDA AL CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE MURO I EL CONSELL DE MALLORCA PER A LA GESTIÓ DE LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE LES FRACCIONS DE PAPER-CARTRÓ, VIDRE I ENVASOS 
LLEUGERS. 
 
Palma, ___ de _______ de 201_ 
 
 
REUNITS 

 
D’una banda Catalina Soler Torres, consellera executiva del Departament de Medi 
Ambient del Consell de Mallorca, en fonament a l’acord de Ple de dia _______ , 
 
I d’altra part el Sr. Martí Fornés Carbonell, batle de l’Ajuntament de Muro. 
 
Ambdós intervenen en nom i representació dels càrrecs públics que ostenten i 
 
MANIFESTEN 
 
Que l’article 25.2.l de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local confereix als municipis la competència en matèria de recollida de residus. 
 
Que l’article 5 del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca, 
aprovat pel Ple del Consell de Mallorca el 6 de febrer de 2006 i publicat al BOIB núm. 
35 de 9 de març de 2006, expressa que correspon als municipis la recollida en massa i 
selectiva dels residus urbans i el seu transport a les instal·lacions del servei públic. 
 
Que l’article 10.2 del Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de 
Mallorca manifesta que els ajuntaments hauran d’assegurar en el seu terme municipal 
la recollida selectiva de la fracció orgànica, paper i cartó, vidre i envasos lleugers i de 
la resta o rebuig a través dels sistemes més adients a la seva realitat territorial. 
 
Que, el 25 de maig de 2012 es va signar el Conveni d’encomanda de gestió entre 
l’Ajuntament de Muro i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de 
les fraccions de paper cartró, vidre i envasos lleugers. 
 
Que, el pacte 5è de l’esmentat conveni preveu la possibilitat de pròrroga expressa 
d’ambdues parts per períodes bianuals, que s’haurà de comunicar dos mesos abans 
de la seva finalització. 
 
Que l’Ajuntament d’______ s’ha dirigit al Consell de Mallorca perquè, mitjançant 
Encomanda de Gestió aprovada pel Ple de dia ____ de ____de 201_, el Consell de 
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Mallorca dugui a terme la gestió de la recollida selectiva de les fraccions paper cartró, 
vidre i envasos lleugers en el seu terme municipal. 
 
Que la voluntat del Consell de Mallorca és la de continuar col·laborant amb els 
ajuntaments per dur a terme la recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i 
envasos lleugers, d’acord amb allò que preveu la disposició addicional segona del Pla 
director sectorial. 
 
Que la realització de l’activitat encomanada pel seu contingut material, tècnic i 
econòmic, no suposa transferència de la titularitat ni de l’exercici de les competències 
de l’entitat encomanant. 
 
Que el Ple del Consell de Mallorca de data __ de ___ de 201_ acceptà l’encomanda 
de gestió i aprovà el text del conveni. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i de conformitat amb l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener, subscriuen el present 
CONVENI D’ENCOMANDA DE GESTIÓ i  
 
ACORDEN 
 
Prorrogar el Conveni d’encomanda de gestió entre l’Ajuntament de Muro i el Consell 
de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions de paper-cartró, 
vidre i envasos lleugers signada el 25 de maig de 2012 per un període bianual del 31 
de maig del 2014 fins el 30 de maig del 2016. 
 
I, en prova de l’anterior, signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en la data 
i lloc abans expressats.>> 
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió Informativa de Medi 
Ambient  i Agricultura de data 24 d’octubre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda: 
 
Primer. Aprovar l’addenda del conveni d’encomanda de gestió de recollida selectiva de 
les fraccions paper-cartó, vidre i envasos lleugers entre el Consell de Mallorca i 
l’Ajuntament de Muro, per un període bianual del 31 de maig del 2014 fins el 30 de 
maig del 2016.  
 
Segon. Comunicar el present acord al Consell de Mallorca per al seu coneixement i als 
efectes oportuns. 
 
9È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL IB-LLIGA SOBRE 
MANIFESTACIÓ DE LA VOLUNTAT D’ADHESIÓ A LA XARXA DE 
MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS PER A LA INTEGRACIÓ A LA 
FUNDACIÓ RAMÓN LLULL. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, dóna compte de la 
proposta que literalment diu: 
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<<MANIFESTACIÓ DE LA VOLUNTAT D’ADHESIÓ A LA XARXA DE 
MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS PER A LA INTEGRACIÓ A LA 
FUNDACIÓ RAMON LLULL 
 
Muro a 3 d’octubre de 2013. 
 
En Miquel Porquer Tugores portaveu del Grup Municipal de la Lliga Regionalista a 
l’Ajuntament de Muro presenta per a sotmetre a la propera sessió plenària la següent 
proposta de resolució 

Exposició de Motius 
 

El passat 8 de novembre de 2012, el Govern de les Illes Balears va anunciar que 
abandonava l’Institut Ramón Llull, consorci integrat inicialment per la Generalitat de 
Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
D’altra banda, la fundació Ramon Llull es va constituir el 31 de març de 2008 entre el 
Govern d’Andorra i l’Institut Ramon Llull. El 15 de gener de 2009 s’hi va incorporar el 
Consell General dels Pirineus Orientals, l’Alguer i l’Associació Xarxa de ciutats 
valencianes Ramon Llull. La Fundació Ramon Llull té com a finalitats intensificar 
l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana i fomentar la projecció exterior 
de la llengua i dels diferents àmbits culturals que s’hi expressen. També vetlla pel 
compliment de la legislació sobre la llengua, amb col·laboració amb altres organismes i 
organitzacions públiques i privades, i ajuda a impulsar les actuacions de l’Institut 
Ramon Llull que coincideixin amb els objectius de la Fundació. 
 
El passat 20 de febrer de 2013, representants de diversos ajuntaments i altres entitats 
locals, es reuniren al Casal de la Institució Pública Antoni M. Alcover, amb la intenció 
de constituir una xarxa de municipis i entitats de les Illes Balears per integrar-se a la 
Fundació Ramon Llull. La creació d’aquesta xarxa, que es configura com una associació 
a l’empara de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret a l’associació, 
pretén integrar-se a la Fundació Ramon Llull amb l’objectiu de promocionar i defensar 
la llengua catalana. 
 
En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament de Muro que adopti els 
següents: 

ACORDS 
 

1r. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Muro per formar part de l’associació de 
municipis i entitats de els Illes Balears per integrar-se a la Fundació Ramon Llull. 
 
2n. Facultar el batle de Muro per executar aquest acord, tot això sense perjudici que, una 
vegada redactats els estatuts de l’associació, s’elevin al Ple per a la seva aprovació. 
 
3r. Trametre aquest acord als òrgans fundacionals de la Xarxa de Municipis i entitats de 
les Illes Balears per integrar-se a la Fundació Ramon Llull.>> 
 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que està totalment d’acord. 
Li estranya que el grup que presenta la proposta vulgui llevar el llaç, va presentar 
proposta per a llevar el llaç. 



 28 

 
El Sr. Juan Escalas. Portaveu del grup municipal PP, diu que una cosa és la defensa de 
la llengua i cultura, i altra la utilització d’aquests elements com a armes 
d’autodeterminació. 
 
El Sr. batle demana si sabem el que ens costarà aquesta integració. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que el cost és zero. Tothom defensa la llengua i cultura així 
com creu. La proposta de retirar el llaç no es va presentar a Ple. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que la moció està presentada. És una incongruència total. 
 
Vist el dictamen favorable, amb sis vots a favor dels grups municipals CDM, CxI, 
PSIB-PSOE, ExM i IB-LLIGA, i una abstenció del grup municipal PP,  emès per la 
Comissió Informativa de Cultura, Comerç i Participació Ciutadana de dia 23 d’octubre 
de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, CxI, PSIB-
PSOE, ExM i IB-LLIGA, i dos vots en contra del grup municipal PP, acorda aprovar la 
proposta del grup municipal IB-LLIGA relativa a manifestar la voluntat de 
l’Ajuntament de Muro per formar part de l’associació de municipis i entitats de les Illes 
Balears per integrar-se a la Fundació Ramon Llull. 
 
10È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE SOBRE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI GENERAL TURÍSTICA.  
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la 
proposta que literalment diu: 
 
<<Margalida Portells Sastre, portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament 
de Muro presenta la següent moció: 
 
MOCIÓ MODIFICACIÓ DE LA LLEI GENERAL TURÍSTICA 
 
L’apartat 2 de l’article 1r de la llei 4/2013 “de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado de alquiler de viviendas” exclou expressament de la regulació de la Llei 
d’arrendaments urbans els lloguers d’habitatges quan estiguin sotmesos a un règim 
específic derivat de la seva normativa sectorial. 
 
La Llei 8/2012  de turisme de les Illes Balears estableix com a modalitat de lloguers 
turístics a habitatges aquella que es desenvolupa a tipologies unifamiliars aïllades i 
adossades, prohibit aquest ús a habitatges entremitjeres (cases de poble) i a edificis 
plurifamiliars on es doni divisió horitzontal de la propietat. 
 
És un fet, que existeix a la nostra comunitat un percentatge significatiu d’oferta-
demanda per ús temporal turístic d’habitatges que va molt mes enllà que els unifamiliars 
aïllats permesos per la legislació autonòmica, oferta aquesta que no està regulada. 
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Aquesta activitat econòmica, permesa a tot el món, s’estén de manera isòtropa pel 
territori, ja que els seus actors utilitzen moltes de les vessants de l’oferta 
complementària, i en conseqüència hi ha una gran distribució dels beneficis. 
 
L’objectiu de la legislació autonòmica que es proposa des del grup socialista és, per una 
banda, la de no distingir entre tipus d’habitatges pel que fa als lloguers turístics, i així 
aconseguir minvar les borses de frau fiscal, i per altre que els habitatges siguin legals  i 
habitables, que estigui assegurada, com a mínim, la responsabilitat civil, i que els 
ajuntaments respectius desenvolupin ordenances que garanteixin la convivència, la 
seguretat i la higiene a totes les activitats turístiques. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Muro ACORDA: 
 
Instar al Govern de les Illes Balears per tal que modifiqui la Llei 8/2012 de Turisme per 
regular els lloguers turístics de tots els habitatges que es comercialitzen i promocionen a 
canals d’oferta turística, de manera que aquesta oferta d’allotjament de les IB es pugui 
dur a terme de forma legal, i que contengui com a mínim , els següents aspectes. 
 
a. Estar inscrit al corresponent registre administratiu d’habitatges d’ús turístic, amb la 

finalitat, entre d’altres, de facilitat la corresponent tributació fiscal. 
 
b. Acreditar estar en possessió de la cèl·lula d’habitabilitat. 
 
c. Acreditar que l’habitatge té subscrita una assegurança específica per aquest ús, en 

qualsevol cas, de responsabilitat civil. 
 
d. Estipular que els Ajuntaments desenvolupin ordenances reguladores de la 

convivència, seguretat i higiene, com a garantia tant pels ciutadans, com pels 
visitants.>> 

 
El Sr. batle diu que s’abstendran. Hi ha punts que entenem que no poden anar bé. 
Conviure els dos usos és difícil. No estam preparats per opinar dins una llei molt 
complexa. A Muro no tenim aquest problema. Això implicaria una modificació de les 
nostres normes urbanístiques, d’envergadura. No entenem que hi pugui haver els dos 
usos a una finca de Muro. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que es tracta de 
regularitzar el que s’està fent. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que s’està fent 
contínuament. Es tracta de regularitzar-ho. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que, actualment, si tens un pis tot sol no ho pots destinar a l’ús 
turístic. 
 
Vist el dictamen favorable, amb tres vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE, 
ExM i  IB-LLIGA; un vot en contra del grup municipal PP, i tres abstencions dels grups 
municipals CDM i CxI; emès per la Comissió Informativa d’Administració i Personal 
de dia 21 d’octubre de 2013. 
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El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE,  
ExM i IB-LLIGA; dos vots en contra del grup municipal PP, i quatre abstencions del 
grup municipal CDM, acorda aprovar la proposta del grup municipal PSIB –PSOE 
relativa a instar al Govern de les Illes Balears per tal que modifiqui la Llei 8/2012 de 
Turisme. 
 
11È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL IB-LLIGA SOBRE 
REGULARITZACIÓ DEL LLOGUER VACACIONAL D’HABITATGES A LES 
ILLES BALEARS.  
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, dóna compte de la 
proposta que literalment diu: 
 
<<En MIQUEL PORQUER TUGORES portaveu del grup municipal de LLIGA 
REGIONALISTA a l’Ajuntament de Muro  presenta per a  sotmetre a la propera sessió 
plenària la següent proposta de resolució. 
 
MOCIÓ PER A LA REGULARITZACIÓ DEL LLOGUER VACACIONAL 
D’HABITATGES A LES ILLES BALEARS 
 

Exposició de motius 
 

La modificació de la Llei d’arrendaments Urbans (Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures 
de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges) afirma a la seva exposició 
de motius que l’ús de l’allotjament privat per al turisme estaria anant en contra de la 
qualitat de les destinacions turístiques i per això els exclou específicament (de la llei 
d’arrendaments urbans) perquè quedin regulats per la normativa sectorial específica o, 
en el seu defecte, se’ls apliqui el règim dels arrendaments de temporada. 
 
La Llei Balear 8/2012 del Turisme estableix que està prohibida la comercialització 
d’estades turístiques a edificis plurifamiliars o adossats sotmesos al règim de propietat 
horitzontal, que no es podran comercialitzar estades turístiques a habitatges que no 
hagin presentat la declaració responsable i que això només és possible als habitatges 
unifamiliars aïllats o aparellats (no als que estiguin entremitgeres). Finalment, la llei 
turística diu que es considera una infracció greu l’oferta o comercialització d’estades 
turístiques a habitatges que no compleixin aquesta llei. 
 
Vist que el Govern Balear ha anunciat que no regularia aquesta figura del lloguer 
turístic, cosa que suposa una oportunitat perduda a l’hora de donar sortida a una realitat 
econòmica amb un clar mercat potencial: el lloguer d’habitatges per a ús turístic. La 
immobilitat de l’executiu davant aquesta qüestió fa que aquests arrendaments de 
temporada quedin en una situació jurídica de gran inseguretat. 
 
Fins la Llei 4/2013, juny d’enguany, els lloguers turístics fora de la Llei Turística 
podien trobar una cobertura jurídica en la normativa d’arrendaments urbans estatal, ara 
la cosa no està gens clara tot i que existeixen arguments legals per considerar que això 
continua essent possible. 
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Per tot plegat, el PI considera que aquesta és una qüestió d’Estat per a Balears, ja que 
gran part del nostre model econòmic hi està relacionat. En conseqüència, demana diàleg 
i consens, en el qual hi participin des d’institucions públiques fins a sectors afectats. 
 
Consideram que no és possible, ni raonable, prohibir una modalitat de contractació 
turística que existeix i que té un mercat. Fer-ho, suposaria restringir les opcions 
d’aquesta comunitat davant els seus competidors i, per tant, actuar en contra dels propis 
interessos. Tot i que les comunitat de propietaris han de tenir la llibertat d’establir 
prohibicions i limitacions a aquest lloguer turístic si ho consideren pertinent. 
 
En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament de MURO que adopti els 
següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. Instar al Govern Balear a preparar i presentar al Parlament un canvi legislatiu en 
matèria de turisme consistent en que no només es puguin oferir en arrendament 
habitatges unifamiliars aïllats o aparellats. Aquesta modificació ha d’anar en un doble 
sentit: a) Ampliar la figura de les estades turístiques a tots els habitatges unifamiliars 
també, per tant, als unifamiliars entremitgeres. B) Contemplar una nova figura de 
regulació: el lloguer turístic en edificis plurifamiliars. 
 
Segon. Instar al Govern Balear que aquesta regulació vagi en el sentit següent: 
 

1.- Que el lloguer de temporada turístic estigui subjecte a un control administratiu a 
través de la realització d’una comunicació prèvia davant la Conselleria de Turisme. 
2.- Que els habitatges tinguin una antiguitat mínima de tres anys com a criteri per 
evitar un excés d’oferta  i impacte territorial innecessari. 
3.- Que s’estableixi una taula de places màximes en funció de les habitacions o 
superfície de l’habitatge per evitar la massificació. 
4.- Que s’estableixi un sistema de qualitat del producte amb un pla de modernització 
temporalitzat. Així mateix s’establiran diferents categories d’habitatges a efectes de 
mesurar la qualitat. 
 

Tercer. Instar al Govern Balear a que aquesta regulació no quedi en mans dels Consells 
Insulars ja que fa falta una clarificació a nivell legal per evitar la inseguretat jurídica. 
 
Atentament,>> 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que s’ha d’especificar més el tema dels habitatges 
entremitgeres. Són els que van a comprar als petits supermercats. 
 
Vist el dictamen favorable, amb tres vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE, 
ExM i IB-LLIGA,  un vot en contra del grup municipal PP, i tres abstencions dels grups 
municipals CDM i CxI; emès per la Comissió Informativa d’Administració i Personal 
de dia 21 d’octubre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE,  
ExM  i IB-LLIGA; dos vots en contra del grup municipal PP, i quatre abstencions del 
grup municipal CDM, acorda aprovar la proposta del grup municipal IB-LLIGA relativa 
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a instar al Govern Balear a preparar i presentar al Parlament un canvi legislatiu en 
matèria de turisme.   
 
12È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL IB-LLIGA A FAVOR D’UNS 
PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT PER A 2014 JUSTS PER BALEARS.    
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, dóna compte de la 
proposta que literalment diu: 
 

<<MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LLIGA REGIONALISTA DE 
LES ILLES BALEARS DEL MUNICIPI DE MURO A FAVOR D’UNS 
PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT PER 2014 JUSTS PER A BALEARS 
 
Amb l’inici de la tramitació dels Pressuposts Generals de l’Estat (PGE) per a l’exercici 
2014, s’ha pogut constatar que d’acord amb el projecte aprovat pel Govern, es preveu 
invertir 74 milions d’euros a les Illes Balears. Així, cada ciutadà illenc rebrà 66 euros de 
l’estat, cinc vegades menys que la mitjana estatal de 268 euros i a una vergonyosa 
distància dels 547 euros que rebran els ciutadans de Castella i Lleó.  
 
Són uns pressuposts discriminatoris, espoliadors i sagnants, i ens tracten com a 
ciutadans de segona classe. Ni tan sols s’inclouen els 47 milions d’euros pel conveni de 
carreteres. Hem de lamentar que després de l’experiència de fa un any, quan només es 
reberen 78 milions d’euros de proposta inicial, i la d’enguany, mai cap govern estatal 
havia maltractat d’aquesta manera la nostra comunitat.  
 
La balança fiscal de Balears, que reflecteix la diferència entre el que una comunitat 
aporta a l’estat i el que li és retornat en forma d’inversió en els PGE, és demolidora. A 
les darreres dades, publicades l’any 2008 i corresponents a l’exercici de 2005, cada 
balear va enviar a Madrid, sense retorn, 3500 euros, un 48% d’imposts que pagam i que 
no tornen. Uns doblers que l’Estat distribueix entre la resta de comunitats o gasta en 
projectes absurds com per exemple l’AVE, mentre que aquí encara sembla que haguem 
d’agrair que no ens llevin el descompte de resident.  
 
Les retallades en educació, sanitat i serveis socials són la principal conseqüència 
d’aquesta balança fiscal tan desfavorable. El PI vol recordar que, per exemple, la nostra 
comunitat és la que té menys despesa sanitària per habitant, amb uns 1000 euros, mentre 
que la mitjana estatal està en els 1200.  
 
A tot això cal afegir el flagrant incompliment de les inversions estatutàries. És a dir, 
s’incompleix de nou amb l’Estatut d’Autonomia, Llei Orgànica de l’estat, atès que els 
PGE no inclouen la partida corresponent per donar compliment a la Disposició 
Transitòria Novena de l’Estatut.  
 

Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de MURO 
 

ACORDA:  
 

1. Exigir al Govern de l’Estat uns PGE per al 2014 justs per a Balears i, per tant, 
amb una inversió per habitant o PIB que estigui en la mitjana estatal, evitant 
aquestes diferències tan grans entre ciutadans en funció del lloc de residència.  
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2. Exigir al Govern de l’Estat uns PGE per al 2014 en què s’incloguin les partides 
per donar compliment a la Disposició Transitòria Novena de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears.  

3. Exigir als diputats i senadors elegits per les Illes Balears a les Corts espanyoles 
que no votin a favor dels PGE 2014 si no inclouen les mesures expressades 
abans.  

4. Demanar al Govern que, en el cas de que els PGE no ens tracti de manera 
equitativa amb la resta de Comunitats i continuïn els incompliments de les 
obligacions estatutàries i dels convenis signats, emprengui les mesures legals 
oportunes.>> 

 
El Sr. Miquel Porquer diu que està en desacord que els illencs només tenguem un 
simple descompte de resident per a viatjar. 
 
El Sr. batle diu que pareix que es va millorar la financiació, amb la inversió de quatre 
depuradores a Balears, una d’elles a Can Picafort. De totes maneres votarem a favor de 
la proposta. 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que votaran a favor de la 
proposta. El Govern està fent feina en aquest sentit. La depuradora de Can Picafort ens 
descongestionarà. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que el tema de les 
depuradores pareix una rentada de cara. Trobam que estam maltractats. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que setanta-quatre milions 
repartits entre els habitants de les Illes no són res. Hem de lluitar per el benefici de tots 
els ciutadans. 
 
Vist en dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió d’Administració i 
Personal de dia 21 d’octubre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar la proposta d’IB-LLIGA a favor 
d’uns pressuposts generals de l’estat per a 2014 justs per Balears.    
 
13È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PP RELATIVA AL DIA 
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA 
LES DONES. 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, dóna compte de la proposta que 
literalment diu: 
 
<<D. JUAN ESCALAS NOCERAS, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a 
l’Ajuntament de MURO, en nom i representació del Grup Popular, presenta per a la seva 
consideració a la propera sessió plenària la següent: 
 

MOCIÓ 
 

“Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.” 
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El Ple de l’Ajuntament de Muro, en representació de totes les persones que conformen el 
nostre municipi, condemna qualsevol tipus de violència contra les dones, sense admetre’n 
cap tipus de justificació. Ni el silenci ni la resignació són admissibles. 
 
La violència vers les dones vulnera els drets humans i les llibertats fonamentals que 
consagren la Constitució Espanyola i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, 
que són la base fonamental per contribuir al canvi de model cultural, d’actituds i de valors 
necessaris perquè les dones puguin  assolir la igualtat i el gaudi dels seus drets i en 
definitiva,  l’eradicació de qualsevol forma de violència cap a elles. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Muro manifesta la seva voluntat en : 
 
Renovar el compromís de donar suport a les polítiques d’igualtat i lluita contra la violència 
de gènere, de manera coordinada amb la resta de poders públics convençuts de què una 
societat en igualtat és una exigència democràtica i és possible . 
 
Renovar el compromís de prestar el suport i l’atenció  necessaris a les dones víctimes, als 
seus fills i les seves filles perquè puguin superar la situació de violència i integrar-se dins 
una societat basada en el respecte mutu, la igualtat, la llibertat i la dignitat humana.>> 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana si està en dubte 
aquest dia o si es vol llevar. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que es tracta de reforçar o reafirmar. 
 
Vist en dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió d’Administració i 
Personal de dia 21 d’octubre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar la proposta del grup municipal 
PP relativa al “Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones”, 
incloent la condemna de qualsevol tipus de violència.  
 
14È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE DE SUPORT A LA 
COMUNITAT EDUCATIVA. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la 
proposta que literalment diu: 
 
<<Margalida Portells Sastre portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 
Muro presenta la següent moció: 

 
ASSUMPTE: SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha incoat expedients disciplinaris als 
directors de diversos centres de secundària de la nostra comunitat, els consells 
escolars dels quals havien aprovat un projecte lingüístic d'acord amb el Decret de  
Tractament Integrat de Llengües, però que segons observacions de la inspecció 
educativa no s'ajustaven a les instruccions dictades el 9 de maig. Aquest expedient 
comporta la suspensió́ de les funcions de directors i del sou durant tres mesos tal com 
es desprèn del comunicat emès per la pròpia conselleria. 
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Aquesta actitud de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats és intolerable, 
perquè̀ significa l’eliminació́ de la participació́ activa dels Consells Escolars en els 
seus projectes pedagògics i vulnera l’autonomia dels centres.  

 
Amb aquesta actitud, l’administració́ educativa de les Illes Balears provocarà més 
crispació en els centres i un augment de la conflictivitat pel proper curs, tot molt lluny 
del que necessiten les aules per lluitar contra el fracàs escolar. En el segle XXI no es 
poden tolerar aquest tipus de pràctiques. 

 
Bona part de la societat ha expressat la seva preocupació i el seu rebuig envers la 
ruptura del consens educatiu. El Govern de les Illes Balears té la responsabilitat 
d’escoltar els professionals i la resta de membres de la Comunitat Educativa, que els 
han advertit que l’aplicació́ del TIL, amb les condicions d’improvisació́ amb les que es 
vol iniciar, només generarà̀ més fracàs escolar i un increment de les desigualtats 
entre aquells alumnes que es puguin pagar les classes de repàs i els que no -tant 
d’anglès com de les matèries no lingüístiques que s’han d’impartir en anglès-. 

  
És per aquest motiu que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Muro presenta 
la següent 

 
MOCIÓ 

 
1 – L’Ajuntament de Muro manifesta el seu suport i la seva solidaritat amb la 
comunitat educativa, que ha expressat el seu rebuig envers el decret de Tractament 
Integral de Llengües del Govern de les Illes Balears.  

 
2 – L’Ajuntament de Muro insta el Govern de les Illes Balears que torni enrere els 
expedients disciplinaris imposats als directors dels centres Ramis i Ramis, Cap de 
Llevant i Pasqual Calbó de Maó.  

 
3 – L’Ajuntament de Muro insta el Govern de les Iles Balears a que els nous projectes 
que es vulguin aplicar en els centres educatius es facin sense precipitacions i de 
manera consensuada amb aquells sectors que els han de portar a terme i amb 
aquells que s’han de veure afectats.  

 
4 – L’Ajuntament de Muro insta el Govern de les Illes Balears a derogar el Decret de 
Tractament Integrat de Llengües i a seurer-se a dialogar i elaborar, sense 
precipitacions i amb els recursos humans i econòmics necessaris, una nova norma 
consensuada amb la comunitat educativa, que reforci l’aprenentatge d’una llengua 
estrangera en els centres educatius sense que això̀ vagi en detriment de la llengua 
catalana, pròpia de les Illes Balears, que s’utilitza com a llengua vehicular del nostre 
sistema educatiu. >> 

 

Vist el dictamen favorable, amb quatre vots a favor dels grups municipals CDM,  CxI, 
PSIB-PSOE i ExM, i un vot en contra del grup municipal PP, emès per la Comissió 
d’Educació i Joventut de data 23 d’octubre de 2013. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9, de la Sra. Margalida Forteza i el Sr. Antoni Serra (CDM), i dels grups 
municipals PSIB-PSOE, CxI, ExM i IB-LLIGA,  
Vots en contra: 2, del grup municipal PP. 
Abstencions: 2, del Sr. batle i el Sr. Nadal Muñoz (CDM). 
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Per tant,  el Ple de l’Ajuntament aprova la proposta del grup municipal PSIB-PSOE de 
suport a la comunitat educativa. 
 
El Sr. batle diu que han arribat queixes. Estam d’acord en que improvisar un TIL no és 
bo, si bé és molt necessari. S’ha arribat a un extrem que no s’hauria d’haver arribat mai. 
S’han sentit insults d’un costat i l’altra. Dit per la seva mare, un nin va estat tot al matí 
al pati. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que és molt rar que el nin 
estigués tot el matí al pati. 
 
La Sra. Margalida Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que dins els 
professors hi ha opinions a favor i en contra del TIL. Hi ha fets comprovables, els 
serveis mínims s’han de cobrir. Els al·lots no podien estar al pati, havien d’estar dins les 
aules. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que tothom diu que el TIL és una barbaritat. 
 
15È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE SOBRE DIÀLEG AMB 
LA COMUNITAT EDUCATIVA I SUPORT A LA TASCA DEL PERSONAL 
DOCENT. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la 
proposta que literalment diu: 
 
<<Margalida Portells Sastre portaveu del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de 
Muro presenta la següent moció: 

 
TÍTOL: DIÀLEG AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA I SUPORT A LA TASCA DEL 
PERSONAL DOCENT 
 
Mai el curs escolar havia començat amb el grau de crispació que ha començat l’actual, 
amb una vaga indefinida i amb la mobilització massiva de tots els sectors de la 
comunitat educativa en contra de la gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats.  
 
D’aquestes mobilitzacions, la vaga de docents, secundada per la pràctica totalitat dels 
professionals i a la qual han donat suport gran part de les famílies, és l’efecte més 
visible i recent del malestar existent per les desafortunades accions, actituds i 
declaracions dels responsables de la Conselleria, i els seus caps més visibles que són 
la consellera Joana M. Camps i el propi president del Govern, José Ramón Bauzà. 
 
Els motius del descontents són, per una banda uns retalls pressupostaris 
indiscriminats que han afectat sobretot i directament a l’alumnat més vulnerable, per 
altra banda l’empitjorament de les condicions laborals dels docents i el menyspreu cap 
a la seva tasca que ha evidenciat determinats càrrecs públics cada vegada que han 
tingut ocasió; també, i no menys important, l’actitud del Govern Bauzà en contra de la 
llengua catalana pròpia de les Illes Balears i, finalment, la nul·la actitud negociadora de 
la Conselleria. 
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En aquest sentit, el Decret 15/2013, de 19 d’abril de Tractament Integrat de Llengües 
(TIL), que s’ha volgut implantar de manera precipitada, sense comptar amb el consens 
del sector, i amb crítiques fonamentades dels professionals, ha accelerat la 
conflictivitat i el rebuig del sector. Un dels efectes més sagnants d’aquesta situació que 
viu la comunitat educativa de les Illes Balears han estat els expedients disciplinaris 
incoats contra tres directors de centres de secundària de Menorca, uns expedients que 
són desproporcionats, injustos i il·legals. 
 
I el més greu de tot aquest assumpte és la rebel·lia i desobediència manifesta de 
l’actual Govern de les Illes Balears a l’auto del Tribunal Superior de Justícia de les Illes 
Balears de dia 6 de setembre que suspenia cautelarment el calendari d’aplicació del 
TIL i les Instruccions del secretari autonòmic de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Universitats, promulgant un Decret Llei que burla l’auto judicial per poder aplicar 
directament el TIL aquest inici de curs. 
 
El Decret Llei 5/2013, de 6 de setembre és presumiblement il·legal perquè vulnera la 
Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia i l’actual Llei Orgànica d’Educació (LOE). 
 
És per totes aquestes raons que el Grup socialista de l’Ajuntament de Muro presenta 
la següent  
 
MOCIÓ 
 
1 – L’Ajuntament de Muro insta al Govern de les Illes Balears a obrir espais de diàleg 
amb la Comunitat Educativa i a iniciar una via de consens que per una banda faci que 
torni a la normalitat el sistema educatiu a les Illes Balears, retirant el Decret 15/ 2013, 
de 19 d’abril, de tractament integrat de llengües (TIL) i el Decret Llei 5/2013, de 6 de 
setembre de 2013 i, per una altra banda, permeti l’aprenentatge efectiu de les dues 
llengües oficials i d’una llengua estrangera, principalment l’anglès, en finalitzar 
l’escolarització de l’alumnat.  
 
2 – L’Ajuntament de Muro condemna les amenaces i les actituds de menyspreu a 
mestres i professors que s’han efectuat per part de càrrecs polítics i manifesta el 
suport a la tasca del personal docent de la nostra comunitat, fonamental pel futur dels 
nostres infants.>> 
 
Vist el dictamen favorable, amb quatre vots a favor dels grups municipals CDM, CxI, 
PSIB-PSOE i ExM; i un vot en contra del grup municipal PP, emès per la Comissió 
d’Educació i Joventut de data 23 d’octubre de 2013. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9, de la Sra. Margalida Forteza i el Sr. Antoni Serra (CDM), i dels grups 
municipals PSIB-PSOE, CxI, ExM i IB-LLIGA.  
Vots en contra: 2, del grup municipal PP. 
Abstencions: 2, del Sr. batle i el Sr. Nadal Muñoz (CDM). 
 
Per tant,  el Ple de l’Ajuntament aprova la proposta del grup municipal PSIB-PSOE 
sobre diàleg amb la comunitat educativa i suport a la tasca del personal docent. 
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16È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL EXM SOBRE DECLARACIÓ 
INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE MURO EN RECONEIXEMENT A 
LA REIVINDICACIÓ I MOBILITZACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
DE LES ILLES BALEARS.  
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, dóna compte de la proposta 
que literalment diu: 
 
<<El grup municipal d'Entesa per Muro a l’Ajuntament de Muro sotmet a la 
consideració del PLE la següent: 
 
MOCIÓ 
 
Per a l’aprovació d’una declaració institucional en reconeixement a la 
reivindicació i mobilització de la comunitat educativa de les Illes Balears 
 
A les Illes Balears, durant les darreres tres dècades s’ha construït progressivament un 
model d’escola pública i d’ensenyament basat en la confluència i el consens dels 
diversos sectors que constitueixen la comunitat educativa. Aquest model d’escola ha 
fomentat la qualitat educativa sense deixar de garantir la cohesió social en un context 
sovint difícil de desequilibris econòmics i de notables sacsejades demogràfiques. 
 
Un destacat component d’aquest model d’escola ha estat el col·lectiu docent que, amb 
més o menys suport institucional, ha demostrat la voluntat i la capacitat d’adaptar el 
model d’ensenyament als canvis socials que s’han produït a les nostres illes i als 
reptes de futur que es presenten a tota societat moderna i avançada. 
 
El consens acadèmic, social i polític sobre aquest model d’escola pública, fins ara 
pràcticament unànime, s’ha vist trencat aquests darrers anys per la imposició de 
normes i decrets que no han estat participats ni consensuats pels principals actors de 
la comunitat educativa (docents, pedagogs, consells escolars, associacions 
professionals, institucions acadèmiques...). Tot plegat ha generat una situació de 
reivindicació i protesta que s’ha estès a tota la comunitat i sector educatiu (docents, 
famílies, associacions de directius, associació d’inspectors, associacions 
professionals, sindicats, Universitat, experts en pedagogia, associacions de mares i 
pares, etc.). 
 
El diumenge 29 de setembre es varen concentrar als carrers de Palma i de les 
principals ciutats de les nostres illes més de 100.000 persones preocupades per la 
situació educativa i en contra de les darreres normatives en matèria d’educació. Una 
mobilització ciutadana mai vista a la nostra comunitat i sense precedents. 
 
Davant determinades postures i declaracions de responsables de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Universitats i del mateix Govern de les Illes Balears que 
negligeixen el sentit popular o lleven importància a la preocupació i manifestació 
ciutadana, el Ple de l’Ajuntament de Muro pren els següents acords: 
 
1. Manifestar el reconeixement de l’Ajuntament de Muro a la massiva mobilització 
ciutadana i la seva expressió democràtica que es va produir el 29 de setembre a favor 
de l’educació pública, consensuada i de qualitat. 
 
2. Expressar el suport institucional al col·lectiu docent i a les associacions de mares i 
pares en aquesta reivindicació educativa, en especial als docents i les AMIPAS que 
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conformen la comunitat educativa del municipi de Muro dels centres educatius de 
referència. 
 
3. Adquirir el compromís de treballar constantment per aconseguir l’acord i el consens 
en matèria d’educació al nostre municipi i respectar l’autonomia i la capacitat de 
decisió dels consells escolars on són representats els diferents sectors de la comunitat 
educativa. 
 
4. Adquirir el compromís de reconèixer, escoltar i tractar les iniciatives provinents de la 
societat civil, promogudes per les seves organitzacions més representatives, que de 
manera consensuada i democràtica expressin la voluntat popular. 
 
5. Instar el Govern de les Illes Balears a participar i consensuar la política educativa de 
la nostra comunitat amb els diferents col·lectius implicats i respectar l’autonomia dels 
òrgans escolars representatius. 
 
6. Notificar aquesta declaració institucional al Govern de les Illes Balears, la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i al Parlament de les Illes Balears. 
 
7. Publicitar aquesta declaració institucional a través de la pàgina web de l’Ajuntament, 
del Bolletí d’informació municipal i dels mitjans usuals de comunicació municipal.>> 
 
Vist el dictamen favorable, amb quatre vots a favor dels grups municipals CDM, CxI 
PSIB-PSOE i ExM; i un vot en contra del grup municipal PP, emès per la Comissió 
d’Educació i Joventut de data 23 d’octubre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, CxI, PSIB-
PSOE, ExM i IB-LLIGA; i dos vots en contra del grup municipal PP, aprova la proposta 
del grup municipal ExM sobre declaració institucional de l’Ajuntament de Muro en 
reconeixement a la reivindicació i mobilització de la comunitat educativa de les Illes 
Balears.   
 
17È.-  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE SOBRE RETIRADA DE 
LA LOMCE. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la 
proposta que literalment diu: 
 
<<Margalida Portells Sastre, portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de 
Muro presenta la següent moció: 
 

RETIRADA DE LA LOMCE 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
El PP ha aconseguit una nova  fita" en la història democràtica d'Espanya. Per primera 
vegada en democràcia, s'ha aprovat una llei educativa que no ha tingut més suport 
que el del partit al Govern. 
 
La LOMCE -o Llei Wert- ha estat aprovada sense el més mínim consens o, més ben 
dit, amb el màxim consens en contra. S’hi ha oposat el conjunt de la comunitat 
educativa: totes les associacions i confederacions de pares i alumnes; tots els 
sindicats; les associacions estudiantils; així com totes les forces polítiques de l'oposició 
sense excepció. 
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Estem davant d'una llei ideològica i segregadora que imposa barreres econòmiques 
que limiten l'educació de qualitat per a aquelles persones que se la puguin pagar , i 
dificulten l’accés als estudis universitaris. És una llei que genera una enorme 
desigualtat d'oportunitats i deteriora la qualitat de l'educació pública . 
 
La Llei WERT és el colofó a la nefasta política educativa del PP que s'ha proposat 
acabar amb l’educació pública, tal i com és pot constatar amb un ràpid cop d'ull al fet 
fins ara per Mariano Rajoy en matèria educativa: 
 
- Retallada pressupostària del 21% que s'afegeix a la retallada del curs passat. Des 
que governa el PP el pressupost en Educació s'ha reduït en més de 5.200 milions 
d'euros . 

 
- Retallada de professors. Hi ha 30.000 menys en l'ensenyament públic dels que hi 
havia quan Rajoy va arribar al Govern . 
 
- Retallada en les beques. Un 14 % menys de pressupost en beques per aquest curs 
del qual va deixar el PSOE l'any 2011 . 
 
La LOMCE neix morta perquè aposta per la segregació i el classisme, perquè les 
seves presumptes novetats no són sinó receptes del passat, perquè és una llei 
tècnicament dolenta que no podria aplicar-se ni amb la millor voluntat. Però, sobretot, 
té data de caducitat perquè s'ha elaborat menyspreant el diàleg, negant l'acord . 
 
Imposada en solitari pel PP, sembla que, a més a més, avergonyeix a Mariano Rajoy, 
que no ha volgut estar present en la seva votació i ni el ministre Wert mateix hi té 
suficient confiança en ella: "No sóc dels que creuen que una llei educativa resol tots 
els problemes educatius . Meva confiança en la llei és limitada ", ha dit. 
 
Entre totes les retallades que està duent a terme en educació Rajoy només ha pujat 
dues coses : 
 
- L'IVA sobre el material escolar que, des del curs passat, és cinc vegades més gran: 
Rajoy se'l va trobar en el 4% i el va pujar al 21% l'any passat . 
 
- Els requisits per tenir una beca: ara cal obtenir un 6,5 de nota i ha deixat de ser un 
dret. 
 
En resum, tal i com han expressat diferents veus de la comunitat educativa: 

1. És una llei SENSE SUPORT NI PARTICIPACIÓ de la comunitat educativa. 

2. És una CONTRAREFORMA EDUCATIVA, regressiva en el temps (i en les idees) i 
contrària als principis i als valors d’un sistema realment democràtic. 

3. És EXCLOENT enlloc d’INCLUSIVA. 

4.  És ELITISTA i SEGREGADORA. 

5. És SEXISTA enlloc de COEDUCADORA. 

6. Oblida l’EDUCACIÓ INTEGRAL de les persones. 
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7. Afavoreix L’ADOCTRINAMENT I ELS PRIVILEGIS de l’Església catòlica. 

8. És ANTIDEMOCRÀTICA ja que limita la participació de la comunitat educativa. 

9. És CENTRALITZADORA. 

10. És COMPETITIVA enlloc de COOPERATIVA. 

11. És MERCANTILISTA I CLASSISTA. 

12. MENYSPREA LA CULTURA I LA LLENGUA. 

13. És TECNÒCRATA I INDIVIDUALISTA. 

14. Es presenta SENSE DOTACIÓ ECONÒMICA SUFICIENT. 

Per tot l’exposat, El Ple de l’Ajuntament de Muro ACORDA: 

1. Instar al Govern del Estat Espanyol a retirar la LOMCE.>> 

 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que ell és de la 
generació d’EGB. El tema de l’educació s’està convertint en una cosa política. No 
sabem si l’actual llei d’educació ha anat bé i ho canviam. Donaré suport a la moció. 
Crec que la LOMCE s’arribarà a aprovar i es canviarà a les properes eleccions. Canviar 
per canviar no em pareix bé.  
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que està en contra de la moció 
per tema de partit. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que no entén la doble 
moral del PP, que ha votat a favor en el tema de la proposta d’eliminació de la violència 
cap a les dones, i ara vota en contra de la proposta de retirada de la LOMCE; essent tots 
dos temes d’igualtat de les persones. 
 
Vist el dictamen favorable, amb quatre vots a favor dels grups municipals CDM, CxI 
PSIB-PSOE i ExM; i una abstenció del grup municipal PP, emès per la Comissió 
d’Educació i Joventut de data 23 d’octubre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, CxI, PSIB-
PSOE, ExM i IB-LLIGA; i dos vots en contra del grup municipal PP, aprova la proposta 
del grup municipal PSIB-PSOE sobre la retirada de la LOMCE. 
 
18È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE SOBRE CONFLICTE 
EDUCATIU A LES ILLES BALEARS. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la 
proposta que literalment diu: 
 
<<Margalida Portells Sastre, portaveu del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de 
Muro presenta la següent moció: 
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CONFLICTE EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Front al que estableix la normativa vigent, el govern del PP vol imposar un canvi de 
model educatiu via un Decret Llei pel qual s'adopten determinades mesures urgents en 
relació a la implantació, per al curs 2013/2014, del sistema de tractament integrat de 
les llengües als centres docents no universitaris 5/2013 (de 6 de setembre de 2013), 
després que el Tribunal Superior de les Illes Balears proposés la suspensió cautelar de 
l'aplicació del Decret de Tractament Integrat de les Llengües 15/2013 (de 19 d'abril), 
sense comptar amb els docents, ni amb els experts en matèria lingüística i 
pedagògica. El govern cau almenys en tres contradiccions amb aquesta mesura. 
Imposa, no escolta i l’aplica sense conèixer la realitat actual que han provocat les 
retallades 
 
Actuant com si l'avantprojecte de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa ja estigués instaurada, s’ha obligat als directors dels centres educatius a 
aprovar projectes lingüístics sense passar pels consells escolars. Sense tenir en 
compte l'article 27.3 de la Constitució Espanyola, que regula la participació efectiva 
dels pares i mares en el sistema educatiu ni La Llei Orgànica d'Educació (BOE núm. 
106, de 4 de novembre de 2006) recull (art 118) que estableix l'obligació de les 
administracions educatives de fomentar l'exercici efectiu de la participació d'alumnat, 
professorat, famílies i personal d'administració i serveis en els centres educatius, 
participació que s'articula a través dels Consells Escolars (art. 119), que la llei 
contempla com a òrgan col·legiat de govern del centre (capítol III) i que entre les seves 
competències figura el “Aprovar i avaluar els projectes educatius, inclou projecte 
lingüístic, projecte de gestió i normes d'organització docent, amés i d'acord amb el que 
assenyalen els articles 20.1 i 21.1. dels Reglaments Orgànics de les Escoles 
Públiques d'Educació Infantil, dels Col·legis Públics d'Educació Primària i dels Instituts 
d'Educació Secundària. (Decret 119/2002, de 27 de setembre i Decret 120/2002 , de 
27 de setembre. “Els consells escolars se reuniran, entre d'altres, sempre que ho 
sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres”. 
 
Aquest canvi de model es sustenta també en l'avantprojecte de Llei sobre l'ús dels 
símbols institucionals de les Illes Balears que atempta contra el dret constitucional 
de llibertat d'expressió en un intent d’anar contra la Ley Orgánica de Educación 
(4/5/2006), encara en vigor. El nou avantprojecte de llei reguladora de la 
Convivència (03/12/2012) és un altre dels pilars d’aquest canvi de model que atempta 
contra les llibertats de càtedra i expressió i torna a un model reglamentari sancionador. 
I, per últim, en l’incompliment del Decret 92/1997 (de 4 de juliol) que regula l'ús i 
ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears i de la Llei de 
Normalització Lingüística de les Illes Balears (29 d'abril de 1986) que es vulneren i 
per tant suposa un atac a la nostra llengua. 
 
Per tot l’exposat, El Ple de l’Ajuntament de Muro ACORDA: 
 
1. Instar el Govern de les Illes Balears a la derogació del Decret- Llei de Tractament 
Integrat de Llengües i els avantprojectes de Llei de símbols, de Convivència i 
l’aplicació en el curs 2013-2014 dels mateixos projectes lingüístics que en el 2012-
2013 davant la inseguretat jurídica que ha provocat el govern amb la publicació de dos 
Decrets en menys de quatre mesos sobre la mateixa matèria. 
 
2. Instar el Govern de les Illes Balears a l’arxiu dels expedients dels directors de Maó. 
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3. Instar el Govern de les Illes Balears a la creació d’un equip d’experts de tots els 
àmbits educatius per estudiar com es pot continuar millorant l’aprenentatge de 
llengües a les Illes Balears 
 
4. Instar el Govern de les Illes Balears al cessament immediat de tot l’equip directiu de 
la Conselleria d’Educació per la seva incapacitat de trobar solucions al conflicte 
educatiu que ells mateixos han creat a les Illes Balears i que no té precedents en la 
història autonòmica. 
 
5. Instar el Govern de les Illes Balears a dedicar l’estalvi de mes de dues milions 
d’euros a conseqüència de la Vaga d’aquest inici de curs del 2013-14 a millores en el 
manteniment dels centres escolars i beques educatives destinades a l’alumnat de la 
nostra comunitat. 
 
6. Instar al Govern de les Illes Balears a respectar la normativa vigent que regula el 
funcionament dels Consells Escolars dels Centres Educatius. 
 
7. Instar al Govern de les Illes Balears a respondre per escrit de forma clara quin és el 
projecte lingüístic que, segons la Conselleria, ham d'aplicar els centres educatius de 
Palma. Si ha de ser el darrer aprovat el CE o si s'ha aplicar algun altre no aprovat pels 
Consells Escolars per imperatiu de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat de 
les Illes Balears.>> 
 
Vist el dictamen favorable, amb quatre vots a favor dels grups municipals CDM, CxI 
PSIB-PSOE i ExM; i una abstenció del grup municipal PP, emès per la Comissió 
d’Educació i Joventut de data 23 d’octubre de 2013. 
 
Es sotmet a votació la proposta i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9, de la Sra. Margalida Forteza i el Sr. Antoni Serra (CDM), i dels grups 
municipals PSIB-PSOE, CxI, ExM i IB-LLIGA.  
Vots en contra: 2, del grup municipal PP. 
Abstencions: 2, del Sr. batle i el Sr. Nadal Muñoz (CDM). 
 
Per tant,  el Ple de l’Ajuntament aprova la proposta del grup municipal PSIB-PSOE 
sobre conflicte educatiu a les Illes Balears. 
 
19È.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 
DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES. 
 
El Sr. batle diu que a l’any 2006 es va fer revisió cadastral a Muro. La base reguladora 
ha anat pujant un 10% anual. L’any passat es va aprovar aplicar un coeficient reductor 
del 0’8. Això fa que enguany s’hagi de modificar el tipus perquè no suposi disminució. 
Amb aquesta modificació els imports no pugen, i baixen entre un 1 i un 2 %. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI,  diu que significativament és el 
mateix. S’hagués pogut aprofitar per a reduir un poc. El tipus passa al 0’50. Som del 
parer d’aplicar un 0’45 ò un 0’46, i no el 0’50. S’ha de fer una política d’estalvi, i que 
els ciutadans que puguin tenir problemes per a pagar es trobin beneficiats. Gravar 
menys als ciutadans. 
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El Sr. batle diu que es tracta de quadrar els pressuposts. Almenys ara es baixa, altres 
vegades s’ha pujat. El lògic és mantenir els imposts, i baixar entre un 1 i un 2%. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que el seu grup 
s’abstendrà. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que la pujada va ser 
a l’any 2006.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 21 d’octubre de 
2013 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns 
Immobles. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA), 3 vots en contra 
(CxI) i 3 abstencions (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 0,50 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 2014, 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. 
 
20È.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST I PLANTILLA PERSONAL 2014.      
 
El Sr. batle diu que és un pressupost d’onze milions d’euros, i a continuació dóna 
compte dels capítols d’ingressos i de despeses. Diu que, pel que fa al pressupost de 
l’any anterior, ha sofert un canvi consistent en la reducció de l’amortització dels 
préstecs. Això suposa la possibilitat  de fer qualque inversió com la reforma de l’antic 
PAC, reforma del camp de futbol o reforma de la guarderia. S’hauran de veure certes 
accions.  
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El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que no votaran a favor. 
Tenim dubtes importants, inversions que no acabam d’entendre, com la partida de 
12.000 euros a la plaça de toros o la relativa a l’antic PAC. Què hi duim gastat? 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que a l’antic PAC hi 
duim gastats uns 30.000 euros. 
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que al Poliesportiu hi anam 
fent coses. Enguany hi duim gastats 40.000 euros. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana per la partida relativa a la compra de solar. 
 
El Sr. batle diu que es tracta de solar que es contempla com a zona verda. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que cadascú tira cap el seu costat. De polítiques de foment 
d’ocupació: zero. Amb el tema de fer xarxa d’enllumenat estalviaríem corrent, no hi ha 
cap projecte ni cap concurs. Hi ha partida de restaurar quadres. S’hauria de gravar 
menys, mantenir la despesa, i fer politiques de foment d’ocupació.  
 
El Sr. batle diu que es va avançar la comissió informativa, per si qualcú tenia qualque 
proposta. Són pressuposts cent per cent realistes. Ningú va fer propostes. Feim política 
de parlament i poca per a l’Ajuntament de Muro. 
 
El Sr. Agustín Martínez, regidor del grup municipal CxI,  demana per la partida 
d’acondicionament de sala polivalent. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que és per acondicionar la batucada. 
 
El Sr. Agustín Martínez, referent als combustibles per a la policia, demana si qualcú ha 
pensat en comprar vehicle elèctric per a la policia. Quant al poliesportiu, tema de 
calefacció i plaques solars: es podrien estalviar doblers i fer altres coses. 
 
El Sr. batle diu que està demanada una subvenció per a plaques solars. Només era per a 
escoles. 
 
El Sr. Agustín Martínez diu que s’ha de gaudir d’equilibri o disminuir la pressió fiscal. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que 
s’abstendran. Varem tenir el pressupost un poc abans de la comissió, molt precipitat. 
 
El Sr. batle diu que s’ha de fer molta documentació. Tot d’una va estar enllestida es va 
convocar. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que votarà en contra. Són 
els mateixos de l’any passat. Pel que fa al tema de plaques solars al Poliesportiu, hi ha 
estudis fets a l’àrea de medi ambient. Propostes en positiu n’hi ha. 
 
Vist el Dictamen de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 21 d’octubre 
de 2013. 
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El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-LLIGA), 4 vots en contra 
(CxI i ExM) i 2 abstencions (PSIB-PSOE), acorda: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Muro, per a 
l’exercici econòmic 2014, juntament amb les seves bases d’execució, el resum per 
capítols del qual és el següent: 
 
 

 
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 

2014 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 

Cap. Denominació Import € 
1 Imposts directes 4.573.890,00 
2 Imposts indirectes 110.000,00 
3 Taxes i altres ingressos 3.443.495,00 
4 Transferències corrents 1.485.125,00 
5 Ingressos patrimonials 1.574.933,86 
 TOTAL OPERACIONS CORRENTS 11.187.443,86 

6 Alineació d’inversions reals 0,00 
7 Transferències de capital 224.356,14 
8 Actius financers 0,00 
9 Passius financers 0,00 
 TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 224.356,14 

Total 11.411.800,00 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 
Cap. Denominació Import € 

1 Despeses de personal 3.833.291,81 
2 Despeses en béns corrents i serveis 5.829.485,00 
3 Despeses financeres 17.000,00 
4 Transferències corrents 361.000,00 
 TOTAL OPERACIONS CORRENTS 10.040.776,81 

6 Inversions reals 1.332.523,19 
7 Transferències de capital 38.500,00 
8 Actius financers 0,00 
9 Passius financers 0,00 
 TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.371.023,19 

Total 11.411.800,00 
 

 
 
SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 
 
TERCER. Exposar al públic el pressupost general per al 2014, les bases d’execució i 
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el 
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Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de 
la presentació de reclamacions pels interessats. 

 
QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap 
reclamació. 
 
21È.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DIA 
30 DE SETEMBRE DE 2013, D’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI 
2014-2016 PER REMISSIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  

 
La Junta de Govern de dia 30 de setembre de 2013 va acordar: 
 
<<Les administracions públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el 
qual s'emmarcarà l'elaboració dels seus pressupostos anuals a través del qual es 
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat 
pressupostària i de deute públic. 
 
Els marcs pressupostaris a mig termini comprendran procediments per establir els 
objectius pressupostaris plurianuals globals i transparents expressats en termes de 
dèficit de les administracions públiques, deute públic i altres indicadors pressupostaris 
sintètics com la despesa. 
 
Examinada la documentació presentada, en relació amb el que estableix el 29 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i de 
conformitat amb el que disposa l'article 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el Marc Pressupostari a mig termini elaborat per l’Ajuntament de 
Muro que servirà de base per a l'elaboració del Programa d'Estabilitat. 
 
SEGON. Remetre el Marc Pressupostari a mig termini de l'Ajuntament al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques pels mitjans telemàtics habilitats a l'efecte.>> 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda donar-se per assabentat. 
 
22È.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que referent al tema de la 
concessió dels balnearis, els ha arribat l’informe. Qui va fer les bases? 
 
El Sr. batle diu que les tècniques les va fer el Sr. Manuel Velasco, i les jurídiques el Sr. 
Bartomeu Marimón i el secretari. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana per l’acta d’aprovació dels preus públics. 
 
El secretari diu que encara no s’ha fet. 
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El Sr. Rafel Gelabert diu que l’informe diu si estan oberts o tancats. N’hi ha un que 
estava tancat i no surt. Ens agradaria un informe de l’Oficial Major. Hi ha un règim 
disciplinari i no l’aplicam. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si és possible que es netegin els embornals. Si la furgoneta 
matrícula  IB-9507- DN és municipal o no ho és. Diu que hi ha persones fent feina a 
l’administració, subrogats a les ordres dels politics i no formen part de la plantilla. 
 
El Sr. Agustín Martínez, regidor del grup municipal CxI, diu que és vehicle municipal 
de la brigada d’obres, li varen passar el llistat de vehicles. Diu que al carrer Rafel 
Femenies hi ha una barana de ferro i un mur perillós. 
 
El Sr. batle diu que s’ha requerit per escrit al propietari. 
 
El Sr. Agustín Martínez demana si al Tanatori, a una explanada, es fa qualque cosa. 
 
El Sr. batle diu que no.  
 
El Sr. Agustín Martínez proposa posar arbres al cementeri, i cendrés. Així mateix 
proposa posar una màquina expenedora de cafè o beure. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana si els andamis de 
la Residència suposen qualque cost. 
 
El Sr. Antoni Riutort, regidor del grup municipal PP, diu que són 20 euros cada dia. Es 
varen posar per evitar una desgràcia. 
 
El Sr. batle diu que s’ha hagut de fer projecte, demanar pressuposts. S’han tengut els 
andamis per seguretat. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que a una moció del tema 
d’educació deia que els professors estarien perseguits. Dirigint-se a la Sra. Margalida 
Forteza, diu que hi ha hagut consell escolar, i li va demanar que assistís. 
 
La Sra. Margalida Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que sempre ha 
assistit quan ha estat convocada amb temps i forma. 
 
El Sr. Jaume Payeras, dirigint-se a la Sra. Margalida Forteza, diu: vares dir que es llevas 
de la moció que els professors estarien perseguits. Vares dir que tenies les idees molt 
clares. Què vares votar? M’han dit que no vares voler votar. 
 
La Sra. Margalida Forteza diu: vaig votar a favor de la proposta que es va fer, dilluns a 
les set del capvespre. Al consell escolar vaig votar a favor. Podria ser que el tema anàs 
pel consell escolar anterior. Es va sol·licitar consell extraordinari, ho varen sol·licitar 
cinc persones. Al consell escolar vaig participar i vaig votar a favor. 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que té l’informe de la policia 
demanat pel Sr. Rafel Gelabert. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que ja el té. El batle li va enviar. 
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La Sra. Margalida Forteza demana si el proper ple ordinari que no es celebra, 
corresponent al mes de novembre, si els doblers de les dietes dels regidors poguessin 
anar a l’associació de pares i mares auditius d’Inca. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
10’12 hores del dia 28 d’octubre de 2013, de la qual estenc, com a secretari interí, 
aquesta acta. 
 


