
ACTA NÚM. 3 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL DINOU DE MARÇ DE DOS MIL DIVUIT

ASSISTENTS

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
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 19 de març de 2018, 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 8.30 hores, es declara oberta essent la mateixa hora, i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1r.  APROVACIÓ  DE  LA  RELACIÓ  DE  LLOCS  DE  TREBALL  DE
L’AJUNTAMENT DE MURO.

El batle diu que durant aquest darrer any i mig s’ha anat elaborant la RLT. Ha passat tots
els filtres, informes, i reunions sindicals, amb el vistiplau de tots, govern i sindicats. És
una eina que és un punt de partida, és viva, se pot revisar cada vegada que se facin els
pressuposts. Durant anys ho han demanat els funcionaris d’aquesta casa. Intentarem que
l’euro/punt passi de 6,16 a 9,16 en 3 anys. No es pot prometre, depèn del vistiplau de la
Delegació de Govern. Crec que tenim arguments perquè això se pugui tirar endavant.
S’ha sotmès dues vegades a al·legacions, i se n’han aprovat poques. No és una eina
tancada, si s’han de canviar coses, se poden canviar. 

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que l’argumentació inicial
ja comença malament, perquè l’oposició també hi ha fet feina. S’hi ha de seguir fent
feina.  S’ha  allargat  molt  en  el  temps,  ara  té  informes  favorables  d’intervenció  i
secretaria. Era una necessitat imperiosa que s’aprovés. Votarem a favor. 

La  Sra.  Margalida  Portells,  portaveu  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  diu  que  és
important que se pugui revisar. Votarem a favor. 

1



El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, surt de la sala a les 8.40
hores.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que ha estat
més de set anys a fer-se, i fins i tot amb l’actual empresa s’han incomplert els terminis.
No  hi  ha  hagut  prou  reunions.  S’ha  enfrontat  al  personal,  perquè  se  demanava  la
valoració individual. No sabem fins a quin punt es valora la nocturnitat del personal de
la residència. S’han fet molts números per cobrar el mateix tots. És excepcional que a
Muro hi hagi una RLT, i des de MÉS per Muro creiem que se podria enviar a Delegació
de Govern perquè s’accepti, perquè hi ha moltes diferències entre aquest Ajuntament i
els del voltant. Aquest Ajuntament és poc valent. Pel que fa a l’evolució progressiva de
l’euro/punt, no sé fins a quin punt està per escrit. Hi ha desequilibris en els sous. La
productivitat baixa en els funcionaris, i no en els treballadors laborals. Demanam que a
igual feina, igual sou, i amb aquesta RLT no s’aconsegueix. Vull incidir en la negociació
individual que s’ha fet, no s’ha acceptat una negociació col·lectiva. No s’han acceptat
moltes al·legacions que estaven ben fonamentades. Tenia entès que no estava lligada
amb els pressuposts, sinó que se podia revisar cada setembre. Sí que pot tenir coses
bones. Per tot això, votarem en contra. 

El batle diu que pareix que no has vengut a cap reunió. Es fa un catàleg dels llocs de
feina,  s’avaluaven els  llocs de feina,  no de les persones.  També has volgut donar a
entendre que, a final de mes, hi haurà gent que quasi quasi haurà de pagar. I no és així,
perquè aquesta RLT contempla, amb un complement transitori, que tots aquests llocs de
feina que a dia d’avui tenen menys puntuació del sou que tenen, tendran un complement
fins que, amb les diferents pujades al llarg dels anys, arribi a tenir el sou que té avui. El
punt de vista dels sindicats va ser que aquests llocs de feina que, a dia d’avui tenen
menys puntuació, no quedessin estancats en el sou que tenen avui, sinó que la meitat de
la pujada que permet el Govern se’ls hi podrà aplicar, en deferència dels treballadors
que tenen un complement transitori. L’empresa mereix la meva confiança. Si vam fixar
la data al setembre és perquè se pugui reflectir en els pressuposts. Intentar deixar en mal
lloc l’empresa no està ben fonamentat. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no només criticam l’empresa, sinó sobretot el batle i
l’equip de govern. Nosaltres, tal vegada, hem xerrat amb altres ajuntaments. No he dit
que hi hagi treballadors que hagin de pagar per venir a fer feina, però sí que tal vegada
els hi heu robat dignitat. A aquesta sala no heu parlat de lluitar per la millora de la massa
salarial. 

El batle diu que ha dit que es milloraria l’euro/punt. Està per escrit. Està acordat i en
marxa. 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que l’informe recomana
arribar a 9 euros/punt. 

Vist l’informe de secretaria de data 21 de novembre de 2017 mitjançant el què es va
informar  favorablement  la  proposta  de  relació  de  llocs  de  treball  de  l’empresa
Rodriguez  Viñals  S.L.  perquè  pogués  ser  presentada  davant  la  Mesa  General
Negociadora.
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Vist l’acord de la Mesa General de Negociació de data 8 de gener de 2018 relatiu a
l’aprovació de la proposta d’aprovació de la RLT de l’Ajuntament de Muro.

Vist  l’informe d’intervenció  de  data  28 de febrer  de 2018 relatiu  a  la  valoració  de
l’euro-punt  aplicable  al  pressupost de 2018 per  tal  d’assignar-lo  en la  valoració  del
complement específic dels llocs de treball.

Vist  que a la Mesa General de Negociació de data  7 de març de 2018 es va donar
compte de l’informe d’intervenció sobre el valor euro-punt.

Vist l’acord de la Mesa General de Negociació de data 7 de març de 2018 relatiu a
l’aplicació del Complement Personal Transitori per tal de compensar la disminució de
les retribucions totals com a conseqüència de l’aplicació del valor euro-punt; així com
que els increments de retribucions establerts amb caràcter general per llei es computin
en  un  50%,  i  l’increment  del  50% restant  sigui  absorbit  pel  complement  personal
transitori.

Vist el dictamen favorable de la Comissió d’economia i hisenda de data 14 de març de
2018.

El Ple de l’ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, El PI, PP,
UIM i PSIB-PSOE, i un vot en contra del grup municipal MÉS-APIB, acorda:

1r.  Aprovar  inicialment  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  proposada  per  l’empresa
Rodriguez Viñals S.L.

2n.  Exposar  al  públic,  conforme  determina  l’article  169  del  text  refós  de  la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, per
termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de publicació del  anunci en
el  Butlletí  Oficial  de les  Illes  Balears  (BOIB),  durant  el  qual  els  interessats  podran
presentar  les  al·legacions  que  estimin  oportunes.  La  relació  es  considerarà
definitivament aprovada si durant el citat termini no s’haguessin presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.

3r. Una vegada aprovada definitivament, la Relació de Llocs de Treball es publicarà
íntegrament en el Butlletí  Oficial  de les Illes Balears (BOIB)  i  es remetrà una còpia
d’aquesta a l’Administració de l’Estat i a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

4t. Establir  el valor euro-punt en 6,165582€ per tal d’assignar-lo en la valoració del
complement específic dels llocs de treball.

5è.  Establir  l’aplicació  del  Complement  Personal  Transitori  per tal  de compensar  la
disminució de les retribucions totals com a conseqüència de l’aplicació del valor euro-
punt; així com que els increments de retribucions establerts amb caràcter general per llei
es computin en un 50%, i l’increment del 50% restant sigui absorbit pel complement
personal transitori.
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2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL 2018.  

El Sr. Jaume Payeras,  portaveu del grup municipal MÉS-APIB, s’incorpora a la sessió
plenària. 

El batle dóna compte de la memòria dels pressuposts de l’any 2018. 

El batle diu que l’Ajuntament té un superàvit de gairebé 700.000 euros, perquè estàvem
limitats en la despesa. Una sèrie d’inversions, molt importants per a nosaltres, no s’han
pogut dur a terme, per la voluntat d’altres administracions. Tendrem superàvit de l’any
2017, i si el govern central aprova el pressupost relativament aviat i ens diu en què se
podrà gastar aquest superàvit, podrem fer inversions dels superàvit, no del romanent. 

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que aquests pressuposts no
són els que desitjaríem. 

El batle diu que tots sabem les limitacions que ens marca l’Estat, i que sí o sí hem de
complir. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que l’Estat espanyol ens minva molt pel que fa a capacitat de
gestió municipal. Se pot tenir en consideració que estiguem pendents del que diu Madrid
en  la  despesa  dels  doblers  del  superàvit,  però  això  no  surt  als  pressuposts  que  hem
d’aprovar avui. Vareu demanar col·laboració als partits de l’oposició per fer propostes, i en
vàrem presentar. Qualcunes ja s’han executades, com els del carrer Rossinyol o del carrer
Creuer. Hi ha coses dels pressuposts que no ens agraden, com que espereu a veure si ens
aproven la despesa del superàvit. Ens crea desconfiança. Hem reivindicat moltes vegades
que s’ha de rehabilitar el parc infantil del carrer de Santa Catalina Tomàs. La partida de
mobiliari urbà és molt baixa, de només 600 euros. Vos hem reivindicat moltes vegades que
se faci una previsió del mobiliari necessari pel passeig de l’estació, que pensam que se pot
potenciar molt més. Hi ha una partida destinada a l’adquisició d’un solar, entre enguany i
l’any que ve. Quin solar és? 

El batle diu que és per fer la prolongació del carrer Àngels. No es va poder fer l’any 2017,
per això se va comprar un solar del devora el poliesportiu. 

El Sr. Rafel Gelabert demana quina és la maquinària que se compra per platges. 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que són despeses que són
recurrents de cada any. 

El Sr. Rafel Gelabert demana que costarà, finalment, la pista d’atletisme?

El batle diu que 299.000 euros i un poc. 81.000 euros vénen del Consell. L’any que ve
també hi haurà una partida del Consell. La resta els posarà l’Ajuntament, que a més haurà
de fer un projecte, direcció d’obra, etc. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que per nosaltres hi ha coses més prioritàries, com és l’arxiu.
Ara rere any es va allargant, i fa quatre anys que el tema està paralitzat. Hem vist una
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retallada de 6.000 euros en les subvencions dels llibres de les biblioteques dels centres
educatius. 

La  Sra.  Margalida  Forteza,  regidora  del  grup  municipal  CDM,  diu  que  aquesta
subvenció era consensuada amb els centres, únicament per a l’any 2017. Era una ajuda
pactada. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que no se veu cap partida de promoció del comerç. Creiem que
el comerç de Muro s’ha de potenciar. La política de promoció del comerç curteja molt.
Ens  crida  l’atenció  una  partida  de  13.200  euros  per  fer  una  escultura  d’en  Miquel
Tortell,  ja  que pensam que hi ha altres necessitats.  Heu posat  partides que semblen
fictícies, com per exemple a festes. La partida que se li ha destinat és minsa, comparada
amb el que es va executar l’any 2017. Se li han assignat 44 mil euros menys, respecte a
l’any passat.  El  superàvit  de 1.600.000 euros  és  molt  interessant,  però no el  veiem
reflectit aquí damunt, perquè esteim pendents del Ministeri d’Economia i Hisenda de
l’Estat espanyol. Aquests pressuposts no ens generen la suficient confiança per votar-hi
a favor. 

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana si hi ha
projectes preparats per si arriben les incorporacions. Voldríem que es tengués present el
tema del carril bici de Platja de Muro, així com l’arxiu i el teatre. 

El batle diu que ja sap perquè no es fa el carril bici. És perquè ens obliguen a compensar
els efectes negatius per la pèrdua de territori. És imprescindible col·locar baranes de
protecció  per  a  executar  el  projecte,  i  el  cost  és  de  més  de  mig  milió  d’euros.
Difícilment es podrà executar aquesta inversió. 

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que els pressuposts
arriben en tres mesos de retard, i que aquest és, possiblement el Ple més important de
l’any.  Nosaltres  hem presentat  quatre  esmenes,  a  on intentam fer  política.  Vosaltres
vareu dir que aquests eren uns pressuposts merament tècnics. No sé si heu tengut les
esmenes  en  consideració.  Dues  esmenes  estan  orientades  al  joves,  una  orientada  a
l’eficiència energètica dels habitatges, i l’altra a la mobilitat sostenible, a través d’un
vehicle elèctric per la brigada.  Trobam que no s’ha dedicat molt  de temps a fer els
pressupostos, hi ha una manca de planificació cap al futur, i es demostra en un parell de
partides que desapareixen, com la dels horts ecològics, o l’eficiència energètica. Crida
l’atenció que dues partides, la d’assessorament urbanístic i la de la matèria d’activitat,
estiguin quadrades al cèntim. La pista d’atletisme pot ser que sigui una inversió que
estigui  ben  pensada,  sobretot  aprofitant  els  doblers  del  Consell.  Falta  un  pla
d’inversions a quatre anys. Falta una visió de com volem el poble d’aquí a quatre anys.
Trobam que  falta  un  poc  de  prosa,  explicant  les  partides.  Podem donar  gràcies  al
Consell, que té aquesta visió d’ajudes als pobles, i els ciutadans haurien de saber que és
el Consell qui concedeix les ajudes, perquè un terç de les inversions que se fan a Muro
són gràcies a les ajudes del Consell. Nosaltres hem presentat les esmenes relacionades
amb aquelles partides que nosaltres creiem que són insuficients, com la reforma a la
plaça de toros,  on només hi  ha destinats  1.000 euros.  El  mateix passa amb el  parc
infantil, que ha comentat el senyor Gelabert. Hi ha una partida per vehicle elèctric de
6.185 euros, que serveix per poc. A la reforma del cementeri s’han pressupostat 10.000
euros. Per la reforma de la residència no sabem que se vol fer, per això demanam un poc
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d’explicació. Com ha dit el senyor Gelabert, crida l’atenció pressupostar 100 euros per
mobiliari. Sembla un «sudoku», on se van omplint les caselles amb les partides. 

El  batle  diu  que  és  cert  que  els  pressuposts  vénen  en  retard,  però  és  per  intentar
comptabilitzar  al  màxim les factures  que van arribar  dins l’exercici  de l’any passat,
perquè  la  despesa d’enguany pogués  ser  el  més  grossa  possible.  Però qui  veig  que
realment ha dedicat molt poc temps a aquests pressuposts sou vosaltres, perquè el mes
de novembre ja vos vam demanar que presentéssiu propostes per a tenir-les en compte, i
només un partit de l’oposició ho ha fet. Les vostres esmenes se van presentar al registre
dia 16 de març, fa tres dies, quan els pressuposts ja estaven tancats. Les esmenes eren
per llevar doblers d’una sèrie de partides, i la més perjudicada és per llevar doblers de
Sant Albert el Magne i Sant Joan Baptista, i dotar de doblers a altres que ja hi són als
pressuposts. Quan es veuen aquestes esmenes se veu que el que se pretén és atacar a
l’Església  i  a  segons  quins  tècnics,  especialment  d’assessorament  d’activitats  i
l’assessorament urbanístic, que si vos n’haguéssiu preocupat sabríeu que és un contracte
que ha subscrit i que la quantia quadra al cèntim. Xerrau d’un cotxe elèctric, i ja n’hi ha
un damunt el pressupost. Com bé dius, 6.000 euros no basten, però si se li suma la
subvenció que esperam rebre, serà suficient. Crec que vosaltres els pressuposts els heu
mirat tres dies, i de planificació n’hi ha ben poca. El Pla d’inversions a quatre anys
significa  un  programa  que  hem  presentat,  i  intentar  complir  aquest  programa.  Els
pressuposts es podrien acompanyar en prosa,  però a les comissions s’explica el  que
vulgueu saber, però no vàreu demanar res. És cert que si tot va bé el Consell ens donarà
335.000 euros, però serà l’any que ens haurà donat menys doblers dels darrers deu anys,
tot i  el seu superàvit.  Nosaltres el  cotxe elèctric hem pressupostat 6.000 euros, però
vosaltres el volíeu fer amb 12.000 euros. Pel que fa a les reformes, al cementeri l’any
passat se li van fer unes quantes reformes, i enguany en té unes altres de previstes, com
l’asfalt i la millora de la xarxa d’aigua potable. Les partides amb 100, 500 o 1.000, són
per tenir-les obertes, i el dia que es necessiten per qualsevol eventualitat, es poden dotar
de crèdit suficient. Venim a aprovar els pressuposts amb molta crítica, però amb molt
poca feina. Les esmenes, les rebutjaré totes. No és que no estigui d’acord amb qualcuna,
però no s’han presentat ni el temps ni en la forma adequada. 

La  Sra.  Margalida  Forteza  diu  que  pel  que  fa  a  l’esmena de  joventut,  crec  que  és
important fer un aclariment del tema. Amb la vostra idea de donar una ajuda a una
associació,  n’heu  deixades  de  banda  d’altres.  Heu  actuat  de  forma  improvisada.  Si
entregau les esmenes el dia abans de l’aprovació dels pressuposts, no donau marge a fer
ni  dues  reflexions.  Aquests  2.500  euros  no  basten  per  res.  Hauríeu  de  saber  que
l’Ajuntament destina molts més doblers a la joventut del poble. Pel que fa a les ajudes a
l’habitatge pels joves, sabeu que fa anys que l’Ajuntament ajuda en l’adquisició del
primer habitatge, i en la reforma. 

El Sr. Martí Siquier diu que falta de feina, ho deveu dir per vosaltres. Perquè si féssiu la
feina ben feta, dia 1 de gener tendríem pressuposts pel 2018. Nosaltres hem dit al Ple
que no farem propostes si no veiem primer el que voleu fer.  

La Sra. Margalida Portells diu que cada any demanen que s'enviïn els pressuposts amb més
temps per poder-los mirar, perquè ens ho heu entregat dos dies abans. És impossible fer
unes esmenes sense haver vist els pressuposts.  
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El Sr. Martí Siquier diu que només hem tengut dos dies per veure els pressuposts abans de
la Comissió, i després vàrem fer les esmenes. Pel que fa al vehicle elèctric, ens vàrem
equivocar en l’import. (Dirigint-se al batle) Tu no ens presentes els pressuposts a nosaltres,
tu els presentes al poble de Muro, la prosa és per a ells. Com ha dit el senyor Gelabert, no
heu posat cap partida a l’arxiu, i crec que és l’únic punt que dúieu en comú els tres partits
que governau en el vostre programa electoral. A dia d’avui l’arxiu no té pressupost. 

El batle diu que l’arxiu és una partida que fins que no sapiguem si pot encaixar amb les
prescripcions que faci el govern central, és una partida que per la dotació i la determinació
d’on es destina el superàvit de l’any passat haurà de passar per Ple, no és necessari una
partida oberta. La partida destinada a l’Església és per pagar les factures de manteniment.
Vist l’atac que li feis, jo me deman, seguireu venint als actes que organitza l’Església? Veig
que sí.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que li pareix de molt
mal gust acusar a l’oposició d’haver fet poca feina. Ens vau donar els pressuposts fa cinc
dies, quan vosaltres fa mesos que hi feis feina. El capítol d’inversions el deixau totalment a
l’aire. Fer el Ple més important de l’any el dematí demostra una falta de transparència total
i una falta de respecte cap al poble de Muro. Hi ha petites coses que no entenc. Com que
l’any passat hi hagués destinats 180.000 euros per infraccions urbanístiques, i enguany
només 50.000. Que l’any passat, en multes de trànsit, en recaptàssim 40.000, i enguany,
amb molts menys municipals, en vulgueu recaptar 55.000. Serveis socials fa una baixada
de 121.000 euros; cultura baixa 200.000; a festes li retallau 24.000, quan cada any supera
el pressupost que té. Se fa difícil fer aportacions a uns pressuposts, quan no se sap cap a on
anirà. Pel que fa al romanent de tresoreria, per poder-lo gastar ha de ser amb una cosa
financerament  sostenible,  i  l’interventor  l’altre  dia  dubtava  si  l’arxiu  compleix  aquest
requisit. Per això, aquests pressuposts són irreals, i afirmar que l’arxiu es podrà fer amb
aquest superàvit, és fer un brindis al sol. Respecte a la ruta cicloturista, jo tenc un escrit
amb registre d’entrada de dia 31 d’octubre de 2017, del director general d’Espais Naturals i
Biodiversitat, el senyor Miquel Mir, que literalment diu:  «S’informa favorablement, per
unanimitat,  el  projecte  de  connexió  cicloturista  de  la  platja  de  Muro  presentat  per
representants  de l'Ajuntament  de  Muro,  sol.licitant  que es  posi  en marxa també,  pels
organismes que es considerin oportuns i sense que sigui vinculant per a l'execució del
projecte  anterior,  un  projecte  de  delimitació  dels  laterals  del  vials  per  a  bicicletes
mitjançant  baranes  de  seguretat,  i  sol.licitant  també  que  es  dugui  a  terme un control
exhaustiu  de  l'execució  del  projecte  per  a  que  no  es  puguin  afectar,  ni  tan  sols
temporalment, els valors naturals de les zones més properes”. En cap moment diu que ho
hagi  de  pagar  l’Ajuntament  ni  que  sigui  vinculant.  Si  heu  llevat  la  dotació  a  la  ruta
cicloturista ha estat perquè heu volgut, no doneu la culpa a ningú més. Vosaltres deis que
no feim aportacions, però hi ha moltes maneres de fer-ne, com les mocions, que s’aproven
aquí però que vosaltres no aplicau. Això és per incompetència vostra. Sou vosaltres qui
teniu l’obligació de gestionar. 

El batle diu que vosaltres no heu presentat ni una proposta als pressuposts de l’any 2018.
La inversió que nosaltres volíem dur a terme i no se podrà dur, perquè la direcció del Parc
Natural de l’Albufera així ho vol, perquè l'escrit amb Registre d'Entrada 4018 de 14 de
desembre diu: “La instal·lació de baranes de seguretat als laterals dels vials per a bicicletes
projectats és una actuació que els gestors del PN de s'Albufera de Mallorca consideram
imprescindible per a compensar els efectes negatius de la pèrdua de 2.800 m2 de territori
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protegit.” Pel que la instal·lació de les baranes, sí o sí s’han de posar, i aquest ha estat el
motiu pel que no es tirés endavant. 

El Sr. Jaume Payeras diu que en l’escrit diu que no és vinculant. 

El secretari, a petició del batle, llegeix les conclusions de l’escrit: «Conclusions. Per tot
l'exposat, i tenint molt en compte les consideracions tècniques a dalt esmentades, s'informa
el  següent  respecte  a  la  sol·licitud  presentada  per  l'Ajuntament  de  Muro  en  data  30
d'octubre de 2017:

 La  instal·lació  de  baranes  de  seguretat  als  laterals  dels  vials  per  a  bicicletes
projectats  és  una  actuació  que  els  gestors  del  PN de  s'Albufera  de  Mallorca
consideram imprescindible per a compensar els efectes negatius de la pèrdua de
2.800 m2 de territori protegit.

 La instal·lació de les baranes de seguretat es considera a més la única alternativa
viable per a reduir o evitar el greu perill que suposa l'estacionament de vehicles als
laterals de la carretera.

 El cost econòmic de la instal·lació d'aquestes baranes de seguretat ha de ser avaluat
per un enginyer de camins.

 La decisió de si el cost d'aquesta instal·lació de baranes de seguretat ha de ser
assumit directament per l'Ajuntament de Muro o si, en canvi, l'ha d'assumir algun
altre organisme interessat en la construcció dels vials per a bicicletes (directa i
indirectament,  per  exemple  amb  l'atorgament  de  subvencions  d'altres  entitats)
defuig clarament de les competències de qui signa aquest informe.»

El Sr.  Jaume Payeras diu que l’escrit  en cap moment diu que qui ho ha de pagar és
l’Ajuntament. Si ho heu llevat dels pressuposts és perquè heu volgut. Aquí hi ha una clara
falta de feina vostra per anar a cercar aquests doblers. 

El batle diu que l’Ajuntament de Muro no és qui ha de posar aquestes baranes. Està clar
qui és que ha impedit que se fes aquesta actuació. 

Es procedeix a la votació de la primera esmena dels pressuposts de l’any 2018 presentada
pel grup municipal PSIB-PSOE, que literalment diu: 

«ESMENES AL PRESSUPOSTS 2018.

MODIFICACIÓ DE LES SEGÜENTS APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES.

-Augment de l’aplicació pressupostària.

3340.48913 ASSOCIACIÓ JOVES DE MURO 2.500,00€

- Disminució de l’aplicació pressupostària.

3360.78901 APORTACIÓ PARRÒQUIA SANT ALBERT MAGNE 1.250,00€

3360.78905 APORTACIÓ PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA 1.250,00€
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Justificació:  Donada  la  gran  capacitat  econòmica  que  té  l’església  catòlica  per
autofinançar-se,  consideram  que  rep  una  quantitat  econòmica  desproporcionada  en
comparació amb altres associacions del poble, per això, proposam donar de baixa 1.250
euros de la subvenció nominativa que es fa a la Parròquia Sant Albert Magne i 1.250 euros
més de la subvenció nominativa que rep la Parròquia Sant Joan Baptista i destinar la
quantia resultant a consignar una subvenció nominal a l’Associació Joves de Muro, per tal
d’equiparar-la a l’Associació Tercera Edat Verge de Lluc i l’Associació Segona Edat Ni
Figa  ni  Reïm  i  així  esmenar  el  greuge  comparatiu  amb  aquest  tipus  d’associacions.
Destacant que aquesta consignació econòmica no suposi un perjudici a altres possibles
ajudes rebudes per a la realització d’activitats de dinamització del poble.».

I s’obté el següent resultat:

Vots a favor: 2,  del grup municipal PSIB-PSOE.
Vots en contra: 7, dels grups municipals CDM, El PI i PP.
Abstencions: 4, dels grups municipals UIM i MÉS-APIB.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament rebutja la primera esmena dels pressuposts del 2018 del
grup municipal PSIB-PSOE. 

Es sotmet a votació la segona esmena dels pressuposts de l’any 2018 presentada pel
grup municipal PSIB-PSOE, que literalment diu:

«ESMENES AL PRESSUPOSTS 2018.

MODIFICACIÓ DE LES SEGÜENTS APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES.

-Augment de l’aplicació pressupostària.

1510.78901 AJUT JOVES LLOGUER HABITATGE 6.000,00€

- Disminució de l’aplicació pressupostària.

3360.78901 APORTACIÓ PARRÒQUIA SANT ALBERT MAGNE 3.000,00€

3360.78905 APORTACIÓ PARRÒQUIA SANT JOAN BAPTISTA 3.000,00€

Justificació:  Consideram  que  l’església  catòlica  rep  una  quantitat  econòmica
desproporcionada,  per  això,  proposam  donar  de  baixa  3.000  euros  de  la  subvenció
nominativa que es fa a la Parròquia Sant Albert Magne i 3.000 euros més de la subvenció
nominativa que rep la Parròquia Sant Joan Baptista i destinar la quantia resultant a obrir
una línia d’ajudes al lloguer d’habitatges per a joves.».

I s’obté el següent resultat:

Vots a favor: 2,  del grup municipal PSIB-PSOE.
Vots en contra: 7, dels grups municipals CDM, El PI i PP.
Abstencions: 4, dels grups municipals UIM i MÉS-APIB.
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Per tant, el Ple de l’Ajuntament rebutja la segona esmena dels pressuposts del 2018 del
grup municipal PSIB-PSOE. 

Es sotmet a votació la tercera esmena dels pressuposts de l’any 2018 presentada pel
grup municipal PSIB-PSOE, que literalment diu:

«ESMENES AL PRESSUPOSTS 2018.

MODIFICACIÓ DE LES SEGÜENTS APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES.

-Augment de l’aplicació pressupostària.

1720.78900 AJUT A INSTAL·LACIONS D’ENERGIES
RENOVABLES EN HABITATGES

12.000,00€

- Disminució de l’aplicació pressupostària.

1500.22707 ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D’ACTIVITATS 1.400,00€

1500.22709 ASSESSORAMENT URBANÍSTIC 4.800,00€

1510.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.000,00€

1730.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 3.500,00€

3360.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 300,00€

Justificació: Creim que hi ha un excés de consignació econòmica a partides destinades a
assessorament i treballs tècnics, per això, proposam disminuir de manera poc significativa,
diverses d’aquestes partides destinades a Assessoraments i Estudis i Treballs Tècnics de
varis  programes:  Habitatge  i  Urbanisme,  Protecció  i  Millora  del  Medi  Ambient,
Manteniment de Platges i Protecció i Gestió del Patrimoni Artístic i destinar la quantia
resultant  a  obrir  una  línia  d’ajudes  per  a  la  instal·lació  d’energies  renovables  en
Habitatges.».

I s’obté el següent resultat:

Vots a favor: 2,  del grup municipal PSIB-PSOE.
Vots en contra: 7, dels grups municipals CDM, El PI i PP.
Abstencions: 4, dels grups municipals UIM i MÉS-APIB.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament rebutja la tercera esmena dels pressuposts del 2018 del
grup municipal PSIB-PSOE. 

Es sotmet a votació la quarta esmena dels pressuposts de l’any 2018 presentada pel grup
municipal PSIB-PSOE, que literalment diu:

«ESMENES AL PRESSUPOSTS 2018.

MODIFICACIÓ DE LES SEGÜENTS APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES.
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-Augment de l’aplicació pressupostària.

1560.62400 ADQUISICIÓ VEHICLE ELÈCTRIC BRIGADA 22.000,00€

- Disminució de l’aplicació pressupostària.

1560.62400 ADQUISICIÓ VEHICLES BRIGADA 10.000,00€

1730.62402 VEHICLE ELÈCTRIC 6.185,00€

9330.63222 REFORMA PLAÇA DE TOROS 1.000,00€

1710.60920 REFORMA PARCS INFANTILS 1.000,00€

1720.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 1.500,00€

3360.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 2.000,00€

3380.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 315,00€

Justificació:  Donada  la  insuficiència  econòmica  d’una  sèrie  de  partides,  proposam
eliminar l’adquisició vehicle de la brigada, el vehicle elèctric, la reforma de la plaça de
toros (al 2017 es varen invertir 32.640,02€), la reforma de parcs infantils (al 2017 es varen
invertir  22.700€)  i  baixar  de  manera  poc  significativa  partides  destinades  a  Estudis  i
Treballs Tècnics de varis programes: Protecció i Millora del Medi Ambient, Protecció i
Gestió del Patrimoni Artístic i Festes Populars i destinar la quantia resultant a l’adquisició
d’un vehicle elèctric per a la brigada. Mantenint la mateixa aplicació pressupostària però
modificant la denominació i la quantia assignada inicialment.».

I s’obté el següent resultat:

Vots a favor: 2,  del grup municipal PSIB-PSOE.
Vots en contra: 7, dels grups municipals CDM, El PI i PP.
Abstencions: 4, dels grups municipals UIM i MÉS-APIB.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament rebutja la quarta esmena dels pressuposts del 2018 del
grup municipal PSIB-PSOE. 

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 14
de gener de 2018.

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor, dels grups municipals CDM, EL PI i PP, i 6
vots en contra dels grups municipals PSIB-PSOE, UIM i MÉS-APIB acorda:

1r. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Muro, per a l’exercici
econòmic 2018, juntament amb les seves bases d’execució,  el resum per capítols del
qual és el següent:
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PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
2018

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Cap. Denominació Import €

1 Imposts directes 4.501.666,66
2 Imposts indirectes 300.000,00
3 Taxes i altres ingressos 3.617.731,17
4 Transferències corrents 1.811.080,99
5 Ingressos patrimonials 1.805.493,21

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 12.035.972,03
6 Alineació d’inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 336.905,52
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 336.905,52
Total 12.372.877,55

PRESSUPOST DE DESPESES
Cap. Denominació Import €

1 Despeses de personal 3.986.177,94
2 Despeses en béns corrents i serveis 5.982.347,37
3 Despeses financeres 600,00
4 Transferències corrents 335.874,52
5 Fons de contingència 0,00

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 10.304.999,83
6 Inversions reals 959.453,22
7 Transferències de capital 346.733,36
8 Actius financers 0,00
9 Passius financers 0,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.306.186,58
Total 11.611.186,41

2n. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

3r. Exposar al públic el pressupost general per al 2018, 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.

4t.  Considerar  elevats  a  definitius  aquests  acords  en  el  cas  que  no  es  presenti  cap
reclamació.

Arribats a aquest punt, el batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 10.10
hores del dia 19 de març de 2018, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.   
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