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ACTA NÚM. 10 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA VINT-I-TRES DE DESEMBRE 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 23 de desembre 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’ACTA ANTERIOR (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28.10.13). 
 
L’acta de la sessió ordinària de 28 d’octubre de 2013 es aprovada per unanimitat. 
 
2N. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA 1/2012. 
 
Es dona compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 11 de novembre de 2.013: 
 

FETS 
  

a) En data 20 de març 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 82 del 
polígon 11, de Muro, consistent en demolició d’unes edificacions d’usos turístics 
d’una sola planta d’uns 200 m² i construcció d’una piscina rectangular d’uns 200 m² 
en el mateix emplaçament, reforma interior d’un bloc de l’hotel consistent en 
redistribució i canvi d’enrajolats del sòl i de les parets d’uns 360 m² en el soterrani i 
d’uns 900 m² en planta baixa; realitzada sense llicència municipal d’obres. En 
l’esmentada acta es constata que la propietària de la parcel·la és l’entitat 
NODEMAR, S.A., amb NIF A-07163561 



 2 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 27 de març de 2012 s’iniciava l’expedient de 

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

 
c) les obres han estat legalitzades en els expedients de llicència d’obres núm. 2/2012 i 

núm. 54/2012, essent-li concedida la llicències mitjançant acords de la Junta de 
Govern de data 4 de juny de 2012 i 11 de juny de 2012 respectivament 

 
d)  l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de 12 de febrer de 2013 valora les obres en 

412.584,19 euros. 
 
e) en data 2 de juny de 2013, els interessats van presentar al · legacions a la valoració 

de les obres efectuada pel tècnic municipal 
 
f) El tècnic municipal. un cop examinades les al · legacions i la documentació 

presentada pels interessats va emetre, en data 26 de juny de 2013, nou informe de 
valoració de les obres executades fixant la seva quantia en la suma de 299.687,82 €. 

 
FONAMENTS DE DRET 

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

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

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

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

d. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 26 de juny de 2013, es valoren les 
obres realitzades, que ascendeixen a 299.687,82€. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 5% de 299.687,82€, és a dir, 14.984,39 €. 

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

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

f. D’acord amb el que disposa l’article 8.1 apartat e) del Decret 14/1994 i l’article 39 
de la Llei 10/1990, l’òrgan competent per a la resolució del procediment és el Sr. 
Batle. 
 

g. Es dóna la facultat a cada un dels responsables que puguin reconèixer 
voluntàriament la seva responsabilitat i, si n’és el cas, efectuar el pagament de la 
sanció pecuniària que correspongui, amb els efectes establerts en els articles 10 i 11 
de Decret 14/1994. 
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Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19  del 
Decret 14/1994 i l’article 35 de la Llei 10/1990  de Disciplina urbanística, la Comissió 
informativa  d`Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 
l`adopció pel Ple del següent acord: 
 
1.- Imposar a  l’entitat NODEMAR, S.A., amb NIF A-07163561, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, 
havent procedit a la seva legalització, i consistent en demolició d´unes edificacions d’ús 
turístic de 200 M2 i construcció d´una piscina rectangular de 200 M2 en el mateix 
emplaçament, reforma interior d`un bloc de l`hotel, amb redistribució, de 360 M2 en 
planta soterrani i 200 M2 en planta baixa i, endemés, enrajolat de 700 M2 també en  la 
planta baixa, la sanció de multa de 14.984,39€. 
 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer en metàl·lic a la Tresoreria de 
l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de l’endemà de la 
notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat el 
pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al cobrament per la via de 
constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant el termini legal per a la 
interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la multa. La garantia a 
constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà dipositada a la Tresoreria 
d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o fiança per 
l’import de la sanció. 
 
3.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1.- Imposar a  l’entitat NODEMAR, S.A., amb NIF A-07163561, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, 
havent procedit a la seva legalització, i consistent en demolició d´unes edificacions d’ús 
turístic de 200 M2 i construcció d´una piscina rectangular de 200 M2 en el mateix 
emplaçament, reforma interior d`un bloc de l`hotel, amb redistribució, de 360 M2 en 
planta soterrani i 200 M2 en planta baixa i, endemés, enrajolat de 700 M2 també en  la 
planta baixa, la sanció de multa de 14.984,39€. 

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

 
3.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
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l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
3R. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA 10/2012. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 11 de novembre de 2.013: 

FETS 
  

a) En data 5 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 les 
parcel·les 200 i 201 del polígon 5, del terme municipal de Muro, consistent en canvi 
de coberta d’uns 50 m² amb augment de volum d’una part de l’habitatge existent i 
construcció d’una porxada d’uns 24 m² adossada a l’habitatge, realitzada sense 
llicència municipal d’obres. En l’esmentada acta es constata que el propietari de la 
parcel·la és el Sr. Antonio García González, amb DNI 34.967.388-M. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 17 de maig de 2013 s’iniciava l’expedient 

sancionador contra el Sr. Antonio García González, amb DNI 34.967.388-M, com a 
propietari/promotor i com a responsables de la infracció, per la realització d’obres 
sense llicència. 

  
c) L’arquitecte tècnic municipal en el seu informe de data 11 d`abril de 2013 valora les 

obres en 26.318,40 euros. 
 
d) En data 14 d`agost de 2.013 es va dictar la Proposta de resolució del present 

expedient sancionador. 
 
e) La Proposta de resolució es var notificar al interessat en data 5 de setembre de 

2.013. 
 
f) En data 13 de setembre de 2.013 l`interessat va formular al·legacions a la dita 

Proposta de resolució.  
 
g) En data 20 de setembre de 2.013, el zelador municipal emet nou informe on 

manifesta: Que atenent las al·legacions presentades la infracció quedaria redactada 
en els termes següents: “canvi de coberta d`uns 54 m2 d`una part de l`habitatge 
existent, dels quals 12 m2 amb augment de volum i construcció d’una porxada d`uns 
24 m2 adossada a l`habitatge”. 
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h) En data 23 de setembre de 2.013 l'arquitecte tècnic municipal va emetre nova 
valoració de les obres executades sense llicència, fixant la seva quantia en 
20.725,74 EUROS. 

 
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 
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 20 de setembre de 2.013 , 
modificant la anterior valoració de data 8 de març de 2013, es valoren les obres 
realitzades, que ascendeixen a 20.725,74 euros. En conseqüència, la sanció aplicable 
és una multa del 75% de 20.725,74 euros, és a dir, 15.544,30 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. 
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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. 

 
k. D’acord amb l’article 15 de D.14/1994, Formulades les al · legacions a la proposta 

de resolució, o transcorregut el termini per fer-ho, es declararà conclosa la fase 
d'instrucció i es remetran totes les actuacions a l'òrgan que va ordenar la iniciació 
del procediment. Aquest resoldrà o el trametrà a l'òrgan competent per la decisió, 
quan correspongui a òrgan diferent. 

 
Atesos els fets i fonaments de dret que s’han exposat, i atesos els articles 17, 18 i 19 del 
Decret 14/1994 i l’article 66 de la Llei de disciplina urbanística, la Comissió 
Informativa d’Urbanisme i Obres, per unanimitat, emet dictamen favorable sobre 
l’adopció pel Ple del següent acord: 
 
1.- Imposar al  Sr. Antonio García González, amb DNI 34.967.388-M, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística  qualificada de greu, 
consistent en “canvi de coberta d`uns 54 m2 d`una part de l`habitatge existent, dels 
quals 12 m2 amb augment de volum i construcció d’una porxada d`uns 24 m2 adossada 
a l`habitatge”, sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 200 i 201 del polígon 5, 
del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 15.544,30 euros. 

 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 
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3.- Ordenar al Sr. Antonio García González, amb DNI 34.967.388-M, en qualitat de 
propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades 
sense llicència i no legalitzades consistent en “canvi de coberta d`uns 54 m2 d`una part 
de l`habitatge existent, dels quals 12 m2 amb augment de volum i construcció d’una 
porxada d`uns 24 m2 adossada a l`habitatge”; sense llicència municipal d’obres, a la 
parcel·la 200 i 201 del polígon 5, del terme municipal de Muro; així com impedir 
definitivament els usos a què donessin 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 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. 
 
6.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1.- Imposar al  Sr. Antonio García González, amb DNI 34.967.388-M, en qualitat de 
propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de greu, 
consistent en “canvi de coberta d`uns 54 m2 d`una part de l`habitatge existent, dels 
quals 12 m2 amb augment de volum i construcció d’una porxada d`uns 24 m2 adossada 
a l`habitatge”, sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 200 i 201 del polígon 5, 
del terme municipal de Muro, la sanció de multa de 15.544,30 euros. 
 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 
 
3.- Ordenar al Sr. Antonio García González, amb DNI 34.967.388-M, en qualitat de 
propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades 
sense llicència i no legalitzades consistent en “canvi de coberta d`uns 54 m2 d`una part 
de l`habitatge existent, dels quals 12 m2 amb augment de volum i construcció d’una 
porxada d`uns 24 m2 adossada a l`habitatge”; sense llicència municipal d’obres, a la 
parcel·la 200 i 201 del polígon 5, del terme municipal de Muro; així com impedir 
definitivament els usos a què donessin 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. 
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5.- 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. 
 
6.-  Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, 
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició 
davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a 
la data de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des 
del dia següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu 
de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
4T. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA 13/2012. 
 
Es dóna compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de 9 de desembre de 2.013: 
 

FETS 
  

a) En data 8 d’octubre 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 45 del 
polígon 9, del terme municipal de Muro, consistent en reforma amb canvi de coberta 
d’un habitatge d’uns 100 m², construcció d’una porxada d’uns 30 m² i d’una piscina 
d’uns 26 m² de mirall d’aigua, realitzada sense llicència municipal d’obres. En 
l’esmentada acta es constata que el propietari de la parcel·la és el Sr. Diego Cesareo 
Jerez Bustamante, amb DNI 43.091.495-Y. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 31 de juliol de 2013 s’iniciava l’expedient 

sancionador contra el Sr. Diego Cesareo Jerez Bustamante, amb DNI 43.091.495-Y, 
com a propietari/promotor i com a responsables de la infracció, per la realització 
d’obres sense llicència. 

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

obres en 32.751,29 euros. 
 
d) L`interessat formulà al·legacions relatives a la valoració de les obres mitjançant 

escrit presentat al registre d`entrada en data 28 d`agost de 2013. 
 
e) En data 3 de setembre de 2.013, l`arquitecte tècnic municipal va emetre nou informe 

de valoració on DENEGA la proposta de valoració presentada per l`interessat 
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FONAMENTS DE DRET 
 
a. D’acord amb l’article 27.1 b) de la Llei 10/1990, es tracta d’una suposada infracció 

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

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

c. L’article 45 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 8 de març de 2013, es valoren les 
obres realitzades, que ascendeixen a 32.751,29 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 75% de 26.138,40 euros, és a dir, 24.563,46 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 
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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 al  Sr. Diego Cesareo Jerez Bustamante, amb DNI 43.091.495-Y, en qualitat 
de propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent canvi de coberta d’un habitatge d’uns 100 m², construcció d’una porxada 
d’uns 30 m² i d’una piscina d’uns 26 m² de mirall d’aigua, sense llicència municipal 
d’obres, a la parcel·la 45 del polígon 9, del terme municipal de Muro, la sanció de multa 
de 24.563,46 euros. 

 
2.- El pagament de la multa esmentada s’haurà de fer mitjançant liquidació que es 
recollirà a les oficines de l’Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador 
des de l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al 
cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant 
el termini legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la 
multa. La garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà 
dipositada a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant 
un aval o fiança per l’import de la sanció. 
 
3.- Ordenar al Sr. Diego Cesareo Jerez Bustamante, amb DNI 43.091.495-Y, en qualitat 
de propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistent canvi de coberta d’un habitatge 
d’uns 100 m², construcció d’una porxada d’uns 30 m² i d’una piscina d’uns 26 m² de 
mirall d’aigua, sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 45 del polígon 9, del 
terme municipal de Muro; així com impedir definitivament els usos a què donassin lloc; 
tot això a costa de les persones interessades. 
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4.- Assenyalar que la demolició, amb intervenció de facultatiu competent, ha de ser 
executada en el termini de DOS MESOS, comptador des del dia següent al de la 
notificació de la resolució. 
 
5.- Apercebre 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. 
 
6.- Notificar la present resolució els interessats. 
 
Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 

 
1.- Imposar al  Sr. Diego Cesareo Jerez Bustamante, amb DNI 43.091.495-Y, en qualitat 
de propietari/promotor, com a responsable d’una infracció urbanística qualificada de 
greu, consistent canvi de coberta d’un habitatge d’uns 100 m², construcció d’una porxada 
d’uns 30 m² i d’una piscina d’uns 26 m² de mirall d’aigua, sense llicència municipal 
d’obres, a la parcel·la 45 del polígon 9, del terme municipal de Muro, la sanció de multa 
de 24.563,46 euros. 

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

 
3.- Ordenar al Sr. Diego Cesareo Jerez Bustamante, amb DNI 43.091.495-Y, en qualitat 
de propietari/promotor, la demolició i restitució al seu estat anterior de les obres 
realitzades sense llicència i no legalitzades consistent canvi de coberta d’un habitatge 
d’uns 100 m², construcció d’una porxada d’uns 30 m² i d’una piscina d’uns 26 m² de 
mirall d’aigua, sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 45 del polígon 9, 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 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. 
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6.- Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, que 
posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’UN MES, comptat des del dia següent a la data 
de notificació del present acord; o directament recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de DOS MESOS, comptat des del dia 
següent a la data de notificació del present acord. Si s’interposa recurs potestatiu de 
reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat. Així mateix, es pot exercitar qualsevol altra recurs que s’estimi oportú. Tot 
això de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
5È. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT D`INFRACCIÓ URBANÍSTICA 16/2012. 
 
Es dona compte del següent dictamen de la Comissió informativa d`Urbanisme i Obres 
de  9 de desembre de 2.013: 

FETS 
 
a) En data 25 d’octubre de 2013 el zelador de la Corporació va aixecar acta d’inspecció 

d’obres per l’existència d’una presumpta infracció urbanística en la parcel·la 795 del 
polígon 5, del terme municipal de Muro, consistent en construcció d’una piscina 
d’uns 24 m² de mirall d’aigua, realitzada sense llicència municipal d’obres. En 
l’esmentada acta es constata que els propietaris de la parcel·la són el Sr. Eugenio 
González Martínez, amb DNI 78.207.212-J i la Sra. Maria Teresa Fornés Riutort, 
amb DNI 44.326.825-Y. 

 
b) Mitjançant Decret de Batlia de data 24 de Maig de 2013 s’iniciava l’expedient de 

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

 
c) Atès que els interessats no sol·licitaren la corresponent llicencia d`obres dins el 

termini atorgat: Mitjançant Decret de Batlia de data 14 d`agost de 2013 s’iniciava 
l’expedient sancionador. 

 
d) L’arquitecte tècnic municipal al seu informe de data 7 d`agost de 2.013 havia valorat 

les obres executades en 15.284 euros. 
 
e) En data  20 de setembre de 2.013 els interessats varen formular al·legacions a la 

incoació del expedient sancionador. 
 
f) Atès el contingut de les al·legacions formulades per els interessats, s`estimaren 

parcialment i l`arquitecte tècnic municipal va emetre nou informe, en data 1 
d`octubre de 2.013, on va modificar la primera valoració efectuada de les obres i va 
assenyalar  com a nova valoració la suma de 12.652 euros. 

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

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

c. L’article 45 de la Llei de Disciplina Urbanística, disposa que seran sancionats amb 
multa del 50 al 100% del valor de l’obra executada els qui realitzin o hagin executat 
obres d’edificació sense llicència. 
 

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

e. A l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, de 1 d`octubre de 2013, es valoren les 
obres realitzades, que ascendeixen a 12.652,00 euros. En conseqüència, la sanció 
aplicable és una multa del 75% de 12.652,00 euros, és a dir, 9.489,00 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. 
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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 el Sr. Eugenio González Martínez, amb DNI 78.207.212-J i la Sra. Maria 
Teresa Fornés Riutort, amb DNI 44.326.825-Y, en qualitat de propietarispromotors i 
com a responsables solidaris d’una infracció urbanística qualificada de greu, consistent 
en construcció d’una piscina d’uns 24 m² de mirall d’aigua, realitzada sense llicència 
municipal d’obres, a la parcel·la 795 del polígon 5, del terme municipal de Muro, la 
sanció de multa de 9.489,00 euros. 

 
2.- El pagament de la multa esmentada es fará mitjançant liquidació que es recollirà a 
les oficines de l^Ajuntament de Muro en el termini de 30 DIES, comptador des de 
l’endemà de la notificació de la resolució. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
efectuat el pagament voluntari de la sanció, aquest Ajuntament procedirà al cobrament 
per la via de constrenyiment. El pagament de la multa se suspendrà si, durant el termini 
legal per a la interposició del recurs, es garanteix l’import de la totalitat de la multa. La 
garantia a constituir per part del reclamant per obtenir la suspensió serà dipositada a la 
Tresoreria d’aquest Ajuntament en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o 
fiança per l’import de la sanció. 
 
3.- Ordenar el Sr. Eugenio González Martínez, amb DNI 78.207.212-J i la Sra. Maria 
Teresa Fornés Riutort, amb DNI 44.326.825-Y, en qualitat de propietaris/promotors, la 
demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no 
legalitzades consistents en construcció d’una piscina d’uns 24 m² de mirall d’aigua, 
realitzada sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 795 del polígon 5, 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 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 
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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 els interessats. 
 
Sotmès a votació l`esmentat dictamen, el Ple, per unanimitat dels presents, acorda: 
 
1.- Imposar el Sr. Eugenio González Martínez, amb DNI 78.207.212-J i la Sra. Maria 
Teresa Fornés Riutort, amb DNI 44.326.825-Y, en qualitat de propietaris/promotors i 
com a responsables solidaris d’una infracció urbanística qualificada de greu, consistent 
en construcció d’una piscina d’uns 24 m² de mirall d’aigua, realitzada sense llicència 
municipal d’obres, a la parcel·la 795 del polígon 5, del terme municipal de Muro, la 
sanció de multa de 9.489,00 euros. 

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

 
3.- Ordenar el Sr. Eugenio González Martínez, amb DNI 78.207.212-J i la Sra. Maria 
Teresa Fornés Riutort, amb DNI 44.326.825-Y, en qualitat de propietaris/promotors, la 
demolició i restitució al seu estat anterior de les obres realitzades sense llicència i no 
legalitzades consistents en construcció d’una piscina d’uns 24 m² de mirall d’aigua, 
realitzada sense llicència municipal d’obres, a la parcel·la 795 del polígon 5, 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 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. 

 
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 
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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.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DINTRE 
DEL CONSELL ESCOLAR DE L’IES ALBUHAIRA.  
 
Vist l’escrit del Director de l‘IES ALBUHAIRA de data 7 de novembre de 2013 (R.E. 
núm. 2784 de 14.11.13) relatiu a la renovació parcial del Consell Escolar del centre, i  
sol·licitud de nomenament de representant de l’Ajuntament dintre del Consell Escolar.  
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió Informativa d’Educació 
i Joventut de data 17 de desembre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb dotze vots a favor, i una abstenció corresponent al grup 
municipal ExM, acorda: 
 
Primer. Nomenar la Sra. Margalida M. Forteza Bennasar com a representant de 
l’Ajuntament dintre del Consell Escolar de l’IES ALBUHAIRA  
 
Segon. Comunicar el present acord al centre, per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
7È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL IB-LLIGA EN CONTRA DE LA 
PRIVATITZACIÓ DELS AEROPORTS DE LES ILLES BALEARS I A FAVOR 
D’UN MODEL DE GESTIÓ INDIVIDUALITZAT I AMB PARTICIPACIÓ 
DECISIVA DE LES INSTITUCIONS BALEARS.   
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, dóna compte de la 
proposta que literalment diu:  
 
<<MOCIÓ EN CONTRA DE LA PRIVATITZACIÓ DELS AEROPORTS DE LES 
ILLES BALEARS I A FAVOR D’UN MODEL DE GESTIÓ INDIVIDUALITZAT I 
AMB PARTICIPACIÓ DECISIVA DE LES INSTITUCIONS BALEARS  
 
Muro, a 9 de desembre de 2013. 
 
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 
 

Exposició de Motius 
 

L’anunci per part del Consejo Consultivo de Privatizaciones de l’aprovació de la 
privatització de l’empresa estatal Aena- Aeropuertos, S.A. inicia un procés que pot 
donar com a resultat un model aeroportuari en que un reduït grup d’inversors controlin 
de forma conjunta la totalitat dels aeroports de l’estat espanyol.  
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Aquest procés cobra una especial importància per les Illes Balears on la mobilitat dels 
seus ciutadans depenen gairebé exclusivament del transport aeri, per tant aquest procés 
de privatització pot generar molta inseguretat per als ciutadans d’aquesta comunitat. 
 
S’ha de tenir en compte que els aeroports són la porta d’entrada de la pràctica totalitat 
dels turistes i, per tant, qualsevol canvi al model de gestió i de propietat pot afectar 
negativament al principal motor de la nostra economia. 
 
Posar els nostres aeroports en mans d’un reduït grup empresarial, que prioritzarà els 
interessos econòmics per sobre els generals, és un risc que la nostra comunitat no es pot 
permetre i manco dins un context de crisi generalitzada com l’actual. Els nostres 
aeroports no han d’estar al servei del compte de resultats d’Aena o d’un grup 
d’inversors si no al servei d’aquesta terra, de les seves empreses i de la seva gent. La 
gestió privada d’un servei tan estratègic, en règim de monopoli i sense control per part 
de les nostres institucions, és un risc que no ens podem permetre ja que afecta a un 
element essencial de la nostra economia (turisme) i del nostre benestar (connectivitat). 
 
Un altre risc afegit i molt preocupant és la influència negativa que pot tenir aquest 
procés privatitzador  sobre les illes de Menorca i Eivissa, les quals veuen sotmeses les 
seves rutes a declaracions d’Obligació de Servei Públic i que aquest procés pot 
empitjorar encara més la seva escassa connectivitat, 
 
El Parlament de les Illes Balears aprovà per unanimitat al febrer de 2011 una iniciativa 
demanant al Govern central que ex cloguessin d’una possible privatització als aeroports 
de Balears, alhora que en sol·licitava una cogestió conjunta dels centres aeroportuaris, 
sempre tenint en compte les necessitats dels ciutadans per sobre dels interessos privats. 
En contra de la privatització també s’han manifestat, en diferents ocasions, associacions 
empresarials, molt recentment la Federació Hotelera i la Cambra de Comerç de 
Mallorca, sindicats, ... en definitiva la societat civil balear.  
 
Tal com s’ha pogut constatar als darrers anys, el conjunt dels aeroports de Balears al 
contrari de la majoria de l’Estat són rendibles econòmicament i els seus beneficis es 
destinen a cobrir les immenses pèrdues d’altres aeroports de la xarxa d’AENA  fruits 
d’errònies decisions polítiques. Entenem que aquests beneficis haurien de ser una eina 
que generàs recursos per a la nostra economia i que permetés una major competitivitat  
a través d’una baixada de les taxes aeroportuàries. 
 
En base a tot l’exposat proposam al Ple de l’Ajuntament de MURO que adopti els 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar el rebuig al procés privatitzador d’Aena pe que afecta als aeroports 
insulars, ja que no es té en compte l’opinió d’aquesta comunitat autònoma, posada de 
manifest al Parlament de les Illes Balears. 
 
Segon.- Manifestar el rebuig a l’informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones que 
en cap moment fa menció sobre la funció social dels aeroports insulars, ni a la 
participació de les comunitat autònomes a la seva gestió. 
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Tercer.- Demanar que els aeroports illencs, donada la seva peculiaritat d’interès públic i 
general per a la seva població, quedin exclosos d’aquest procés de privatització en 
conjunt, ja que l’economia i el desenvolupament de les Illes Balears han de dependre de 
la nostra realitat social i turística. 
 
Quart.- Instar al Govern de les Illes Balears a donar les passes necessàries perquè en la 
gestió dels aeroports de Balears es tinguin en compte que els nostres aeroports 
compleixen una funció social i econòmica essencial per una comunitat insular com la 
nostra i que, per tant, han de ser gestionats individualment, amb una participació 
decisiva de les nostres institucions. 
 
Cinquè.- Notificar el contingut del present acord al Consejo Consultivo de 
Privatizaciones, a l’empresa AENA S.A., al Ministerio de Industria del Gobierno de 
España i al Govern Balear.>> 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que s’abstendran perquè no hi 
ha res de privatitzacions en aquests moments. 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió d’Administració i Personal de data 19 
de desembre de 2013, amb quatre vots a favor dels grups IB-LLIGA, CxI, PSIB-PSOE, 
ExM; un vot en contra del grup municipal PP; i dues abstencions del grup municipal 
CDM. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb onze vots a favor, i dues abstencions del grup municipal 
PP, aprova la proposta del grup municipal IB-LLIGA. 
 
8È.- EXPEDIENT NÚM. 04/2013 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que hi ha factures que no 
acaben d’entendre. El tema de nòmines, teníem contracte adjudicat. El servei de 
l’enginyer, el mateix. El tema de telefonia, no sabem si ha acabat el contracte. No 
entenem la factura núm. 4 del projecte de passarel·la peatonal. 
 
El Sr. batle diu que hi haurà un conveni firmat. La Conselleria durà a terme l’execució, i 
l’Ajuntament es feia càrrec del projecte i del manteniment del pont.  
 
La intervenció dóna compte del dictamen favorable de la Comissió de Comptes i 
Hisenda de dia 17 de desembre de 2013 relatiu a l’expedient núm. 04/2013 de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, per un total de 59.589,02€. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-LLIGA), 4 vot en contra 
(CxI i ExM) i 2 abstencions (PSIB-PSOE) aprova l’expedient núm. 04/2013 de 
reconeixement extrajudicial de crèdits per un total de 59.589,02€ i que es detalla a 
continuació: 
 

NÚM. ORDRE 
01 
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PARTIDA 
325.62611 

CREDITOR DF SISTEMES SL 
NIF B0769619 
NÚM. FRA. 2013/1/260 
DATA 08.02.2013 
DESCRIPCIÓ Disc dur extern 1TB digital Aula d’adults 
IMPORT 124,99 € 
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
02 

PARTIDA 
325.62611 

CREDITOR GRUPO ROYAL RELECOM SL 
NIF B07843790 
NÚM. FRA. 1/130088 
DATA 19.02.2013 
DESCRIPCIÓ Switch retgear JFS524 Aula d’Adults 
IMPORT 293,93 € 
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
03 

PARTIDA 
132.62301 

CREDITOR MULTIAUTO PALMA SL 
NIF B57226102 
NÚM. FRA. 1300367 
DATA 13.02.2013 
DESCRIPCIÓ 3 localitzadors GPS bàsics policia 
IMPORT 762,30€ 
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
04 

PARTIDA 
151.62700 

CREDITOR EQUIPO ESTIU SL 
NIF B57004533 
NÚM. FRA. E14/2013 
DATA 23.05.2013 
DESCRIPCIÓ Projecte passarel.la peatonal a la Ma-3500  
IMPORT 8.833,00 € 
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 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
05 

PARTIDA 
431.62327 

CREDITOR FERRETERIA CAN PEP BOU SL 
NIF B57444945 
NÚM. FRA. 4989 
DATA 31.05.2013 
DESCRIPCIÓ 8 Carpes plegables 2x3 m 
IMPORT 840,03€ 
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
06 

PARTIDA 
460.62326 

CREDITOR PHINELSA SL 
NIF B07695745 
NÚM. FRA. 37 
DATA 26.07.2013 
DESCRIPCIÓ 3 termos elèctrics ASPES i grifons edifici Platja 
IMPORT 1.445,36 € 
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
07 

PARTIDA 
235.62308 

CREDITOR SEGURIDAD ISLA SL 
NIF B07855034 
NÚM. FRA. 2358 
DATA 02.10.2013 
DESCRIPCIÓ 13 barres antipànic Residència 
IMPORT 2.272,99€ 
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
08 

PARTIDA 
233.22104 

CREDITOR MAGDALENA TORRANDELL MOLL 
NIF 78207076S 
NÚM. FRA. 1 
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DATA 29.05.2013 
DESCRIPCIÓ Sabates treballadora familiar 
IMPORT 65,00€ 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
09 

PARTIDA 
342.62312 

CREDITOR JOSE JUAN FORTEZA PORQUER 
NIF 43058081B 
NÚM. FRA. 007 
DATA 20.05.2013 
DESCRIPCIÓ 6 miralls i plaques vestidors camp de futbol 
IMPORT 653,40€ 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
10 

PARTIDA 
155.61904 

CREDITOR PREFABRICADOS JUPE SL 
NIF B07218282 
NÚM. FRA. 007 
DATA 15.05.2013 
DESCRIPCIÓ Material construcció accessos minusvàlids platja 
IMPORT 1.516,55 
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
11 

PARTIDA 
150.22707 

CREDITOR MATEO TORELLÓ QUETGLAS 
NIF 78195025Q 
NÚM. FRA. A-06/13 
DATA 20.06.2013 
DESCRIPCIÓ Assessorament en matèria d’activitats, juny 
IMPORT 951,19 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
12 
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PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR CABLEUROPA SAU 
NIF A62186556 
NÚM. FRA. AA13-0003363 
DATA 23.04.13 
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques, juny 
IMPORT 762,88  
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
13 

PARTIDA 
920.22736 

CREDITOR MURO ASSESSORS SL 
NIF B07753700 
NÚM. FRA. 48 
DATA 30.062013 
DESCRIPCIÓ Gestió nòmines i Seguretat Social, 1r semestre 
IMPORT 6.025,80 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
14 

PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR CABLEUROPA SAU 
NIF A62186556 
NÚM. FRA. AA13-0003898 
DATA 23.07.2013 
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques, juliol 
IMPORT 780,15 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
15 

PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR CABLEUROPA SAU 
NIF A62186556 
NÚM. FRA. AA13-0004415 
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DATA 23.08.2013 
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques, agost 
IMPORT 711,15 € 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
16 

PARTIDA 
156.62303 

CREDITOR MULTIAUTO PALMA SL 
NIF B57226102 
NÚM. FRA. 1303250 
DATA 01.10.2013 
DESCRIPCIÓ 3 localitzadors GPS bàsics brigada 
IMPORT 762,30€ 
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
17 

PARTIDA 
235.63200 

CREDITOR MIQUEL FORNÉS BRUNET 
NIF 78207229F 
NÚM. FRA. 6 
DATA 30.10.2013 
DESCRIPCIÓ Pintar habitacions i cuina Residència 
IMPORT 929,28€ 
 Despeses autoritzades sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
18 

PARTIDA 
235.63200 

CREDITOR CONSTRUCCIONES MURO 3 SL 
NIF B07695729 
NÚM. FRA. 38 
DATA 01.10.2013 
DESCRIPCIÓ Reforma pati i entrada Residència 
IMPORT 2.417,58€ 
  

NÚM. ORDRE 
19 
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PARTIDA 
235.62503 

CREDITOR Geriatria i Laboratori SL 
NIF B07977093 
NÚM. FRA. B/902325 
DATA 21.10.2013 
DESCRIPCIÓ Matalassos amb compressor, cadires... Residència 
IMPORT 2.651,20€ 
 Despesa autoritzada sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
20 

PARTIDA 
235.62308 

CREDITOR Grupo Royal Telecom SL 
NIF B07843790 
NÚM. FRA. B/130584 
DATA 15.10.2013 
DESCRIPCIÓ Repetidor Siemens Gigaset Dect Residència 
IMPORT 391,87€ 
 Despesa autoritzada sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
21 

PARTIDA 
165.61900 

CREDITOR EYCOM INSTALACIONES SL 
NIF B57292310 
NÚM. FRA. 20130238 
DATA 04.12.2013 
DESCRIPCIÓ Renovació enllumenat públic 
IMPORT 11.105,74€ 
 Despesa autoritzada sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
22 

PARTIDA 
161.61902 

CREDITOR AQUALOGY MEDIOAMBIENTE SAU 
NIF A08332975 
NÚM. FRA. 1305002270 
DATA 13.11.2013 
DESCRIPCIÓ Reposició bomba 1 pou impulsió es Cibollar Platja 
IMPORT 1.470,14€ 
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 Despesa autoritzada sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
23 

PARTIDA 
935.62314 

CREDITOR BALEAR DE ASCENSORES SL 
NIF B077088826 
NÚM. FRA. 13/03/000957 
DATA 13.11.2013 
DESCRIPCIÓ Substituir grup hidràulic ascensor C/ S. Apòstols, 1 
IMPORT 3.630€ 
 Despesa autoritzada sense crèdit al pressupost de despeses 

NÚM. ORDRE 
24 

PARTIDA 
321.21200 

CREDITOR Sebastià Serrano Pérez 
NIF 43023351B 
NÚM. FRA. 490-T 
DATA 02.09.2013 
DESCRIPCIÓ Pintar dependències col.legi Sant Francesc 
IMPORT 973,56 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
25 

PARTIDA 
321.22601 

CREDITOR CAN BIEL SL 
NIF J57057101 
NÚM. FRA. 23 
DATA 19.09.2013 
DESCRIPCIÓ Sopar final de curs Aula d’Estiu 
IMPORT 510,10 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
26 

PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR CABLEUROPA SAU 
NIF A62186556 
NÚM. FRA. AA13-000490533 
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DATA 23.04.13 
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques, setembre 
IMPORT 707,23€ 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
27 

PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR CABLEUROPA SAU 
NIF A62186556 
NÚM. FRA. AA13-000542051 
DATA 23.04.13 
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques, octubre 
IMPORT 764,31€  
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
28 

PARTIDA 
134.22601 

CREDITOR CAN BIEL SL 
NIF J57057101 
NÚM. FRA. 27 
DATA 19.11.2013 
DESCRIPCIÓ Botelles de cava inauguració protecció civil 
IMPORT 60,00€ 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
29 

PARTIDA 
156.22601 

CREDITOR CAN BIEL SL 
NIF J57057101 
NÚM. FRA. 28 
DATA 19.11.2013 
DESCRIPCIÓ Berenars brigada Fira Tardor 
IMPORT 34,00€ 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
30 
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PARTIDA 
338.22601 

CREDITOR CAN BIEL SL 
NIF J57057101 
NÚM. FRA. 29 
DATA 19.09.2013 
DESCRIPCIÓ Berenar operaris Fira 
IMPORT 71,50€ 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
31 

PARTIDA 
321.22601 

CREDITOR CAN BIEL SL 
NIF J57057101 
NÚM. FRA. 30 
DATA 19.09.2013 
DESCRIPCIÓ Berenar Policia Fira tardor 
IMPORT 63,50€ 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
32 

PARTIDA 
338.22105 

CREDITOR Ruxandra Maria Preda 
NIF X5307607N 
NÚM. FRA. 0003 
DATA 07.04.2013 
DESCRIPCIÓ 36 Berenats moters Fira Sant Francesc 
IMPORT 198,00€ 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

NÚM. ORDRE 
33 

PARTIDA 
920.22736 

CREDITOR MURO ASSESSORS SL 
NIF B07753700 
NÚM. FRA. 104 
DATA 10.12.2013 
DESCRIPCIÓ Gestió nòmines i Seguretat Social, 2n semestre 
IMPORT 6.025,80 
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 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
34 

PARTIDA 
130.22200 

CREDITOR CABLEUROPA SAU 
NIF A62186556 
NÚM. FRA. AA13-000591120 
DATA 23.11.2013 
DESCRIPCIÓ Comunicacions telefòniques, novembre 
IMPORT 694,69€ 
 No s’ha seguit el procediment establert a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 

de contractes del sector públic 

NÚM. ORDRE 
35 

PARTIDA 
156.22601 

CREDITOR CAN BIEL SL 
NIF J57057101 
NÚM. FRA. 26 
DATA 19.09.2013 
DESCRIPCIÓ Berenar Brigada Fira 
IMPORT 89,50€ 
 L’entitat no es troba al corrent amb les obligacions tributàries. 

TOTAL   59.589,02  € 
 
 
9È.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA I 
INTERVENCIÓ SOBRE LA LLEI 15/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
03/2004, DE 29 DE DESEMBRE, MITJANÇANT LA QUAL S’ESTABLEIXEN 
MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT A LES OPERACIONS 
COMERCIALS. 
 
La interventora, de conformitat amb la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 03/2004, 
de 29 de desembre, mitjançant la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
a les operacions comercials, dóna compte de la realització de l’informe referit a la 
situació a 30 de setembre de 2013, remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques dia 1 d’octubre de 2013. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat. 
 
10È.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 
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La interventora, de conformitat amb allò que estipula la base 5a de les bases d'execució 
del Pressupost, en relació amb l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, dóna 
detallat informe de l'estat d'execució dels Pressuposts de la Corporació, referits al 19 de 
desembre de 2013. 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
   

PREVISIONS 
INICIALS 

PREVISIONS 
DEFINITIVES 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

RECAPTACIÓ 
NETA 

11.280.450,00 € 12.335.660,77€ 12.055.295,89€ 9.337.692,10€ 
 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 

CRÈDITS 
INICIALS 

PREVISIONS 
DEFINITIVES 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

PAGAMENTS 
REALITZATS 

11.280.450,00 € 12.335.660,77€ 10.854.511,97€ 9.703.481,91€ 
 
11È.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, demana si l’Ajuntament té 
prevista actuació respecte a la proliferació de robatoris a la part forana, sobretot. 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que es fan rondes de vigilància, 
estam fent feina. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que anam coixos pel que fa a la vigilància. Demana per la 
millora de camins. 
 
El Sr. batle diu que està previst fer dos o tres camins a principi d’any; com per exemple 
el camí des Carnatge o el de davora el Polisportiu. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana per l’enllumenat públic, si es podrien planificar inversions 
per fases. Al carrer Joan Carles tenim una fase que no funciona. Alabam l’enllumenat de 
Nadal de baix consum. Al carrer Antoni Maura, a la part de baix, a la zona de Marjals; 
es tracta de renovar la xarxa que té mancances. Pel que fa al tema de l’empedrat, els 
cotxes aparquen al vespre. Hi ha trams espenyats, degut al trànsit rodat que està passant. 
Es tracta d’evitar que circuli tanta gent. 
 
El Sr. batle diu que s’ha reduït el trànsit rodat els darrers mesos. El número de cotxes 
aparcats és un 80 % menys que a l’estiu. S’ha d’estudiar qualque cosa per a donar 
solució. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que les pedres s’aixequen 
senceres. No està l’obra feta així com toca. No suporten el trànsit. Crec que estan mal 
posades. 
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El Sr. Rafel Gelabert diu que fa un suggeriment: si és possible, a Nadal i a Pasqua, fer 
tipus marxetes d’estiu. Demana la relació de factures dels serveis prestats per Sebastià, a 
Platja de Muro, i Miquel. Demana si tots els chiringuitos han pagat. 
 
El Sr. batle diu que tots han pagat. Pel que fa a les millores que havien d’executar els 
hem descomptat les parts que havien executat. El cànon està tot pagat. Les obres estan 
fetes en un setanta per cent, pràcticament. En pocs mesos tots tendran la seva llicència. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si es poguessin fer informes sobre els estats d’execució. 
 
El secretari diu que a les darreres actes de junta de govern local es prenen acords al 
respecte. En rebre les actes es veuran els estats d’execució. 
 
El Sr. Agustín Martínez, regidor del grup municipal CxI, diu que al carrer Organista 
Rafel Femenias i al carrer Fra Miquel Poquet, hi ha gent que es bota la senyal de trànsit. 
La gent no respecte els límits de velocitat. Diu que s’ha hagut de suspendre el concert 
de Nadal dels nins pel mal temps, si es podria arreglar el gimnàs del centre per a fer-ho 
dintre. 
 
La Sra. Margalida Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que l’Ajuntament fa 
el manteniment i reparacions, no arregla les deficiències de l’obra. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que els tècnics han de certificar l’obra, i si no està bé no l’han 
de certificar. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si es pot fer res a les pistes de tennis, quan plou. 
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que s’ha arreglat. 
 
El Sr. Agustín Martínez diu que ara venen festes de Nadal, discoteca i botellot. S’ha de 
fer complir la normativa de policia i bon govern, pel que fa al botellot i renous. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana que a la zona de 
l’Eden Playa de Platja de Muro, l’enllumenat s’arregli de cara a l’estiu. 
 
El Sr. batle diu que l’Ajuntament encara no ha recepcionat, és responsabilitat de la 
urbanitzadora. 
 
El Sr. Martí Siquier demana per una partida de 12.000 euros per invertir en matèria 
d’enllumenat. 
 
El Sr. batle diu que s’ha de treure l’enllumenat públic de Platja de Muro a concurs, que 
comprèn el subministrament, la inversió per valor de 12.000 euros i el manteniment de 
la xarxa. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que davora l’Hospital de Muro, a la parada de taxi, hi ha cotxes 
aparcats. Diu que els taxis de Sa Pobla tenen la mateixa franja de color que els de Muro, 
si es pot fer qualque cosa. 
 
El Sr. batle diu que es posaran en contacte amb el batle de Sa Pobla. 
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El Sr. Martí Siquier demana a què afecta una partida de manteniment de 80.000 euros, a 
Platja de Muro. 
 
El Sr. batle diu que són dues zones de Platja de Muro que surten a concurs, i això és el 
que costa el servei. Hi ha moltes zones verdes a Platja de Muro. 
 
El Sr. Martí Siquier demana si les obres de Muro a l’estació es duran a terme aquest 
any. 
 
El Sr. batle diu que és obra del Consell. La intenció és executar l’obra com a 
manteniment. Pertany al Departament de Carreteres. S’està fent. Hi haurà conveni entre 
el Consell i l’Ajuntament. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que la competència és del Consell. 
 
El Sr. batle diu que fer un passeig no és competència del Consell. El nostre compromís 
es pagar el projecte. 
 
El Sr. Martí Siquier demana quin solar està pressupostat adquirir. 
 
El Sr. batle diu que s’ha adquirit una zona verda a la carretera de Marjals. Altra solar, 
davora el polisportiu per a convertir-lo en aparcament, acabarà amb el justipreu. El 
propietari no està d’acord. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que l’entrada 
a l’estació no es veu. Demana si es podria posar farola o senyals lluminoses. Dóna 
l’enhorabona per l’enllumenat de Nadal, de baix consum. N’hi ha que no fan molt llum, 
si es podria fer més llum. 
 
El Sr. batle diu que els llums de led estan llogats, a forma de prova. Enguany no s’ha 
demanat comptador de Nadal. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si és possible posar llums a les tres entrades del 
poble. Diu que al carrer Rector Villalonga, quan plou l’aigua s’acumula, si es podria 
millorar l’enreixat. Al carrer Ramon Llull, amb el mal temps, està caient la paret. 
 
El Sr. batle diu que s’enviarà el zelador. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que hi ha gent que ha caigut pel mal estat de l’empedrat. 
Demana pels permisos de toldos i terrasses de bars. 
 
El Sr. batle diu que n’hi ha que no en tenen. Fins ara hem estat permissius. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que el divendres, a la Conselleria d’Educació, es va obrir 
expedient a un professor. Això crea malestar. Què en pensau? 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que desconeix els motius 
perquè s’ha obert l’expedient. 
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La Sra. Margalida Portells demana què en pensa l’equip de govern de la llei de símbols. 
Hi estau d’acord? Si no hi estam d’acord s’ha de fer qualque cosa. 
 
El Sr. batle diu que s’han d’assumir les lleis com a tals. Personalment cadascú tendrà la 
seva opinió. 
 
El Sr. Martí Siquier demana: Manifestareu l’adversitat?  
 
La Sra. Margalida Portells diu que pensen que s’hauria de fer un escrit. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que el camí de Ses 
Barraquetes està molt aixecat, hi ha molt de trànsit. 
 
El Sr. batle diu que en una segona fase de millora de camins, hi entrarà. 
 
El Sr. Jaume Payeras, demana com està l’expropiació del cap de cantó del carrer Gaspar 
de Bono amb carrer Roma. 
 
El Sr. batle diu que ja està pagat. S’ha de fer la demolició. Farem l’acera i passarem els 
tubs. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que s’ha de fer qualque cosa, un estudi de circulació de la zona 
de l’Institut, per l’embós que es produeix sobretot quan plou.  
 
El Sr. Juan Escalas diu que es va mirar per part de la policia, i la millor sortida és 
l’actual. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que es podrien obrir les dues portes. 
 
El Sr. batle diu que l’estrella dels reis serà amb llums led. 
 
El Sr. Jaume Payeras dóna els molts d’anys al poble de Muro. 
 
El Sr. batle dóna els molts d’anys als regidors, als tècnics, a la gent que ve a veure els 
plenaris, a tothom. 
 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
9’15 hores del dia 23 de desembre de 2013, de la qual estenc, com a secretari interí, 
aquesta acta. 
 


