
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2019/2
Data: 18 de març de 2019

A les 08:00 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió extraordinària, que presideix
el batle

Assisteixen:

MARTÍ FORNÉS CARBONELL, BATLE
MIQUEL PORQUER TUGORES, 1R TINENT DE BATLE
MARGALIDA M. FORTEZA BENNASAR, 2A 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

S'excusen d'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  FRANCISCO  SABATER  MULET,  i  per
l’interventor municipal, Sr. JOSE GOMEZ DE LA CRUZ .

S’inicia la sessió a les 08:00 hores.

1.1. Comptes i Hisenda
1.1.1. Aprovació Pressupost 2019 i Plantilla de Personal   

El batle diu que les inversions previstes són les que ja estan en marxa, com la construcció de l’arxiu
municipal,  l’adaptació del col·legi del Convent o l’adaptació del carrer Major. Crec que aquest
pressupost és el que pot tenir el nostre Ajuntament. Estam limitats en la despesa, per això s’ha
establert aquest ingrés, sense pujar cap impost ni cap taxa. S’ha donat torn a l’oposició a dir la seva
a través de correu electrònic, i no han estat moltes les propostes. El pressupost es duu aquí tal i com
es va dur la setmana passada a comissió informativa. 
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El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que arrel del que diu, que no hem
participat, s’ha de dir que en els anteriors plens, quan li hem demanat pels pressuposts no ens han
dit res, entenent que es prorrogaven els que teníem. I de cop i volta ens convoquen a comissió
informativa i al Ple. No ens han deixat participar. Enguany no ens han demanat la participació, hi ha
hagut la participació que vosaltres heu volgut. Pensam que hi podria haver més diàleg. Venim amb
una pròrroga.  Hi  ha altres maneres.  Són els  vostres pressuposts.  Si hi  ha poca participació de
l’oposició és per voluntat vostra. Pensam que no vos podem donar més confiança. No hi ha partida
de participació al comerç, pressuposts participatius, etc. Hi ha petites accions que se podrien fer, i
no se fan. No prestau atenció a les propostes que hem fet als plens. Pensam que els heu duit d’una
manera molt brava. No vos donarem suport als pressuposts. 

El batle diu que no heu tengut voluntat de fer propostes, tot i que vos vam convidar en els darrers
plens a què enviéssiu correus a Intervenció. Altres vegades s’han recollit propostes. Entendrem que
el vostre vot no sigui positiu. 

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que estam d’acord amb el
que diu el senyor Gelabert. És vera que no s’han fet aportacions aquests darrers dies, però amb tant
poc temps, no hem pogut. Sí que se n’han anat fent en els precs i preguntes dels plens. Posaríem una
subvenció nominativa pels joves.  L’aportació  a l’Església,  pensam que és massa.  El  solar  que
s’adquireix, quin és? 

El batle diu que el del carrer Clova, l’any passat ja se va fer un primer pagament per l’adquisició. 

La Sra. Margalida Portells diu que pensam que 1.500 euros és una partida ridícula per reformar el
parc infantil. Igual que pel mobiliari de Platja de Muro. La partida de reforma de la residència és
insignificant. A l’arxiu, amb aquesta partida, poca cosa se podrà fer. A la reforma del teatre, és
necessari canviar les butaques. No hi ha res per la reforma del poliesportiu. A esports, hi ha poca
cosa.  Creiem que s’hauria  d’invertir  més en educació,  comerç,  esports  i  infraestructures.  Hem
tengut molt poc temps per mirar els pressuposts. Votarem en contra. 

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que a l’annex d’inversions no
s’explica el que se vol fer. L’any passat se varen fer esmenes, se varen rebutjar, i no les heu plasmat
als pressuposts d’enguany. Són els pressuposts que vosaltres heu volgut per Muro, no els que pot
tenir  el  nostre  poble.  Si  no heu acabat  l’arxiu,  és perquè no heu volgut.  Són uns pressuposts
continuistes, no hi ha un pla d’inversions a 4 anys. Anau repetint les partides. Ara s’ha instal·lat el
tractament de FORM, i la partida només ha baixat un 4%, hauria de baixar molt. S’haurien de fer
bonificacions fiscals a la gent que recicla bé. Crec que heu fet unes estimacions errònies, perquè el
tractament de residus hauria de baixar molt més.

La Sra. Margalida Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que pel que fa a les partides dels
joves, no convé la subvenció nominativa,  perquè no bastaria.  Pensam que aquesta és la millor
fórmula. 

La Sra. Margalida Portells diu que la subvenció nominativa hi ha d’esser, però també n’hi pot haver
d’altres. 
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La Sra. Margalida Forteza diu que saps si l’associació està ben constituïda? No se poden donar
ajudes a associacions que no estan ben formades. 

La Sra. Margalida Portells diu que o no hi està? 

El batle diu que l’arxiu ha estat molt de temps a fer-se, i no ha estat per culpa nostra. Aquesta
partida és l’adjudicació que s’ha fet per acabar l’obra. Hi ha una partida de 112.000 euros dedicada
a parcs  i  jardins,  i  és  per  manteniment.  La  convocatòria  per  l’aprovació dels  pressuposts  s’ha
convocat en temps i forma. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que el sistema i el mètode
de l’equip de govern cap a l’oposició és irrespectuós cap a l’oposició, ens han dit irresponsables. 

El batle diu que nosaltres no hem dit "irresponsables". 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que heu posat el ple avui matí, sabent que no ens anava bé, i això és
irrespectuós. Als plens ordinaris, en els precs i preguntes,  feim aportacions. No és vera que no
haguem aportat, però vosaltres no en feis cas. Si demanam un skatepark no és per anar-hi nosaltres,
sinó perquè hi ha joves que ho volen. Estic content que hagueu acabat de pagar el camp de golf
il· legal. Heu hagut d’assumir uns 200.000 euros d’interessos, i així no heu deixat hipotecat a un
futur equip de govern. No és vera que no facem aportacions, perquè la proposta de millora de les
voreres del carrer Major, que tremol en veure què fareu, crec que Més l’ha duita 10 o 12 vegades.
Entenc la crítica de subvencions que fa el partit socialista. Donau 12.000 euros a l’Església, i aquí a
vegades el partit socialista ha demanat una demanda de subvenció de 1.000 euros per una associació
que treballa amb gent de reinserció social de centres de reclusió. No teniu 1.000 euros per una
associació que ajuda a reintegrar-se a la gent, i en tenim 12.000 per l’Església? Si és en termes
religiosos,  seria  molt  poc  caritatiu  per  la  nostra  part.  Les  partides  que se desfasen  les  seguiu
mantenint igual. (Dirigint-se al senyor Porquer) La teva, Miquel n’és un bon exemple. Si tu rebentes
els pressuposts, i gastes més de 100.000 euros, de la teva partida de promoció cultural, que en tornis
a posar 57.000, no ho entenc. Fa 3 anys que has duplicat aquesta partida. De promoció comercial,
gairebé  no  n’hi  ha.  És  com  la  transparència  d’aquest  ajuntament.  Aquest  és  un  ajuntament
excessivament opac. Com més lleis de transparència hi ha, més dificultats tenim per accedir a la
informació. No rebem les factures, hem estat mesos sense rebre actes de Junta de Govern Local, i
des de que els decrets de batlia se fan electrònicament, no hi podem accedir. L’única part positiva
dels pressuposts és que augmenten les inversions i consolidau el vostre intent de control associatiu.
El batle ja va dir que no necessitava la nostra col·laboració. Sou capaços de fer una previsió de
l’arxiu? Heu dit una veritat a mitges. El pressupost de l’arxiu està previst des del 2007. Vàreu
renunciar a empènyer les obres de l’arxiu, no vàreu voler continuar. Quan estarà acabat l’arxiu?
Quants de doblers queden? 

El batle diu que amb aquesta fase acabarà l’obra. Després se farà l’equipament. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que així com ho deis sembla
que està acabat, i encara faltarà posar l’electricitat i moltes altres coses. 



Ajuntament de Muro

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que aquesta és la segona fase. Volem més informació. Volem saber
el que se duu gastat, el que falta per gastar, i més o menys quan estarà acabat. 

El batle diu que hi ha pressupostats 612.016,32 euros d’obra en aquest exercici. Després se podrà
fer  la resta d’infraestructures,  l’equipament.  Aquesta adjudicació acaba al setembre. S’haurà de
dotar d’instal·lacions, encara no hi ha adjudicació. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que estau dient mitges veritats. Voldria saber fases, previsions i
terminis. Estam tots d’acord en què la construcció de l’arxiu és important.

El batle diu que s’han fet dues fases, i quedarà una tercera que és l’equipament. Fins que no se faci
l’adjudicació, no se pot saber el cost. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que en el projecte se diu això que vos deman. La reforma dels
carrers  Miquel  Tortell  i  de Sant Joan és un nyap,  ho destrossau.  No crec  que així  arregleu  el
problema. Estaria bé parlar amb els veïnats. 

El batle diu que se va parlar amb els veïnats, el projecte se va dur a una comissió informativa
d’obres. El projecte sempre va ser així. Necessitàvem una solució, pot ser n’hi hagi d’altres. 

El  Sr.  Miquel  Porquer,  portaveu  del  grup  municipal  El  PI,  diu  que  deis  que  són  els  nostres
pressuposts, i és vera. És un pressupost tècnic. Sempre se fan amb prudència, hi ha poc marge de
maniobra.  Les partides més grosses són per tractament i  recollida de residus,  seguretat  social i
despeses de personal. Altres despeses no tan grosses són per la planta d’osmosi i la millora de
l’enllumenat. El projecte inicial de l’arxiu eren 1,8 milions. En educació, som dels ajuntaments que
més recursos hi dedicam. A esports se donen gairebé 400.000 euros. 

La Sra. Margalida Portells diu que a les xifres que dius hi ha incloses les nòmines. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que nosaltres vos parlam de les
inversions,  no hi  heu d’incloure les nòmines.  Estic en contra del  que s’ha dit  de les ajudes a
l’associació dels joves. Si se fa així és per controlar-los, hi ha una acció teledirigida. Cada vegada
vos han de venir a demanar els doblers. 

La Sra. Margalida Forteza diu que no hi ha acció teledirigida amb els joves. Ells saben que sempre
reben suport de l’Ajuntament. Els joves no cerquen guanyar doblers, cerquen fer activitats i tenir
recolzament. Sempre hi ha hagut reunions. Denigrau als treballadors de l’Ajuntament. Alguns joves
estan molt  contents amb el  recolzament  de l’Ajuntament.  Les crítiques se poden fer de moltes
maneres, i no fa falta atacar. 

El Sr. Jaume Payeras diu que si he dit "guanyar doblers", i no ho crec, rectific. Vosaltres voleu fer
veure que només tenen el vostre suport. Si se fes d’una altra manera, podrien fer més actes, i no
dependrien de vosaltres. No és vera que escolteu les nostres crítiques i en base a elles milloreu,
perquè no escoltau mai. Ara s’inverteix en una planta d'osmosi, després de malvendre’n una?  
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El Sr. Miquel Porquer diu que la situació ha canviat. 

El Sr. Jaume Payeras diu que aniria molt millor si canviéssiu la vostra manera de fer les coses, que
és seguint la premissa de "això sempre s’ha fet així". 

El batle diu que pensar que podem teledirigir els joves, és una falta de respecte cap a ells. La planta
d’osmosi és perquè l’aigua surti més barata. 

El Ple de l'Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, PP i El PI, i sis vots en
contra dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB, acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general  de l’Ajuntament de Muro, per  a l’exercici
econòmic 2019, juntament amb les seves bases d’execució, el resum per capítols del qual és el
següent:

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
2019

PRESSUPOST D’INGRESSOS

Cap. Denominació Import €

1
Imposts directes

4.480.070,99

2
Imposts indirectes

300.000,00

3 Taxes i altres ingressos 3.610.227,46

4
Transferències corrents

1.870.684,61

5 Ingressos patrimonials 1.825.871,90

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 12.086.854,96

6
Alineació d’inversions reals

0,00

7
Transferències de capital

373.646,01
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8
Actius financers

0,00

9
Passius financers

0,00
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

373.646,01
Total 12,460,500,97

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap. Denominació Import €

1 Despeses de personal 4.255.828,09
2 Despeses en béns corrents i serveis 5.894.685,74
3 Despeses financeres 8.000,00
4 Transferències corrents 403.259,07
5 Fons de contingència 0,00

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 10.561.772,90
6 Inversions reals 1.766.612,09
7 Transferències de capital 132.115,98
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.898.728,07
Total 12.460.500,97

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 2019, 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.

1.1.2. Expedient 01/2019, de reconeixement extrajudicial de crèdit

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que votarem en contra, encara que en
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algunes factures hi estiguem d’acord. No entenc que hi hagi els sous dels professors de l’Escola
d’Adults, doblers per tapar forats dels camins, la revisió dels extintors o el Festival Sa Riba Folk,
aquestes despeses ja haurien d’estar programades. Feis uns mals pressuposts. Doblers per publicitat,
en treis molts. 

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que pensava teníem un
contracte de l’activitat dels cavallistes.

El batle diu que el contracte va vèncer, i fins que no n’hi hagi un de nou ha d’anar per extrajudicial. 

La Sra. Margalida Portells diu que i amb l’Escola de Música i l’Aula d’Adults? 

El batle diu que hi havia contractes, i han vençut. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que no has de voler fer
befa. Pot ser els joves no siguin teledirigits, però tu sí. Tenim cap previsió per deixar de dur tants
doblers a extrajudicials? Hi ha despeses que consider una falta de respecte. 

El  batle  diu que tot  no es pot  solucionar.  Se podria intentar  cobrir  la plaça de contractació,  i
minvarien els extrajudicials. 

Fets:

A la intervenció  municipal  s’ha  tingut  constància  d’una sèrie  de despeses duites  a terme amb
incorrecció del procediment a seguir. Incorreccions observades:

1. Insuficiència de crèdit.
2. Omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
3. Despeses realitzades en altres exercicis.

Fonaments jurídics:

1. Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'article 25.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i
la base 6a de les d'execució del Pressupost per a l'exercici de 2018, determinen que no podran
adquirir-se compromisos de despesa per quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en
els estats de despeses, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que
infringeixin l’expressada norma.

2. RDL 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic
3. Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de març,  pel  que s’aprova  el  text  refós  de la  Llei

Reguladora de les Hisendes Locals, Art. 176 que diu que amb càrrec als crèdits de l'estat de
despeses de cada pressupost, només es poden contraure obligacions derivades d'adquisicions,
obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l'any natural del
mateix exercici pressupostari.

4. Article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.
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Malgrat admetre la incorrecció del procediment seguit per a la realització de la despesa, per evitar
l'enriquiment injust que suposaria el no reconeixement de la corresponent obligació.

El Ple de l'Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, PP i El PI, i sis vots en
contra dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB,  d'acord amb allò que disposa l'article
60.2, del Reial Decret 500/1990, acorda reconèixer extrajudicialment els deutes que figuren per un
total de 530.297,33 €.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
09:05 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari


