ACTA NÚM. 1 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA VINT-I-SIS DE GENER DE DOS MIL QUINZE
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
Margalida Portells Sastre, regidora
Agustín Martínez Sánchez, regidor
Martí Siquier Sastre, regidor
Jaume Payeras Serra, regidor
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 26 de gener de 2015 es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària.
Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí,
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta.
Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta la mateixa essent les 8’05
hores, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia:
1.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA DE SUBMINISTRAMENT DE AIGUA POTABLE A LA VILA DE
MURO.
El Sr. batle diu que la modificació es deguda a dos factors, en primer lloc el canvi
d’empresa subministradora que va ofertar a la baixa, i en segon lloc la revisió de
preus d’ABAQUA. El preu mig total baixa. Afectarà al primer tram que passa de
0,98 a 0,93 per m3, i que suposa baixada d’un 4,50%.
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que és positiu tot el
que sigui baixar. Hi ha factors externs. Hi havia una part de deute amb l’anterior
concessionari, s’ha absorbit aquest deute?
El Sr. batle diu que el deute s’ha absorbit en un 70 o 80%. Encara hi ha un deute
que s’ha de quantificar, i els tècnics s’han de posar d’acord. Encara hi ha un
romanent pendent de pagament.
El Sr. Rafel Gelabert diu que els agradaria tenir els informes relatius al tema del
deute. Si el deute estava eixugat es podria disminuir més la taxa.
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El Sr. batle diu que el deute l’ha assumit l’Ajuntament. Pensam que hi ha partides
que no s’han d’abonar.
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana si serà
independent el deute. Suposarà pujada de preus?
El Sr. batle diu que no suposarà pujada de preus. El deute estava previst al
pressupost de l’any passat, i s’incorporarà el romanent.

Realitzada la tramitació establerta, vist l'informe de Secretaria i d’Intervenció de
dia 14 de gener de 2015, i en compliment del que disposa el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 19
de gener de 2015 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
subministrament d’aigua potable a la Vila de Muro.
El Ple de l’Ajuntament, amb 12 vots a favor (CDM, PP, IB-LLIGA, CxI i PSIB-PSOE) i 1
vot en contra (ExM), acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per subministrament
d’aigua potable a la Vila de Muro i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta, amb la
redacció que a continuació es recull:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PROVEÏMENT
D’AIGUA POTABLE A LA VILA DE MURO
Article 1. Concepte
De conformitat amb el previst als articles 20 i 57 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,
aquest Ajuntament estableix la taxa de prestació de serveis per proveïment d’aigua, que
es regirà per la present ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis:
 Proveïment d’aigua.
 Escomeses d’aigua i sanejament.
 Substitució de comptadors per causes diferents a l’ús normal
Article 3. Subjectes passius
1. Seran subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei General
Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis al qual es
refereix l’article anterior.
2. Tendran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles
beneficiats, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els respectius
beneficiaris.
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Article 4. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones
físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors
o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb
l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les tarifes
contingudes a l'apartat següent.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
CONCEPTE
1. Quota de consum trimestral. Per m3
Ús domèstic
1.1. Inferior o igual a 60 m3
1.2. Entre 61 i 240 m3
1.3. Superior o igual a 241 m3
Ús no domèstic
1.4 Consum no domèstic
2. Quota de servei. Per trimestre
2.1. Comptadors fins a 13 mm.
2.2. Comptadors de més de 13 mm.
3.Escomeses d’aigua potable i sanejament
3.1. Unitat d’escomesa d’aigua potable fins a 3 m. de separació entre façana i
eix de conducció
Ml de suplement
3.2 Unitat d’escomesa de clavegueram fins a 3 m. de separació entre façana i
eix de conducció
Ml de suplement
4.Substitució de comptadors per causes diferents a l’ús normal
4.1. Comptadors 13 mm
4.2. Comptadors 15 mm
4.3. Comptadors 20 mm
4.4. Comptadors 25 mm
4.5. Comptadors 32 mm
4.6. Comptadors 40 mm

IMPORT
Euros

0,9356
2,4324
4,3971
1,4033
13,66
28,35
416,62
71,09
326,14
47,47
69,21
69,21
98,04
224,46
280,48
434,25

Article 6. Ús no domèstic
Els titulars de locals comercials, activitats industrials i, en general, tots els que alberguin
usos no domèstics, podran adscriure a la tarifa de nova implantació per a aquest tipus
d'usos, en la qual es contemplarà un sol bloc de consum. L'adscripció serà voluntària i
per portar afecte haurà de sol·licitar davant l'Ajuntament amb aportació de la
documentació acreditativa corresponent. Un cop aprovada per l'Ajuntament, aquest
donarà compte al Concessionari, de manera que la tarifa de subministrament no
domèstic s'ha d'aplicar a partir del següent període de lectura de comptadors, havent de
romandre adscrit a la mateixa, com a mínim, durant 1 any. Un cop transcorregut el
període d'1 any, podrà sol·licitar l'adscripció al règim tarifari general, que serà efectiva,
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un cop informada per l'Ajuntament, a partir de la lectura de comptadors següent a la
sol·licitud.
Article 7. Exempcions
Les exempcions seran acordades per la Junta de Govern, previ informe de la Comissió de
Serveis Socials, i es concediran exclusivament a aquelles persones que per la seva situació
psicosocial no puguin fer front a les tarifes referides a l’article anterior.
Article 8. Meritació
1. La meritació de la taxa es produeix, per a les noves escomeses, en el moment en que
s’inicia la prestació del servei.
2. Per a les escomeses ja existents, la meritació es produirà el dia 1 de cada trimestre
natural.
Article 9. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació del servei i, una vegada autoritzat,
formalitzaran el corresponent contracte.
2. El cobrament de les tarifes de l’article 3, s’efectuarà trimestralment, mitjançant rebut
derivat de la matrícula.
3. L’usuari llogarà els aparells comptadors, pagant la tarifa 3. Aquesta tarifa de lloguer
inclou el manteniment.
Disposició final
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se el
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor fins a
la seva modificació o derogació expresses.
Aprovació
La present Ordenança, que consta de nou articles i una disposició final, va esser aprovada
per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 1998, i
modificada en sessions de 25 de maig de 2000, 31 de maig de 2001, juliol 2008 i setembre
de 2010.
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient,
en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA DE SUBMINISTRAMENT DE AIGUA POTABLE DE LA PLATJA DE
MURO.
El Sr. batle diu que aquesta proposta suposa una pujada del 2,54%, i afecta a cada
un dels trams. És la pujada de l’any 2012 a l’any 2015. Pensam que tenen un preu
molt inferior a la resta de Muro. S’ha donat més rendibilitat a la xarxa, i a la
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producció. Els trams estan a un preu moderat, i la pujada es totalment lògica. Els
preus de 0,56, 0,84 i 0,27 euros per m3 estan dins els barem econòmics. Pels metres
cúbics consumits al llarg de l’any la rendibilitat és molt superior.
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, demana si s’ha fet
qualque gestió per acabar licitant la concessió.
El Sr. batle respon que no.
Realitzada la tramitació establerta, vist l'informe de Secretaria i d’Intervenció de
dia 14 de gener de 2015, i en compliment del que disposa el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 19
de gener de 2015 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
subministrament d’aigua potable a la Platja de Muro.
El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, PP i IB-LLIGA), 1 vot en contra (ExM)
i 5 abstencions (CxI i PSIB-PSOE), acorda:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de la taxa per subministrament
d’aigua potable a la Platja de Muro i l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta, amb la
redacció que a continuació es recull:
ORDENANÇA
FISCAL
REGULADORA
DE
LA
TAXA
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A LA PLATJA DE MURO

PER

Article 1. Concepte
De conformitat amb el previst als articles 20 i 57 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, aquest Ajuntament estableix la taxa de prestació de serveis per
proveïment d’aigua a la Platja de Muro, que es regirà per la present ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis:
 Proveïment d’aigua.
 Escomeses d’aigua i sanejament.
Article 3. Subjectes passius
1. Seran subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei
General Tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pels serveis al
qual es refereix l’article anterior.
2. Tendran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels
immobles beneficiats, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre
els respectius beneficiaris.
Article 4. Responsables
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
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persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General
Tributària.
2. Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada a les
tarifes contingudes a l'apartat següent.
2. Les tarifes de la taxa seran les següents:
Quota de consum (*)
Primer tram i reg (**)
Segon tram
Tercer tram
Quota de servei
a) Vivendes i locals
Contador de 15 mm.
Contador de 30 mm.
Contador de 40 mm.
Contador de 60 mm.
b) Establiments hotelers

0,565 €/m3
0,848 €/m3
1,272 €/m3

4’456€/mes
29’704€/mes
44’557€/mes
74’261€/mes
0,891
€/mes/plaça

(*) Trams diferenciats per a cada entitat de consum, considerant al nucli de Ses
Casetes des Capellans com un consumidor únic.
(**) Volums de reg, de maig a novembre, assignats a cada zona urbanística, de
forma agregada, i detallada per abonat segons cens específic.
Qualsevol titular de contador que acrediti la possessió d’una zona ajardinada se li
aplicarà el tram corresponent, prèvia sol·licitud de l’ús per a reg.

Escomesa individual 15 mm.
Escomesa múltiple 15 mm. 2 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 3 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 4 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 5 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 6 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 7 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 8 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 9 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 10 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 11 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 12 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 13 usuaris

509,24 €
332,97 €
274,21 €
244,84 €
227,21 €
215,46 €
207,06 €
200,77 €
195,87 €
191,95 €
188,75 €
186,08 €
183,82 €
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Escomesa múltiple 15 mm. 14 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 15 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 16 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 17 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 18 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 19 usuaris
Escomesa múltiple 15 mm. 20 usuaris
Reenganxament per suspensió temporal 15 mm.
Escomesa individual 30 mm.
Reenganxament per suspensió temporal 30 mm.
Escomesa individual 40 mm.
Reenganxament per suspensió temporal 40 mm.
Canvi de titular

181,88 €
180,20 €
178,73 €
177,44 €
176,28 €
175,25 €
174,33 €
66,12 €
524,79 €
66,12 €
524,79 €
66,12 €
Sin coste

Article 7. Gestió del tribut
Havent estat referit al càlcul dels volums de reg adscrits a les zones residencials, a la
total superfície de sòl del conjunt de parcel.les compreses en cadascuna de les zones
urbanístiques de planejament, una vegada aprovades les tarifes i abans de procedir a
l'emissió del primer rebut del servei confeccionat d'acord amb les mateixes, s'ha de
presentar davant l'Ajuntament, per a la seva aprovació, el cens complet d'unitats de
consum a les quals és aplicable aquesta tarifa d'aigua per a reg, amb justificació del
volum assignat per aquest concepte a cada unitat.
Article 8. Exempcions
Les exempcions seran acordades per la Junta de Govern, previ informe de la Comissió
de Serveis Socials, i es concediran exclusivament a aquelles persones que per la seva
situació psicosocial no puguin fer front a les tarifes referides a l’article anterior.
Article 9. Meritació
1. La meritació de la taxa es produeix, per a les noves escomeses, en el moment en
que s’inicia la prestació del servei.
2. Per a les escomeses ja existents, la meritació es produirà el dia 1 de cada
trimestre natural.
Article 10. Declaració, liquidació i ingrés
1. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació del servei i, una vegada
autoritzat, formalitzaran el corresponent contracte.
2. El cobrament de les tarifes de l’article 3, s’efectuarà trimestralment, mitjançant
rebut derivat de la matrícula.
3. L’usuari llogarà els aparells comptadors, pagant la tarifa 3. Aquesta tarifa de
lloguer inclou el manteniment.
Disposició final
La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor i començarà a aplicar-se
el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, romanent en vigor
fins a la seva modificació o derogació expresses.
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Aprovació
La present Ordenança, que consta de nou articles i una disposició final, va esser
aprovada per l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 24
d’octubre de 2011.
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva
exposició en el taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran
examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient,
en el termini indicat anteriorment, que l’acord és definitiu, en base a l’article 17.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
3R.- SOL·LICITAR A LA CONSELLERIA D’ECONOMIA I COMPETITIVITAT
QUE S’ESTENGUI A TOT L’ANY LA DECLARACIÓ DE ZONA DE GRAN
AFLUÈNCIA TURÍSTICA A L’EFECTE DE L’EXCLUSIÓ DE LA LIMITACIÓ
D’HORARIS.
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, demana per quin motiu pareixia
que havia d’anar al plenari ordinari, i no hi va anar. Crida l’atenció.
El Sr. batle diu que es volia treure més informació. S’ha duit tot d’una que s’ha pogut.
El Sr. Rafel Gelabert diu que no saben si s’han fet gestions amb Pimeco, o si hi ha hagut
qualque debat.
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal IB-LLIGA, diu que l’article 19.f) de
la llei de Comerç de les Illes Balears estableix un règim especial d’horaris per als
establiments de fins a 300 m2. M’agradaria incloure un punt més a l’ordre del dia,
demanar passar de 300 m2 a 500 m2. Hi ha despropòsits constants a la llei. Prendre
aquest acord suposarà beneficiar a un sol establiment. Crec que seria avinent incloure
aquest punt relatiu a la sol·licitud d’augment de metres quadrats de l’article 19.f). Pareix
que s’ha fet legislació ad hoc. Proposa incloure un punt nou, demanar que de 300 m2 es
passi a 500 m2.
El Sr. Martí Siquier, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que també es podria
limitar per volum de negoci, i no només per metres quadrats.
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que l’afectat és un comerç
petit. S’hauria de mirar el producte que es ven, si és producte fet a Muro. Els empleats
són de Muro. Es tira la llei en blanc i després es regula a base de decrets. Quan va
quedar damunt la taula s’hauria d’haver informat a la Conselleria i a l’establiment en
concret.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió de Turisme i Zona Costanera de data 15 de
desembre de 2014, emès amb tres vots a favor dels grups municipals CDM, PP i quatre
abstencions dels grups, CxI, PSIB-PSOE, IB-LLIGA i ExM.
Atès l’establert a l’article 21.2 de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les
Illes Balears, relatiu a la possibilitat que s’estengui a tot l’any la declaració de zona de
gran afluència turística.
Atès que el municipi de Muro disposa de zona de gran afluència turística determinada
per resolució del director general de comerç de 21 de juny de 2005, per al període anual
del 15 de març fins al 30 d’octubre, als efectes d’exclusió de la limitació d’horaris
comercials.
El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, PP, IBLLIGA, i sis abstencions dels grups CxI, PSIB-PSOE i ExM, acorda:
1r.- Sol·licitar a la Conselleria d’Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears
que s’estengui a tot l’any la declaració de zona de gran afluència turística del municipi de
Muro, a l’efecte de l’exclusió de la limitació d’horaris.
2n.- Comunicar el present acord a la Conselleria d’Economia i Competitivitat del
Govern de les Illes Balears, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
MOCIÓ D’URGÈNCIA RELATIVA A SOL.LICITAR AL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA QUE ARREGLI LA CARRETERA DE MURO A SANTA
MARGALIDA, I LA RODONA DEL TRENCADOR DE PEDRA.
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, presenta moció d’urgència
relativa a demanar al Consell de Mallorca que arregli la carretera de Muro a Santa
Margalida, donada l’accidentalitat de la mateixa.
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que també s’hauria
d’arreglar la rodona del Trencador de Pedra, que junta la carretera de Sa Pobla-Muro
amb la carretera de Marjals, que escup cap a l’exterior de la mateixa.
El Ple de l’Ajuntament per unanimitat declara la urgència de la moció, de conformitat
amb l’establert a l’article 82.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la moció relativa a demanar al Consell
Insular de Mallorca que arregli la carretera de Muro a Santa Margalida, i la rodona del
Trencador de Pedra.
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
8’30 hores del dia 26 de gener de 2015, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta
acta.
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