
 ACTA NÚM. 3 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE
EL TRES D'ABRIL 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 3 d'abril  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:

1.-  CONVENI  DE  COL.LABORACIÓ  ENTRE  LA  CONSELLERIA  DE
TERRITORI,  ENERGIA  I  MOBILITAT,  EL CONSELL DE  MALLORCA  I
L'AJUNTAMENT  DE  MURO  PER  AL  DESENVOLUPAMENT  D'UN
PROJECTE  PILOT  PER  A  LA  IMPLANTACIÓ  DE  LA  MOBILITAT
ELÈCTRICA A LES ILLES BALEARS. 

El  Sr.  batle  diu  que  és  un  conveni  per  intentar  potenciar  l'energia  elèctrica  dins  el
municipi de Muro, fomentar la mobilitat elèctrica, baixant els imposts a aquests vehicles
i altres.

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup municipal  UIM,  diu  que  dins  la  comissió
informativa es va parlar de l'adquisició d'un vehicle elèctric.

El Sr. batle diu que també es per a comprar un cotxe, és una part de compromís. Dins el
conveni no hi és.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que el batle va dir a
la comissió informativa que el conveni era exclusivament per a l'adquisició de vehicle
elèctric.
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El Sr. batle diu que altra part era aconseguir aquest vehicle elèctric.

Vista la proposta de conveni de col.laboració que literalment diu: 

<<Conveni  de col·laboració entre  la  Conselleria  de Territori,  Energia  i  Mobilitat,  el
Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro per al desenvolupament d’un projecte pilot
per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears 
 
Parts 
 
Marc  Pons  i  Pons,  conseller  de  Territori,  Energia  i  Mobilitat,  segons  nomenament
efectuat pel Decret 6/2016, de 6 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es
disposa el nomenament de membres del Govern de les Illes Balears, i en exercici de les
atribucions establertes en els articles 11 i 80 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l’article 33
de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears. 
 
Joan Font Massot, conseller de Desenvolupament Local, segons nomenament efectuat
pel Decret 10 de juliol de 2015 del president del Consell de Mallorca i en exercici de les
atribucions  establertes  l’article  2,  lletra  d,  del  Decret  d’organització  del  Consell  de
Mallorca de 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol). 
 
El  batle  de  l’Ajuntament  de  Muro,  nomenat  per  l’acord  del  Ple  de  l’Ajuntament
corresponent,  en  sessió  celebrada  el  dia  13  de  juny  de  2015,  i  en  exercici  de  les
atribucions establertes per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.  
 
Antecedents 
 
1. L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25
de febrer, i modificat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa, en l’article
23 que els poders públics de la comunitat autònoma han de vetllar per la defensa i la
protecció de la naturalesa, del territori, del medi ambient i del paisatge. Han d’establir
polítiques de gestió, ordenació i millora de la seva qualitat harmonitzant-les amb les
transformacions que es produeixen per l’evolució social, econòmica i ambiental. 
 
2. El Consell Assessor de l’Energia de les Illes Balears, en la sessió de 18 de setembre
de 2014, va aprovar el document “Energies renovables i eficiència energètica a les Illes
Balears: estratègies i línies d’actuació”. En aquest document s’indica que l’estratègia
per  aconseguir  un  transport  mediambientalment  sostenible  és  la  generalització  del
vehicle elèctric per al transport privat per carretera i s’estableixen una sèrie d’actuacions
amb relació a la mobilitat elèctrica. 
 
3. El distintiu MELIB, juntament amb l’establert per la Direcció General de Trànsit per
a vehicles de zero emissions,  serveix per identificar els  vehicles elèctrics a les Illes
Balears,  amb la  finalitat  que els  municipis  el  reconeguin amb la  intenció d’unificar
criteris i aplicar polítiques comunes que beneficiïn els usuaris de mobilitat elèctrica en
tots els municipis per igual i, al mateix temps, tenir una marca unificada a totes les Illes.
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Cal considerar que la mobilitat no es restringeix a un sol municipi i si cada municipi
anàs per lliure, polítiques d’aquest tipus, que beneficien els usuaris, no serien possibles.
 
4. En la sessió del Consell  Assessor de l’Energia de 18 de setembre de 2014 es va
acordar  la  creació  de  la  Comissió  de  Treball  del  Vehicle  Elèctric,  i  es  va  donar
continuïtat  a  la  Mesa  del  Vehicle  Elèctric,  amb  l’objectiu  d’estudiar  i  definir  les
diferents qüestions necessàries per poder promoure un pla per a la implantació del cotxe
elèctric  dins  l’àmbit  de  les  Illes  Balears,  amb la  coordinació  dels  sectors  públics  i
privats. 
 
5. Per impulsar la implantació del vehicle elèctric a les Illes Balears és necessari que
s’adoptin una sèrie de mesures dins l’àmbit municipal que incentivin la utilització del
vehicle  elèctric,  aplicades  mitjançant  ordenances  municipals  però  coordinades  dins
l’àmbit autonòmic.  
 
6. El Consell de Mallorca ofereix sota la Direcció Insular de Cooperació Local i Caça
assistència jurídica i tècnica, a més de cooperació, als municipis de l’illa de Mallorca,
segons la normativa vigent. 
 
7. Els ajuntaments han previst a curt termini modificar les seves ordenances municipals
amb la finalitat d’adoptar una sèrie de les mesures incentivadores abans esmentades,
cosa que fa que sigui necessari establir una col·laboració amb el Govern de les Illes
Balears i el Consell Insular per a l’impuls de la mobilitat elèctrica.  
 
8. Els ajuntaments exerceixen les competències en matèria d’ordenació del trànsit de
vehicles i persones a les vies urbanes establertes per l’article 25.2 b de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
9. La revenda de l’energia elèctrica per a serveis de recàrrega energètica per a vehicles
elèctrics només la poden realitzar els gestors de càrrega del sistema, regulats en el Reial
decret 647/2011, de 9 de maig, pel qual es regula l’activitat de gestor de càrregues del
sistema per a la realització de serveis de recàrrega energètica. 
 
10. Un dels objectius del Govern de les Illes Balears és que tots els punts de recàrrega
de les administracions públiques i, en la mesura que sigui possible, del sector privat
siguin interoperables independentment del gestor de recàrrega que els operi, per la qual
cosa els sistemes de recàrrega han de permetre la interoperabilitat i s’ha de crear un
sistema que gestioni i coordini els diferents operadors.  
 
11. La Conselleria d’Economia i Competitivitat va encarregar al Col·legi de Secretaris,
Interventors  i  Tresorers  d’Administració  Local  de  les  Illes  Balears  un  estudi  del
desenvolupament de la mobilitat elèctrica dins l’àmbit municipal, en el qual es fa una
anàlisi de les implicacions de mobilitat elèctrica a les Illes Balears en l’Administració
local  i  la  definició  de  les  actuacions  i  processos  administratius  necessaris  per  fer
efectiva la participació dels ajuntaments en el projecte de mobilitat elèctrica.  
 
12. El Govern de les Illes Balears ha habilitat la pàgina web ‹http://melib.caib.es› en la
qual s’inclou una extensa informació sobre la mobilitat elèctrica a les Illes Balears. 
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13. La Conselleria  de Territori,  Energia i  Mobilitat,  a través de la  Direcció General
d’Energia  i  Canvi  Climàtic,  exerceix  les  competències  en  matèria  d’energies
tradicionals i alternatives, i de planificació i foment de l’ús de les energies renovables.  
 
Per tot això, tant la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat; el Consell de Mallorca i
l’Ajuntament de Muro estan d’acord amb el Projecte Pilot per al Desenvolupament de la
Mobilitat Elèctrica a les Illes Balears, per la qual cosa acorden la subscripció d’aquest
Conveni de col·laboració que es regeix per les següents  
 
Clàusules 
 
1.Objecte i àmbit territorial 
 
L’objecte  del  Conveni  és  definir  la  col·laboració  entre  la  Conselleria  de  Territori,
Energia i Mobilitat, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Xxxxx per dur a terme
actuacions per promoure i coordinar el desenvolupament de la mobilitat elèctrica a l’illa
de Mallorca.  
 
2. Descripció de les actuacions que s’han de desenvolupar  
a) Implantació d’un sistema de gestió centralitzat que permeti la interoperabilitat de la
xarxa  de  punts  de  recàrrega  per  a  vehicle  elèctric  de  les  administracions  signants
d’aquest Conveni (xarxa MELIB) 
És necessari crear un sistema de gestió centralitzat i interoperable de la infraestructura
pública de recàrrega per a vehicle elèctric, de forma que qualsevol usuari pugui utilitzar
qualsevol punt de recàrrega independentment del gestor de càrrega que la gestioni, en
endavant, xarxa MELIB. 
La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat ha de dur a terme la coordinació de la
xarxa MELIB a través  de  la  Direcció General  d’Energia i  Canvi  Climàtic.  S’ha de
disposar d’una plataforma d’interconnexió dels diferents punts de recàrrega (roaming) i
de la gestió de reserves de les recàrregues (en la mesura que es desenvolupi el projecte
pilot) de la xarxa MELIB. 
Per a l’accés a la xarxa interoperable l’usuari ha de tramitar davant la Conselleria de
Territori,  Energia  i  Mobilitat  l’emissió  de  la  targeta  MELIB  o  equivalent.  A mitjà
termini, s’ha de desenvolupar una aplicació informàtica dissenyada perquè s’executi en
telèfons mòbils (app) per tal de poder gestionar la utilització dels punts de recàrrega. 
Quan es faci la revenda energètica de la recàrrega, d’acord amb el que s’estableix en el
Reial decret 647/2011, ha de ser a través de gestors de càrrega del sistema, o en cas de
canvi de la normativa segons el que s’hi estableixi.  
Els gestors dels punts de recàrrega han d’atendre les instruccions, pautes i indicacions
del coordinador. 
b) Promoció de les entitats participants i la mobilitat elèctrica 
Les entitats  participants han de dur a terme tasques de divulgació i  promoció de la
mobilitat elèctrica de les Illes Balears dins la xarxa MELIB.   
S’ha de facilitar la integració dins la xarxa MELIB de la infraestructura de recàrrega de
vehicle elèctric del sector privat. S’han de regular les condicions per formar-ne part. 
c) Altres actuacions 
També es poden analitzar i desenvolupar les propostes d’actuació d’altres organismes i
de la ciutadania en general, sempre que siguin aprovades per la Comissió de Seguiment.
3. Obligacions i responsabilitats 
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3.1. L’ ajuntament signant es compromet a: 
 
a)  Participar  i  col·laborar  amb  la  Conselleria  de  Territori,  Energia  i  Mobilitat  i  el
Consell Insular de Mallorca en el desenvolupament del projecte i la xarxa MELIB. b)
Integrar, com a mínim, els punts de recàrrega municipals amb recàrrega pública a la
xarxa de punts de recàrrega MELIB següents: — Els que s’instal·lin en el seu municipi
durant la vigència d’aquest Conveni. Aquests punts han de ser interoperables amb els
punts de recàrrega MELIB.  — Els punts de recàrrega que hagin estat beneficiaris de la
convocatòria pública de subvencions per establir nous punts de recàrrega per a vehicle
elèctric destinada a l’Administració pública i entitats públiques dependents (BOIB núm.
116, d’1 d’agost de 2015).  El subministrament energètic d’aquests punts de recàrrega
als vehicles elèctrics ha de ser gratuït durant un període mínim de dos anys comptadors
des de la data de signatura d’aquest Conveni.    c) En la mesura que sigui possible,
treballar  per  tal  que  el  subministrament  energètic  dels  punts  de  recàrrega  es  faci
mitjançant  energies  renovables,  bé  via  generació  renovable  in  situ  o  adquisició
d’energia renovable mitjançant el contracte de subministrament elèctric corresponent. 
 
d) Reconèixer el distintiu autonòmic que figura a l’annex 1 d’aquest Conveni (distintiu
MELIB) com a mitjà per identificar els vehicles elèctrics, tot això, sense perjudici del
reconeixement  del  distintiu  emès  per  la  DGT.  No  obstant  això,  en  la  comissió  de
seguiment indicada en la clàusula 5 es pot decidir la conveniència o no de mantenir el
distintiu MELIB.  
 
e) Establir,  en el termini de 12 mesos, des de la signatura d’aquest Conveni, com a
mínim, les bonificacions per a vehicles elèctrics següents: 
 
— Estacionament gratuït en zona ORA per als vehicles elèctrics, en cas que n’hi hagi en
el  municipi.  —  Bonificacions  en  els  aparcaments  municipals  de  gestió  directa
municipal. — Bonificacions fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
 
f) Vetlar perquè els espais d’aparcament dotats de punts de recàrrega s’utilitzin per a la
recàrrega  del  vehicle  elèctric  d’acord  amb  els  objectius  del  projecte,  i  prendre  les
mesures dissuasives en cas d’incompliment. g) Emprendre actuacions de promoció de la
xarxa MELIB i implementar mesures de suport a la mobilitat elèctrica.  h) Coordinar les
actuacions de promoció del vehicle elèctric amb altres mesures de sostenibilitat a la
mobilitat que pugui dur a terme el municipi, com ara el foment de la intermodalitat. i)
Informar els  ciutadans del  procediment per a  la  tramitació per aconseguir  la  targeta
MELIB o equivalent.  
  
j)  Habilitar  a  la  pàgina  web  de  l’Ajuntament  un  enllaç  a  l’adreça  web
‹http://melib.caib.es› o equivalent per a la informació de la mobilitat elèctrica de les
Illes Balears. 
 
k)  En  totes  les  actuacions  relacionades  amb  aquest  projecte  i,  en  especial,  en  la
promoció i la publicitat,  les edicions o els actes públics, l’Ajuntament ha de fer una
menció expressa de la col·laboració de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat en
tot  el  material  divulgatiu  que  elabori  amb  relació  als  projectes  vinculats  a  aquest
Conveni. 
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 3.2. La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat es compromet a:  
 
a) Implantar un sistema de gestió centralitzat que permeti la interoperabilitat de la xarxa
de punts de recàrrega per a vehicle elèctric de les administracions signants d’aquest
Conveni, que ha d’estar coordinat per la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.  

b) Lliurar la targeta i distintiu MELIB o equivalents. 

c) Gestionar el funcionament de la targeta MELIB i del distintiu autonòmic del vehicle
elèctric, sense que aquest tràmit suposi cap cost per a l’Ajuntament. 
 
d)  Donar  a  l’Ajuntament  i  al  Consell  l’accés  a  la  informació  de  les  recàrregues
efectuades en els seus punts. 
 
e)  Posar  a  disposició  de  l’Ajuntament  l’estudi  del  Col·legi  Oficial  de  Secretaris,
Interventors  i  Tresorers  de  l’Administració  Local  de  les  Illes  Baleares  per  al
desenvolupament de la mobilitat de les Illes Balears dins l’àmbit municipal.   
 
f) Promoure la implicació, per a l’èxit del Pla Pilot, dels sectors amb un major nombre
representatiu  de  vehicles,  com empreses  de  lloguer  de  cotxes,  operadors  turístics  i
flotes. 

g)  Posar  a  disposició  de  l’Ajuntament  tota  la  informació  de  què  disposi  sobre  les
actuacions previstes,  per tal  que es puguin realitzar conjuntament de la manera més
òptima i eficaç. 
 
h)  Comunicar  a  l’Ajuntament  els  distintius  lliurats  amb les  dades  i  periodicitat  que
s’acordi a la Comissió de Seguiment.  
 
i)  Facilitar  informació  i  assessorament  a  l’Ajuntament  sobre  normativa  i  aspectes
tècnics i pràctics d’incidència per al desenvolupament del vehicle elèctric. 
 
j) Promocionar i realitzar tasques de divulgació, amb col·laboració de l’Ajuntament, del
vehicle elèctric i les mesures que du associades. 
 
k)  En  la  mesura  del  possible,  fomentar  electrolineres  amb  sostre  solar,  així  com
aparcaments dissuasoris i intermodals dotats de punts de recàrrega per a vehicle elèctric
alimentat totalment o parcialment amb energies renovables.   
  
3.3. El Consell de Mallorca es compromet a:  
 
a)  Participar  i  col·laborar  amb la  Conselleria  de Territori,  Energia  i  Mobilitat  en el
desenvolupament del projecte MELIB. b) Integrar els punts de recàrrega amb recàrrega
pública a la xarxa de punts de recàrrega MELIB. 
 
c) En l’àmbit de les seves competències, sempre que les disponibilitats pressupostàries
ho permetin,  pot  dur  a  terme  convocatòries  d’ajudes  per  al  foment  de  la  mobilitat
elèctrica.   
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d) Fer d’interlocutor principal entre la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic i
l’Ajuntament. 
 
e)  Facilitar  informació  i  assessorament  a  l’Ajuntament  sobre  normativa  i  aspectes
pràctics d’incidència per al desenvolupament del vehicle elèctric. 
   
f) Promocionar i realitzar tasques de divulgació, amb col·laboració de la Conselleria de
Territori, Energia i Mobilitat i de l’Ajuntament, de la mobilitat elèctrica i les mesures
que du associades. 
 
4. Adhesió voluntària dels punts recàrrega a la xarxa MELIB  
 
S’hi  poden  adherir  de  forma  voluntària  els  punts  de  recàrrega  pública  sempre  que
compleixin les condicions tècniques adequades i la metodologia que s’ha d’establir per
resolució  del  conseller  de  Territori,  Energia  i  Mobilitat  amb  informes  previs  de  la
Comissió de Seguiment. 
 
5. Coordinació, seguiment i resolució de conflictes resultants de l’aplicació del Conveni 
 
a) Per tal de facilitar la coordinació entre les parts en el seguiment d’aquest Conveni es
constitueix una Comissió de Seguiment, que està integrada pels membres següents: 
 
— El director  general  d’Energia i  Canvi  Climàtic.  — El cap del  Servei  d’Energies
Renovables,  Règim Especial  i  Gestió  Energètica.  — 2 representants  del  Consell  de
Mallorca.  — 2 representants designats per l’Ajuntament. 
 
b) Les persones designades per les tres institucions esdevenen les interlocutores vàlides
davant  l’altra  part  en tot  allò  que afecta  el  desenvolupament  del  Conveni,  s’han de
reunir tantes vegades com considerin oportú, n’han de dur a terme el seguiment i la
interpretació  i,  en  tot  cas,  han  de  proposar  i  facilitar  la  solució  de  comú acord  de
qualsevol qüestió que se susciti. Per tant, s’han d’encarregar d’assegurar l’acompliment
dels objectius d’aquest Conveni; de proposar-ne, si n’és el cas, les modificacions que
resultin necessàries en el decurs del temps, i de resoldre les diferències eventuals que es
puguin originar. 
 
c)  Les  qüestions  litigioses  que  sorgeixin  en  la  interpretació  o  l’incompliment  del
Conveni s’han de resoldre, si no es pot arribar a una solució acordada, mitjançant la
jurisdicció contenciosa administrativa, en la forma que regula la llei. 
 
d) La Comissió de Seguiment pot traslladar al grup de feina sobre la mobilitat elèctrica
del  Consell  Assessor  de  l’Energia  de  les  Illes  Balears  les  qüestions  que  consideri
oportunes tenint en compte les opinions de la societat sobre el desenvolupament de la
mobilitat elèctrica a les Illes Balears. 
 
6. Causes d’extinció 
 
Són causes d’extinció d’aquest Conveni, a més del transcurs del període de vigència i
sense perjudici de les seves pròrrogues: 
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— La impossibilitat de realitzar les actuacions objecte del Conveni.  — L’ incompliment
de les clàusules del Conveni per alguna de les parts. — El comú acord.  
 
Els  membres  de  la  Comissió  de  Seguiment  són  els  qui  poden  proposar  al  signant
d’aquest Conveni la seva resolució, amb indicació de la causa que la motiva i la forma
en què s’han de finalitzar les actuacions en curs. 
 
7. Vigència  
 
Aquest Conveni té un vigència de 4 anys des de la seva signatura, prorrogable any per
any,  tret  que  hi  hagi  denúncia  expressa  per  alguna  de  les  parts.  La  denúncia  s’ha
d’efectuar com a mínim un mes abans de la finalització del Conveni. 
 
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en tres exemplars. 
 
Palma,  xx de xxxxxx de 2017 
 
 
Per la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat              Pel Consell de Mallorca 

Per l’Ajuntament de Muro>>

Vist l'informe favorable emès per unanimitat per la Comissió d'Administració i Personal
de data 6 de març de 2017.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1r.-  Aprovar  el  Conveni  de col·laboració entre  la  Conselleria  de Territori,  Energia  i
Mobilitat, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Muro per al desenvolupament d’un
projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears.

2n.- Comunicar el present acord a la  Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, i al
Consell de Mallorca, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2.- INFORME JURÍDIC SOBRE LA VIGÈNCIA DELS CONVENIS SUBSCRITS
ENTRE L'IBASAN AMB L'AJUNTAMENT DE MURO DE 05/04/2005 I AMB
L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA DE 27/12/2005.

El  Sr.  batle  diu  que  l'informe  jurídic  defineix  quina  és  la  situació  legal,  i  a  les
conclusions diu: <<1er.- Els dos convenis subscrits entre l’IBASAN i l’Ajuntament de
Muro d'una part, de data de 5 d'abril de 2005, i un altre entre l’IBASAN i l’Ajuntament
de Santa Margalida, de data de 27 de desembre de 2005, s’han d’entendre que es troben
actualment vigents, en la mesura que no han estat objecte ni d’anul.lació ni de resolució
o revocació per les seves respectives parts signants, estant en conseqüència cada una de
les parts intervinents en cada un dels convenis, subjectes al règim de drets i obligacions
en ells estipulats . >>
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El Sr. batle diu que els convenis són vàlids, si l'Ajuntament de Muro vol dur cap acció
legal contra les altres parts ho pot fer. 

A continuació,  el Sr. Batle segueix llegint les conclusions: << 2on.- En la nostra opinió,
no són jurídicament acceptables els motius adduïts per l’Ajuntament de Santa Margalida
per a fonamentar la pretensió d’ampliació de l’EDAR de la Platja de Muro, exposats en
l’Acord del Ple de data 26 de maig de 2016, d’aprovació de l’informe tècnic de resposta
a  la  sol.licitud   d’informe  per  a  l’avaluació  d’impacte  ambiental,  efectuada  pel
Subdirector General d’Avaluació Ambiental del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi  Ambient,  sobre  el  projecte  de  la  “Nova  EDAR,  Col.lectors  i  Sistema  de
Vessament, de Can Picafort, T.M. de Santa Margalida, Mallorca”. >>

El Sr. batle diu que va venir el conseller i li férem entrega en ma, avui farem remissió
oficial perquè es reactivi el tema de la depuradora. Depèn del Govern Estatal,  no és
responsabilitat de la Conselleria. A l'any 2011 va ser declarada d'interès general. Sí és
competència  de  la  Conselleria  i  de  l'Ajuntament  de  Muro  presionar  perquè  es  tiri
endavant. Totes les administracions implicades hem de presionar.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana quin cost ha tengut
aquest informe.

El Sr. batle diu que fou adjudicat per la Junta de Govern Local.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, demana si està en mans
del Govern estatal.

El Sr. batle diu que el Govern estatal és el que ha de declarar l'interès general, i és el que
té l'expedient damunt la taula. També és el que ha d'adjudicar l'obra.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  demana  si  l'informe es  podria  trametre  al  Govern  Central,  al
Ministeri de Medi Ambient.

El Sr. batle diu que està previst dur-ho en mà al Govern Central.

El Sr. Rafel Gelabert diu que proposa una esmena, afegir que s'enviï al Ministeri.

El Sr. Jaume Payeras diu si també s'hauria d'enviar a l'Ajuntament de Santa Margalida.

El Sr. batle diu que pensa que no s'hauria d'enviar a l'Ajuntament de Santa Margalida.
Enviar-ho a la Conselleria, i que faci el que trobi la Conselleria.

Es sotmet a votació l'esmena presentada pel Sr. Rafel Gelabert: que l'informe jurídic
s'enviï al Ministeri  d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

El Ple de l'Ajuntament aprova l'esmena per unanimitat.

A continuació  es  sotmet  a  votació  l'esmena  presentada  pel  Sr.  Jaume Payeras:  que
l'informe jurídic s'enviï a l'Ajuntament de Santa Margalida.
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El Ple de l'Ajuntament, amb sis vots a favor  dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i
MÉS-APIB,  i  set  vots  en  contra  dels  grups  municipals  CDM,  PP i  El  PI,  rebutja
l'esmena.

Vist  l'informe  jurídic  sobre  la  vigència  dels  convenis  subscrits  entre  l'Ibasan  amb
l'Ajuntament  de  Muro  de  05/04/2005  i  amb  l'Ajuntament  de  Santa  Margalida  de
27/12/2005, emès pel Sr. Francesc Segura Fuster, advocat, amb data 8 de març de 2017.

Vist  l'informe favorable  emès  per  unanimitat  per  la  Comissió  Informativa  de  Medi
Ambient i Agricultura de data 27 de març de 2017.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1r.- Aprovar l'informe  jurídic sobre la vigència dels convenis subscrits entre l'Ibasan
amb l'Ajuntament de Muro de 05/04/2005 i amb l'Ajuntament de Santa Margalida de
27/12/2005, emès pel Sr. Francesc Segura Fuster, advocat, amb data 8 de març de 2017.

2n.- Trametre l'esmentat informe a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
perquè en tengui constància i als efectes oportuns.

3r.- Trametre l'esmentat informe al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
perquè en tengui constància i als efectes oportuns.

3.-  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MÉS-APIB  SOBRE  CO-GOVERN
AEROPORTUARI.

El  Sr.  Jaume Payeras,  portaveu del  grup municipal  MÉS-APIB,  dóna compte  de  la
següent proposta:

<<MOCIÓ SOBRE CO-GOVERN AEROPORTUARI.

Els aeroports de les Illes Balears són els més rendibles de tot l’Estat, i generen més
d’una  quarta  part  dels  beneficis  de  tot  l’ens  de  gestió  dels  aeroports  espanyols
AENA/Enaire, més de 200 milions d’euros només en el 2016. Una xifra molt superior a
allò que l’Estat destina al compliment del descompte de viatges per a residents, i fins i
tot superior a la inversió territorialitzada a Balears a través dels Pressuposts Generals de
l’Estat. 

En aquest marc, i quan tothom és conscient que no podem seguir  batent rècords de
turistes  sense  límit,  la  capacitat  de decisió  que  tenen les  institucions  autonòmiques,
insulars i locals és gairebé nul·la a pesar que els aeroports són una eina estratègica tant a
nivell de mobilitat, com a nivell econòmic, per a la nostra terra i els seus habitants. De
fet,  el  que  podria  significar  una  notícia  positiva,  com  és  la  rebaixa  de  les  taxes
aeroportuàries anunciada pel nou Ministre de Foment, perd tota la seva potencialitat i
utilitat  quan els  nostres representants institucionals no poden decidir  quin ha de ser
l’objectiu ni la modulació de les dites taxes, per tal de garantir  que aquesta rebaixa
garanteixi una millor mobilitat per als residents, o serveixi per equilibrar i millorar el
turisme.  Una  situació  que  empitjora  amb  el  cas  omís  d’AENA/Enaire  i  el  govern
d’Espanya als  nombrosos pronunciaments del Parlament de les Illes Balears i  altres
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institucions  d’arreu  de  la  nostra  comunitat  pel  que  fa  a  la  necessària  cogestió
aeroportuària, recollida també a l’article 32.15 del nostre Estatut. 

La darrera jugada dels actuals gestors d’AENA/Enaire ha estat anunciar una inversió
important a l’aeroport de Palma amb l’únic objectiu d’intensificar vols i passatgers i de
fer més caixa, sense tenir en compte les repercussions ni mediambientals ni socials d’un
projecte fet novament a esquenes de la ciutadania illenca i de les seves institucions. 

Per tot això, el grup municipal MÉS per Muro proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:

1- L’Ajuntament de Muro manifesta el seu rebuig més rotund a qualsevol inversió a
l’aeroport de Palma que impliqui incrementar la intensitat de vols i de passatgers i per
tant les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

2- L’Ajuntament de Muro insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a pactar amb el
Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars els termes de la rebaixa de les taxes
aeroportuàries anunciada recentment.

3-  L’Ajuntament  de  Muro  insta  el  Ministeri  de  Foment  i  AENA/Enaire  a  no  dur
endavant cap actuació important als aeroports de les Illes Balears que no compti amb el
consens de les institucions locals. 

4- L’Ajuntament de Muro insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a vetllar pels
drets dels treballadors i treballadores dels diferents serveis dels aeroports de les Illes
Balears i garantir que s’evitin situacions d’explotació i precarietat. 

5- L’Ajuntament de Muro insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire, en compliment
de l’article 32 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a avançar amb les nostres
institucions  de  manera  clara  i  decidida  cap  al  co-govern  dels  nostres  aeroports,
començant per decidir sobre la reinversió d’almenys el 50% dels beneficis generats pels
aeroports  del  nostre territori  en tot  allò  que tengui  a veure amb reduir  els  impactes
negatius tant socials com mediambientals generats per l’activitat turística.>>

El Sr. batle demana si hi ha voluntat de fer qualque modificació o s'ha de votar tal com
es presenta. Diu que si la voluntat del que ha presentat la proposta és que no s'ha de
modificar, ho respectaran. Diu que no estan d'acord amb el tercer paràgraf quan diu: “La
darrera jugada dels actuals gestors d’AENA/Enaire ...”. No estan d'acord amb el punt
primer, proposa llevar-ho. No estan d'acord amb el punt quart, on diu: “... garantir que
s’evitin situacions d’explotació i precarietat.”, proposa llevar-ho. No estan d'acord amb
el punt cinquè, on diu:  “... reduir els impactes negatius tant socials com mediambientals
generats per l’activitat turística.”, proposa llevar-ho.

El Sr. Jaume Payeras diu que accepta canviar el tercer paràgraf, on diu: “La darrera
jugada ...”, que es posi: “El darrer fet ....”. Al punt primer, accepta afegir: “ durant la
temporada alta”.

El Sr. batle diu que es podrien incrementar els vols durant el dia, i deixar de volar el
vespre, sense incrementar el número total de vols.
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El Sr. Jaume Payeras diu que no entén per què s'ha de llevar: “... garantir que s’evitin
situacions d’explotació i precarietat.” Hi ha gent que està fent feina de manera precària.

El Sr. batle diu que si es donen aquestes situacions s'hauria de denunciar a la Conselleria
de Treball. S'ha de donar per fet que s'ha de controlar.

El  Sr.  Jaume Payeras  continua  dient  que  no  entén  que  s'hagi  de  llevar,  diu  que  el
Ministeri de Foment ho ha de garantir. Al darrer punt, no parla dels impactes positius
perquè els tenim, es tracta d'intentar que no hi hagi impactes negatius.

El Sr. batle diu que no faran votar les esmenes.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que estan d'acord en el
conjunt de la moció. No estan d'acord així com està escrit el punt primer.  Ens pareix bé
el  tema  d'inversions  per  raons  de  seguretat.  No  proposam  fer  esmenens.  Ens
abstendrem.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que estan d'acord amb
la proposta sempre que es puntualitzi al punt primer: “ ...durant la temporada alta”.

Es sotmet a votació la proposta definitiva formulada pel Sr. Jaume Payeras, portaveu del
grup municipal MÉS-APIB, que literalment diu:

<<MOCIÓ SOBRE CO-GOVERN AEROPORTUARI.

Els aeroports de les Illes Balears són els més rendibles de tot l’Estat, i generen més
d’una  quarta  part  dels  beneficis  de  tot  l’ens  de  gestió  dels  aeroports  espanyols
AENA/Enaire, més de 200 milions d’euros només en el 2016. Una xifra molt superior a
allò que l’Estat destina al compliment del descompte de viatges per a residents, i fins i
tot superior a la inversió territorialitzada a Balears a través dels Pressuposts Generals de
l’Estat. 

En aquest marc, i quan tothom és conscient que no podem seguir  batent rècords de
turistes  sense  límit,  la  capacitat  de decisió  que  tenen les  institucions  autonòmiques,
insulars i locals és gairebé nul·la a pesar que els aeroports són una eina estratègica tant a
nivell de mobilitat, com a nivell econòmic, per a la nostra terra i els seus habitants. De
fet,  el  que  podria  significar  una  notícia  positiva,  com  és  la  rebaixa  de  les  taxes
aeroportuàries anunciada pel nou Ministre de Foment, perd tota la seva potencialitat i
utilitat  quan els  nostres representants institucionals no poden decidir  quin ha de ser
l’objectiu ni la modulació de les dites taxes, per tal de garantir  que aquesta rebaixa
garanteixi una millor mobilitat per als residents, o serveixi per equilibrar i millorar el
turisme.  Una  situació  que  empitjora  amb  el  cas  omís  d’AENA/Enaire  i  el  govern
d’Espanya als  nombrosos pronunciaments del Parlament de les Illes Balears i  altres
institucions  d’arreu  de  la  nostra  comunitat  pel  que  fa  a  la  necessària  cogestió
aeroportuària, recollida també a l’article 32.15 del nostre Estatut. 

El  darrer  fet  dels  actuals  gestors  d’AENA/Enaire  ha  estat  anunciar  una  inversió
important a l’aeroport de Palma amb l’únic objectiu d’intensificar vols i passatgers i de
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fer més caixa, sense tenir en compte les repercussions ni mediambientals ni socials d’un
projecte fet novament a esquenes de la ciutadania illenca i de les seves institucions. 

Per tot això, el grup municipal MÉS per Muro proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:

1- L’Ajuntament de Muro manifesta el seu rebuig més rotund a qualsevol inversió a
l’aeroport de Palma que impliqui incrementar la intensitat de vols i de passatgers i per
tant les emissions de gasos d’efecte hivernacle, durant la temporada alta. 

2- L’Ajuntament de Muro insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a pactar amb el
Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars els termes de la rebaixa de les taxes
aeroportuàries anunciada recentment.

3-  L’Ajuntament  de  Muro  insta  el  Ministeri  de  Foment  i  AENA/Enaire  a  no  dur
endavant cap actuació important als aeroports de les Illes Balears que no compti amb el
consens de les institucions locals. 

4- L’Ajuntament de Muro insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire a vetllar pels
drets dels treballadors i treballadores dels diferents serveis dels aeroports de les Illes
Balears i garantir que s’evitin situacions d’explotació i precarietat. 

5- L’Ajuntament de Muro insta el Ministeri de Foment i AENA/Enaire, en compliment
de l’article 32 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a avançar amb les nostres
institucions  de  manera  clara  i  decidida  cap  al  co-govern  dels  nostres  aeroports,
començant per decidir sobre la reinversió d’almenys el 50% dels beneficis generats pels
aeroports  del  nostre territori  en tot  allò  que tengui  a veure amb reduir  els  impactes
negatius tant socials com mediambientals generats per l’activitat turística.>>

El Ple de l'Ajuntament, amb 4 vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE i MÉS-
APIB, 3 abstencions dels grups municipals UIM i El PI, i 6 vots en contra dels grups
municipals CDM i PP, rebutja la proposta.

4.-  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MÉS-APIB  EN  DEFENSA DE  LA
LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ.

El  Sr.  Jaume Payeras,  portaveu del  grup municipal  MÉS-APIB,  dóna compte  de  la
següent proposta:

<<MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ.

En els darrers mesos s'han anat alçant veus que manifesten la seva preocupació pel
retrocés en la protecció de la llibertat d'expressió a Espanya. El 17 gener 2017 Amnistia
Internacional va presentar l'informe "UE: Las orwellianas leyes antiterroristas privan de
derechos bajo el pretexto de defenderlos", on indicava sobre Espanya que les reformes
de 2015 per ampliar la llei sobre l'enaltiment del terrorisme" han ofegat ja opinions i
comentaris legítims i va posar com a exemple el cas dels titellaires a Madrid (detinguts
per  un  espectacle  satíric  de  titelles  que  feia  referència  a  ETA i  Al  Qaida),  que  ha
qualificat  com  una  "limitació  absolutament  desproporcionada  de  la  llibertat
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d'expressió". El Relator especial de les Nacions Unides per a la llibertat d'expressió ha
alertat que amb aquesta reforma del codi penal es podria penalitzar comportaments que
fins aleshores no constituïen delictes de terrorisme". 

Aquesta aplicació del Codi penal, juntament amb una interpretació ampla a causa de
l’ambigüitat de la reforma, ja està causant alarma. El gener de 2017 el Tribunal Suprem
va condemnar a un any de presó el cantant del grup "Def con Dos" arrel d'unes piulades
que el Tribunal considera constitutives del delicte d'enaltiment del terrorisme. El febrer
de 2017 la Fiscalia ha demanat 2 anys i mig de presó, una pena d'inhabilitació absoluta
per vuit anys i mig i una mesura de llibertat vigilada per tres anys, per a una tuitare per
haver fet acudits sobre la mort de Luis Carrero Blanco, successor de Francisco Franco a
la  presidència del  Govern  en els  últims  temps de  la  Dictadura franquista  ha causat
perplexitat. 

Sembla ser la primera vegada que es pretén condemnar penalment a algú únicament i
exclusivament per fer humor satíric sobre la mort d'un governant de la dictadura i la
reacció ha estat contundent: a 23 de febrer de 2017, 261 professors i professores de dret
penal  de  les  universitats  espanyoles  han  signat  un  manifest  on  mostren  la  seva
preocupació  perquè  "a  Espanya  s'hagi  passat  a  detenir,  jutjar  com a  terroristes  i  a
empresonar (si més no provisionalment) a artistes de carrer, músics, regidors o altres
ciutadans pels seus teatrets, les seves cançons o els seus acudits. Es tracta de persones
sense cap connexió amb organitzacions terroristes, els missatges dels quals mai podrien
ser interpretats com a provocacions a la comissió de delictes sinó, a tot estirar, com
acudits  d'humor  negre  o  bromes  o  cançons  de  mal  gust.  És  simptomàtic  d'aquesta
situació que un percentatge preocupantment elevat del terrorisme que investiga a hores
d'ara  l'Audiència  Nacional  són "piulades" i  acudits.  En aquest manifest,  es qualifica
aquesta petició de fiscalia, en un context de major repressió de la llibertat d'expressió,
de desproporcionada i no conforme amb els drets humans."

El col·lectiu de professors de dret penal afirma en el seu manifest, en referència al tuit
sobre  Carrero  Blanco:  "ens  sentim alarmats  per  aquesta  perillosíssima  deriva  en  la
interpretació de les lleis, i la jutgem també profundament errada. No només tècnicament
equivocada, sinó directament incompatible amb els límits que la Constitució imposa al
poder punitiu de l'Estat. (...) Parlem aquí en tot moment de sàtires polítiques (de millor o
pitjor  gust,  però  això  és  una  cosa  irrellevant  per  al  dret  penal)  sobre  la  mort  d'un
personatge històric de la dictadura franquista. Sàtires que sota cap perspectiva raonable
contenen una amenaça terrorista per a la societat; que no constitueixen provocacions a
la violència ni al terrorisme; que no es dirigeixen al descrèdit ni al menyspreu a les
víctimes del terrorisme pel fet de ser-ho; que no contenen apologies de la subversió
violenta d'un règim democràtic; i que no comporten fustigació de cap tipus."

Per altra  banda,  la detenció de cinc persones per  la crema de fotos dels reis  en els
darrers mesos a Catalunya, que van ser portats a l'Audiència Nacional per declarar, i la
recent  condemna  a  3  anys  i  mig  al  jove  músic  mallorquí  Josep  Miquel  Arenas
"Valtonyc" per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona, tornen posar en qüestió
la tutela sobredimensionada que dispensa l’ordenament juridicopenal a la Corona, que
protegeix no tan sols qui n’és titular sinó que s’estén a un cercle amplíssim de membres
de la família reial, ascendents i descendents, bona part dels quals ni tan sols exerceixen
funcions  constitucionals.  Així,  l'article  490.3  del  Codi  penal  preveu  que  "El  que

14



calumniare o injuriare al Rey o Reina a cualquiera de sus ascendientes o descendientes,
a la Reina consorte o al  consorte de la Reina,  al  Regente o a algún miembro de la
Regencia, o al Príncipe o Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con
motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos
años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no
lo son." L'article 491 estableix una multa de quatre a 20 mesos per insults a la Corona
en casos no previstos en el precepte anterior i també contempla sanció de fins a dos anys
per utilitzar la imatge del rei per desprestigiar la institució.

És difícil mantenir actualment que la monarquia parlamentària, com a institució, o la
figura del rei, com a persona que l’encarna, puguin restar immunes a la crítica política
en  un  estat  de  dret  que  propugna  el  ‘pluralisme  polític’ i  que  reconeix  la  llibertat
ideològica com a dret fonamental.  La manifestació escrita,  oral,  cantada o "piulada"
d’una  opinió  crítica  o  dissident  per  motius  ideològics  pot  expressar-se  amb actes  i
missatges que haurien d'estar emparats pel legítim exercici de la llibertat d’expressió,
consagrat en l’art. 20.1.a) de la Constitució. Així ho va entendre el Tribunal Europeu de
Drets Humans quan va condemnar l’Estat espanyol en el denominat "cas Otegi", en què
es castigava aquest dirigent polític basc amb una pena d’un any de presó per haver-se
referit a l’anterior cap de l’Estat com a “Jefe de los torturadores”: en sentència de 15 de
març de 2011 afirmava aquest Tribunal que “és precisament quan es presenten idees que
ofenen,  xoquen  o  pertorben  l’ordre  establert  quan  la  llibertat  d’expressió  és  més
preciosa”. 

L'Estat espanyol hauria de superar aquestes censures que tipifiquen com a delictes la
crema de  banderes  (article  543  CP)  o  la  injúria  a  la  Corona des  d'un  concepte  de
sacralització de la imatge del rei i de la seva família. Aquestes actuacions, més enllà de
les  consideracions  ètiques,  morals,  polítiques o fins i  tot  artístiques  que pugui tenir
cadascú,  no  haurien  de  figurar  en  el  Codi  penal  espanyol  perquè  haurien  de  ser
considerades  com a  una  mostra  de  la  llibertat  d'expressió  contemplada  com a  dret
fonamental a la Constitució espanyola.

Per tot això, el grup municipal MÉS per Muro proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:

1.  L’Ajuntament  de  Muro  manifesta  la  seva  preocupació  per  l'extensió  del  delicte
d'enaltiment del terrorisme a actes i missatges que haurien d'estar emparats per l'exercici
de  la  llibertat  d’expressió  i  per  les  recents  condemnes  per  aquest  càrrec  que  fan
retrocedir els ciutadans i ciutadanes a Espanya en els seus drets fonamentals.

2.  L’Ajuntament  de  Muro  insta  el  Govern  espanyol  a  modificar  la  Llei  orgànica
10/1995, de 23 de novembre, del Código Penal i suprimir o bé modificar l'apartat 3 de
l'article 490 i l'article 491.

3. L'Ajuntament de Muro insta el Govern de l’Estat i les Corts espanyoles a derogar la
Llei Orgànica 4/2015, de seguretat ciutadana, coneguda com a "Llei mordassa".>>

El Sr.  Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI,  diu: una moció d'aquest
caire,  sempre  he  estat  a  favor  de  la  llibertat  d'expressió.  En  aquest  cas  m'he  de
posicionar.  A continuació  el  Sr.  Miquel  Porquer  llegeix  algunes  de  les  frases  que
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apareixen en la sentència de condemna al cantant Valtonyc: “A ver si ETA pone una
bomba y explota”, “ un pistoletazo en la frente”, etc. El Sr. Miquel Porquer diu que són
algunes de les frases que el grup municipal MÉS considera llibertat d'expressió. Això no
es pot considerar llibertat d'expressió.

El  Sr.  Miquel  A.  Tortell,  regidor  del  grup municipal  MÉS-APIB,  demana si  ho diu
Valtonyc.

El Sr. Miquel Porquer diu que són fets provats de la sentència.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana de què estam parlant.
Diu que la moció va encaminada a modificar alguns codis. Pareix que ara estam parlant
de la sentència de Valtonyc.

El Sr. Jaume Payeras diu que entenen que no és apologia del terrorisme.

La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que pel que fa a
derogar una llei, és una cosa que ens hauríem de seure i mirar punt per punt. És una llei
molt complexa.

El  Sr.  Miquel  A.  Tortell  diu  que al  Congrés  dels  Diputats  majoritàriament  estan en
contra d'aquesta llei “mordassa”, demanen la revocació d'aquesta llei. Tenim unes lleis
que el que fan es reprimir la llibertat ciutadana, com és el cas d'aquesta llei “mordassa”. 

El Sr. Jaume Payeras diu que abans de la llei “mordassa” tots aquests casos no eren
jutjats. Demanam es llevi la llei “mordassa”. És una manca de la llibertat d'expressió.
S'ha condemnat més gent ara que quan hi havia terrorisme. 

La Sra. Margalida M. Forteza diu que pot ser es podrien modificar alguns articles, però
d'aquí a demanar la seva derogació, és una llei molt extensa.

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu: crec que hauries de llegir la
sentència. Votaré en contra.

El Sr. Rafel Gelabert diu que el seu grup s'abstendrà. L'Ajuntament poc hi pot fer amb
això,  correspon  al  Congrés.  El  codi  penal  és  més  ample,  altra  cosa  és  que  la
interpretació estricte pugui ocasionar sentències desproporcionades. Pensam que no és
competència nostra.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que estan d'acord amb
la moció. La llibertat d'expressió acaba quan comença la de l'altre. La llei és un poc
excessiva.  No  penalitza  l'apologia  del  “nazisme”.  A l'any  1980  es  feien  chistes  de
Carrero Blanco i no pasava res. Al segle XXI hi ha pressió per chistes que poden ser
trets de context.

El Sr. batle diu que a la sentència hi ha una sèrie de fets provats: “deberian tener miedo”
“un  pistoletazo  en  la  frente”  ....  El  Sr.  batle  demana:  què  en  pensau  d'aquestes
expressions?
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El Sr. Martí Siquier diu que no els agrada, com tampoc els agrada el franquisme o el
faixisme. Trobam que s'ha d'equiparar.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que són expressions artístiques, podrien dur a tancar molta
gent. Estam retrocedint quaranta anys enrera. Hi ha hagut un retrocés amb la llibertat
d'expressió brutal. Hi ha cançons de grups dels anys 80 molt més contundents, grossers i
temeraris.

La Sra. Margalida M. Forteza diu: no hem parlat d'estar d'acord amb cap llei, no és el
tema que ens compet avui. És una llei molt complexe i extensa, es podrien modificar o
suprimir algunes parts.

El Sr. Jaume Payeras diu que si això no estàs dins el dret penal això no s'hagués jutjat.
Ens pot agradar més o menys, ho escoltaràs o no. Hi ha manca de llibertat d'expressió.

La  Sra.  Margalida  M.  Forteza  diu  que  estan  totalment  d'acord  amb  la  llibertat
d'expressió. La sentència ens pareix exagerada, creim amb la justícia. S'haurien d'entrar
a analitzar les premises, la moció fa referència a moltes coses que no han estat tractades.
No votarem a favor de la moció.

El Sr. Jaume Payeras diu: parlam de la llibertat d'expressió, de la llei “mordassa”. Hem
posat exemples de gent que per fer ús de la llibertat d'expressió s'en va a la pressó.

El Ple de l'Ajuntament, amb 4 vots a favor dels grups municipals PSIB-PSOE i MÉS-
APIB; 7 vots en contra dels grups municipals CDM, PP i El PI; i 2 abstencions del grup
municipal UIM; rebutja la proposta.

5.-  PROPOSTA  DEL  GRUP  MUNICIPAL   MÉS-APIB  PERQUÈ
L'AJUNTAMENT DE  MURO  INICIÏ  L'ELABORACIÓ  D'UN  REGLAMENT
ORGÀNIC DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

El Sr. Miquel A. Tortell, en representació del grup municipal MÉS per MURO, dóna
compte de la següent proposta:

<<  Expòs:  El  grup  MÉS  per  MURO,  a  l'empara  de  les  competències  i  potestats
d'autoorganització  reconegudes  als  ajuntaments  per  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i la seva normativa complementària.

Sol.licit:  Moció  perquè  l'Ajuntament  de  Muro  iniciï  l'elaboració  d'un  Reglament
Orgànic de Participació Ciutadana, amb la finalitat de fomentar la participació de les
veïnades i veïnats del poble i de les seves associacions i col.lectius, per tal que puguin
exercir el dret de participar en totes aquelles decisions que les afectin, atès que és un
dret de la ciutadania intervenir en les decisions del poder local, de forma individual o
col.lectiva, a més de ser un deure del govern municpal de garantir aquest dret. >> 
 
El Sr.  Miquel A. Tortell,  regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu: a vegades no
voleu parlar de coses perquè no ha passat per comissió informativa, i això ve a Ple sense
haver passat per comissió informativa.
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El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup municipal  UIM,  diu:  podem estar  amb el
reglament de participació ciutadana. S'ha de dir que hi ha un reglament aprovat a l'any
2005, hi ha un registre d'entitats, i fins i tot inclou el defensor del ciutadà.

El Sr. batle diu que està fet i aprovat el 26 de març de 2005, i és vigent. Es pot modificar
si s'hagués de modificar. Es va parlar a una reunió de batles d'una eina per a fer feina en
aquest sentit i que no ens costaria res. Creim que no fa falta perquè n 'hi ha un de fet.

El Sr.  Miquel A. Tortell diu que o bé teniu dificultats, o bé no sabeu com funciona
aquest reglament.

El Sr. Batle diu: el qui no sap com funciona ets tú.

El Sr. Rafel Gelabert diu: que s'ha de desenvolupar em pareix perfecte, però n'hi ha un
de fet. 

El Sr. Miquel A. Tortell diu que canvia la paraula “iniciï” per l'expressió: “desenvolupi i
apliqui”.

El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha una Comissió de Participació Ciutadana, que s'activi
el grup de feina dintre de la Comissió. Proposa que s'inclogui un segon punt: “Que
s'activi el Reglament a través de la Comissió Informativa de Participació Ciutadana”.

El Sr. Miquel A. Tortell formula la proposta definitiva:

<<Moció perquè l'Ajuntament de Muro:

1.-  Apliqui  i  desenvolupi  el  Reglament  Orgànic  de  Participació  Ciutadana,  amb  la
finalitat de fomentar la participació de les veïnades i veïnats del poble i de les seves
associacions  i  col.lectius,  per  tal  que  puguin  exercir  el  dret  de  participar  en  totes
aquelles decisions que les afectin, atès que és un dret de la ciutadania intervewnir en les
decisions del poder local, de forma individual o col.lectiva, a més de ser un deure del
govern municpal de garantir aquest dret.

2.-  Que  s'activi  el  Reglament  a  través  de  la  Comissió  Informativa  de  Participació
Ciutadana>>.

El Ple de l'Ajuntament aprova la proposta per unanimitat.

6.-  PROPOSTA  QUE  PRESENTA  EL  PI-PROPOSTA  PER  LES  ILLES
BALEARS PER AL MANTENIMENT DE LA PARCEL.LA MÍNIMA DE 14.000
M2 DE SÒL RÚSTIC.

En  aquest  moment  de  la  sessió,  essent  les  9:20  hores,  es  duu  a  terme  un  recés,
reprenent-se la sessió a les 9:30 hores.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, dóna compte de la següent
proposta:
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<<MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS PER AL
MANTENIMENT DE LA PARCEL.LA MÍNIMA DE 14.000 M2 DE SÒL RÚSTIC.

Antecedents

El Ple del Consell de Mallorca aprovà el 12 de gener per unanimitat una moció d'El Pi
per la que es comprometia a no augmentar la superfície mínima per a la construcció de
noves edificacions destinades a habitatges o el cani d'ús de les ja existents a la propera
modificació del Pla Territorial de Mallorca.

Posteriorment,  la  comissió  de  Medi  Ambient  del  Parlament  de  les  Illes  Balears  va
aprovar el mes de març una iniciativa del grup parlamentari El Pi en el mateix sentit, per
no impulsar cap iniciativa legal que suposi un canvi en la superfície mínima general
exigible per autoritzar una habitage en sòl rústic.

Actualment  per  a  l'autorització  d'un habitage  unifamiliar  aïllat  a  sòl  rústic  comú és
necessari  comptar  amb  una  superfície  superior  o  igual  a  14.000  metres  quadrats.
Aquesta  regulació  té  un  caràcter  de  mínims  i,  per  això,  a  la  diversa  normativa,
instruments d'ordenació territorial i plans urbanístics han definit categories de sòl rústic
on aquest ús no és autoritzable (ANEI), o categories on la superfície mínima exigible és
més gran.

Això, juntament amb una restricció de la possibilitat de l'ús d'habitatge en parcel.les
segregades a partir de les dates assenyalades al respectiu Pla Territorial, ha creat una
regulació  que  s'ha  anat  consolidant  al  llarg  dels  temps  i  que  ha  estat  assumida
satisfactòriament per una immensa majoria dels operadors jurídics.

Considerant positiu acabar amb les incerteses que pugui haver en relació a futurs canvis
normatius i havent manifestat el Govern no té cap intenció de canviar aquesta superfície
mínima, El Pi veu amb preocupació l'anunci d'un possible incompliment que recullen
distints mitjans de comunicació.

Les declaracions de la consellera insular de Territori, Mercedes Garrido, tornen a obrir
la possibilitat d'incrementar la superfície mínima de construcció en sòl rústic a més dels
14.000 metres quadrats actuals, fet que segons El Pi està provocant un allau de noves
sol.licituds de llicències davant de possibles canvis a la normativa, demostrant així que
els mallorquins no se fien dels actuals responsables de la institució. Essent necessari
donar estabilitat i seguretat jurídica.

Per això demanam al Ple de la Corporació l'adopció del següent:

ACORD
El plenari de l'Ajuntament de Muro insta al Parlament de les Illes Balears, al Govern de
les Illes Balears i al Consell Insular a mantenir la superfície mínima de parcel.la a sòl
rústic comú establerta en 14.000 metres quadrats.>>

La Sra.  Margalida Portells,  portaveu del  grup municipal  PSIB-PSOE, diu que estan
d'acord amb la superfície mínima. Demana si es pot llevar el nom Mercedes Garrido, i
tot el paràgraf.
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El Sr. Miquel Porquer diu que està d'acord, i que el paràgraf dirà: “Per donar estabilitat i
seguretat jurídica.”

El Sr.  Jaume Payeras,  portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que pensen que
Muro és un poble que té  sòl  rústic  d'una manera concreta.  Augmentar  la  superfície
mínima faria que anàs malament, i provocaria la possible venta de patrimoni. Votaran a
favor de la proposta.

El Sr. Miquel Porquer Tugores formula la proposta definitiva, que es sotmet a votació:

<<MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS PER AL
MANTENIMENT DE LA PARCEL.LA MÍNIMA DE 14.000 M2 DE SÒL RÚSTIC.

Antecedents

El Ple del Consell de Mallorca aprovà el 12 de gener per unanimitat una moció d'El Pi
per la que es comprometia a no augmentar la superfície mínima per a la construcció de
noves edificacions destinades a habitatges o el cani d'ús de les ja existents a la propera
modificació del Pla Territorial de Mallorca.

Posteriorment,  la  comissió  de  Medi  Ambient  del  Parlament  de  les  Illes  Balears  va
aprovar el mes de març una iniciativa del grup parlamentari El Pi en el mateix sentit, per
no impulsar cap iniciativa legal que suposi un canvi en la superfície mínima general
exigible per autoritzar una habitage en sòl rústic.

Actualment  per  a  l'autorització  d'un habitage  unifamiliar  aïllat  a  sòl  rústic  comú és
necessari  comptar  amb  una  superfície  superior  o  igual  a  14.000  metres  quadrats.
Aquesta  regulació  té  un  caràcter  de  mínims  i,  per  això,  a  la  diversa  normativa,
instruments d'ordenació territorial i plans urbanístics han definit categories de sòl rústic
on aquest ús no és autoritzable (ANEI), o categories on la superfície mínima exigible és
més gran.

Això, juntament amb una restricció de la possibilitat de l'ús d'habitatge en parcel.les
segregades a partir de les dates assenyalades al respectiu Pla Territorial, ha creat una
regulació  que  s'ha  anat  consolidant  al  llarg  dels  temps  i  que  ha  estat  assumida
satisfactòriament per una immensa majoria dels operadors jurídics.

Considerant positiu acabar amb les incerteses que pugui haver en relació a futurs canvis
normatius i havent manifestat el Govern no té cap intenció de canviar aquesta superfície
mínima, El Pi veu amb preocupació l'anunci d'un possible incompliment que recullen
distints mitjans de comunicació.

Per donar estabilitat i seguretat jurídica.

Per això demanam al Ple de la Corporació l'adopció del següent:

ACORD
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El plenari de l'Ajuntament de Muro insta al Parlament de les Illes Balears, al Govern de
les Illes Balears i al Consell Insular a mantenir la superfície mínima de parcel.la a sòl
rústic comú establerta en 14.000 metres quadrats.>>

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta. 

7.- AL.LEGACIONS A L'AVANTPROJECTE DE LA LLEI D'URBANISME DE
LES ILLES BALEARS.

El Sr. batle diu que el divendres passat els grups varen rebre un esborrany. Varem dir
que  fins  divendres  es  podien  fer  al.legacions.  Farem  feina  amb  la  proposta  de  la
comissió.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que al punt primer
hauria de dir:  “amb el màxim consens possible dels grups polítics”.

El Sr. batle diu que està d'acord. 

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, demana si es pot votar
punt per punt. Hi ha punts que hi estan d'acord.

El Sr. batle diu que només s'enviaran unes al.legacions, no unes al.legacions proposades
per cada partit.

El  Sr.  batle  llegeix  el  segon  punt,  i  els  grups  manifesten  la  seva  conformitat.  A
continuació llegeix el tercer punt.

El Sr. Jaume Payeras diu que no estan d'acord amb el tercer punt. Proposa que digui:
“Establir  altres mesures a part  de la divisió entre plans generals  i  plans d'ordenació
detallada que suposin simplificació del procediment per poblacions inferiors a 10.000
habitants.”

El Sr. batle diu que és una minva de l'autogestió dels ajuntaments. Els ajuntaments petits
depenem d'un altre estament. Diu que no està d'acord amb la proposta del Sr. Jaume
Payeras.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que creu que ho han de
gestionar els ajuntaments, creu que és una invasió de competències.

El  Sr.  Jaume Payeras  diu  que  no estan  d'acord  amb el  quart  punt.  La  viabilitat  ho
determinarà l'estudi de viabilitat, un 5% de cessió d'aprofitament ja és prou baix.

El Sr. batle llegeix els punts cinc, sis i set. 

Els grups polítics manifesten la seva conformitat.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que no estan
d'acord  amb  el  punt  vuitè,  entenent  que  pel  que  fa  a  la  disciplina  urbanística,  els
membres del Ple d'ajuntaments petits es coneixen entre ells.
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El Sr. batle diu que avui per avui l'Ajuntament dóna llicències dins ARIP i dins ANEI, i
no  vol  dir  que  es  botin  les  normes.  Haurà  de  passar  per  una  tramitació  molt  més
engorrosa. Es minven les competències municipals, i creu que no s'han de perdre.

El Sr. Jaume Payeras diu que estam parlant de disciplina urbanística, no parlam de la
tramitació de llicències.  

El Sr. batle diu que creu que no han de perdre aquesta competència.

El Sr. Jaume Payeras demana si tenim aquesta competència.

El Sr. batle diu que ara tenim la competència per a tramitar un expedient d'infracció
urbanística dins un ANEI.

El Sr.  Jaume Payeras demana a partir  de quina quantitat  un expedient de disciplina
urbanística s'en va al Consell, en aquests moments. Diu que no estan d'acord amb el
punt vuitè.

El Sr. batle diu que el punt novè és el punt que més ens afecta a Muro, que ha tramitat i
resolts molts expedients d'infracció urbanística. Si tiràs endavant molta gent es podria
veure perjudicada.

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que no els hem
resolts tots. Hi ha dues sentències contra dos batles de Muro per expedients d'infracció
urbanística, un és del teu partit, i altra del partit d'en Blai, que els varen comdemnar i
inhabilitar. L'Ajuntament de Muro sí que ha estat exemplar en gran part.  Dos batles
tenen sentències judicials fermes per qüestions urbanístiques, un dels quals és el teu
“jefe”.

El  Sr.  Jaume Payeras  proposa  afegir  que  la  llei  també prevegi  mesures  per  aquells
ajuntaments  que  no  han  aplicat  la  disciplina  urbanística,  i  que  sí  l'haurien  d'haver
aplicada.

El Sr. batle diu que passarà a votació la proposta íntegra, com està formulada.

La Sra. Margalida Portells diu que estan d'acord amb la proposta, excepte el punt vuitè.
La disciplina urbanística per part del Consell pensam que és el més lògic, per evitar
suspicàcies de si obrim o no expedients a segons quins veïnats del poble.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que han oferit la possibilitat de votar un per un. Votarem en
contra  la  proposta  perquè  el  batle  no  accepta  arribar  a  un  consens,  amb el  màxim
nombre de punts. Amb sis dels nou punts hi  estam d'acord.  Crec que no cerques el
consens, hi ha coses que no podem admetre.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Obres de data 29
de març de 2017. 
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Atès que mitjançant la resolució de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat de 2
de març de 2017 (publicada en el  BOIB de data 9 de març de 2017) s'ha obert  un
període d'informació pública fins al dia 10 d'abril de 2017, termini dintre del que es
poden presentar al.legacions dirigides a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
(Direcció General d'Ordenació del Territori).

El Sr. batle formula la proposta d'al.legacions a l'avantprojecte de la llei d'urbanisme de
les Illes Balears:

<<AL·LEGACIONS A L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'URBANISME DE LES ILLES 
BALEARS

1. Es proposa que la Llei s'aprovi amb el màxim consens possible dels grups polítics
per tal d'acordar la seva permanència durant un període mínim de, al manco, 15
anys a fi de garantir racionalitat i eficàcia tant en els processos de redacció del
planejament com en els de desenvolupament del planejament, d'acord amb unes
pautes bàsiques en les quals imperi l'estabilitat normativa i garanteixi la seguretat
jurídica dels ciutadans. 

2. Simplificar de forma rotunda la tramitació de l'aprovació dels plans generals i dels
plans d'ordenació detallada a fi de garantir que el termini per a la seva tramitació
sigui de forma efectiva de 3 anys o menys. 

3. La divisió entre els plans generals i els plans d'ordenació detallada no suposa una
millora efectiva per als municipis amb una població inferior a 10.000 habitants, es
proposa  que  es  simplifiqui  el  procediment  d'aprovació  dels  plans  d'ordenació
detallada per aquests municipis o bé que la Llei permeti que els municipis petits
puguin aprovar definitivament algunes modificacions. 

4. En  referència  a  l'article  29  de  l'Avantprojecte  sobre  deures  de  les  persones
propietàries de sòl urbà, a l'apartat 3.d) que disposa la cessió de sòl lucratiu lliure
de  càrregues  d'urbanització  amb  la  proporció  d'entre  un  5  %  i  un  20  %  de
l'aprofitament  urbanístic  d'actuacions  de  renovació  urbana  o  de  dotacions,  es
proposa que es pugui reduir aquest percentatge en casos en que es reuneixin una
sèrie  de  circumstàncies:  dimensions  reduïdes  de  l'àmbit  d'actuació  i  baix
aprofitament  urbanístic,  ja  que  en  aquests  casos,  les  cessions  poden
comprometre'n la viabilitat. 

5. S'hauria d'estudiar la possibilitat de que la Llei d'Urbanisme establís i regulés els
mitjans -humans i  tècnics- que han de formar els serveis tècnics municipals en
funció de la població "de fet"  de cada municipi  per tal  de poder escometre les
seves competències correctament. 
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6. En relació a l'article 148 que disposa els actes subjectes a comunicació prèvia, el
primer  apartat  hauria  d'incloure  "les  obres  de  tècnica  senzilla  i  escassa entitat
constructiva i  econòmica",  tal com indicava la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de
disciplina  urbanística,  indicant,  fins  i  tot,  un  pressupost  màxim  per  tal  d'evitar
diferències interpretatives d'aquest concepte entre els municipis.  

7. Es proposa que la Llei reculli el que disposa el segon paràgraf de l'article 389.1.a)
del Reglament de desplegament de la Llei 2/2014, de  25 de març, d'ordenació i ús
del sòl (LOUS), per a l'illa de Mallorca, per tal de garantir que es puguin realitzar
actes subjectes a comunicació prèvia en béns d'interès cultural o béns catalogats
d'acord amb la legislació sectorial de patrimoni històric de les Illes Balears, sempre
que, amb la presentació de la comunicació prèvia, s'aporti l'autorització que exigeix
la legislació esmentada. 

8. L'article 165.3 de l'Avantprojecte disposa que els consells insulars ostenten totes
les competències en matèria de disciplina urbanística en el sòl rústic protegit dels
apartats a (AANP), b (ANEI), c (ARIP) i e1 (APT costanera) de l’article 19.1 de la
Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i
de mesures tributàries.  Això suposa una pèrdua important  de les competències
municipals en matèria de disciplina urbanística, per la qual cosa es proposa no
modificar aquest aspecte. 

9. L'article 163 de l'Avantprojecte disposa quines són les persones responsables de
les infraccions urbanístiques i, a l'apartat 3, indica que incorren en responsabilitat
administrativa urbanística les autoritats i  càrrecs públics  que, amb dol,  culpa o
negligència greu, no executin les ordres de restabliment ja dictades i fermes de
forma massiva i continuada, entre d'altres. 

Respecte a aquest punt (163.3.d)) creiem que l'Avantprojecte pretén castigar els
ajuntaments  que  han  actuat  en  matèria  de  disciplina  urbanística  i  que,  en
conseqüència, han dictat les ordres de restabliment, mentre que els ajuntaments
que no han aplicat disciplina urbanística, és a dir, que no han tramitat expedients
de protecció de la legalitat urbanística en surten beneficiats.

Es proposa que la imposició de multes coercitives per incompliment de les ordres
de restabliment de la realitat física a l'estat anterior i  la obligació a executar-les
subsidiàriament  no  tingui  caràcter  retroactiu  respecte  els  expedients  d'infracció
anteriors a l'entrada en vigor de la LOUS. Ja que l'Avantprojecte preveu que es pot
fer  en  qualsevol  moment,  un  cop  transcorregut  el  termini  que  assenyalés  la
resolució del procediment de restabliment.>>
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El Ple de l'Ajuntament, amb nou vots a favor dels grups municipals CDM, PP, El PI i
UIM; dos vots en contra del grup municipal MÉS-APIB, i dues abstencions del grup
municipal PSIB-PSOE, aprova la proposta.

8.- PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana com està el
tema del Basquet Muro.

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que de moment acabarà la
temporada, no tenim constància del que ha sortit en premsa.

La Sra. Margalida Portells demana per la mediació cultural, si ho gestiona una empresa.

La Sra. Damiana Ramis,  regidora del grup municipal CDM, diu que ho gestiona una
empresa, dos dies a la setmana, deu hores.

La Sra. Margalida Portells demana per les obres del teatre municipal.

El Sr. Batle diu que està a punt de fer-se l'acta de replanteig, que segurament serà aquesta
setmana.

La Sra. Margalida Portells demana pel robatori al centre educatiu, si es sap qui ha estat.

La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que demanaran
informe a la Policia. No es poden donar noms.

La Sra. Margalida Portells demana pels focos del camp de futbol, diu que hi ha queixes
que fan massa llum.

El Sr. Antoni Serra diu que quan és partit oficial, s'encenen quatre fases. Als entrenaments
s'encén la meitat. Es va fer un estudi per a canviar-ho a led, és molt costós.

La Sra. Margalida Portells demana si hi ha hagut una plaga de cucaratxes a la zona del
poble nou. 

La Sra. Margalida Portells demana per les pintades de peus al centre de salut.

El  Sr.  batle  diu  que es  va  recomanar  a  la  inauguració  pintar  les  potades.  S'ha donat
informació a les xarxes socials.

La Sra. Margalida Portells demana si es fa comptes posar qualque panell explicatiu.

La Sra. Damiana Ramis respon que sí, que s'han de fer posar uns panells.

El  Sr.  Martí  Siquier,  regidor  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  demana  pel  tema  de
l'administració electrònica, si l'Ajuntament ha fet qualque cosa.
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El Sr. batle diu que per implantar-ho hem de tenir els elements que toca. Amb els efectius
que tenim ara no ho podem fer. Està previst una plaça d'informàtic.

El  Sr.  Martí  Siquier  demana com afecta  als  treballadors  el  registre  manual,  i  qui  ho
controlarà.

El Sr. batle diu que cada departament ha de ser controlat pel seu cap.

El  Sr.  Martí  Siquier  diu  que  es  carregarà  de  feina  als  treballadors.  Es  pot  utilitzar
l'empremta digital?

El Sr. batle diu que ja ho varen provar, ho varen espenyar.

El  Sr.  Martí  Siquier  diu  que el  sistema actual  és  sistema antiquat  i  poc eficient  pels
treballadors. Quantes hores setmanals treballen els funcionaris?

El Sr. batle diu que treballen de les 8 a les 15 hores, menys mitja hora.

El Sr. Martí Siquier demana per l'adhesió a la Central de Contractació de la FEMP.

El Sr. batle diu que ens hem adherit a la Central de Contractació de la FEMP.  La intenció
és utilitzar la Central pels contractes que ens puguin anar bé, com el subministrament
d'energia elèctrica, que pugui ser favorable i per no haver de fer un contracte engorrós i
llarg.

El Sr. Martí Siquier demana pel tancament del solar de les comunes de Can Fiol, si hi ha
d'haver un mínim de paret.

El secretari diu que ho desconeix. Creu que el pla general estableix qualque cosa.

El Sr. Martí Siquier demana si s'ha posat qualque multa pel tema de les merdes de cans.

El Sr. batle respon que no.

El Sr. Martí Siquier diu que es podria aprofitar la fira per a conscienciar a la gent. A la zona
de la Plaça de Toros hi ha molta brutícia.

El Sr. Martí Siquier demana de qui és la competència de neteja de les platges.

El secretari diu que la competència de neteja de platges és dels ajuntaments.

El Sr. Martí Siquier demana per què es va sol.licitar a la Conselleria la neteja de la platja.

El Sr. batle diu que ho va acordar la Junta de Govern. Altres vegades ho han fet, quan la
brutícia no és normal. Els qui han provocat això qualque vegada han donat una mà i han
ajudat a retirar aquests elements. Aquest pic ho hem hagut de pagar nosaltres. 

El Sr. Jaume Payeras diu que no és veritat que ho denegassin. La Conselleria es va oferir a
venir a fer net, a unes zones que li pertanyien, i tú li vares dir: o tot o res.
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El Sr. batle diu que no és veritat.

El Sr. batle dóna compte de la petició de dia 1 de febrer, es va fer en base a una petició que
s'havia fet la darrera vegada. Diu que la Directora d'Espais Naturals d'aquell moment, a
l'any 2008, ho va acceptar.

En aquest moment compareix el Sr. Jaume Ramón, Tècnic de Medi Ambient, a petició del
Sr. batle.

El Sr. Jaume Ramón diu que es va fer la sol.licitud a la Conselleria de Medi Ambient i a la
Delegació del Govern.  Varen dir que no es podia netejar perquè era una platja urbana, i tan
sols varen oferir neteja de la Platja des Comú.

El Sr. batle dóna compte de les diferents cridades telefòniques realitzades a la Conselleria
de Medi Ambient, llegint un escrit de la funcionària Sra. Antònia Cladera de data 1 de
febrer de 2017, que literalment diu:

<< En relació a la petició del Sr. Batle,  d’establir conversa telefònica amb el Conseller de
Medi  Ambient,  Agricultura  i  Pesca,  tenc  a  bé  informar-li  de  les  gestions  realitzades
mitjançant via telefònica.

- El dia 26.01.2017, dijous, a les 08.30, jo, Tonyita, funcionària de l’Ajuntament de
Muro i secretària del batle, establesc conversa telefònica al 971 177317 i comunic a la
secretària del Conseller (Coloma), que el batle de Muro està interessat en parlar amb el
Conseller pel tema de les plogudes, inundacions i tot el referent al tema d’actualitat de
Muro.

- La seva secretària ( Coloma), respon que el Conseller encara no ha arribat, que fins
devers les 09.00 no arribarà i que té una gran quantitat de demanda i peticions aquests
dies a causa de les plogudes.  La qual cosa es comunicada al Sr.batle.

- 27.01.2017, divendres, a les 08.45, jo, Tonyita torn a establir conversa telefònica amb
Coloma, per demanar-li en quin estat es troba la petició de cita de conversa telefònica
demanat el dia anterior.

-  La  seva  resposta  fou:  que aquest  mateix  divendres  a  les  09.00 h,  el  Conseller  té
Consell de Govern per tant aquest arribarà més tard i no sap l’hora d’arribada.  De totes
maneres  m’informa que si  es  pot  desviar  la  conversa  a  fi  d’agilitzar  amb una altra
persona i si el cas el podria atendre el Director General de Residus, Sebastià Sanso.

- 27.01.2017, a les 09.00 jo, Tonyita, mitjançant conversa telefònica al 971 176683, vaig
parlar amb na Martí, secretària del director de Residus, la qual me confirma que a les
11.00  li serà possible parlar amb el batle.

- 27.01.2017, Després d’haver fet aquestes gestions comunic al batle, el que m,havia dit
la  secretària  del  director  general  de  Residus.  El  batle,  respon que  es  troba  fora  de
Mallorca, que no és amb el director general amb qui vol parlar, que és amb el conseller
amb qui vol parlar.  A la vegada el Sr. Batle me diu que el dilluns ja farà les gestions
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oportunes mitjançant un escrit adreçat al Conseller, considerant que a hores d’ara encara
no ha pogut establir conversa telefònica amb ell.

- Considerant que els dies 30 i 31 de gener, jo gaudia de dies vacances, la Funciònaria
Rosa Vanrell, manifesta el següent:

-   30.01.2017, dilluns,  la  funcionària  de l’Ajuntament  de Muro, estableix  conversa
telefònica  amb Coloma (secretària)  del  Conseller,  per  comunicar-li  que  el  batle  vol
parlar urgent amb el Conseller.

- La resposta fou que el Conseller estava reunit. Rosa, funcionària de l’Ajuntament de
Muro li va donar el seu número de telefon 971 860824 per si podia tornar-li la cridada al
llarg del matí.

-  Vist que durant el matí no s’havia rebut resposta de la Conselleria, Rosa (Ajuntament
de Muro), va tornar a reiterar la cridada a la secretària (Coloma), a la  vegada li va
facilitar el número de mòbil del Sr. Martí Fornés, batle de Muro.

- 31.01.2017, dimarts, el batle comunica a Rosa Vanrell, que ja havia establert conversa
telefònica amb el conseller i que el Conseller li havia manifestat que en cap moment li
havien comunicat que el batle de Muro havia cridat.>>

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que el Conseller va
donar el seu mòbil al batle, i el batle no el va cridar.

El Sr.  Martí  Siquier,  portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana quan acaba el
contracte de l'agència de comunicació.

El Sr. batle diu que acaba a final d'aquest mes.

El Sr. Martí Siquier diu: com està la pàgina WEB, i l'aplicació?

El Sr. batle diu: he vist la pàgina WEB, l'aplicació no.

El Sr. batle diu que es demanarà un informe a contractació, i es reclamarà el que no han fet.

La Sra. Damiana Ramis, referent al tema de les petjades del Centre de Salut, diu que els
panells informatius i els tríptics ho han d'enviar la Conselleria.

El Sr. Jaume Payeras demana si quan passa un tema com aquest, de les petjades, si es
podria enviar un correu a tots. Diu que al Carrer Rector Villalonga, hi ha una sèquia de part
a part de carrer, si es podria asfaltar. Demana com està la casa del Carrer Perelló, núm. 21,
si hi ha perill d'esbucament.

El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que els tècnics ho estan estudiant. 

El Sr. Jaume Payeras diu que els retrovisors no n'hi ha cap que miri allà on toca.
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El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, diu que demanarà es repassin.

El Sr. Jaume Payeras demana qui esquita a la carretera de Son Morell. Diu que hi ha una
planta destructiva, s'heura, que està proliferant.

El Sr. Miquel A. Tortell demana es controli s'heura.

El Sr.  Antoni Serra diu que ho demanaran.

El Sr. Jaume Payeras demana en quin punt de la RLT estam.

El Sr. batle diu que s'està elaborant.

El secretari diu que s'estan omplint i actualitzant els qüestionaris per part dels treballadors.

El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha dos escrits, un de l'empresa TEIS, que respon a una
reclamació de l'Ajuntament; i altre de Rodríguez Viñals, que demana un interlocutor real i
serio, així com una reunió aclaratòria. El Sr. Jaume Payeras llegeix els dos escrits. Diu que
resulta que no es dóna la informació a l'empresa. No hi ha ganes que la RLT vagi endavant.
El Consell de Mallorca amb vuit mesos va fer una RLT. A Muro duim vuit anys. S'ha de
posar  fil  a  l'agulla,  està  afectant  al  personal  i  estau creant crispació.   La RLT fa que
poguem contractar les persones necessàries.

El Sr. Jaume Payeras, dirigint-se al Sr. Antoni Serra, diu: “has anat al veïnat del carrer Joan
Palau, i li has dit que gràcies a jo, els veïns ja no tenen problemes amb el bar.” És la
manera correcta d'actuar, quan teniu tres escrits del defensor del poble? Qui va fer aquest
informe de tancament del bar es Pla? He influit en res perquè facis aquest informe? Sou
uns cobards i no sou capassos d'assumir la feina així com toca.

El Sr. Antoni Serra diu: “el que insistia més eres tú. Vaig dir al propietari del bar: la culpa
és dels veïnats, hi ha denúncia del defensor del poble, els que han insistit més són Famoso i
Rafel.”

El Sr. Jaume Payeras diu que això no és veritat. El que li havies d'haver dit a Daniel: “la
llei diu això i tú no has complit.”

El Sr. Antoni Serra diu: “els que més vareu presionar vareu ser vosaltres”.

El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha unes queixes al Registre d'Entrada. Hi ha escrits dels
defensor  del  poble,  i  informes  dels  tècnics  de  l'Ajuntament.  Dir  que  tenim la  culpa
nosaltres és un exercici d'hipocresia i de dolentia. Són quaranta veïnats que es queixen. 

El Sr. batle demana quin és el prec.

El Sr. Jaume Payeras diu: faig un prec, si el Sr. Antoni Serra m'acompanya amb els veïns i
diu que gràcies a jo, ja no tenen problemes per a dormir. Si voleu fer un comunicat als
veïns dient el que vares dir a Daniel.

El Sr. Jaume Payeras demana tots els escrits del defensor del poble.
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El Sr. Rafel Gelabert recorda els escrits del defensor del poble. Diu: “nosaltres demanàvem
quina era la situació.”

El Sr. batle diu que el que ha prohibit l'Ajuntament al bar Es Pla és tenir música, el bar pot
tenir obert.

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que són les 11'15
hores, i estam encara al punt de precs i preguntes d'un ple extraordinari convocat a petició
de l'oposició, per acabar el ple ordinari del mes de febrer. Una sessió amb set punts més.
Queda demostrat que hi ha necessitat de fer un ple ordinari cada mes.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que fa un prec: que se me contestin els registres d'entrada que
present a n'aquest ajuntament. Llegeix l'escrit amb registre d'entrada de 2 de març, relatiu a
sol.licitud d'anul.lació de la moció de Més per Muro que versava en origen sobre les ajudes
estatals insuficients als mals causats pel temporal.

El secretari diu que va parlar amb el batle, i aquest tema ha d'anar al proper Ple.

El Sr. batle diu que si l'equip de govern o qualsevol altre té possibilitat de formular una
esmena a una moció, evidentment s'ha de votar l'esmena, i el que surti d'aquesta votació és
el que després es votarà amb la moció. Crec que la llei, avui per avui, ens assisteix en
aquest  sentit.  Al  proper  plenari  es  contestarà.  Si  no  hi  estau  d'acord  podeu posar  un
contenciós contra l'acord número tal.

El  Sr. Miquel A. Tortell diu: avui he vist una mica de canvi d'actitud davant les mocions.
Estic content que respecteu les mocions que presenta l'oposició. Deman que els canvis a
les mocions es facin a partir del consens, o que es votin a part. Aplaudesc el canvi pareix
inicial, d'actitud davant aquestes mocions. Vos pregaria que tenguessiu en consideració que
les  propostes  que  fa  l'oposició  es  respectin,  com funciona  a  la  majoria  de  pobles  de
Mallorca.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que no se li ha contestat l'escrit amb registre d'entrada de 23 de
febrer, relatiu al cost del cicle formatiu d'activitats esportives. Tampoc a l'escrit de 2 de
febrer, actuacions fetes per l'ajuntament davant els temporals del mes de gener.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que va demanar pel nombre de reunions entre el batle de Muro
i el Conseller Company.

El Sr. batle diu que moltes reunions no són públiques, diu que en va fer una mitja d'una
cada any.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que el tarannà és millor amb el Conseller Vidal, s'ha preocupat
més pels temes que ens afecten.

El Sr. batle diu que la darrera reunió a la Depuradora, fa deu dies, va ser informal. El
Conseller no es troba a gust amb nosaltres.
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El Sr. Miquel A. Tortell diu que demostra interés pels problemes de Muro, vos dugueu bé o
no. Hem tengudes moltes més visites del Conseller Vidal que del Conseller Company.
El Sr. Miquel A. Tortell diu que de 2011 a 2015 no hi va haver gaire moviment amb la
Conselleria d'Educació, segons el que va llegir la Sra. Margalida M. Forteza.

La Sra. Margalida M. Forteza diu que això no és cert.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que varen demanar al mes de novembre què han costat els
informes externs per assessorar el camp de golf. Calculam que uns 40.000 euros, volem
saber la quantia exacta. Volem saber la reducció del rebuig dels productors singulars dels
darrers anys. A la Comissió de Capellans d'octubre de 2016 varem arribar a conclusió:
se'ns facilitaria informació tècnica enrevoltant de Capellans, amb la intenció de fer un
reglament. Som a abril, seguesc sense tenir res. El tema del lloguer de casetes sé que vos
preocupa. Vaig demanar que es fes un ban recordant la impossibilitat de llogar casetes, no
es va fer. Quantes casetes es poden tenir? Hi ha gent que acumula casetes. Una per unitat
familiar?  Hem de tenir  un reglament  per  a  resoldre aquestes  qüestions.  Preocupa que
poguem legalitzar el camping, o la zona dels hotels, i la zona dels veïnats és la que queda
d'aquesta manera.

El Sr. Antoni Serra  diu: no veig clar fer un reglament. Pot ser ho haurien de fer l'associació
de veïns. 

El Sr. Miquel A. Tortell diu: ho hauria de fer l'Ajuntament perquè és qui ho gestiona, és el
propietari.  Amb quines condicions es pot perdre una concessió? Aquest partit  ha estat
cobard quant a Capellans, comença a ser hora.

El Sr. Antoni Serra diu: no veim la manera adequada per a fer un reglament.

El Sr. Miquel A. Tortell diu: Capellans existeix, estam a un “limbo” jurídic des de fa sis
anys. Quan avançarem amb el reglament de Capellans?

El Sr. Jaume Payeras diu: si no has d'arreglar el problema de Capellans has de dimitir. Tú
estas a l'equip de govern, has de resoldre els problemes del poble, ets el regidor titular
d'aquesta zona.  

El Sr. Miquel A. Tortell diu: si has de convocar la Comissió amb ànim de resoldre res, no
la convoquis.

La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu: “pot ser des del
nostre partit no consideram que Capellans sigui un problema.”

El Sr. Miquel A. Tortell diu: Quan feis comptes fer qualque cosa amb la circulació de Son
Moro? Feis comptes fer qualque cosa? Hi ha tres carrers seguits amb direcció prohibida.

El Sr. batle diu que demanaran informe al Cap de Policia.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que hi ha hagut queixes de les festes damunt la plaça, han
considerat que aquests Nadal ha estat abusiu i demanen si hi havia permís.
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El Sr. José Juan Aguiló diu que s'ha fet nit bona, nit vella i els quintos. No crec que s'hagi
fet un abús. 
El Sr. Miquel A. Tortell diu: hem d'anar alerta amb la quantitat de festes que es fan damunt
la plaça pública. Prec que es faci contenció amb la quantitat.

El Sr. Miquel A. Tortell demana si per Sant Vicenç s'ha decidit llevar les barres. Per què
feis llevar les barres que afecten a un bar?

El Sr. José Juan Aguiló diu que efecten a tres bars.

El Sr. batle diu que l'any passat es va congregar molta més gent, per l'efecte de les barres i
la música. Abans de tenir una desgràcia s'ha d'aturar això.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que afecta a l'Intensiu. S'ha creat una dinàmica, si aturau les
barres el botellot es multiplicarà per tres. Que pel fet de ser incapassos de fer complir amb
un pla de seguretat, ara prengueu mesures d'aquest tipus, aixó no és la solució.

El Sr. batle diu que la majoria va decidir unes coses que són les que es duran a terme. Heu
d'assumir el que va decidir la majoria.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que discrepa de la decisió i ho vol manifestar.

El Sr. batle diu que es va fer votació i es va decidir.

El Sr. Jaume Payeras diu que a la reunió va demanar que s'identificassin els problemes. Si
s'hagués complit el pla de protecció l'any passat no hagués passat això. L'any passat hi va
haver molt manco gent que anys anteriors, que varen anar al PAC per comes etílics.

La Sra. Maria Perelló, regidora del grup municipal UIM, diu que veu impossible que tota
la gent pugui accedir al bar a beure. Demana si anirà endavant la llei, pel tema del botellot.

El Sr. Rafel Gelabert diu que no se li ha contestat un escrit amb registre d'entrada núm.
2422 de l'any 2016. Diu que una de les propostes va ser controlar l'entrada del poble. Pot
ser s'hauria de debatre a comissió de seguretat.

El Sr. Miquel A. Tortell demana per les actuacions imprevistes de les obres de renovació
del carrer Santa Anna, al detall.

El Sr. batle diu que hi ha un projecte, i se li farà arribar.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que en el tema de la licitació de la neteja d'edificis, ABENET
va fer un recurs. Què cobren per hora els treballadors, 11 o 12 euros?  L'empresa que ha
guanyat, paga 11 euros l'hora?

El Sr. Miquel A. Tortell demana què ha costat els canvis de lloses del casc antic d'ençà que
es va inaugurar.
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El Sr. Miquel A. Tortell demana per l'onada de robatoris al poble nou. Diu que hi ha gent
major afectada, hi ha hagut poques denúncies. Prec que els agents municipals es posin a
disposició i vagin a parlar amb aquests veïns.

El Sr. Miquel A. Tortell demana si es tornarà a licitar el concurs de comunicació. Tendreu
en compte aquesta part que no han fet? Pilar Moragues va fer aquesta valoració subjectiva
perquè no tenia molts d'elements de judici. Que al proper plec es tengui en compte la feina
que s'ha fet.

El Sr. Rafel Gelabert demana si és possible llevar els panells de subvencions del casc antic.

La Sra. Maria Perelló diu que el policia tutor hi torna a esser. Es posa damunt l'acera i no
regula el trànsit.

El Sr. Jaume Payeras diu al Sr.  Jose Juan Aguiló, que si posava en dubte que el policia
tutor l'havia perseguit durant quaranta-cinc minuts, llegeixi l'informe del mateix policia
tutor.

El Sr. Rafel Gelabert demana per una petició del club esportiu platges de Muro.

El Sr. Antoni Serra diu que han demanat fer-lis camisetes, i material.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
12'20 hores del dia 3 d'abril de 2017, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta
acta.

33


