
ACTA NÚM. 4 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL VINT-I-DOS DE MARÇ DE  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 22 de març de 2018, es
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de
celebrar sessió ordinària.

Hi són presents l’interventor accidental, José Gómez de la Cruz, i el secretari interí,
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta.

Convocada la sessió per a les 21.00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora, i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1r. PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que es demostra que
els plenaris són insuficients, perquè l’oposició no tenim temps d’acabar el torn de precs
i preguntes. No entenem per què el Ple de la RLT i dels pressuposts, que és un dels
plens més importants de l’any, se fa un dilluns dematí a les 8.30 hores, i aquest es fa el
vespre. Voldríem saber perquè s’ha canviat el criteri.

El batle diu que no ha canviat el criteri. Vàrem considerar oportú que se fes un dijous a
vespre, i així es va convocar. Els plens es faran quan realment siguin necessaris. Aquest
Ple s’ha fet avui perquè era el darrer dia hàbil que teníem per fer-lo. 

El Sr. Jaume Payeras diu que fer els plens bimensuals, així com fer els extraordinaris el
dematí, demostra la falta de transparència que teniu, envers a l’oposició i als ciutadans.
Nosaltres  ens  hem  hagut  d’assabentar  per  la  premsa  que  heu  vetat  els  habitatges
vacacionals als plurifamiliars de Muro. Ens agradaria que ens motivéssiu el perquè heu
pres aquesta decisió, perquè nosaltres només sabem el que surt en premsa, i creiem que és
el suficient important per debatre-ho al Ple, si més no a una comissió informativa, amb tots
els representants, perquè estau obviant gairebé mig poble de Muro. 
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El  Sr.  Miquel  Porquer,  portaveu  del  grup  municipal  El  PI,  diu  que  per  part  de  la
Conselleria es va enviar una instrucció on es deia que en el període d’un mes s’havia
d’emetre un informe per part de tots els ajuntaments en referència a aquest tema. Una
vegada que s’emetés, tenia caràcter vinculant. Nosaltres vàrem fer un acte de valentia i
coherència  i vam prendre una decisió. El que me preocupava és que a altres municipis
se’ls hi  han tancat les portes a què ni tan sols es pugui fer un lloguer en el cas dels
unifamiliars. Nosaltres vàrem fer un anàlisi i vàrem creure que tant a Muro com a Platja de
Muro els plurifamiliars no tenien lloc. Entenent els plurifamiliars com a blocs de pisos. Per
Platja de Muro pot ser un valor diferencial. Això té les seves conseqüències a posteriori. Si
jo visqués a una comunitat de propietaris, estaria preocupat. Això és el que vaig explicar al
diari.  La  instrucció  en  cap  moment  deia  que  l’informe  s’hagués  d’enviar  amb  el
consentiment de tot l’Ajuntament. Es va fer el darrer dia del termini. 

El batle diu que el motiu principal és que pensam que conviure els dos usos, el residencial i
el turístic, és molt difícil a una finca de pisos. Per això vàrem pensar que les finques de
pisos no es poguessin destinar al lloguer turístic. Pensam que més del 90% de les peticions
per habitatges vacacionals són d’habitatges unifamiliars. 

El Sr. Jaume Payeras diu que no m’heu contestat. Estava declarat que Muro no era una
zona saturada. Si no ho motivau amb un caire sostenible o mediambiental, no ho entenc. 

El Sr. Miquel Porquer diu que s’han pres unes mesures, que no sabem si per part del
Govern les acceptaran. 

El Sr. Jaume Payeras diu que no saben en quines dades fan feina. En tot cas, aquest era un
apartat que la Llei ja preveu. Sembla que criminalitzau aquest tipus de turisme. Els turistes
que utilitzen aquestes instal·lacions, pràcticament només hi són per dormir, perquè se mou
i dinamitza el comerç. Si governéssim nosaltres, seria un de les maneres de governar més
antituristes que hi ha, diríeu que no volem els turistes. Vàreu pujar la taxa de fems als
habitatges de lloguer turístic; prohibiu el lloguer a habitatges plurifamiliars; renunciau al
carril bici, i no sabem per què ni en base a què; estau en contra de l’impost turístic, però
així i tot hi feis peticions, encara que fora de termini; hi ha retard en les obres del bulevar;
l’any passat hi va haver hamaques a Capellans a mitjan estiu. És vergonyós. El minitren
duu dos anys de retard. I ara prohibiu el lloguer turístic a habitatges plurifamiliars sense
cap tipus d’argument. Si no és per afavorir un tipus de negoci, no s’entén. Això demostra la
vostra  falta  de  transparència  envers  a  l’oposició  i  al  poble  de  Muro.  Voldria  que
expliquéssiu a aquesta gent que ara no podrà llogar els seus pisos, en base a què no ho
podrà fer. 

El Sr. Miquel Porquer diu que jo intent fer el millor que puc pel meu poble. Cada poble és
independent per decidir. Hem de ser més valents. Crec que hem de defensar el que hem de
defensar. 

El Sr. Jaume Payeras diu que estau encasillant aquest tipus de turistes, perquè deis que no
reactiven el comerç o no lloguen cotxes. Encara ara seguim sense saber quins criteris vos
han duit a prendre aquesta decisió. 

El Sr. Miquel Porquer diu que hi ha un informe fet i que allà s’especifica tot. 
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El batle diu que pel que fa a la recollida de fems, és vera que vàrem aplicar, als habitatges
que tenguessin un ús turístic, el pagament del fems amb la mateixa quantia que una plaça
turística. En el tema del carril bici, hi ha un informe dels tècnics que deixa ben clara la
impossibilitat d’executar aquesta inversió, i no és per culpa de l’Ajuntament de Muro.
L’Ajuntament ha dotat aquesta partida durant quatre anys. En el bulevar, l’Ajuntament
només  paga  una  part  de  les  obres,  i  no  l’ha  adjudicat  l’Ajuntament,  sinó  una  altra
administració. Les obres s’han retardat perquè no quedés a mitges durant l’estiu. Vos vull
demanar, esteis d’acord amb les reduccions que ha fet el Govern de les Illes Balears a
altres municipis pel que fa al lloguer turístic?  

El Sr. Jaume Payeras diu que per molt que intentis menysprear a l’oposició, intentant fer
veure que no feim feina, jo tenc el registre d’entrada. Me vols dir per quin criteri renuncies
a la ruta cicloturista? 

El batle diu que per la impossibilitat que ha posat Espais Naturals respecte a l’obligació de
dotar aquesta instal·lació amb unes biones a cada costat de la carretera per compensar
2.800 metres quadrats que perd el Parc Natural. No diu qui ha de pagar l’obra, però si no
se paga hi ha una impossibilitat d’executar aquesta obra. Evidentment, l’Ajuntament de
Muro  no  la  pagarà,  perquè  és  una  instal·lació  que  és  un  «capricho»  d’una  altra
administració.  A més,  no sé si  és del  tot  pertinent executar aquesta  voluntat  del Parc
Natural, a la que ens obliga la Conselleria de Medi Ambient. I amb aquest escrit queda ben
clar que si no s’instal·len aquestes barreres no hi ha possibilitat d’executar aquest projecte. 

El Sr. Jaume Payeras demana al secretari si el conveni estipula que aquesta obra l’ha de
pagar l’Ajuntament de Muro. 

El secretari diu que entén que no ho diu. 

El Sr. Jaume Payeras diu al batle que tenc el registre de sortida que vas enviar tu dia 31
d’octubre  de  2017  que  contestes  a  la  carta  que  t’havia  enviat  el  director  general  de
Biodiversitat i d’Espais Naturals, que posa:  “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.”

El batle diu que ell té la resposta a aquest escrit, amb registre d’entrada de dia 14 de
desembre del 2017, i a les conclusions 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 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.
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-  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. batle diu que el director del parc natural diu que sí o sí s’han de posar aquestes
baranes, en cap moment diu que qui les hagi de pagar sigui l’Ajuntament de Muro. Si
ningú  no  les  paga,  no  se  podrà  executar.  I  davant  la  impossibilitat  d’executar  això,
l’Ajuntament de Muro va decidir rescindir d’aquest conveni que tenia amb l’ATB. 

El Sr. Jaume Payeras diu que per què no ho decideixen també els ajuntaments de Santa
Margalida  o  d’Alcúdia,  que  és  un  conveni  a  tres  bandes.  I  això  és  competència  de
Carreteres,  del Consell.  Torn a demanar,  per què renunciau a  aquest conveni? Aquest
conveni se va signar per Ple. Un acord de Ple, el pot tombar un acord de Junta de Govern
Local? 

El secretari diu que a l’acord de la Junta de Govern Local diu expressament que ho ha de
ratificar el Ple. Se suposa que al pròxim Ple ordinari s’ha de dur. 

El Sr. Jaume Payeras diu que ja està llevat de la partida pressupostària, i si després no
s’aprova per Ple? Torn a demanar, en base a què heu pres aquesta decisió. Qui ha fet la
valoració econòmica del cost del projecte? Allò normal seria que pagués el projecte qui té
la competència. 

El secretari diu que el normal seria que ho pagués Carreteres, del Consell de Mallorca. 

El batle diu que l’obstacle no l’hem posat nosaltres, sinó una altra administració. Nosaltres
no hi podem lluitar. El que no farem és pagar aquest projecte nosaltres. 

El Sr. Miquel Porquer diu que abans de tots aquests escrits va anar a una reunió amb l’ex-
vicepresident del Govern Balear, el senyor Biel Barceló, i el president de l’ATB, el senyor
Sansó, conjuntament amb l’Ajuntament de Santa Margalida i l’Ajuntament d’Alcúdia. Allà
es va parlar dels inconvenients que ja surten a aquests informes. Vaig sortir molt decebut
d’aquesta reunió, perquè el senyor Biel Barceló va dir que se tiraria endavant el carril bici
de Santa Margalida i d’Alcúdia, i que el de Muro que quedi aturat, i ja veurem com el
solucionam, si és que té solució. L’Ajuntament de Muro no ho pot assumir. No sé si
actualment ho estan executant. Era una inversió que nosaltres creiem que era necessària, i
per això s’ha mantingut durant quatre anys en els pressuposts. 

El  batle  diu al  senyor  Payeras  que supòs que tu  deus  estar  informat  de les  diferents
reunions que ha tengut l’Ajuntament de Muro amb l’ATB per intentar trobar una solució.
Has de saber qui és el responsable de que això no s’hagi fet. 

El Sr. Jaume Payeras diu que en cap moment això és imputable a l’Ajuntament de Muro. I
si ho fos, és un conveni a tres, i s’hauria d’imputar a tots tres. Però independentment
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d’això, és de carreteres. Ara heu contestat, era perquè havíeu de menester els doblers per
altres coses. Estam condemnant aquest tipus de turisme, que cada vegada va a més a Platja
de Muro. 

El batle diu que el Parc Natural ha posat com a condició imprescindible posar aquestes
biones, i ningú les vol pagar. L’Ajuntament de Muro ha tengut aquesta partida quatre anys
en els pressuposts, i l’ATB no ho ha adjudicat. Si ho hagués fet el primer any, ara no
discutiríem si ho han llevat o no. 

El  Sr.  Jaume Payeras diu que heu llevat  la  partida dels  Pressuposts,  per tant  rompeu
unilateralment el conveni a tres bandes, posant una excusa de que vos fan pagar, quan no
és vera. I després el senyor Miquel Porquer ha dit que ho vau llevar perquè necessitàveu
els doblers per altres coses. Canviant de tema, ens ha arribat a les orelles que dissabte que
ve, degut al dinar de les quintades, el Murense ha suspès tots els partits en dissabte. 

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que no ho sabem. 

El Sr. Jaume Payeras diu que ho trobau normal, que se faci això? 

El batle diu que creu que el Club té potestat per a determinar a quines hores juguen.
Nosaltres ho hem d’acceptar. 

El Sr. Jaume Payeras diu que podem pensar que una festa com la de les quintades, a on se
promociona el consum d’alcohol per part de l’Ajuntament, topa amb la suspensió de partits
de futbol, i sense comentar-ho als pares. 

El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, demana al senyor Payeras si
aquest anirà a la festa de les quintades. Crec que el Murense és prou independent per
decidir aquestes coses. 

El Sr. Jaume Payeras diu que el que jo sé és que se suspenen partits d’esport infantils pel
tema de les quintades. m’ha arribat així des dels pares. 

El Sr. Antoni Serra diu que el president del Club diu que és cert que s’han canviat les dates
dels partits, excepte un, per a beneficiar a tothom. 

El Sr.  Jaume Payeras diu que el  Murense és un club que rep una gran subvenció de
l’Ajuntament, i que hauria de fomentar valors com l’esport, i se suspenen els partits per
una festa. Ens ha arribat que s’està preparant l’espai de la Cooperativa per si un cas plou. 

El Sr. Antoni Serra diu que l’amo del bar ha arribat a un acord amb el president de la
Cooperativa, per fer-hi el dinar per si un cas plou. 

El Sr. Jaume Payeras diu al senyor Juan Escalas que al darrer Ple li va sol·licitar un parell
de coses que encara no s’han arreglat, i ja les havia sol·licitat en anteriors plens. Al carrer
Gènova s’han d’arreglar les voreres i els clots. Al carrer Miquel Servià hi ha una síquia,
que fa més d’un any que hi és. Al carrer Lluna, davant el número 26, les voreres estan
esbaldregades. (Dirigint-se al senyor Serra) Avui han vengut a fer net un tros del carrer de
la depuradora, està bé perquè feia molt que ja li tocava. (Dirigint-se al batle) Me va quedar
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un dubte de la RLT, que vares dir que tenies el compromís de què s’intentaria pujar l’euro/
punt. Però no sé si consta damunt paper.

El batle diu que a la Comissió negociadora amb els representants sindicals vàrem prendre
el compromís que s’intentaria que pugés un punt per any, fins a tres anys. La Junta de
Govern  Local  vàrem  demanar  un  informe  a  Rodríguez  Viñals  per  tal  d’argumentar
sòlidament  aquesta  raó,  i  perquè  quan  ho  enviem  a  Delegació  de  Govern  intentem
argumentar el millor possible aquesta pujada. 

El secretari diu que a la Comissió jo vaig prendre nota de que l’acord era demanar un
informe  a   Rodríguez  Viñals,  i  a  la  vista  d’aquest  informe  defensar  la  pujada.  Per
argumentar-ho havíem de tenir l’informe. 

El Sr. Jaume Payeras diu si teniu pensat fer cap actuació al parc de l’Escola Graduada,
posar uns bancs que estiguin correctes. El jardí es podria arreglar. I ja que deis que els
bancs estan arreglats,  estaria  bé que s’obrís  cada dia.  I  que hi  hagi  un pla  de neteja.
(Dirigint-se al senyor Serra) Qualque dia llevareu el fasser que està tombat dins el museu? 

El Sr. Antoni Serra diu que el president del Murense diu que molts partits s’han passat a
divendres a vespre, i que molts pares ho han demanat. 

El Sr. Jaume Payeras diu que el programa de Setmana Santa té una errada molt grossa. El
número d’un dia està equivocat. 

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  diu  que si  no fos  perquè l’oposició hem convocat  plens
extraordinaris, jo duria des del mes d’octubre sense parlar en el torn de precs i preguntes,
quasi quasi mig any. Reflecteix molt bé el tarannà del batle, que decideix a porta tancada
amb els regidors de tres partits diferents,  que pensen, però no pensen amb dades. No
argumentau bé. Feis els debats a porta tancada, en lloc de fer-los aquí. Vosaltres decidiu a
porta tancada a la reunió de la Junta de Govern Local qui pot llogar i qui no. Defensau
únicament els interessos dels hotelers? Per què no obriu determinats debats a l’oposició,
que representa quasi bé la meitat de poble? També voldria demanar per què el batle té
aquestes faltes de respecte cap a l’oposició. 

El batle diu que aquí defensam els interessos de tots els murers i mureres, entre ells els
hotelers. En el Ple es decideixen unes coses, com els Pressuposts, i les propostes fetes pel
vostre grup polític van ser molt magres. Te varem demanar que tots els precs i preguntes
els passessis per escrit a secretaria, i encara no ho has fet, només qualcun al registre. 

El Sr. Miquel Porquer diu que ell va ser elegit per defensar unes idees, no per defensar cap
interès en concret. Tothom decideix a la seva manera. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no sé, Miquel, si decideixes les coses per tu mateix o
perquè així ho decideix la Junta de Govern Local. 

El batle diu que nosaltres decidim així com creiem que ha d’anar millor al poble de Muro.
No com vosaltres, que sembla que només defensau les sigles del vostre partit. 
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que nosaltres hem proposat tres coses pels pressuposts.
Una d’elles és un skate-park, que amb aquesta fa cinc vegades que ho demanam; vàrem
demanar que se tornessin els doblers cobrats indegudament per una llicència mal donada,
que són molts de doblers, i voldria saber en quin punt es troba aquest tema.

El batle diu que dins el 2017 ja es va tornar una part d’aquesta taxa, uns 400.000 euros. La
resta de doblers s’intentaran tornar dins l’exercici del 2018. això no fa falta pressupostar-
ho, perquè va directament contra els ingressos. 

L’interventor diu que es va retornar un ingrés indegut. Passarà com a negatiu a l’apartat
d’ingressos.  En  els  Pressuposts  podria  aparèixer  com un  ingrés  menor  de  la  partida
d’ingressos. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que també varen presentar una moció, que es va aprovar
per  Ple,  crec  que per  unanimitat,  fa  un any i  un mes,  sobre iniciar  un pla  conjunt  i
transversal de recuperació dels elements de gestió hidrològica i de restauració de l’entorn
de la pedra en sec. Jo això ho anomenaria una proposta. Per tant, senyor batle, no digui que
no feim propostes. Digui que no les teniu en consideració. No vulgui vendre que l’oposició
no fa feina. 

El batle diu que s’enviïn les propostes a la primera reunió dels pressuposts. Nosaltres no
revisam els plenaris anteriors. Sempre s’ha demanat que aquestes propostes s’enviïn a
Intervenció, perquè se considerin. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que el que fa vostè és ignorar el sistema democràtic, perquè
no té en consideració els acords del Ple, dels quals l’Ajuntament té un compromís. Si no
heu fet res al cap d’un any, vos en reis del màxim òrgan democràtic. Canviant de tema, un
regidor  va  contestar  al  partit  socialista  que  la  partida  d’obres  i  serveis  d’aquests
pressuposts era la més baixa dels darrers deu anys. 

El batle diu que vàrem dir que la partida de subvencions era de les més baixes que havien
tengut els darrers deu anys. 

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que en el darrer Ple vares
mentir (es dirigeix al batle), perquè textualment vares dir «Serà l’any que hauran donat
menys dels darrers deu anys», referint-te a les subvencions que dóna el Consell. I no sé si
ho has mirat, però al 2018 està pressupostat un 35% d’inversions reals, 2017 un 31%, 2016
va ser 0%, a l’any 2010 va donar un 0% i al 2012 un 27%.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hi ha una sèrie de subvencions que arriben enguany
que superen els dos milions d’euros, i que afecten al nostre municipi. La pista d’atletisme,
160.000 euros; les plaques fotovoltaiques que heu de posar al pàrquing, 81.000 euros;
l’adequació de l’Estany d’en Mama, 500.000 euros; carretera de Platja de Muro, 200.000
euros; del centre de dia, possiblement arribin 100.000 euros; els hidrants d’emergències,
102.000  euros;  la  reforma  de  places  i  carrers,  78.000  euros;  les  places  de  persones
depenents, 318.000 euros;  dels serveis socials comunitaris varen arribar 330.000 euros;
187.000 euros en una modificació de l’Albufera; 60.000 euros de l’import turístic per a
millorar el bosc de ribera de l’Albufera, que és a Muro; es fa l’electrificació fins a sa Pobla
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i es neteja el torrent. Tot això supera els 2 milions d’euros, i s’acosta als 3 milions. Per tant,
pregaria que tenguéssiu en compte que el Govern sí que fa coses per aquest municipi. 

El batle diu que aquests doblers no els hem d’entendre com que van únicament al poble de
Muro, sinó que han anat al conjunt de Mallorca, i evidentment el Govern hi està obligat. 

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  diu  que  el  que  voldria  és  que  anéssiu  a  parlar  amb els
treballadors de l’Ajuntament i els hi digueu que es queixen del 20% que els hi deveu per
sortir a la premsa. Els hi deis que l’Ajuntament no els hi deu res. Dia 2 d’octubre del 2017
vaig demanar el llistat d’hores extres fetes per cadascun dels treballadors de l’Ajuntament i
un  llistat  amb  la  productivitat  concedida  pel  batle  als  treballadors.  Deman  si  la
productivitat  només  es  pot  donar  al  personal  funcionari  o  també  es  pot  donar  als
treballadors laborals. 

L’interventor diu que tal qual està ara, només es pot donar als funcionaris. 

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  diu  que  hi  ha  hagut  molt  de  trull  amb  l’agència  de
comunicació. Si l’oposició se preocupa, i vosaltres anau d’amagat, diu molt poc a favor
vostre. No és amb el que hagueu fet, sinó amb com les heu fet. 

El batle diu que tots els documents que surten de l’Ajuntament ho fan amb un registre de
sortida, i se poden consultar. Pots saber el que han dit els diferents tècnics al respecte. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si es podrien fer més torradores per sant Antoni. 

El Sr. José Juan Aguiló diu que ho podem mirar. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que durant l’espectacle del correfoc, en un moment donat,
es van estendre moltes barreres de protecció sense haver avisat prèviament, i se va impedir
que el públic participés de l’espectacle. 

El Sr. José Juan Aguiló diu que és un tema de la Policia. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que he rebut propostes d’esponjar el cicle Miquel Tortell al
llarg de l’any, o en un parell de mesos, i que no estigui tan concentrat al mes de gener. 

El Sr. Miquel Porquer diu que sempre se comença el dia de santa Cecília, excepte alguns
anys, com aquest. La concentració de concerts se fa a partir de dia 20 de gener. Alguns
anys el festival ha durat fins al maig. Tens raó en què a qualque espectacle hi ha hagut poc
públic. Es pot mirar d’esponjar, sempre que no coincideixi amb altres temes. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana al senyor Aguiló si l’any que ve per aquest temps,
pagarem multes de l’any passat de sant Vicenç. Ara encara pagam multes de l’any passat.
Vull saber quina és la intenció. 

El Sr. José Juan Aguiló diu que no depèn de jo. No entenc la pregunta. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que l’any passat hi va haver 177 multes. Enguany hi
tornarà a haver aquesta actitud? 
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El Sr. José Juan Aguiló diu que a sant Vicenç hi anam amb les mateixes condicions que
enguany. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que  tota l’oposició va fer propostes. Jo ara te’n diré una,
posar  més pixadors,  posar-ne molts,  a  llocs  estratègics,  perquè  els  que hi  ha ara  són
insuficients. Que la Guàrdia Civil controli les entrades i les sortides del poble. 

El Sr. José Juan Aguiló diu que està demanat que vengui més Guàrdia Civil. 

El Sr. Jaume Payeras diu que es pot fer un control de drogues.

El batle demana al senyor Tortell quina és la seva proposta. L’Ajuntament no pot dir a la
policia  el  que  ha  de  fer.  La  policia  ha  d’anar  als  llocs  que  pensi  que  hi  pot  haver
problemàtica, i ha d’actuar en funció del seu criteri. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que això és la definició del que és fer demagògia. Vos
inventau una festa per defensar l’esperit de les quintades, a on els murers poden beure per
tot. Però el dia de sant Vicenç, que és una festa popular, els hi hem de donar garrot. l’any
passat hi va haver decisions polítiques. Crec que amb una feina preventiva, i marcant allà a
on hi ha la festa, amb més pocs efectius, els resultats controlant el botellot serien millors.
La  decisió  d’atacar  l’«abeller»  va  ser  una  decisió  política,  i  si  no  ho  demanam  al
subinspector, que ens ho contesti per escrit en aquest plenari. 

El Sr. Jaume Payeras demana qui és que organitza la festa de sant Vicenç. 

El Sr. José Juan Aguiló diu que fins a les 15 hores, l’Ajuntament. 

El Sr. Jaume Payeras diu que l’any passat es varen posar multes el dematí. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que és un greuge comparatiu, d’una festa popular envers
una festa que l’Ajuntament ha volgut adoptar. 

El batle diu que la festa de l’any passat no té res a veure amb el que va passar fa tres anys.
I això es demostra amb els números de la gent que va passar pel PAC. 

El Sr. Martí Siquier diu que voldria posar de manifest la seguretat jurídica que tenien els
infractors l’any passat. No es podia certificar que aquella persona estava bevent alcohol. 

El batle diu que la policia va posar les multes que va trobar que havia de posar, no hi va
haver cap pressió política. 

El Sr. Martí Siquier diu que  no es podia demostrar científicament que aquella persona
bevia alcohol. 

El Sr. Jaume Payeras diu que la pregunta que se pot fer és demanar que se va recaptar amb
les multes, i saber que va costar. 
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que d’hidrants, hi ha 117.000 euros que corresponen a
Muro, s’han de començar a instal·lar aviat. Vaig demanar si n’hi hauria a Capellans, i me
vau dir que ho havíeu d’estudiar. Voldria saber la resposta. 

El batle diu que no n’hi haurà, perquè no n’hi poden posar. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu si ens passareu l’informe, com mentre no es poden posar
hidrants a Capellans. 

El batle diu que no es poden posar ni hidrants, ni es pot fer cap inversió a Capellans. Es pot
mantenir el que hi ha. No tenim l’informe, però el demanarem. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu si al carrer Llarg de Capellans es pot posar un stop. De qui
ha estat la idea de tallar arbres a l’escola de dalt i per què?  

El Sr. Antoni Serra diu que és perquè les arrels dels arbres entraven dins els solars dels
veïnats i els hi espanyaven les parets. El tècnic de medi ambient va considerar que se
podien tallar. 

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  diu  que li  agradaria  una  campanya de conscienciació de
reciclatge, ja que en els habitatges de lloguer vacacionals els menors de 12 anys han de
pagar el fems, i en canvi en els hotels no. 

El batle diu que tant en els edificis hotelers com els habitatges de lloguer vacacional el que
es  conten  són  les  places,  independentment  de  l’edat.  El  pac  de  benvinguda  que  has
proposat perquè la gent recicli me sembla bona idea, però saps que hi ha un nou concurs
que està en tramitació, i en haver-se adjudicat, possiblement totes aquestes coses hi tenguin
cabuda. 

El Sr.  Miquel Àngel Tortell  diu que a les places hoteleres, els menors de 12 anys no
computen. Als habitatges de lloguer vacacional són els menors de 3 anys. Només dic que
es tengui en compte a l’hora de fer pagar a cada tipus d’establiment. 

El Sr. Miquel Porquer diu que després de l’adjudicació de la recollida selectiva es farà un
estudi complet per a saber exactament que s’està produint a cada una de les zones de
Muro. Quan l’empresa hagi fet aquest estudi, podrem dir cap a on hem d’anar. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que per a pujar la taxa no vàrem haver de menester cap
estudi. Ara per baixar-la o modificar-la sí. 

El Sr. Miquel Porquer diu que com que me vaig comprometre, intentaré que se faci tota la
via que se pugui. 

El batle diu que el que farem és demanar a la Conselleria de Turisme, dels habitatges
vacacionals, quants en tenen autoritzats en places per infants de fins a 12 anys, o si totes
les places són iguals. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hi ha hagut moltes queixes per un canvi de circulació a
la Platja de Muro, als polígons 4 i 5. S’ha resolt o està igual? 
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El batle diu que està igual, seguint l’informe que ha fet el policia nostre. En aquest cas, i
sense que serveixi de precedent, crec que la circulació hauria d’anar en un altre sentit, però
la policia nostra creu que la circulació ha d’anar en aquest sentit. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si, per favor, se li pot donar una altra volta. 

El Sr. Jaume Payeras demana al senyor Escalas si ha arribat una petició de repintar un
aparcament de minusvàlids al carrer Copinyes, parcel·la número 753, perquè fa dos anys
que ho demanen. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si l’Ajuntament de Muro té previst celebrar qualque
acte pel 30è aniversari del Parc Natural de s’Albufera. 

El batle diu que ja s’ha celebrat. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que quan està previst que se subsanin les obres de recepció
dels polígons 14 i 15? 

El batle diu que aquest hivern. Crec que per Pasqua d’enguany, si no està acabat, estarà
molt avançat. El 14 està pràcticament acabat. El 15 duu una setmana o dues de retard. 

El Sr.  Miquel  Àngel Tortell  demana si  podeu afirmar que aquests  dos polígons seran
recepcionats abans de l’estiu, per l’Ajuntament de Muro? 

El batle diu que una cosa és que acabin les obres, i l’altra que l’Ajuntament ho pugui
recepcionar. s’han de fer revisions. Entre una cosa i l’altra fàcilment poden passar uns
mesos. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hi ha queixes de la quantitat de festes a la carpa de la
plaça. 

El Sr. José Juan Aguiló diu que no vol entrar en aquest joc. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que han estat més de dos dies que hi ha hagut festes. Són
festes que comencen a les dotze i acaben a les 6 del dematí. Se poden fer festes a la plaça,
però no se pot abusar. Hi ha altres llocs per fer festes a Muro. 

El Sr. José Juan Aguiló diu que s’han fet dues festes, cap d’any i els «pre-quintos». 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que dia 23 de febrer el Col·legi de Sant Francesc va enviar
un exercici de 6è  de primària, demanant una compostera per l’escola. S’ha fet res?

El Sr. Antoni Serra diu que el tècnic de medi ambient n’hi enviarà una. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu a la senyora Forteza que les partides dels pressuposts
d’educació  són  les  úniques  que  no  s’esgoten,  i  no  crec  que  sigui  el  millor  en  un
ajuntament. Així mateix, me solidaritz amb el seu lloc de feina, per la censura que patiu per
la persecució d’alguns pares. 

11



La Sra. Margalida Forteza li demana a quines partides es refereix.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que sobretot són partides d’obres, de manteniment, de
subvencions per escolarització,  ajudes a famílies desestructurades,  activitats  culturals  i
esportives, entre d’altres. Per què no gastes totes les partides?  

La Sra. Margalida Forteza diu que les ajudes a escolarització es donen de fa temps, i hi ha
una  quantia  per  infant,  i  la  nostra  previsió  és  superior  als  doblers  que  realment  es
necessiten. Les reparacions als centres, s’han fet les que se necessitaven, si no hem arribat
al límit de despesa, millor. S’han fet moltes activitats culturals i esportives, però no totes
s’han pagat de la partida que duu aquest nom, algunes pertanyen a la partida de festes. La
supressió de barreres arquitectòniques, s’ha parlat amb el centre, i se farà quan es cregui
que vagi millor. Les despeses es fan en funció de les necessitats. Pel que fa al tema de que
te solidaritzes amb el meu lloc de feina, compartesc la teva opinió, però sé que prendre
qualsevol decisió que afecta a una comunitat educativa és complicat. 

La  Sra.  Margalida  Portells,  portaveu  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  diu  que  hi  ha
acumulació de fems a la Caseta de Capellans. 
El Sr. Antoni Serra diu que estan pendents. 

La Sra. Margalida Portells demana en què consisteixen les obres que s’han fet a Capellans. 

El batle diu que això és un canvi d’una canonada d’aigua sanitària que s’havia fet malbé, i
la Comissió de Capellans la va canviar perquè va trobar que era necessari. 

La Sra.  Margalida Portells  diu que respecte  del  carril  bici,  demanam que se segueixi
lluitant a veure si es pot aconseguir ajuda de qualque institució per poder fer-lo. 

El batle diu que podem fer un prec demanant al Parc Natural de s’Albufera que obviï
aquesta inversió i no la vinculi al carril bici, i que es pugui fer a posteriori amb qualsevol
altra subvenció. 

El secretari diu que després del punt de precs i preguntes es pot afegir un punt d’urgència. 

El Sr. Jaume Payeras diu que la partida està llevada del pressupost.

El batle diu que hi ha superàvit de l’any passat. Es pot demanar a la Conselleria de Medi
Ambient que llevin aquest condicionant, perquè es pugui fer el carril bici. 

La Sra. Margalida Portells diu que els carrers de Muro estan molt bruts d’excrements de
cans, des de Medi Ambient se fa res? 

La Sra. Margalida Portells diu si per la festa de sant Vicenç feis comptes fer una campanya
de sensibilització, de civisme i bones pràctiques? La festa de les «quintades», hi ha dia
estipulat per fer-la? Perquè com que coincideix amb les festes de Pasqua i el pregó... 

El Sr. José Juan Aguiló diu que normalment es fa aquest dia. 
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La Sra. Margalida Portells demana en quin estat es troben actualment les obres de Platja de
Muro. 

El batle diu que a Platja de Muro hi ha cinc obres importants, de les quals tres hi té a veure
l’Ajuntament, i dues que l’Ajuntament ha de fer la recepció una vegada hagin acabat les
obres. En quinze dies hauran acabat les obres, però totes les revisions que s’hi han de fer
poden estar bé dos o tres mesos. Les obres a les quals l’Ajuntament hi pren part són les
obres que se fan damunt la plaça, la primera fase del boulevard, que estarà llesta en quinze
dies, i l’adequació del carrer creuer. 

La Sra. Margalida Portells diu que els documents es podrien presentar amb més temps
d’antelació, en referència especialment als pressuposts, i així haguéssim pogut presentar
les esmenes abans. A l’oposició ens agradaria prendre part dels pressuposts, i així com s’ha
fet enguany ha estat impossible. Enhorabona a la nova empresa de comunicació que ha
entrat. Hi haurà nous contractes abans del juliol? 

El batle diu que es treuen nous contractes cada setmana. Els que s’aproven per la Junta de
Govern Local sortiran al perfil del contractant. Hi ha altres processos que hi ha mesa de
contractació,  com  el  contracte  de  residus  sòlids.  Aquests  són  els  contractes  més
voluminosos, de més import.  

El secretari diu que el contracte de residus es va aprovar al Ple del desembre del 2017, es
va publicar 52 dies al Diari Oficial de la Unió Europea, i després es va presentar un recurs
especial al Tribunal Central de Recursos Contractuals. Ha estat un mes i mig a resoldre’s,
s’ha desestimat el recurs i podem continuar. 

La Sra. Margalida Portells demana si tots els contractes que es facin a partir d’ara es
regiran per la nova Llei de Contractes. 

El secretari diu que se n’han fet uns deu amb la llei antiga, i ara en duim dos amb la llei
nova. 

La Sra. Margalida Portells diu que del tema de la remodelació del casc antic, demanaríem
que a l’hora de fer la reforma s’anés a xerrar amb els veïnats, a veure que en pensen
d’aquest projecte, i perquè sàpiguen cap a on voleu anar. 

El Sr. Martí Siquier diu que dia 31 de gener del 2018 hi hauria hagut d’haver tots els
contractes publicats al perfil del contractant, i a dia d’avui només hi ha el contracte dels
residus. És a dir, transparència molt poca. 

El batle diu que en tenir temps se penjarà. 

El Sr. Martí Siquier diu que en el darrer Ple ordinari el batle va tenir una falta d’educació
molt grossa, perquè només interrompia i va fer insinuacions falses i fora de context sobre
jo. 

El batle diu que crec que només vaig fer una puntualització, que érem al Ple i no era el dia
de sant Vicenç. Aquí no podem tenir l’actitud que tenim el dia de sant Vicenç. Aquí venim
a intentar defensar els interessos del poble de Muro. 
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El Sr. Martí Siquier diu que les xifres que ha dit del Consell són dels pressupostos aprovats
dels  anys  2010,  2012,  2016,  2017,  2018,  allà  a  on  les  transferències  de  capital  per
ingressos són aquests percentatges que he dit. Hi ha falta de transparència per part d’aquest
Govern. 

El  Sr.  batle  proposa  afegir  un  punt  d'urgència  demanant  a  Espais  Naturals  que  ens
autoritzin l'execució de la inversió de rutes cicloturistes, i no ho condicionin a l'execució de
les baranes de protecció.

El Sr. Rafel Gelabert demana si es pot afegir un punt d'urgència sense haver acabat el punt
de precs i preguntes.

El secretari diu que el punt d'urgència s'ha d'afegir una vegada acabat el punt de precs i
preguntes.

El Sr. batle diu que la proposta es durà al següent plenari.

Arribats a aquest punt, el batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 00.05
hores del dia 23 de març de 2018, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.   
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