ACTA NÚM. 8 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL DIA TRENTA DE JUNY DE DOS MIL SETZE
ASSISTENTS
Martí Fornés Carbonell, batle.
Miquel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle
Margalida M. Forteza Bennasar, 2na. tinenta de batle
Juan Escalas Noceras, 3r. tinent de batle
Antoni Serra Sastre, 4t. tinent de batle
Damiana Ramis Ramis, regidora.
José Juan Aguiló Ramis, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
Maria Perelló Cladera, regidora
Margalida Portells Sastre, regidora
Martí Siquier Sastre, regidor
Jaume Payeras Serra, regidor
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 30 de juny de 2016, es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió ordinària.
Hi són presents l’interventor accidental, José Gómez de la Cruz, i el secretari interí,
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta.
Convocada la sessió per a les 20’00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora, i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:
1R.- APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS (SESSIÓ ORDINÀRIA DE 28
D’ABRIL, SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE 9 I 30 DE MAIG, I DE 23 DE
JUNY, TOTES ELLES DE 2016).
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova les actes de les sessions ordinària de 28
d’abril, i extraordinàries de 9 i 30 de maig, i de 23 de juny, totes elles de 2016.
2N.MANIFESTAR
LA
VOLUNTAT
L’AJUNTAMENT DE MURO D’ALCOI.

D’AGERMANAMENT

AMB

El Sr. Miquel Porquer, regidor del grup municipal El PI, diu que es tracta de donar el
tema per agermanat, i només pendent de firmar el protocol d’agermanament.
Vist l’expedient d’agermanament amb l’ajuntament de Muro d’Alcoi.
Una vegada constituït el Comitè de Seguiment de l’agermanament entre els pobles de
Muro d’Alcoi (Alacant) i Muro mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 de
febrer de 2016.
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Atès que a banda del nom, hi ha altres aspectes culturals que uneixen les dos pobles,
com la llegua i les festivitats, i que hi ha col·lectius d’ambdues poblacions que
mantenen relacions i trobades d’amistat
Atès que amb l’agermanament s’intentarà, en la mesura que sigui possible, afavorir
activitats culturals d’intercanvi.
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Cultura, Comerç i
Participació Ciutadana de data 6 de juny de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1r.- Manifestar la voluntat d’agermanament amb el municipi de Muro d’Alcoi (Alacant)
per aprofundir en l’establiment de llaços de relació i amistat permanent, amb l’objectiu
d’aconseguir un millor coneixement, enteniment, intercanvi d’experiències i cooperació
mútues, des de la llibertat i el respecte als drets dels ciutadans i dels pobles.
2n.- Comunicar el present acord als representants del municipi de Muro d’Alcoi
(Alacant).
3R.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE MURO I
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL PER AL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
Es dóna compte de la proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro
i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per al subministrament d’aigua.
El Sr. batle diu que l’Ajuntament compra aigua en alta a ABAQUA. El dia 12 de maig
acabava el conveni. L’Ajuntament va manifestar la voluntat de prorrogar el conveni dia
7 de març. Hi ha una clàusula sobre canvis substancials, i ens diuen que no és possible
prorrogar el conveni. Ens proposen un preu de 0,70 euros/m3 a l’hivern i 1 euro/m3 a
l’estiu. Varem demanar una reunió immediata entenent que era pujada desmesurada. Es
va acordar que durant el primer any, els preus serien 0,65 euros a l’hivern i 0,80 euros a
l’estiu, i que el segon any els preus serien 0,70 euros a l’hivern i 1 euro a l’estiu. Ens
varen dir que ho traslladarien a altres municipis.
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que la puja es
deguda a la sequera.
El Sr. batle diu que la pujada és bàsicament perquè l’aigua ve de dessaladores i és més
costosa.
El Sr. Jaume Payeras diu que bàsicament es deguda a la sequera. Demana, si es torna a
estabilitzar el preu, si també es pot posar una clàusula de revalorització a la baixa.
El Sr. batle diu que es pot demanar.
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana si es pot saber el preu
dels pobles veïns.
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El Sr. batle diu que alguns pobles tenen fonts pròpies. El preu és unitari.
El Sr. Rafel Gelabert demana que no hi hagi greuge comparatiu per als murers.
El Sr. batle diu que faran aquesta petició de demanar el preu que paguen altres pobles.
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que si s’ha de
demanar revisió del conveni no ho podem aprovar ara. Si s’ha d’incloure clàusula de
revalorització a la baixa, ara mateix no ho podem aprovar.
El Sr. batle diu que el conveni acabava dia 12 de maig, i la pròrroga no se’ns ha donat.
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si es disposa de qualque estudi per a fer nous pous, i
haver de comprar menys aigua dessalada.
El grup municipal MÉS-APIB formula la següent proposta de modificació de la
proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per al subministrament d’aigua:
1r.- Demanar que s’inclogui dintre del conveni una clàusula de revalorització a la baixa,
en el supòsit que s’estabilitzi el tema del cost de producció de l’aigua.
2n.- Demanar que el mínim de consum establert a la clàusula tercera es rebaixi o es
llevi.
El Ple de l’Ajuntament aprova la proposta per unanimitat.
4T.- ACORD DE L’AJUNTAMENT DE MURO PER AL COMPLEMENT DE
LES SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL EN DETERMINATS
SUPÒSITS I DE DESCOMPTE EN NÒMINA PER MALALTIA O ACCIDENT
QUE NO DONI LLOC A INCAPACITAT TEMPORAL.
El Sr. batle diu que es tracta d’igualar en condicions els diferents empleats de
l’Ajuntament. Econòmicament no suposa quantia important.
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que l’acord és positiu.
Forma part de la negociació del conveni. L’índex de sinistrabilitat de l’Ajuntament és
baix.
Fins l’entrada en vigor del RD-Llei 20/2012, l’Ajuntament de Muro, mitjançant el Pacte
i el Conveni del personal funcionari i laboral, respectivament, assumia en els casos
d’I.T. del personal inclòs al règim de la seguretat social, un complement econòmic que
completava fins el 80% de les retribucions des del primer dia de la I.T. i el 100% en el
cas d’I.T. per accident laboral o malaltia professional.
L’art. 9.7 del citat RD. Llei, suspèn els acords, pactes i convenis existents, donant lloc,
mitjançant l’art. 9.2.1 a la possibilitat de complementar fins els límits que es preveuen
en el mateix article.
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L’art. 9.1 RD-Llei 20/2012, estableix que la prestació econòmica en matèria d’I.T. es
regirà pel que es diposa en aquest article.
Que actualment, el funcionaris i personal laboral inclòs al règim de la Seguretat Social,
en cas d' I.T. perceben el següent:
No hi ha retribucions del 1er al 3er dia
60%, de la base reguladora del 4rt al 20è dia

En cas de Contingències Comunes

75%, de la base reguladora a partir del 21è dia
75%, de la base reguladora a partir del 1r dia en cas de Contingències Professionals.
Així mateix pel que fa a l’art. 9.2 RD-Llei 20/2012, en cas de funcionaris i personal
laboral inclòs al règim de la Seguretat Social, diu que cada Administració, en l’àmbit de
les seves competències, POT COMPLEMENTAR les retribucions en cas de I.T. fins els
límits següents:
50%, de les retribucions del 1er al 3er dia
75%, de les retribucions del 4rt al 20è dia

En cas de Contingències Comunes

100%, de les retribucions a partir del 21è dia
100% a partir del 1r dia en cas de Contingències Professionals.
L’art. 9.3 RD-Llei 20/2012, preveu, per als funcionaris adscrits a règims especials de
seguretat social del mutualisme administratiu (antiga MUNPAL), que en cas d' I.T.
percebràn el següent:

50%, de les retribucions del 1er al 3er dia
75%, de les retribucions del 4rt al 20è dia

En cas de Contingències Comunes

100%, de les retribucions a partir del 21è dia
100% a partir del 1r dia en cas de Contingències Professionals.
Així mateix, l’art. 9.5 RD-Llei 20/2012, contempla la possibilitat que cada
Administració estableixi els supòsits que, de forma excepcional i degudament
justificada, es pot complementar fins el 100% de les retribucions, establint que es
consideren justificats en tot cas els supòsits d’HOSPITALITZACIÓ I/O
INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA.
Per tot això, atès que es considera que la regulació unificada de la Incapacitat Temporal
del personal funcionari i laboral que fa el decret llei 20/2012, de 13 de juliol, atorga la
competència a la Mesa de Negociació de matèries comunes del personal laboral i
funcionari, i vista la proposta d’aquesta Mesa.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió d’Administració i Personal de data 20 de juny
de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Complementar al personal laboral i funcionari acollit al règim general de la
seguretat social, fins als límits que es preveu a l’art. 9.2 del RD-Llei 20/2012.
50%, de les retribucions del 1er al 3er dia
75%, de les retribucions del 4rt al 20è dia

En cas de Contingències Comunes

100%, de les retribucions a partir del 21è dia
100% a partir del 1r dia en cas de Contingències Professionals
En el cas de membres de la Policia Local, s’equipararan a les contingències
professionals els processos ocasionats per l’exposició a les inclemències del temps
actuant al servei de la corporació, i en la pràctica d’exercicis de manteniment físicoesportiu, previ informe del superior.
Segon.- Ratificar el que disposa l’art. 9.3 del RD-Llei 20/2012, pel que es refereix al
personal provinent de l’antiga MUNPAL, en cas de CONTINGÈNCIES COMUNES.
Tercer.- Complementar al personal funcionari provinent de l’antiga Munpal, per al cas
de les I.T. derivades de CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS, fins al 100% de les
seves retribucions a partir del primer dia de la baixa.
Al “parte de baixa” que aportin els funcionaris, el facultatiu que la signa ha de fer
constar que es tracta d’un accident / malaltia professional.
Quart.- Tant per als funcionaris inclosos al règim de la seguretat social com per als
provinents de l’antiga MUNPAL, en cas de produir-se una baixa per recaiguda d’una
dolència anterior, s’entendrà com a continuació de la malaltia anterior als efectes de la
seva periodificació.
Cinquè.- Supòsits excepcionals en aplicació de l’art 9.5 del RD-Llei 20/2012.
Complement de les retribucions fins el 100% en casos degudament justificats.
1. Processos d’I.T. derivats d’accident, hospitalització o intervenció quirúrgica,
incloent tot el període de recuperació.
2. Processos d’I.T. iniciats durant la gestació que no suposin situació de risc.
3. Processos de malalties oncològiques que requereixin tractament de
quimio/radioteràpia.
4. Processos derivats de malalties cardíaques o nocosomials (contagi hospitalari o a
la Residencia Reina Sofía).
5. Processos derivats de malalties infectocontagioses: Varicel.la, herpes zóster, grip,
tuberculosi, diarrea infecciosa aguda i hepatitis.
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6. Qualsevol malaltia considerada greu segons l’annex del Decret 1148/2011 de 29
de juliol, (veure Annex I) i qualssevol altra no inclosa que, a criteri d’un facultatiu,
pugui tenir tal consideració.
Sisè.- Les referències a dies que es fa en apartats anteriors s’ha d’entendre fetes a dies
naturals.
Setè.- L’abonament del complement de la I.T. es farà dins la nòmina.
Vuitè.- Condicions per a la percepció:
Justificació:
L’empleat públic ha d’aportar el corresponent parte de baixa del metge de capçalera o
de la Mútua, en cas dels treballadors inclosos al règim general de la seguretat social,
dins el termini màxim de 72 hores (3 dies).
Els funcionaris provinents de l’antiga MUNPAL, han d’aportar, dins el mateix termini,
els seus “partes” de baixa segons el model que disposa l’Ajuntament; en cas d’accident /
malaltia professional, amb indicació expressa d’aquesta circumstància per part del
facultatiu que atorga la baixa.
Pel que fa als supòsits excepcionals prevists a l’apartat 5.1, de complement fins al 100%
de les retribucions, a part del corresponent “parte” de baixa el treballador ha d’aportar
per al supòsit d’hospitalització i/o intervenció quirúrgica, el justificant corresponent de
l’hospital.
Per als casos prevists als aparts 5.2 a 5.6, s’adjuntarà al “parte” de baixa el full signat
pel metge o especialista (annex II). Això, als efectes de justificar degudament les
circumstàncies de la baixa a efectes econòmics, sense que el treballador hagi d’aportar
informació sobre dades protegides.
L’Ajuntament designarà el funcionari que rebrà i custodiarà amb caràcter confidencial la
documentació que faci referència als processos d’I.T. previstos a l’apartat quart.
El treballador ha d’estar a disposició de les revisions sobre el seu estat de salut que
pugui sol.licitar el servei de prevenció, les Mútues i la Inspecció de Treball de la
seguretat social, assistint a les cites corresponents.
Novè.- Descompte en nòmina per malaltia o accident que no doni lloc a I.T.
El descompte en nòmina previst a la disposició addicional 38ena de la Llei 17/2012, de
27 de desembre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2013, per als casos
d’absència del lloc de treball per malaltia o accident que no donin lloc a I.T., no serà
d’aplicació a sis dies d’absència per indisposició al llarg de l’any natural, sempre que
estiguin motivades per accident o malaltia que no donin lloc a I.T. i es justifiquin
degudament mitjançant informe metge.
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Una vegada superat el nombre de dies previst en el present acord, s’aplicarà el
descompte en nòmina del cinquanta per cent de les retribucions diàries.
Desè.- El Comitè de Seguretat i Salut laboral es reunirà per discutir i tractar aquells
casos no prevists i/o que presentin dificultats d’interpretació.
Onzè.- Entrada en vigor.
El present acord entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva aprovació al Ple.

ANNEX I

Llista de malalties greus, segons Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol.
I. Oncologia:
1. Leucèmia limfoblàstica aguda.
2. Leucèmia aguda no limfoblàstica.
3. Limfoma no Hodgkin.
4. Malaltia de Hodgkin.
5. Tumors del sistema nerviós central.
6. Retinoblastomes.
7. Tumors renals.
8. Tumors hepàtics.
9. Tumors ossis.
10. Sarcomes de teixits tous.
11. Tumors de cèl·lules germinals.
12. Altres neoplàsies greus.
II. Hematologia:
13. Aplàsia medul·lar greu (constitucional o adquirida).
14. Neutropènies constitucionals greus.
15. Hemoglobinopaties constitucionals greus.
III. Errors innats del metabolisme:
16. Desordres d’aminoàcids (fenilcetonúria, tirosinèmia, malaltia de l’orina amb
olor de xarop d’erable, homocistinúria i altres desordres greus).
17. Desordres del cicle de la urea (OTC).
18. Desordres dels àcids orgànics.
19. Desordres de carbohidrats (glicogenosi, galactosèmia, intolerància hereditària
a la fructosa i altres desordres greus).
20. Alteracions glicosilació proteica.
21. Malalties lisosomials (mucopolisacaridosi, oligosacaridosi, esfingolipidosi i
altres malalties greus).
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22. Malalties dels peroxisomes (Síndrome de Zellweger, condrodisplàsia
puntejada, adrenoleucodistròfia lligada a X, malaltia de Refsum i altres desordres
greus).
23. Malalties mitocondrials: per defecte d’oxidació dels àcids grassos i de
transport de carnitina, per alteració del DNA mitocondrial, per mutació del DNA
nuclear.
IV. Al·lèrgia i immunologia:
24. Al·lèrgies alimentàries greus sotmeses a inducció de tolerància oral.
25. Asma bronquial greu.
26. Immunodeficiències primàries per defecte de producció d’anticossos.
27. Immunodeficiències primàries per defecte de limfòcits T.
28. Immunodeficiències per defecte de fagòcits.
29. Altres immunodeficiències:
a. Síndrome de Wiskott-Aldrich.
b. Defectes de reparació de l’ADN (atàxia telangièctasi).
c. Síndrome de Di George.
d. Síndrome d’hiper-IgE.
e. Síndrome d’IPEX.
f. Altres immunodeficiències ben definides.
30. Síndromes de disregulació immune i limfoproliferació.
V. Psiquiatria:
31. Trastorns de la conducta alimentària.
32. Trastorn de conducta greu.
33. Trastorn depressiu major.
34. Trastorn psicòtic.
35. Trastorn esquizoafectiu.
VI. Neurologia:
36. Malformacions congènites del sistema nerviós central.
37. Traumatisme cranioencefàlic sever.
38. Lesió medul·lar severa.
39. Epilèpsies:
a. Síndrome de West.
b. Síndrome de Dravet.
c. Síndrome de Lennox-Gastaux.
d. Epilèpsia secundària a malformació o lesió cerebral.
e. Síndrome de Rasmussen.
f. Encefalopaties epilèptiques.
g. Epilèpsia secundària a malalties metabòliques.
h. Altres epilèpsies ben definides.
40. Malalties autoimmunes:
a. Esclerosi múltiple.
b. Encefalomielitis disseminada aguda.
c. Guillain-Barré.
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d. Polineuropatia crònica desmielinitzant.
e. Encefalitis límbica.
f. Altres malalties autoimmunitàries ben definides.
41. Malalties neuromusculars:
a. Atròfia muscular espinal infantil.
b. Malaltia de Duchenne.
c. Altres malalties neurosmusculars ben definides.
42. Infeccions i parasitosi del sistema nerviós central (meningitis, encefalitis,
paràsits i altres infeccions).
43. Accident cerebrovascular.
44. Paràlisi cerebral infantil.
45. Narcolèpsia-cataplèxia.
VII. Cardiologia:
46. Cardiopaties congènites amb disfunció ventricular.
47. Cardiopaties congènites amb hipertensió pulmonar.
48. Altres cardiopaties congènites greus.
49. Miocardiopaties amb disfunció ventricular o arítmies greus.
50. Cardiopaties amb disfunció cardíaca i classe funcional III-IV.
51. Trasplantament cardíac.
VIII. Aparell respiratori:
52. Fibrosi quística.
53. Neumopaties intersticials.
54. Displàsia broncopulmonar.
55. Hipertensió pulmonar.
56. Bronquièctasi.
57. Malalties respiratòries d’origen immunològic:
a. Proteïnosi alveolar.
b. Hemosiderosi pulmonar.
c. Sarcoïdosi.
d. Col·lagenopaties.
58. Trasplantament de pulmó.
59. Altres malalties respiratòries greus.
IX. Aparell digestiu:
60. Resecció intestinal àmplia.
61. Síndrome de dismotilitat intestinal greu (pseudoobstrucció intestinal).
62. Diarrees congènites greus.
63. Trasplantament intestinal.
64. Hepatopatia greu.
65. Trasplantament hepàtic.
66. Altres malalties greus de l’aparell digestiu.
X. Nefrologia:
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67. Malaltia renal crònica terminal en tractament substitutiu.
68. Trasplantament renal.
69. Malaltia renal crònica en el primer any de vida.
70. Síndrome nefròtic del primer any de vida.
71. Síndrome nefròtic corticoresistent i corticodependent.
72. Tubulopaties d’evolució greu.
73. Síndrome de Bartter.
74. Cistinosi.
75. Acidosi tubular renal.
76. Malaltia de Dent.
77. Síndrome de Lowe.
78. Hipomagnesèmia amb hipercalciúria i nefrocalcinosi.
79. Malformacions nefrourològiques complexes.
80. Síndromes polimalformatives amb afectació renal.
81. Bufeta neurògena.
82. Defectes congènits del tub neural.
83. Altres malalties nefrourològiques greus.
XI. Reumatologia:
84. Artritis idiopàtica juvenil (AIJ).
85. Lupus eritematós sistèmic.
86. Dermatomiositis juvenil.
87. Malaltia mixta del teixit connectiu.
88. Esclerodèrmia sistèmica.
89. Malalties autoinflamatòries (febre mediterrània familiar, amiloïdosi i altres
malalties autoinflamatòries greus).
90. Altres malalties reumatològiques greus.
XII. Cirurgia:
91. Cirurgia de cap i coll: hidrocefàlia/vàlvules de derivació, mielomeningocele,
cranioestenosi, llavi i paladar dividit, reconstrucció de deformitats craniofacials
complexes, etc.
92. Cirurgia del tòrax: deformitats toràciques, hèrnia diafragmàtica congènita,
malformacions pulmonars, etc.
93. Cirurgia de l’aparell digestiu: atrèsia esofàgica, cirurgia antireflux, defectes de
paret abdominal, malformacions intestinals (atrèsia, vòlvul, duplicacions),
obstrucció intestinal, enterocolitis necrosant, cirurgia de la malaltia inflamatòria
intestinal, fallada intestinal, Hirschprung, malformacions anorectals, atrèsia vies
biliars, hipertensió portal, etc.
94. Cirurgia nefrourològica: malformacions renals i de vies urinàries.
95. Cirurgia del politraumatitzat.
96. Cirurgia de les cremades greus.
97. Cirurgia dels bessons siamesos.
98. Cirurgia ortopèdica: cirurgia de les displàsies esquelètiques, escoliosi,
displàsia del desenvolupament del maluc, cirurgia de la paràlisi cerebral, malalties
neuromusculars i espina bífida, infeccions esquelètiques i altres cirurgies
ortopèdiques complexes.
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99. Cirurgia d’altres trasplantaments: vàlvules cardíaques, trasplantaments ossis,
trasplantaments múltiples de diferents aparells, etc.
XIII. Cures pal·liatives:
100. Cures pal·liatives en qualsevol pacient en fase final de la seva malaltia.
XIV. Neonatologia:
101. Grans prematurs, nascuts abans de les 32 setmanes de gestació o amb un pes
inferior a 1.500 grams i prematurs que requereixin ingressos prolongats per
complicacions secundàries a la prematuritat.

XV. Malalties infeccioses:
102. Infecció per VIH.
103. Tuberculosi.
104. Pneumònies complicades.
105. Osteomielitis i artritis sèptiques.
106. Endocarditis.
107. Pielonefritis complicades.
108. Sepsi.
XVI. Endocrinologia:
109. Diabetis mellitus
5È.- PROPOSTA D’ACORD DE LA FELIB EN RELACIÓ A LA DEMANDA DE
MÉS FORMACIÓ TENDENT A LA CAPACITACIÓ DE NOUS
PROFESSIONALS PER ESSER DESTINATS A REFORÇAR LES PLANTILLES
DE LA POLICIA LOCAL DELS MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS.
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que li pareix molt bé
la proposta. No farà que Muro pugui tenir més policies municipals degut a la precarietat
laboral de la policia local de Muro. Tot això va lligat a la Relació de Llocs de Treball.
Vista la proposta de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears que literalment
diu:
<<PROPOSTA D’ACORD DE LA FELIB EN RELACIÓ A LA DEMANDA DE
MÉS FORMACIÓ TENDENT A LA CAPACITACIÓ DE NOUS
PROFESSIONALS PER ESSER DESTINATS A REFORÇAR LES PLANTILLES
DE LA POLICIA LOCAL DELS MUNICIPIS DE LES ILLES BALEARS.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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L’article 30.19 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que la Comunitat
Autònoma, entre d’altres, té competència exclusiva en matèria de coordinació en relació
amb les policies locals.
L’article 28 de la Llei 4/2013 de Coordinació de Policies Locals estableix que correspon
a la conselleria competent en matèria de policies locals, a través de l’Escola Balear
d’Administració Pública, l’exercici de les competències relacionades amb la formació
dels cossos de policia local. La superació dels cursos impartits per l’Escola Balear
d’Administració Pública constitueix un requisit necessari per accedir a les diferents
categories dels cossos de policia local.
L’Article 30 de la Llei 4/2013 de Coordinació de les Policies Locals estableix que
correspon al Govern de les Illes Balears les competències sobre la formació de la
capacitació professional per complir les tasques pròpies dels cossos de policia local i
dels policies als ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local.
A les Illes Balears existeix una significativa manca de persones que reuneixi els
requisits per a l’accés als cossos de policia.
Aquesta mancança ve donada, en gran mesura per la falta de realització de formació
tendent a la capacitació, formació que ha de dur a terme el Govern de les Illes Balears.
Aquesta escassetat repercuteix negativament als ajuntaments de les Illes Balears, ja que
no poden cobrir adequadament les places vacants existents a les seves plantilles de la
policia local. Aquesta situació, amés, està posant en perill la seguretat ciutadana i la
resta de funcions assignades a la Policia Local, especialment durant els mesos d’estiu, ja
que el servei públic no té la dotació adequada per atendre l’afluència de tanta gent.
Per tot això exposat, es proposa al ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD:
1.- Instar al Govern Balear a programar i realitzar amb caràcter urgent, cursos de
capacitació de policia local, a l’efecte d’augmentar significativament l’oferta potencial
de persones que puguin participar a les corresponents convocatòries efectuades pels
diversos ajuntaments amb l’objectiu de cobrir la demanda i les necessitats de les seves
plantilles de policia local.
2.- Remetre còpia d’aquest acord a la Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears i a la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears.>>
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió d’Administració i Personal de data 20
de juny de 2016.
El Ple de l’Ajuntament aprova la proposta de la FELIB per unanimitat.
6È.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
DE BAR DE LA TERCERA EDAT DE L’EDIFICI MUNICIPAL DEL CARRER
SANTS APÒSTOLS (EXP. 11/2016).
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El Sr. batle diu que l’expedient ha anat dues vegades a Ple. S’ha reduït el cànon per veure
si hi ha gent interessada.
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que explicaran el
vot en contra. Hi ha un parell de motius. El cànon de cinc-cents euros a l’any per un bar,
sense despeses d’aigua i corrent, és un greuge comparatiu. Creim que el problema és de
fons, més gros, és el model de gestió de l’associació de la tercera edat. A l’any 1987 es va
cedir el local de 274 m2 a l’Associació. L’Ajuntament es va guardar el dret a usar-lo
sempre que ho necessiti. Si hi ha actes programats, d’ara endavant s’ha de poder fer servir
el local de baix. El document de cessió de l’any 1987 diu que la persona encarregada del
bar es farà càrrec: “así como el gasto que suponga el consumo de energia eléctrica”. Ara
reculam moltíssim. És un espai bastant degradat, i és un dels espais més guapos del poble.
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que han arribat factures de
reparació de mobiliari del bar de la tercera edat. Entenem que el concessionari havia de
deixar la maquinària en condicions.
La Sra. Damiana Ramis, regidora del grup municipal CDM, diu que les reparacions han
estat a baix. S’han seguit fent sopars. S’ha reparat la cafetera i el calentidor.
El Sr. Rafel Gelabert demana si els danys són imputables al darrer concessionari. Diu que
hi ha d’haver un annex amb tota la relació del mobiliari.
La Sra. Damiana Ramis diu que es va fer un inventari.
El Sr. batle diu que el local s’ha anat empleant. Hi ha hagut un manteniment. Es poden
treure els inventaris.
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que el problema és de
fons. No és qüestió de preu, cinc-cents euros és ridícul. S’ha utilitzat el plec de clàusules
antic, en base al document de cessió de l’any 1987 i a una sentència. Si es fa un plec de
condicions nou farà que la gent interessada pugui entrar amb molta més seguretat.
S’hagués pogut fer un plec de condicions nou.
El Sr. Rafel Gelabert diu que en poc temps hi ha factures de reparació per import de 3.500
euros. En quines condicions es va entregar per part del concessionari? Hi ha informe de
recepció?
El Sr. batle diu que s’enviarà a tots els grups l’inventari de recepció.
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que s’abstendran.
Hi ha necessitat de trobar feina. Segons com es dinamitzi la biblioteca pot donar benefici la
concessió del bar.
Atès l’expedient tramitat i la necessitat i idoneïtat de procedir a la contractació
proposada.
Atès que han estat redactats els Plecs de clàusules administratives particulars que han de
regir el contracte.
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Vist l’informe favorable emès per la Comissió Informativa de Sanitat i Serveis Socials
de 20 de juny de 2016.
De conformitat amb l’establert a l’article 110 i Disposició Addicional Segona del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, TRLCSP.
El Ple de l’Ajuntament , amb set vots a favor dels grups municipals CDM, PP i EL PI,
dos vots en contra del grup municipal MÉS-APIB, i quatre abstencions dels grups
municipals UIM i PSIB-PSOE, acorda:
1r.- Aprovar l’expedient de contractació així com el plec de clàusules administratives
particulars del contracte administratiu especial per a l’explotació del servei de bar de la
tercera edat de l’edifici municipal del carrer Sants Apòstols, mitjançant procediment
obert, oferta més avantatjosa, amb varis criteris d’adjudicació, i convocar la licitació.
2n.- Publicar anunci de licitació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Perfil
del Contractant, perquè durant el termini de quinze dies puguin presentar-se
proposicions.
7È.- AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
DE CIRCULACIÓ (ACIRE DE CAPELLANS). APROVACIÓ DEFINITIVA DE
L’ORDENANÇA.
El secretari diu que entrarà en vigor quan es publiqui la modificació de l’ordenança al
Butlletí Oficial.
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, demana que
s’informi tot d’una a la ciutadania quan entri en vigor, i que s’expliqui exactament què
és, fent difusió. S’ha d’informar que s’ha de tornar a fer la sol.licitud de targetes.
El Sr. batle diu que es farà una carta a cada caseta de Capellans.
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’abril de 2016 d’aprovació inicial de la
modificació de l’Ordenança Municipal reguladora de circulació de l’Ajuntament de
Muro, de conformitat amb el procediment establert a l’article 49 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.
Vist l’escrit d’al·legacions de la Sra. Esperanza Porcel Fernández de data 20 de juny de
2016 (R.E. núm. 2111 de 21.06.16).
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per part de la Comissió Informativa de
Casetes des Capellans de data 27 de juny de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
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Primer. Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Esperanza Porcel Fernández,
entenent que si es permet la circulació dels vehicles dels treballadors dels restaurants de
Capellans, l’àrea de circulació restringida de Capellans perdria el seu sentit.
Segon. Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança municipal de circulació, de
conformitat amb el que disposen els article 49 de la de la Llei 7/85 reguladora de les Bases
de Règim Local i article 102 de la Llei 20/2006 Municipal i de Règim Local de les Illes
Balears.
Tercer. L’acord d’aprovació definitiva de la modificació l’ordenança, amb el text íntegre de
la mateixa, s’ha de publicar pel seu general coneixement al Butlletí Oficial de les Illes
Balears als efectes de la seva entrada en vigor, de conformitat amb l’establert a l’article
70.2 de la Llei 7/85, i article 103 .1 de la Llei 20/2006.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE
CIRCULACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MURO
Article 21 bis. Ordenacions circulatòries especials.
Àrees de circulació restringida (ACIRE)
Apartat. 3r.
Es pot sol·licitar la targeta d’ACIRE que habilita per a la circulació per la zona afectada
en els següents casos :
1.- Zona de Casetes des Capellans:
- per als vehicles els propietaris i les propietàries dels quals estiguin empadronats/des a
Muro o hi hagin nascut.
- per als vehicles els propietaris i les propietàries dels quals siguin titulars d’una caseta i
dels seus parents/es de primer grau.
8È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER MURO PER A LA
LOCALITZACIÓ, SENYALITZACIÓ, DIGNIFICACIÓ, PROTECCIÓ I
EXHUMACIÓ DE LES FOSSES COMUNES AL MUNICIPI DE MURO I PER LA
LOCALITZACIÓ DE PERSONES DESAPAREGUDES DURANT LA GUERRA
CIVIL I EL FRANQUISME.
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, dóna compte de la
proposta que literalment diu:
<<MOCIÓ QUE PRESENTA MÉS PER MURO PER A LA LOCALITZACIÓ,
SENYALITZACIÓ, DIGNIFICACIÓ, PROTECCIÓ I EXHUMACIÓ DE LES
FOSSES COMUNES AL MUNICIPI DE MURO I PER LA LOCALITZACIÓ DE
LES PERSONES DESAPAREGUDES DURNAT LA GUERRA CIVIL I EL
FRANQUISME.
Exposició de motius
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Aquest mes d’octubre passat va ser presentada al parlament de les Illes Balears la Llei
balear de fosses, que desplegarà la Llei 52/2007 anomenada “llei de memòria històrica”
i establirà la competència i, així mateix, el compromís del Govern de les Illes Balears en
la localització de les persones desaparegudes, durant la guerra civil i la dictadura
franquista així com la localització, senyalització, dignificació, protecció i, si és possible,
exhumació de les fosses comunes que es trobin en territori balear.
D’acord amb aquesta llei balear de fosses, quan sigui aprovada i entri en vigor el
Govern assumirà directament les competències en aquesta matèria perquè la localització
tant dels desapareguts com de les fosses sigui el més ràpid i eficaç possible, per acabar
amb la delegació en famílies i associacions d’aquesta responsabilitat i per evitar que el
pes de les investigacions i prospeccions recaigui en els ajuntaments que tenen fosses en
el seu terme municipal.
D’acord amb la investigació realitzada per “Memòria de Mallorca” a instàncies del
Govern de les Illes Balears el 2010, a Muro es pot afirmar l’existència d’una fossa
comuna de la Gerra civil. I no hi ha hagut cap actuació institucional en relació amb
aquesta fossa. Com tampoc s’ha realitzat cap gest després de conèixer l’existència d’una
fossa comuna amb els cossos de dos murers trobats a una cuneta a la carretera antiga de
Bunyola.
Per tot això, des del Grup Municipal MÉS per Muro proposam al Ple de l’Ajuntament
els següents
ACORDS
1.- Instar el Govern de les Illes Balears perquè assumeixi directament les competències
en aquesta matèria, per tal que la localització tant dels desapareguts com de les fosses
sigui el més ràpid i eficaç possible, per acabar amb la delegació en famílies i
associacions d’aquesta responsabilitat i per evitar que el pes de les investigacions i
prospeccions recaigui completament en l’Ajuntament de Muro. I demanar que
s’investigui, en el nostre cas, la fossa comuna situada a la denominada Tomba del Poble.
2.- Que l’Ajuntament de Muro col.labori amb el Govern de les Illes Balears, en l’anàlisi
de la situació de totes les fosses que hi pugui haver en el municipi i en la intervenció
d’aquelles fosses que en sigui viable.
3.- Que per a les fosses que no sigui possible la seva intervenció, s’iniciï la tramitació
oportuna perquè siguin senyalitzades, dignificades i protegides legalment com a BIC o
béns catalogats com així preveurà la Llei de Fosses.
4.- Que l’Ajuntament de Muro col.labori en tot aquest procés juntament amb el Govern
de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca i les associacions encarregades de
vetlar i conèixer la memòria històrica de la guerra civil i la dictadura franquista.
5.- Que l’Ajuntament de Muro col.labori activament en la recerca dels veïns
desapareguts durant la guerra civil i el franquisme, si escau assumint el cost de les
proves d’ADN de les persones desaparegudes residents en aquest municipi que puguin
ser localitzades en fosses comunes en altres localitats de Balears o fora de la Comunitat
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autònoma. I, en el nostre cas, que elabori el llistat complet de les persones que perderen
la vida en aquest període fosc de la nostra història.>>
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, demana si és possible fer
arribar a l’Ajuntament l’expedient que va donar lloc a aquesta informació.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que el Sr. Pau Mateu Vives ha passat la informació.
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Cultura, Comerç i
Participació Ciutadana de data 6 de juny de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta presentada pel grup
municipal MÉS-APIB.
9È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER MURO SOBRE CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT DE MURO PER IMPLANTAR UN REGISTRE ÚNIC
D’ENTRADA DE DOCUMENTS.
El Sr. Jaume Payeras Serra, portaveu del grup municipal MÉS –APIB, dóna compte de
la següent proposta.
<<Jaume Payeras Serra amb DNI 18220488-a com a portaveu del grup polític MÉS per
Muro a l'ajuntament de Muro, insta a l'ajuntament de Muro reunit en sessió plenària a
signar el conveni marc amb el Consell de Mallorca per tal d'implantar un registre únic
d'entrada de documents, per tal d'afavorir els ciutadans del nostre poble.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL DE MALLORCA I
L’AJUNTAMENT DE MURO PER IMPLANTAR UN REGISTRE ÚNIC
D’ENTRADA DE DOCUMENTS.
Palma, dia...........de ........................ de 2016.
REUNITS
D’una part, el senyor Miquel Ensenyat Riutort, president del Consell de Mallorca, que
actua en nom i representació d’aquesta institució, d’acord amb el que preveu l’article
20.1 del vigent Reglament orgànic del Consell de Mallorca i l’article 9.2, lletra q) de la
Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars. Tambe compareix el Sr. Joan Font
Massot, Conseller executiu del departament de Desenvolupament Local.
I, de l’altra, el senyor/la senyora...................................., batle president/batlessa
presidenta de l’Ajuntament de ........................................................., que actua en nom i
representació de l’esmentat Ajuntament de .............................................. d’acord amb el
que preveu l’article 21.1, lletra b), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica i d’obrar plena, i
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MANIFESTEN
1. Que hi ha un interès comú de facilitar que els ciutadans del municipi de
.....................................presentin documents davant del Consell de Mallorca.
2. Que, per això, ambdues parts pretenen que, a l’hora de presentar una sol·licitud, escrit
o comunicació adreçat al Consell de Mallorca es pugui fer en el registre d’entrada de
documents de l’Ajuntament de ...................................................
3. Que l’article 38. 4, lletra b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú disposa:
«4. Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als
òrgans de les administracions públiques es poden presentar: [...]
»b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració
General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la
de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars,
als ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que
integren l’Administració local si, en aquest darrer cas, s’ha subscrit el conveni
corresponent.»
I, per subscriure el conveni establert en aquest precepte entre l’Ajuntament de
............................... i el Consell de Mallorca, totes dues parts
ACORDEN
1. L’Ajuntament de ........................ es compromet a:
a) Admetre en els seus registres d’entrada de documents qualsevol sol·licitud, escrit o
comunicació adreçat als òrgans de l’administració del Consell de Mallorca o a les
entitats vinculades o dependents d’aquest, amb independència de la seva localització
territorial.
b) Deixar constància en els seus registres de l’entrada de les sol·licituds, els escrits i les
comunicacions, amb la indicació en els assentaments del seu número, l’epígraf
expressiu de la seva naturalesa, la data d’entrada, la data i l’hora de presentació, la
persona interessada o l’òrgan administratiu remitent, la persona o l’òrgan administratiu
al qual s’adreça, així com una referència al contingut de la sol·licitud, de l’escrit o de la
comunicació que es registra. En aquests documents, s’hi ha de fer constar un segell que
digui «D’acord amb l’article 38.4.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre» amb la
impressió en color negre. Així mateix, ha de fer les tasques d’expedició de rebuts de
presentació de documents, i segellat i acarament de còpies.
c) Remetre immediatament els documents, una vegada registrats i, en qualsevol cas,
dintre dels tres dies següents als de la recepció, directament als òrgans o les entitats
destinatàries. L’esmentada remissió s’ha d’efectuar pels mitjans més adequats perquè la
recepció es faci al més aviat possible.
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2. El Consell de Mallorca es compromet a:
a) Proporcionar informació a l’Ajuntament de .................................... sobre els òrgans
que integren l’administració del Consell de Mallorca, així com de les seves entitats
vinculades o dependents, i també d’actualitzar aquesta informació periòdicament.
b) Facilitar a la ciutadania la informació adient sobre l’existència dels registres
d’entrada de l’Ajuntament de ........................ per presentar documents al Consell de
Mallorca i a les seves entitats vinculades o dependents.
c) Prestar assistència tècnica i col·laboració sobre l’organització i la informatització dels
registres de l’Ajuntament de ..................................
3. La data d’entrada en els registres de l’Ajuntament de ................................... de les
sol·licituds, els escrits o les comunicacions adreçats als òrgans de l’administració del
Consell de Mallorca o a les entitats vinculades o dependents d’aquest és vàlida a l’efecte
del compliment de terminis de les persones o les administracions interessades, i té els
mateixos efectes que si s’ha presentat en els registres d’entrada de documents del
Consell de Mallorca.
4. Aquest conveni té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses que poden sorgir
de la seva interpretació i aplicació queden subjectes als jutjats i els tribunals
contenciosos administratius de Palma.
5. Aquest conveni té una durada de dos anys des de la data de la firma, termini que és
automàticament prorrogable per altres dos anys, excepte si alguna de les parts el
denuncia expressament amb una antelació mínima d’un mes a la data de l’extinció.
També es pot extingir per l’acord mutu entre les parts, així com per la decisió unilateral
d’una d’aquestes si l’altra part incompleix greument les obligacions que ha assumit.
6. Tant la formalització del conveni com qualsevol dels supòsits de l’extinció s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
EL BATLE DE
L’AJUNTAMENT
DE

EL CONSELLER EXECUTIU
DESENVOLUPAMENT LOCAL

EL PRESIDENT
DEL CONSELL
DE MALLORCA>>

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que ho varen dur fa
un parell de sessions plenàries, i es va desestimar. Només queden dos o tres municipis
sense signar.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Administració i Personal de
data 9 de juny de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta presentada pel grup
municipal MÉS-APIB.
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10È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER MURO DE SUPORT AL
DESENVOLUPAMENT, RESPECTE I VISIBILITZACIÓ DE LA DIVERSITAT
SEXUAL I DE GÈNERE, FENT PALESA L’APROVACIÓ DE LA LLEI PER A
GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I
INTERSEXUALS I PER ERADICAR LA LGTBI FÒBIA.
El Sr. Jaume Payeras Serra, portaveu del grup municipal MÉS –APIB, dóna compte de
la següent proposta:
<<MOCIÓ DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT, RESPECTE I
VISIBILITZACIÓ DE LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE, FENT
PALESA L’APROVACIÓ DE LA LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS DE
LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER
ERADICAR LA LGTBI FÒBIA.
Tal com tots i totes sabem, als darrers anys ha crescut una major consciència i un
posicionament positiu en tots aquells aspectes que tenen a veure amb el respecte i la
inclusió dels drets de les persones que tenen, com a forma de vida, tota expressió
afectiva-sexual basada en la diversitat. Per tant, la societat ha vist créixer la seva
acceptació, la seva tolerància i el seu respecte. Així, s’han anat assimilant els diferents
posicionaments fruits també de les diverses normatives legals que han ajudat i han estat
efectives en tot l’Estat, fent-se palès un procés que significava una demanda social
fortament vinculada amb les exigències de la nostra ciutadania.
No obstant, en el marc del desenvolupament normatiu encara es fa precís continuar
avançant. Una mostra d’aquest progrés es manifesta en el Parlament de les Illes Balears
on va ser aprovada el proppassat 17 de maig, la LLEI PER A GARANTIR ELS DRETS
DE LESBIANES, GAIS, TRANS, BISEXUALS I INTERSEXUALS I PER
ERADICAR LA LGTBI FÒBIA. Així, una de les conquestes dels moviments LGTBIQ
va ser cercar en tot moment, la visibilització de totes les formes de convivència dutes a
terme des de l’àmbit de les diversitats afectives-sexuals perquè esdevinguin totalment
inclusives, a la vegada que pugui permetre amb la regulació adient, al mateix temps,
protectora de tots els marcs de les situacions amb les que els col·lectius afectats per la
proposta de llei, i puguin sostenir amb garanties efectives els drets i també les diverses
situacions de riscs.
Es necessari mencionar que la Assemblea General de la Organització Mundial de la
Salut (OMS) va ratificar l’eliminació de l’homosexualitat com a malaltia, el 17 de maig
de l’any 1990. Això va determinar una confirmació i unes garanties que han de
continuar amb la lluita per la normalització, per la visibilització de la realitat derivada
de totes les perspectives d’homosexualitat, lesbianisme i per la resta d’expressions de
les diferents vivències de totes les persones que senten com a pròpies les diverses vides
afectives-sexuals tant des del seu àmbit personal com també del social.
De la mateixa manera, cal vincular els fets anteriorment esmentats amb l’origen de la
celebració del Dia de l’Orgull que suposa recordar la història dels disturbis de Stonewall
(Nueva York, EEUU) de 1969. Aquesta commemoració es troba present en tot un seguit
d’actes que cada any, els col·lectius LGTBIQ celebren de forma pública per tal
d’afavorir la tolerància i la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals. Per tant, esdevé una data d’expressió pública de drets, de fer present i
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visible un camí de normalització i respecte que, cada cop més, eixampla el seu ventall i
cerca aprofundir en el compromís social sense cap tipus de barrera. La celebració de la
festa de l’Orgull simbolitza per un costat, un acte festiu. Al mateix temps, cerca la
implicació i fer present la força de la reivindicació dels drets de tots els col·lectius
esmentats.
Tot així, encara manca per consolidar i normalitzar en aquest camp. Les diverses
situacions discriminatòries, de tabú o d’invisibilitat i, el que és encara més greu, les pors
que sovint es troben soterrades. A més de les agressions que encara es donen a causa de
rebuig a persones i col·lectius, entre altres aspectes, ens impulsen a la necessitat i el
compromís social i institucional per reafirmar la lluita, a efectes de que pugui assolir
una íntegra tolerància, i inclussivitat, normalització que allunyi de la nostra societat, tota
manca de respecte basada en els drets i la justícia. Es evident que s’ha avançat en drets i
garanties. Es cert també, que el camí iniciat precisa encara molta més fermesa i més
compromís des de diverses altres perspectives, que ara a la CAIB, entre altres aspectes
es concreta amb la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia, recentment aprovada. BEN
AMICS essent una associació que fa més de 20 anys que està present a la nostra
comunitat, fa de la seva presència activa una acció de lluita y de suport als col·lectius
LGTBIQ instant a aquest Ajuntament a:
Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord;
· EXPRESSAR el seu compromís de suport a la lluita de les associacions LGTBIQ en
el marc de la política municipal. Una tasca inclusiva i d’íntegre respecte als drets i les
reivindicacions de les nostres associacions.
· MANIFESTAR el compromís de l’Ajuntament en el desenvolupament del que
s’exposa a la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals per eradicar la homofòbia, transfòbia i bifòbia construint un camí
d’inclusivitat i de normalització per poder rebutjar en el municipi: l’HOMOFÒBIA, la
TRANSFÒBIA i la BIFÒBIA.
· DONAR suport, i promoure, pràctiques educatives, formatives, de sensibilització
dins les àrees de l’Ajuntament i la resta d’entitats municipals.
Com a representació simbòlica, en aquesta moció es proposa que en el temps dels
dies corresponents a la celebració de l’Orgull, sigui integrada a les balconades de
l’Ajuntament la bandera que caracteritza a la comunitat LGTBIQ, expressió
pública del compromís que la corporació municipal aprova amb aquesta moció. Un
compromís que genera vincles amb les diversitats i un compromís que desperta la
inclusivitat i el respecte, tenint present les situacions de dificultats i manca de
llibertats, des del passat, fent palesa una aposta ferma i transparent amb el present
i futur vers tota la comunitat.
Ajuntament de Muro a 7 de Juny del 2016 >>
El Sr. Jaume Payeras diu que ahir era el dia de l’orgull, i que la celebració té una durada
d’uns dies.
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El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que aquesta setmana és la
setmana de l’orgull, i s’hauria de penjar la bandera al balcó de l’Ajuntament,

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Sanitat i Serveis Socials de 20
de juny de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta presentada pel grup
municipal MÉS-APIB.
MOCIONS D’URGÈNCIA
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, formula proposta de condemna
de la violència de gènere arran del darrer episodi succeït a Alcúdia.
Tots els grups municipals manifesten la seva conformitat amb la proposta.
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, presenta moció relativa a
les donacions dels plens que no es celebren: que es destini a una Associació, en la que
hi ha socis de Muro, anomenada “Equipo 25, punto 2”; que es prengui compromís
perquè es destini a aquesta Associació.
A continuació el Sr. Martí Siquier dóna compte del que és aquesta Associació, i la feina
que està duent.
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que el batle va
explicar que ja no és així el concepte.
El Sr. batle efectivament diu que es pot fer aportació però no com a ple no realitzat.
L’interventor diu que efectivament el concepte de “donacions de plens no celebrats” no
existeix. Es tracta de donacions.
Es sotmet a votació la declaració de la urgència de la moció, i s’obté el següent resultat:
Vots a favor: 6, dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB.
Vots en contra: 7, dels grups municipals CDM, PP i El PI.
Per tant, es rebutja la declaració de la urgència de la moció.
En aquest moment de la sessió es fa un recés de deu minuts.
11È.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, formula el prec d’instar
el Consell de Mallorca que arregli la carretera de Son Morell, que s’està esbaldregant i
passarà per ull. Diu que la Unió de Cavallistes de Muro ha demanat la inclusió al llistat
d’associacions del poble, que s’actualitzi el llistat i s’inclogui. Demana un espai perquè
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l’oposició pugui fer feina, així com connexió a internet via WIFI. Diu que els
retrovisors dels carrers tornen a estar descolocats.
El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, diu que demà es farà revisió
dels retrovisors dels carrers, a part de posar els rètols del col.legis.
El Sr. Jaume Payeras diu que està ple de borses negres dins racons, cada vegada n’hi ha
més. Demana que es faci una campanya forta de conscienciació, i si és necessari que es
sancioni. Demana si es podria arreglar la rampa de l’antiga escola graduada, i mirar
d’arreglar els arbres, essent una zona de gran afluència. Demana que es faci una zona
recreativa, amb pistes d’skate, al mateix lloc. Demana si es sap el recorregut de les rutes
cicloturístiques.
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que és l’antiga
carretera d’Artà a Lluc, ruta senderista.
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que és el camí vell de Sineu.
El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha a prop de vint-i-nou persones que demanen si es pot
habilitar a baix de la Residència per estacionament de vehicles.
El Sr. batle diu que es pot improvisar una zona d’aparcament, i poca cosa més.
El Sr. Jaume Payeras demana pel tema del conveni de col·laboració amb el Consell de
Mallorca per a l’execució del pont del passeig cap a l’estació del tren.
El Sr. batle diu que es va enviar l’acord tal com va passar per Comissió Informativa,
assumint la responsabilitat de les coses que estaven acabades, i demanant que les obres
s’acabin. El que no assumim és la responsabilitat d’aquelles coses que no estan
acabades: baranes i enllumenat.
El Sr. Jaume Payeras demana quin error de cadastre hi va haver al carrer Padró.
El Sr. batle diu que ho demanaran, i es contestarà al proper Ple.
El Sr. Jaume Payeras demana, referent al parc infantil, si el jardiner pot anar a podar els
arbres que entren als veïnats.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que es va afirmar en Ple que hi havia set-centes factures
en paper o en digital sense registrar. Va constar en acta. Desprès es va demanar per
escrit quantes factures hi havia, i no s’ha contestat.
El Sr. batle diu que hi ha un informe del tresorer al respecte, hi ha unes mil i algo
factures. Duim retard perquè el funcionari que registrava, el darrer mes es va dedicar a
tancar l’exercici 2015. Els funcionaris que l’havien de substituir no podien entrar fins
que no es jubilàs.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hi havia una plaça sense convocar i s’hagués pogut
convocar i ocupar abans, per a fer el trànsit.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que fa un any sencer que no ha pogut acabar els precs i
preguntes, o millor dit un pic en un any. Duim set plens a l’any 2016. Per què no feim
un ple ordinari cada mes, si en feim set en sis mesos? No interessa que hi hagi un torn
de precs i preguntes.
El Sr. batle diu que es va decidir pel Ple, i de moment no hi ha intenció de canviar-ho.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que dia 6 de maig va fer dues preguntes relatives a les
unions matrimonials de Muro, primera pregunta si es poden dur a terme en llengua
catalana.
El Sr. batle diu que el tema depèn del Jutjat.
El Sr. Jaume Payeras diu que no és cert, i es pot fer en català.
El secretari diu que els expedients matrimonials no es tramiten a l’Ajuntament. Es
tramiten al Jutjat encarregat del registre civil.
El Sr. batle diu que ha casat en castellà i en català.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que formula un prec: que l’Ajuntament insti al Jutjat si
d’ara en endavant es pot casar en qualsevol de les dues llengües oficials, i si es pot
tramitar la paperassa a l’Ajuntament de Muro, d’una parella que no està empadronada a
Muro.
El Sr. Jaume Payeras diu que són dues llengües oficials.
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si es faran aquestes dues peticions al Jutjat.
El Sr. batle diu que per la seva banda no hi ha cap problema en casar en qualsevol de les
dues llengües.
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana: posareu un placa amb l’horari del Jutjat de Pau?
El Sr. batle respon que no.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que el batle va anar a declarar a un judici relatiu a un
treballador que va posar un contenciós.
El secretari diu que la declaració va ser via informe.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que el batle en el procés contenciós del treballador que
demana productivitat afirma desconèixer-lo. Ho sabem tots i el batle afirma
desconèixer-lo. Després el batle diu que es fa un R.L.T. i no s’ha tengut en compte
perquè el 2011 i el 2015 l’empresa sempre fa la mateixa valoració.
El Sr. batle diu que la seva declaració no diu exactament això.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si ès veritat que el batle no coneixia la demanda del
del treballador relativa al complement de productivitat.
El batle demana al Sr. Miquel Àngel Tortell que llegeixi la pregunta que formula el
Jutjat.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que el jutge demana: té coneixement el batle d’aquesta
demanda de productivitat d’aquest treballador?
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que la resposta és no.
El Sr. Miquel Àngel Tortell procedeix a llegir l’informe de declaració de data 25 d’abril
de 2016:
<<¿Conoce usted la petición formulada por D. Gabriel Ferriol Bennasar al
Ayuntamiento para que se le reconozca el complemento de productividad?
Conozco la petición de reconocimiento del complemento específico, desconozco la
petición de reconocimiento del complemento de productividad.>>
El Sr. Jaume Payeras diu que el Jutge es va equivocar en la pregunta.
El Sr. batle diu que la contesta està feta per escrit i firmada.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hi ha una doble precarietat, una econòmica, policies
no en tenim, les places d’intervenció n’hem pegat una panxada, ...
El Sr. batle diu que el dia 3 d’abril es va jubilar l’administratiu d’intervenció, i quinze
dies després va entrar el seu substitut.
El Sr. Jaume Payeras diu que se’n va anar la primera setmana de febrer, perquè havia de
tenir les seves vacances. Diu que cinc o sis mesos abans l’administratiu va demanar si
se li podia posar qualcú perquè li pogués ensenyar.
El Sr. batle diu que quinze dies desprès que es jubilàs va entrar el Sr. Mario Sierra. El
darrer mes es va dedicar a altres feines al marge de registrar factures, al tancament de
l’exercici de 2015.
El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha mil i pico de factures sense registrar i és una falta de
previsió.
El Sr. Rafel Gelabert diu que fa un any que denunciam que no es convoca la Comissió
Paritària per a tractar l’assumpte de la R.L.T. Hem demanat els informes. Encara no es
du l’aprovació de la R.L.T. a aquest plenari.
El Sr. batle diu que hi ha un informe de secretaria que diu que hi ha part de la R.L.T. que
s’ha de millorar.
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El Sr. Jaume Payeras demana si no es pot exigir responsabilitat si la feina no es fa bé.
Ara tornarem a contractar una altra empresa, i li pagarem ho faci bé o ho faci malament.
El Sr. batle diu que el que val és l’informe de secretaria i d’intervenció.
El secretari diu que va emetre informe perquè ho varen sol.licitar els grups municipals
UIM i MÉS-APIB. Diu que considera que l’informe de secretaria no és preceptiu.
El Sr. Rafel Gelabert diu que fa un any i mig que ens hi pegam.
El Sr. Jaume Payeras diu que fa set anys. Hauríem de tenir un poc més d’esment damunt
les empreses que contractam.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que dia 26 de maig va arribar un informe del
Departament de Patrimoni, Cultura i Esports, i va detectar tota una sèrie de deficiències
de la biblioteca. A continuació el Sr. Miquel Àngel Tortell enumera les deficiències, i
diu que afegiria dues coses: que per pujar a la cúpula hi hauria d’haver una escala, i que
ja hem gastat, mig any després, 6.500 euros en coses que hi haurien de ser quan es va
obrir. Demana si es podria traslladar el punt d’informació juvenil, i si s’esmenaran totes
aquestes deficiències que ha presentat el tècnic del Consell de Mallorca.
El Sr. batle diu que n’hi ha moltes que estan resoltes. És difícil contractar més personal.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que és possible contractar personal si es justifica.
La Sra. Margalida M. Forteza diu que ja es va tractar el tema del punt d’informació
juvenil, i va llegir un informe. El tornarà a cercar.
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana per les multes de trànsit que es varen posar a
Capellans. Diu que hi va haver una reunió dels veïns de Capellans, i posteriorment una
reunió política. Les preocupacions dels veïns són: un dipòsit per a la pressió de l’aigua
de les casetes, el tema del clavegueram, la uralita. Demana que a les Comissions de
Capellans es convidi un representant de l’Associació de Veïns. Demana si es farà ressò
de la reunió de Capellans.
El Sr. Antoni Serra respon que sí.
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si es va fumigar el pati d’infantil i primària.
La Sra. Margalida M. Forteza respon que sí.
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana com va anar la reunió amb el Conseller d’Educació.
La Sra. Margalida M. Forteza respon que molt bé, i que passaran per escrit l’acta de la
reunió: l’acta que ens enviïn la vos farem arribar.
El Sr. Jaume Payeras diu que no s’ha fet res per arreglar les deficiències del col.legi
públic.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hi ha onze deficiències. A continuació dóna compte
de les deficiències.
El Sr. Jaume Payeras demana a la Sra. Margalida M. Forteza si li dirà totes i cada una de
les vegades que han anat a la Conselleria en les darrers vuit anys.
La Sra. Margalida M. Forteza diu que l’informe està fet, i que li passarà. A continuació
llegeix l’informe que literalment diu:
<<INFORME
Ref. informe: UTI2016020
Informe a petició de: Junta de Govern Local.
Assumpte: històric de deficiències detectades al CEIP Guillem Ballester i Cerdó.
Informe:
A continuació s'exposa, de forma cronològica les incidències, visites i reunions realitzades al
CEIP Guillem Ballester i Cerdó (GBC), en motiu de les deficiències detectades en l'edificació:
27/11/2007 - Informe jurídic de l'IBISEC sobre la propietat municipal dels centres d'educació
infantil i primària, i la seva repercussió en el seu manteniment.
08/01/2008 - La directora del CEIP comunica a Xisco Ramis un "llistat de coses que manquen o
que necessiten millorar a l'edifici nou del CEIP GBC".
16/05/2008 - Signatura de l'acta de recepció de les obres de construcció del nou CP de Muro.
En ella s'assenyala que "falta la senyalització de contra incendis, les proves de posada
en funcionament de la instal·lació de climatització, pany de minusvàlids, aïllament
solar".
18/09/2008 - La directora del CEIP exposa al cap de servei de centres educatius, Miquel
Martorell Mas, els desperfectes existents al nou centre.
09/10/2008 - La directora del CEIP comunica a l'IBISEC els desperfectes detectats els dies de
pluja a l'edifici nou del CEIP GBC.
04/11/2008 - La directora del CEIP sol·licita al batle de Muro documentació i manteniment del
nou CP GBC.
17/11/2008 - La directora del CEIP sol·licita al regidor d'educació i cultura sol·licita majors
dotacions a l'escola nova i altres.
04/12/2008 - Reunió entre IBISEC, Ajuntament de Muro, empresa constructora i l'equip
directiu del CEIP GBC.
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En ell es fa constar que, després de prendre anotacions i efectuar inspecció visual del
centre, s'acorda realitzar les reparacions oportunes per esmenar les deficiències
descrites.
--/--/-- - Informe de mancances emès per l'equip directiu del CEIP GBC.
11/02/2009 - La directora del CEIP comunica al director general de planificació i centres,
Miquel Martorell, els desperfectes haguts al centre després d'una ventada: rompuda de vidres a
dos finestrals.
01/06/2009 - El gerent de l'IBISEC comunica a la direcció del nou CEIP que s'ha signat l'ordre
de treball per a que es procedeixi a "tapar obertures de la coberta del gimnàs".
17/09/2009 - Informe de l'enginyer industrial Mateu Torelló de deficiències detectades en visita
d'inspecció.
29/01/2009 - Informe de l'enginyer industrial Mateu Torelló de deficiències detectades en visita
d'inspecció: coberta, filtracions d'aigua i mancances.
15/01/2010 - Informe de l'enginyer industrial Mateu Torelló de deficiències detectades en visita
d'inspecció.
20/04/2010 - Reunió entre l'equip directiu del CEIP i la directora general de Planificació i
Centres per exposar les deficiències existents a l'edificació.
18/06/2010 - Informe de l'enginyer industrial Mateu Torelló de deficiències detectades en visita
d'inspecció.
21/06/2010 - Recepció STEI-i denuncia les greus deficiències del CEIP GBC i la manca de
resposta per part de la Conselleria.
14/09/2011 - L'equip directiu del CEIP envia un correu electrònic a l'enginyer industrial Mateu
Torelló recordant les deficiències pendents a esmenar.
29/01/2015 - Recepció d'informe de subscrit per l'IBISEC referent a problemes filtracions
d'aigua.
Aquest informe indica que es podria tractar d'un tema de manteniment (segellat de
fissura degradat i mal segellat d'un passatubs del mur de l'aljub).
--/09/2015 - Informe de l'enginyer industrial Mateu Torelló de deficiències observades.
15/10/2015 - Informe de l'enginyer industrial Mateu Torelló en relació a la sol·licitud de reunió
amb la gerència de l'IBISEC.
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15/10/2015 - L'equip directiu del CEIP sol·licita els informes emesos pels tècnics de l'IBISEC.
L'arquitecta tècnica Maria Nadal contesta que no està autoritzada a passar còpia dels informes
per ser de caràcter intern.
23/10/2015 - Visita de l'arquitecta tècnica de l'IBISEC (Maria Nadal) per revisar les goteres
hagudes al vestuari del gimnàs.
Demana que l'ajuntament desmuntin les plaques solars perquè estan espenyades i que
que tregui les pilotes de tennis que queden travessades al desaigua del terrat.
29/10/2015 - Reunió entre l'Ajuntament de Muro i el gerent de l'IBISEC, Miquel Coll.
S'acorda realitzar una visita conjunta entre els serveis tècnics municipals i els tècnics de
l'IBISEC per fer un llistat de les deficiències existents actualment i establir compromís
per arreglar-les.
Muro, 15 d'abril de 2016
La arquitecta tècnica municipal,
Úrsula Triay Riudavets.>>

El Sr. Jaume Payeras diu que quasi sempre els de la Conselleria venien cap aquí. No heu
pres la decisió d’anar allà? Quantes vegades?
La Sra. Margalida M. Forteza diu que dues vegades a l’IBISEC, i que el Sr. Mateu
Torelló hi va contínuament.
El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha un període de quatre anys sense haver fet cap
cridada.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no ha trobat cap acta de les reunions d’educació. No
li han arribat les actes. Diu que tenim en contra la manera de gestionar les coses. Diu
que a la convocatòria de la plaça d’arquitecta tècnica de l’Ajuntament no hi havia cap
tema del PGOU de Muro.
El Sr. batle diu que a les preguntes per a la selecció de personal no hi entren els polítics.
El Tribunal estava format per arquitectes o aparelladors, i són els que trien els
formularis de preguntes.
El secretari diu que el tribunal està constituït per funcionaris de carrera o personal
laboral fix.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que a les bases no es requeria conèixer el PGOU de
Muro, i no és normal. Diu que posa en qüestió el procediment de selecció, no la persona
que ho treu.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que pel tema de l’escoleta va demanar si hi podria haver
qualque membre de l’oposició quan s’obrissin els sobres. Es va fer cas omís, ni sí ni no.
Al final va esser que no.
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El Sr. batle diu que dins l’obertura de sobres dintre de la Junta de Govern Local mai hi
ha hagut membres de l’oposició.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que és potestat del batle convidar els membres de
l’oposició.
La Sra. Margalida M. Forteza demana al secretari sobre el procediment de contractació
de la gestió del servei d’escoleta.
El secretari diu que es va fer un procediment negociat de forma correcta i transparent.
Es va optar perquè s’obrissin els sobres en sessió de Junta de Govern Local i es
perfectament correcte.
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si les aportacions fetes de veu a una comissió
informativa es poden considerar com a tals.
El secretari diu que entén que sí.
El Sr. batle demana si qualque membre de l’oposició ha vengut a qualque obertura de
sobres d’altre procediment, a la Junta de Govern.
El Sr. Jaume Payeras respon: amb vosaltres no.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que s’han de poder donar arguments a la gent. Demana
si dintre del tribunal que va valorar les ofertes hi pot haver membres aliens a la U.I.B.
amb experiència en gestió d’escoletes. Diu que va esser que no.
El Sr. batle demana si el Sr. Miquel Àngel Tortell posa en dubte l’informe de valoració
del tribunal.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que volen garanties i no se’ls donen. Diu que es fa
firmar un acord als pares relatiu al projecte educatiu del centre, sense conèixer-lo.
La Sra. Margalida M. Forteza diu que el projecte educatiu estarà a disposició dels pares.
El Sr. batle diu que no és l’Ajuntament qui ha de facilitar el projecte educatiu als pares,
són els que han guanyat el concurs.
El secretari diu que evidentment els pares han de tenir accés al projecte educatiu, perquè
són part interessada.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que referent a les imatges dels nins, hi ha pares que no
estan d’acord en que les autoritats competents en puguin fer ús.
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si s’ha canviat el patró de les festes.
El Sr. batle diu que va ser errada del programa.
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El Sr. José Juan Aguiló diu que el fi de festes són els focs artificials, i ho varen fer en
dissabte.
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si qualque any s’han fet el focs artificials en dia
diferent de Sant Joan.
El Sr. batle diu que la intenció era fer la cloenda de les festes, el darrer acte. Diu: si
l’any que ve es feis les reflexions oportunes es debatrà i s’arribarà a conclusió.
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si es pot separar el ball de línia del ball aferrat.
El Sr. José Juan Aguiló respon que sí.
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana per la suspensió de concert.
El Sr. José Juan Aguiló diu que el concert es va ajornar per motius de seguretat.
El Sr. batle diu que només es pagarà un pic.
El Sr. Jaume Payeras diu que es va suspendre amb tres hores d’antelació. És una falta de
previsió.
El Sr. Jaume Payeras diu que els darrers procediments de contractació s’han donat a fills
i familiars de Regidors. Dóna molt a pensar.
El Sr. Rafel Gelabert demana qui convida en els procediments negociats.
El secretari diu que qui convida són els polítics, en cap cas els tècnics.
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si l’escola Guillem Ballester i Cerdó estarà a punt
per l’inici de curs.
La Sra. Margalida M. Forteza diu que faran tot el possible perquè l’escola estigui a punt
dia 1 de setembre.
El Sr. Miquel Àngell Tortell demana per les obres de Santa Anna, de la sèquia que
baixen aigües fecals, si es faran enguany.
El Sr. batle respon que no ho creu.
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que si fa un any ho varen dir, com així no figuren al
pressupost i no es fan.
El Sr. batle diu que en poder-se fer es faran.
El Sr. Jaume Payeras diu com així la Sra. Margalida M. Forteza no assisteix als consells
escolars del col.legi Guillem Ballester i Cerdó, o que hi vagi qualcú. Delegau en altres.
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El Sr. Rafel Gelabert vol fer constar que el seu grup no ha pogut intervenir dintre del
punt relatiu a precs i preguntes.
El Sr. batle agraeix, en nom del Ple, el detall que ha tengut la pregonera de les festes, i li
dóna les gràcies.
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
24,00 hores del dia 30 de juny de 2016, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta
acta.
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