
ACTA NÚM. 1 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL VINT-I-TRES DE GENER DE DOS MIL DESSET

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.
Maria Perelló Cladera, regidora
José Juan Aguiló Ramis, regidor
Rafel Gelabert Boyeras, regidor
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 23 de gener de 2017, es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària.

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 8’00 hores, es declara oberta essent les 8'05 hores,  i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1R.-  APROVACIÓ  DEL  PRESSUPOST  GENERAL  I  PLANTILLA  DE  LA
CORPORACIÓ DE L'EXERCICI 2017. 

El Sr.  batle  dóna compte  dels imports  de les partides,  per capítols  d'ingressos i  per
capítols de despeses. Diu que els ingressos són molt semblants a l'any anterior.  Han
pujat els ingressos patrimonials,  pel concurs de les platges.  Les despeses també són
semblants  a  l'any  anterior.  Les  inversions  han  pujat  una  mica.  Aquestes  inversions
previstes  són:  millora  xarxa  aigua  potable,  252.000  euros;  reforma  teatre,  155.000
euros;  supressió  barreres  arquitectòniques  de  l'edifici  del  convent,  146.740  euros;
realització decentre de dia juntament amb la Conselleria, 100.000 euros; reposició de
vies  públiques,  100.000  euros;  millores  al  Poliesportiu,  80.500  euros;  renovació
enllumenat carretera de marjals, 79.700 euros; reforma plaça de toros, 42.700 euros;
millores  al  cementeri,  30.000  euros;  execucions  subsidiàries,  30.000  euros.  També
tenim les rutes cicloturístiques, i el boulevard. Així mateix es preveu acabar el catàleg
de  llocs  de  feina.  Les  dues  inversions  més  importants,  rutes  i  boulevard,  es  fan
mitjançant subvencions del Consell de Mallorca i l'ATB.

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup  municipal  UIM,  diu:  no  són  els  nostres
pressuposts. A final de setembre varem fer propostes i algunes d'elles s'han tengut en
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consideració; com l'OCA i millora instal.lació elèctrica poliesportiu que esperam acabi
executant-se, així com el sistema contraincendis. Ens alabam que contempleu aquests
80.0000 euros. S'ha incorporat la famosa R.L.T., l'empresa ja està fent feina. El parc
infantil de Sta. Catalina Tomàs, 15.000 euros, sabem que no bastaran. Vos demanam
que s'acabi el projecte i tenir un parc en condicions. Els banys de la pista d'atletisme.
Altres  propostes  no heu posat:  enllumenat  de baix consum a  Platges  de  Muro o el
passeig  de  l'estació,  que  estam  esperant  la  part  del  Consell.  Demanam  la  part  de
seguretat i embellir. No teniu una línia clara de cap allà on voleu dur el poble. Tenim un
arxiu aturat, a la residència hi ha una partida per a fer centre de dia. No acabam res, i
començam coses. No ho veim bé. Tenim coses mig aturades, si no fos pels recursos
extraordinaris de la CAIB o el Consell no faríem res. Vist que ens heu incorporat part de
les nostres propostes, i vist que l'arxiu no s'executarà, vos donarem marge de confiança i
ens abstendrem.

El Sr. batle diu que està content que el Sr. Rafel Gelabert digui que ens aprofitam de
subvencions. No pujam la pressió fiscal, aprofitam les subvencions. Tots voldríem tenir
l'arxiu acabat, o el poliesportiu en millors condicions. No entenc que diguis que s'han
acceptat part de les propostes, i després vos absteneu. Vull agrair que vareu ser l'únic
grup polític que vareu proposar.

El Sr. Rafel Gelabert diu que l'abstenció és un marge de confiança. Hem participat amb
propostes, no són els nostres pressuposts.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que cada any
diuen  que  és  un  copiar  i  aferrar  d'anys  anteriors,  enguany  entenem  que  són  més
elaborats. Nosaltres als precs i preguntes de les sessions plenàries vos posam propostes.
Tema de les multes pels cans o botellot, veim que hi ha 8.000 euros d'ingressos, a què
van destinats? Hi ha 40.000 euros de circulació, i 180.000 d'infraccions urbanístiques.
Altres multes no sabem.

El Sr. batle diu que les previsions bàsicament és tema de botellot. De les altres no se'n
ha posat cap. No és una cosa que depengui ni del ple, ni de  l'equip de govern ni de cap
regidor en qüestió. Depèn de la policia, que es pugui trobar qualque persona que cometi
una infracció.

La Sra. Margalida Portells demana per les partides de despeses d'assessorament.

El Sr. batle diu que es tracta de matèria urbanística i activitats.

La Sra. Margalida Portells demana pels 4.000  euros d'horts ecològics.

El Sr. batle diu que és una previsió de poder fer aquesta proposta que hi ha damunt
qualque programa electoral.

La Sra. Margalida Portells demana si tenim mediador cultural.

El Sr. batle diu que tenim una empresa que fa una mica la feina durant un any,  de
mediadora.
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La Sra. Margalida Portells demana per la marxeta d'estiu.

La Sra. Margalida M. Forteza diu que és el sou de les empreses que es contracten.

La Sra. Margalida Portells diu que pensaven que hi hauria continuïtat  amb l'obra de
l'arxiu. És una prioritat i s'hauria de continuar fent. El parc infantil de 15.000 euros,
també ho veniem demanant si aquí devora l'Ajuntament es pot fer un parc infantil. Com
està el tema de l'escoleta?

El Sr. batle diu que esperaran a l'any 2018.

El  Sr.  Martí  Siquier,  regidor  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  dóna  l'enhorabona  a
l'interventor  per  la  feina  feta.  Fins  ara  no  s'havia  proporcionat  tanta  informació  a
l'oposició.

El Sr. batle demana a l'interventor sobre l'enviament d'informació.

L'interventor diu que la instrucció ha estat enviar tota la informació que tenim preparada
per donar transparència, i vaig fer un pdf, i es va trametre via e-mail.

El Sr. Martí Siquier diu que les subvencions de les rutes cicloturistes i el boulevard ens
permeten una marge de maniobra. Si no hi hagués subvencions no es farien. Millorarem
energèticament, el poble serà més eficient energèticament gràcies a aquestes inversions.
No s'ha comentat el tema de 100.000 euros de reposició de vies públiques.

El Sr. batle dóna compte de les inversions previstes als diferents carrers i llocs.

El Sr. Martí Siquier diu  que hi ha una partida de 4.200 euros per a reparació d'humitats
a la biblioteca. No es demanaran responsabilitats al constructor?

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que afecta a la cúpula, no
estava dins el projecte. Han sobrevingut. Es tracta de sellar. 

El Sr. Martí Siquier diu que crida l'atenció invertir a la plaça de toros 42.000 euros. A
l'escola graduada només 24.200 euros, amb multitud d'associacions que ho utilitzen. La
plaça de toros només s'utilitza per Sant Joan.

El Sr. Batle diu que es fan toros i altres activitats. Està previst arreglar els forjats dels
“toriles” o “chiqueros”. Es facin toros o no, aquesta inversió s'hauria de fer.

El  Sr.  Martí  Siquier  diu  que  l'escola  graduada  cada  dia  té  utilitat.  Primer  s'hauria
d'arreglar  el  que  utilitza  molta  gent.  I  els  146.000  euros  de  supressió  de  barreres
arquitectòniques?

El Sr. batle diu que hi ha un projecte d'un arquitecte d'obrir una rampa i accessos per a
minusvàlids, habilitar per a gent amb mobilitat reduïda.

El Sr. Martí Siquier demana per l'adquisició de solars.
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El Sr. batle diu que es tracta d'acabar de pagar el solar aferrat al poliesportiu, i compra
del solar de la prolongació del carrer Àngels.

El Sr. Martí Siquier demana per la partida d'enllumenat públic.

El Sr. batle diu que bàsicament és manteniment, com quan es canvia una farola.

El Sr. Martí Siquier demana si s'ha quantificat l'estalvi energètic i econòmic.

El Sr. batle diu que l'estalvi en consum i potències contractades ho veurem a l'any 2017.

El Sr. Martí Siquier demana per la partida del vehicle de la policia local de 3.000 euros.
Diu que crida l'atenció el poc import.

El Sr. batle diu que són partides obertes, sigui per a la brigada sigui per a la policia, o
qualsevol altre departament.

El Sr. Martí Siquier demana a què es destinarà el vehicle elèctric.

El Sr. batle diu que es destinarà al departament d'obres.

El Sr. Martí Siquier diu que dóna les gràcies al Consell per a subvencionar una tercera
part de totes les inversions del poble. Demana per la partida de subvenció nominativa
banda jove, edició de disc, per import de 5.500 euros.

El Sr. Miquel Poquer diu que s'ha gravat un disc amb col.laboració amb la universitat,
falta  treure al  carrer.  Es pot fer  a través d'una subvenció nominativa perquè és una
associació sense ànim de lucre.

El Sr. batle diu que som dels municipis que feim més esforç amb educació, 859.884
euros destinats a educació. Hi ha subvencions en llibres, Apimas, o altres col.lectius.

La Sra. Margalida Forteza diu que hi ha partida per donar ajuda a la setmana del llibre.

El Sr. Martí Siquier diu que es fan coses noves i no s'acaben les que hi ha, com l'arxiu.
Votarem en contra.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que entenen que és
l'equip de govern qui ha de passar esborrany de pressupost. No podem aportar sense
saber el que voleu fer. Cada ple intentam incorporar coses.

El Sr. batle diu que quan varen tenir l'esborrany de pressupost ho varen enviar a tots els
grups polítics.  Es va fer comissió informativa.  Era un dels llocs on es podien posar
coses damunt la taula. S'ha tengut espai en temps i forma, ja sigui a la comissió o per e-
mail.

El Sr. Jaume Payeras diu que primer s'ha de presentar un esborrany, ho vareu presentar
dilluns passat. Diu que són 12,743 mil € de pressupost (12,223 m€ 2016) i la inversió
real  és  molt  minsa.  Ens podríem adherir  al  moviment  que pretén  iniciar  Palma  per
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demanar una modificació de la Llei Montoro? Ho deim, perquè aquest any el pressupost
desquadra un milió d'euros. Ho deim perquè la despesa computable per enguany és de
11,7 milions, 200.000€ manco que l'any passat, amb un pressupost més alt. Això és així
perquè els pressuposts estan condicionats pel Pla econòmic financer que vàrem haver de
fer per una mala gestió dels recursos públics. Elements importants a tenir en compte: 1.-
No es  pot  gastar  més  del  que  marca  cada  partida.  L'interventor  diu:  Les  quantitats
consignades  per  a  despeses  fixen,  inexorablement,  el  límit  de  les  mateixes.  Qui
contravinguin  aquesta  disposició  seran  directe  i  personalment  responsables  del
pagament,  sense  perjudici  que  les  obligacions  referides  siguin  nul.les  pel  que  fa  a
l'Ajuntament, de conformitat amb allò que disposa l'article 173.5 del 2/2004, de 5 de
març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Si
repassam  els  pressupostos  de  2015  i  2016,  veim  que  els  canvis  i  modificacions  i
incompliments pressupostaris estan molt a l'ordre del dia.
Vist  el  romanent  que  tenim,  ens  demanam com feis  comptes  incloure  romanent  de
tresoreria  dins els  pressuposts  2017.  Tampoc podran incorporar-se els  romanents  de
crèdit  incorporats  procedents  de  l'exercici  anterior,  excepte  quan  emparin  projectes
finançats amb ingressos afectats que s'hagin d'incorporar obligatòriament.
Inversions: 1,6 milions enfront dels 1,068 de 2016. D'aquests, 517.000€ són del Consell
de  Mallorca.  També  estam  contents  que  s'hagin  incrementat  fins  a  318.000€  les
aportacions  del  Govern  en  matèria  de  quotes  per  atenció  a  la  dependència  per  la
residència. I l'acord per fer un centre de dia tot aprofitant la residència (l'ajuntament
gastarà  100.000€).  Subvencions:  Caib:  fons  de  cooperació  municipal,  90.000€;
prestacions  socials  bàsiques  del  Consell,  90.000€;  318.000 conveni  residència  per  a
dependents; 265.000 ecoembes. No tenim cànon concessió aigua potable? Però en canvi
260.000€ d'indemnització a sorea? La subvenció reforma teatre: 152.000€ (el 2016 es
varen pressupostar 10.000€). La subvenció cotxe elèctric 29.900€; subvenció inversions
per a la reforma de la xarxa d'aigua potable i la xarxa elèctrica, 334.000 €. I així i tot no
hi veim la inversió necessària al carrer Santa Anna (per a la reforma de la xarxa d'aigua
potable,  269.000€;  123.000  renovació  xarxa  enllumenat  públic).  Altres  inversions:
75.000€ solars i també 69+47.000€. Com i quins són? 30.000€ per lloguer d'un parc
d'oci. On és? 

El Sr. batle diu que és a Platja de Muro, és un ingrès.

El Sr. Jaume Payeras continua dient: El minitren arrancarà? 

El Sr. batle respon que creu que sí.

El  Sr.  Jaume  Payeras  continúa:  148.000  €  reforma  Residència;  146.000€  reforma
Convent Santa Anna; 80.000€ reforma Poliesportiu. On és la reforma del carrer Santa
Anna? Gastarem els 20.000€ de parcs verds? Bastaran 100.000€ per reforma centre de
Dia?  En  què  es  gasten  48.000€  més  per  reformar  la  residència?  Com  es  farà
l'assessorament urbanístic que enguany puja a 28.000€? I la plaça d'auxiliar tècnic de
l'arxiu? 

El Sr. batle diu que pot ser en tenir la nova R.L.T. es podrà dotar per a l'ajudant d'arxiu.

El Sr. Jaume Payeras continúa: Reforma Poliesportiu 80.000€. Estam en desacord amb
el greuge que pateix cada any l'escola graduada, la reforma de la qual es depassa any
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rere  any;  Reforma Plaça  de Toros,  42.600€;  Reforma Escola Graduada,  24.200.  No
veim cap skate parc, ni cap reforma de l'escola graduada antiga, i tampoc l'arxiu. Us
aguantau  amb  subvencions  i  poca  cosa  més.  Pa  i  circ,  seria  el  resum de  la  vostra
política.  Mirau sinó: Activitats  culturals  i esportives,  un genèric que incrementau de
370.000 a 409.000€. Quant als ajuts, els universitaris són el més demandats. Ajuts a
Secundària 5.000 de 16.000€ compromesos Ajuts a famílies en risc d'exclusió 475€ de
24.000 disponibles Ajuts universitaris, en demanen 26.000€ de 15.000€ (únic cas dels
tres).

El  Sr.  batle  diu  que  les  ajudes  als  universitaris  s'han  modificat,  s'han  ajustat  a  les
necessitats reals.

El Sr. Jaume Payeras diu: conveni Pimeco no gastau cap dels 6.500€. Crida l'atenció
l'augment  constant  de  l'escola  de  música:  Classes  escola  de  música,  2015,  es
comprometen  6.500 i  en  gasten  32.700€.  El  2016,  52.000€.  Enguany,  82.000€ .  És
lamentable  que  s'hagi  deixat  caure  l'arxiu  municipal,  construcció  arxiu  municipal
360.000,00 pressupostats  el  2015 i  211.670,18  pendent  de  gastar.  Si  hi  sumam els
50.000€ de  2016...  on  es  pot  dir  que  s'han  gastat  tots  aquests  doblers?  360 +  56=
416.000; 101+57+211= 369.000 gastats. Pendents 47.000€.  S’ha consignat un total de
604.042,47 per  fer  front  al  Convenis  signats  amb Consorci  per  a  la  Millora  de  les
Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’Oferta de
l’Illa  de  Mallorca,  l'Agència  de  Turisme  de  les  Illes  Balears,  el  Consell  Insular  de
Mallorca, l'Ajuntament de Muro, i l'Associació Hotelera de Muro per la realització de
les  seguents  inversions,  mitjançant  aportació  de  capital:  4320.75100,  rutes
cicloturístiques 266.663,47;  4320.75101 boulevard 337.379,00. Començam coses i no
els acabam mai.

Vist el Dictamen de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 16 de gener
de 2017.

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor (CDM, EL PI i PP), 4 vots en contra (PSIB-
PSOE i MES-APIB) i 2 abstencions (UIM) acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Muro, per a
l’exercici  econòmic  2017,  juntament  amb  les  seves  bases  d’execució,  el  resum per
capítols del qual és el següent:

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
2017

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Cap. Denominació Import €
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1 Imposts directes 4.637.000,00
2 Imposts indirectes 214.000,00
3 Taxes i altres ingressos 3.629.390,39
4 Transferències corrents 1.982.311,12
5 Ingressos patrimonials 1.762.800,00

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 12.225.501,51
6 Alineació d’inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 517.161,84
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 517.161,84
Total 12.742.663,35

PRESSUPOST DE DESPESES
Cap. Denominació Import €

1 Despeses de personal 3.904.957,72
2 Despeses en béns corrents i serveis 6.119.897,98
3 Despeses financeres 700,00
4 Transferències corrents 409.811,32
5 Fons de contingència 0,00

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 10.435.367,02
6 Inversions reals 1.670.753,86
7 Transferències de capital 636.542,47
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 2.307.296,33
Total 12.742.663,35

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de
treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

TERCER. Exposar al públic el pressupost general per al 2017, les bases d’execució i
plantilla  de  personal  aprovats,  per  termini  de  quinze  dies,  mitjançant  anuncis  en  el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de
la presentació de reclamacions pels interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.

2N.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI DE 2015. 

Atès l’informe favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda, de dia 16 de gener de
2017, i  que durant  el  període d’exposició al  públic  no s’han formulat  objeccions  ni
observacions,  el  Ple  de  l’Ajuntament,  amb  7  vots  a  favor  (CDM,  EL  PI,  PP)  i  6
abstencions (UIM, MES-APIB i PSIB-PSOE), acorda:

7



Aprovar el Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2015.

3R.- DONAR COMPTE DE LA PRÒRROGA DEL PRESSUPOST DE 2016.

Es  dóna  compte  als  reunits  de  la  pròrroga  del  Pressupost  General,  corresponent  a
l'exercici de 2016, aprovada pel batle, mitjançant resolució registrada amb el núm. 10,
amb data 18 de gener de 2017.

El Sr. batle diu que s'ha prorrogat per a poder fer la despesa corrent, mentre no s'aprovi
definitivament el nou pressupost.

L'interventor diu que es prorroga la despesa que no és específica, fins que entri en vigor
el nou pressupost,

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda donar-se per assabentat.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
9'00 hores del dia 23 de gener de 2017, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta
acta.
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