
ACTA NÚM. 5 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE

EL VINT-I-NOU DE MAIG 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 29 de maig 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 9’00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora,  i es
tracta el següent punt de l’ordre del dia:

1.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. batle dóna la paraula al Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que a la darrera
sessió el seu grup no va acabar de xerrar, i per tant, haurien de començar avui amb la
paraula.

El Sr. batle diu que agrairia que només xerràs qui té la paraula.

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que el més normal
és que començas un pic un grup i altre pic un altre grup.

El Sr. Rafel Gelabert demana si està recepcionat el polígon set.

El Sr. batle respon que sí.

El Sr. Rafel Gelabert demana per les aceres que estan sense fer.
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El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que hi ha zones que estan
fetes i zones que no. El problema ve d'enrera.

El Sr. batle diu que la primera vegada és obligació del propietari.

El Sr. Rafel Gelabert demana fins quin punt podem tenir reponsabilitat patrimonial per
les aceres que no estan fetes. Diu que s'hauria d'intentar evitar que les aceres estiguin
així, la imatge en sí. El tema de l'accessibilitat pels minusvàlids també s'hauria de fer a
Platja de Muro.

El Sr. Jaume Payeras diu que el promotor té que deixar les aceres així com toca, és error
nostre per haver-ho recepcionat.

El Sr. batle diu que ho demanaran.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu que s'haurien de pelar més els troncs de les palmeres de
l'avinguda central.

El Sr. Miquel Porquer diu que no està damunt el plec, el “pelar” els troncs. Només
inclou fer netes les palmeres.

El Sr. Rafel Gelabert demana pel retràs de la col.locació d'hamaques.

El Sr. batle diu que hi ha una zona amb hamaques, altra zona va quedar deserta perquè
l'hamaca proposada no complia el  plec de prescripcions tècniques,  i  altra no tenim
autorització de la Demarcació de Costes.

El Sr. Rafel Gelabert demana si estan licitades les tres. Per què anam tan tard?

El Sr. batle diu que depenem de permisos d'altres administracions. L'any qui ve no hi
haurà aquest problema perquè ho licitam per quatre anys.

El Sr. Rafel Gelabert diu: estam al juny, hi ha zones sense hamaques. Demana si es farà
un control.

El Sr. batle diu que donaran instruccions a la policia.

El Sr. Rafel Gelabert diu que s'hauria d'instar el Consell de Mallorca que eixermin les
voreres de la carretera de Santa Margalida.

El Sr. batle diu: ho podem fer, serà la tercera vegada. Hi ha peticions de la Junta de
Govern Local.

El Sr. Rafel Gelabert demana pel mal estat de les aceres del carrer Antoni Carrió i carrer
Ignasi Alomar.

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana com es
troba el tren de Platja de Muro, que encara no està en marxa.
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El Sr. batle diu que està en procés de licitació. Hi ha dubtes pel que fa a les emissions
dels escapes, i s'ha fet petició de documentació als ofertants. S'ha de valorar això, el
tema mediambiental és molt important.

La Sra. Margalida Portells demana per l'escola d'estiu, es tenen en compte els temes
particulars de les famílies a l'hora de fer els pagaments? Hi ha famílies nombroses, o
famílies separades, que s'haurien de tenir en compte.

La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que els pagaments
es fan per quinzenes. Som el poble més barat amb diferència. Hi ha dotze places de
serveis socials.

La Sra. Margalida Portells diu que han vist a les xarxes que enguany és el centenari de
la plaça de toros. Hagués estat bé organitzar conferències,  fotografies, videos, etc.

La  Sra.  Margalida  Portells  demana  per  les  obres  subvencionades  del  Consell  de
Mallorca.

El Sr. batle diu que totes les obres estan adjudicadas i en marxa. Va venir el conseller de
Cooperació Local a veure les obres del teatre. Hi ha un setanta o vuitanta per cent fet.
Les obres de la xarxa d'aigua potable han començat fa quinze dies, hi ha un trenta o un
quaranta per cent fet. L'enllumenat públic de Marjals no està començada, hem de rebre
les luminàries.

La Sra. Margalida Portells demana pel tema del pont de l'estació.

El Sr. batle diu que les obres estan adjudicades i en un mes s'haurà de fer l'acta de
replanteig, i començar les obres.

La Sra. Margalida Portells demana pel procediment de contractació de la plaça de tècnic
del poliesportiu.

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, demana al secretari. 

El secretari diu que va entendre que el que es volia fer era un contracte de serveis.
S'haurà de fer un expedient de contractació de serveis. Fins a final d'any, per a veure si
la tècnica que se'n va anar, torna. Això és el que es va parlar a la Junta, no és el secretari
el qui decideix això. S'haurà de redactar un plec de prescripcions tècniques. També hi ha
la possibilitat de mirar la borsa que es va fer al seu moment.

La Sra. Margalida Portells demana pel tema de la festa a la zona del cementeri. Es va fer
una brutorada i molt renou. Es va fer sonometria?  

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana per les obres del
carrer Joan Palau. Quin temps d'execució hi ha previst?

El Sr. batle diu que les obres es faran durant els mesos de juny i juliol. El Pla d'Obres i
Serveis és molt determinant quant a termini d'execució, a l'agost han d'estar finalitzades.
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El Sr.  Martí  Siquier  demana pels pilons de plàstic  dels carrers  Bernat  Capó i  Pare
Alzina. Diu que n'hi ha dos en terra, i surt el pern de l'asfalt.

El Sr. Martí Siquier demana pel control dels carruatges de cavalls de Platja de Muro.

El  Sr.  Miquel Porquer diu que es fa un control  per  part  de la policia a principi  de
temporada.

El Sr. Martí Siquier demana si suposa qualque cost per ells, aquest control.

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu  que  paguen  una  petita  quota.  Es  controla  el  tema  de
“parades”.

El Sr. Jaume Payeras diu que només pot fer feina equis hores el cavall. S'ha de controlar.
Eren tres cavalls per carruatge.

El  Sr.  Martí  Siquier  demana  pel  procediment  de  contractació  de  l'agència  de
comunicació.

El Sr. batle diu que el procés està aturat, es revisen les bases.

El Sr. Martí Siquier demana si s'ha pasat la memòria justificativa.

El Sr. batle respon que sí, i s'ha passat al tècnic per a la seva valoració.

El Sr. Martí Siquier diu que estan d'enhorabona per la sentència de Son Bosc. És una
sentència ferma. S'ha de criticar l'equip de govern després de dues apel.lacions. A quines
partides pressupostàries afectarà la devolució? Està subjecta a interessos? 

El Sr. interventor diu que es troba subjecta a interessos. Ho està calculant.

El Sr. Martí Siquier diu que els dos recursos han estat presentats per la mateixa empresa.
La justícia no ha donat la raó a l'Ajuntament. Criticar la demagògia que es fa a les
xarxes socials, no contau tota la veritat.

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, demana que té a veure
l'Ajuntament amb les corrides de toros.

El Sr. batle diu que l'Ajuntament cedeix la plaça, i l'empresari assumeix el risc. Pot ser
l'Ajuntament compri entrades.

El  Sr. Jaume Payeras diu que no es poden comprar entrades.

El Sr. Jaume Payeras demana de qui és la plaça.

El Sr. batle diu que la plaça és de l'Ajuntament.

El Sr. Jaume Payeras diu que l'Ajuntament hauria de fer la festa del centenari, i  no
deixar-ho en mans d'una empresa externa. Diu que al carrer Bernat Capó s'hauria de
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posar un retrovisor. Diu que al mes de febrer va fer queixa sobre una sèquia. Què hem
de fer amb aquesta sèquia?

El Sr. Juan Escalas diu: no l'hem de fer nosaltres. Hem fet reclamació a GESA.

El Sr. Jaume Payeras diu que ho hauria de fer l'Ajuntament, i fer pagar a GESA. Estam
a juny, han passat quatre o cinc mesos. Diu que al registre d'entrada, de la Direcció de
Planificació i Centres, hi ha una previsió del curs 2017-2018.  A infantil, tenim previsió
de places?

La Sra. Margalida M. Forteza diu que la competència la té la Conselleria. Des del mes
d'abril estam amb contacte amb la Conselleria.

El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha un desfase de vint-i-dues places.

La Sra. Margalida M. Forteza diu que suposa que la Conselleria té una previsió i un
organigrama. Qui té la competència és la Conselleria. Tenim una reunió programada.

El Sr. Jaume Payeras demana pel tema de la policia. Com està? Hem passat de trenta-
cinc membres a l'any 2005 a la situació d'ara, no podem complir els torns amb dotze
membres.

El Sr. José Juan Aguiló diu que la gent es pot moure si es vol moure. Veurem si es pot
subsanar i millorar. Esperam la R.L.T.

El Sr. Jaume Payeras diu: a Muro, no vol quedar ningú. És una manca de previsió. S'ha
de cercar una solució ja, independent de la R.L.T. 

El Sr. batle demana al Sr. Jaume Payeras: quina és la proposta?

El Sr. Jaume Payeras diu que la proposta es mirar de contractar més policies, mirar de
pujar el sou, de qui sigui atractiva la feina. La pregunta anava dirigida al Regidor de la
Policia  Local.  La  situació  és  insostenible,  no  sé  com  resoldrem  el  tema  de  la
sobresaturació  de  Capellans.  Tema  d'accidents,  robatoris,  es  crea  una  situació
d'indefensió.

El Sr. Jaume Payeras diu: vareu modificar la taxa de residus, vareu reduir la quota als
hotels, la vareu fer assumir als habitages vacacionals. Quin criteri vareu seguir? Vareu
dir  que per  cada tona de FORM bonificàveu el  preu,  veim que no és així  amb les
gràfiques que vareu enviar.

El Sr. batle diu que Muro produeix 7.000 tones de rebuig i FORM. Si no fèssim FORM
i anàs tot a rebuig hauríem de pagar mil i pico tones més. Costarà la meitat, que és el
descompte que es farà. Les vivendes vacacionals són un negoci, i tenen els mateixos
drets  i  obligacions  que  qualsevol  altre  establiment.  Un  negoci  que  produeix  una
quantitat de fems, en sòl rústic. Es tracta que la taxa sigui el més justa possible, n'hi ha
que paguen més del que costen, i n'hi ha que costen més del que paguen.
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El  Sr.  Jaume Payeras  diu  que hi  ha  el  principi  de  no  ser  discriminat,  hem de ser
solidaris.  La  màxima de medi  ambient  és:  qui  genera,  paga.  Les  gràfiques són les
vostres, de l'equip de govern. 

El Sr. batle diu que són les gràfiques del poble de Muro.

El Sr. Jaume Payeras diu: ho heu separat, i l'únic que puja en rebuig són els generadors
singulars.  Tots els altres devallen o es mantenen. Generadors singulars, que són els
hotels:  3.424 tones de rebuig;  zona costanera:  1.651 tones, Capellans i  rústica,  647
tones; i el poble de Muro 1.542 tones. Són les vostres gràfiques. 

En aquest moment de la sessió, essent les 9:50 hores, es du a terme un recés, reprenent-
se la mateixa a les 9:55 hores.

El Sr. batle diu que al poble de Muro a l'any 2010 es varen produir 6.000 tones de
rebuig, a l'any 2016 es varen produir 7.263 tones. Els ingressos són de 216 euros per
tona, a la zona costanera i poble; i de 323 euros per tona dels generadors singulars. A
capellans els ingressos són de 90 euros per tona.

El Sr. Jaume Payeras diu que el poble només té un 21%, 1.542 tones. Els generadors
singulars  cada  any augmenten  el  rebuig,  i  és  impossible  que  pogueu  bonificar  els
habitatges vacacionals perquè un habitatge vacacional mai farà una tona de FORM.
Només aplicau les bonificacions als generadors singulars. Hi ha falta de campanyes i de
seguiment, és una manca de previsió i manca de feina de l'àrea de medi ambient. Ara
puja el  rebuig i  la selectiva,  constantment. Els tècnics de l'Ajuntament de Muro no
controlen be. Es bonifica malament. Heu rebaixat als generadors singulars, al poble no.

El Sr. batle diu que la taxa s'ha pogut mantenir dins els darrers vuit o nou anys.

El Sr. Jaume Payeras diu: estic a sòl rústic i no pag recollida, només pag tractament. Ho
duc al punt verd, no em fas la recollida.

El Sr. batle diu: al sòl rústic i Capellans cobram 90 euros per tona replegada.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que el que interessa és
saber, amb aquestes dades, com es pot repercutir més equitativament. El FORM del
poble també es podria estudiar. No hi ha hagut voluntat política, ens hem quedat amb la
recollida selectiva.

El Sr. Jaume Payeras diu que als punts verds aprofita per a tirar-hi tothom, i això ho
pagam tots. Aquí no s'ha fet res de feina, pel que fa al rebuig en deu anys estam allà
mateix. 

El Sr. batle diu que la recollida selectiva hem passat de 1.000 tones a l'any 2008, a 3.000
tones a l'any 2016. 

El Sr. Jaume Payeras diu que amb l'augment del rebuig es demostra que no es fa la feina
ben feta. 
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El Sr. batle diu que el rebuig està més baix ara que a l'any 2007.

El Sr. Jaume Payeras diu que la taxa que pagam, 156 euros, és de tractament i recollida.
La recollida no té res a veure amb el Consell. En el meu cas, jo pag el tractament i no
pag la recollida. Només em fan el  tractament.  El  que fas és bonificar als hotels,  si
reduissin el rebuig i augmentassin el FORM, seria fantàstic, però no és així.

El Sr. batle diu que entre Capellans i el sòl rústic, es produieixen 646 tones, i s'han
ingressat 58.412 euros. Cada tona que replegam ingressam 90 euros. A Tirme hem de
pagar 140 euros per tona.

El Sr. Jaume Payeras diu: no descomptes la part de recollida que no pagam en sòl rústic.

L'interventor,  a requeriment  del  Sr.  Payeras,  diu:  és veritat  que pagues una part  de
recollida, perquè s'ha de dur al centre de tractament.

El Sra. Rafel Gelabert recorda una de les propostes que varen fer, que les papereres que
hi ha a la platja puguin permetre separació, com per exemple envasos.

El Sr. Jaume Payeras diu que estan molt contents amb la sentència del camp de golf.
Demostra que el que vareu fer era il.legal. La sentència diu el que va dir el TAG al seu
moment.  Els arguments dels missers de l'Ajuntament, que era una fase contínua, la
sentència diu:  “la declaración de interés general  no es una fase de concesión de la
licencia  municipal,  procedimiento  que  se  inicia  en  el  momento  de  presentar  la
correspondiente  solicitud  de  licencia.  Ello  no  supone  una  ruptura  del  principio  de
irretroactividad de las normas como argumentaban los apelantes,  ya que se trata de
procedimientos  distintos,  el  preciso  para  la  obtención  de  la  declaración  de  interés
general, y el correspondiente para la obtención de la oportuna licencia. La sentencia
también señala que de haber resuelto el Ayuntamiento en plazo, o sea, 4 meses contado
ese plazo en el momento de la resolución para ese hipotético supuesto, que no sucedió
porque  la  declaración  de  interés  general  fue  denegada  en  Resolución  de  12  de
noviembre de 1999 y se precisó el dictado de la Sentencia del Juzgado Contencioso nº 1
de 21 de enero de 2003 que anuló ese acto y acordó la retroacción de las actuaciones al
tiempo de emitirse un nuevo informe técnico por los SSTT de la CIU adaptadas a la
legislación aplicable a fecha 2 de abril de 1999, y ello fue confirmado en apelación por
Sentencia de la  Sala Contenciosa nº  758 de 15 de octubre de 2004,  resulta que al
finalizar ese plazo de cuatro meses en agosto de 1999, ya estaba en vigor la ley 6/1999
que impedia los campos de golf en suelo rústico protegido”. Era impossible que es
donàs llicència. Després de la sentencia, i després de l'esperpèntic comunicat que heu
fet, m'agradaria que m'explicassiu que significa suport unànim a la sentència.

El Sr. batle diu: respectam la sentència, per molt que no hi estiguem d'acord.

El Sr. Jaume Payeras diu: sabíeu que no es podia fer. Volem saber que ens pot costar,
heu dit que s'han de tornar els  470.000 euros de llicència.

L'interventor  diu  que  són  234.021,95  euros  d'impost de  construccions,  9.604,52
d'interessos de demora que va pagar, i  169.600 euros d'aprofitament atípic. S'han de
sumar els interessos de demora. 
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El Sr. Jaume Payeras diu que ens pot caure el moviment de terres i el tancament de la
finca, i això si no demanen el lucre cessant.

L'interventor diu que directament no, si no ho diu un Jutge.

El Sr. Jaume Payeras diu: hauríeu de dimitir tots, i s'hauria de demanar que l'ajuntament
insti a la promotora  a no demanar el lucre cessant.

El Sr. batle diu que accepten la sentència. A l'any 1998, quan comença això, no hi havia
ni  el  batle  que  tu  vols  relacionar  amb el  camp de  golf,  ni  jo.  Es  va  aprovar  per
unanimitat  demanar  al  consell  insular  l'interès  general  del  camp  de  golf.  El  Sr.
Amengual va pronunciar una frase: “sense oferta  complementària, sense cap hotel ni
apartament,  i  reg  amb  aigua  residual  procedent  de  la  depuradora”.  El  Ple  de
l'Ajuntament va prendre un acord dia 9 de desembre de 1998, per unanimitat. A partir
d'aquí es va començar a tramitar, durant vuit anys. Dia 27 de desembre de 2007 s'emet
dictamen integrat favorable del Consell de Mallorca, de l'activitat permament major de
camp de golf.

El Sr. Jaume Payeras diu: hem demanat que assumissiu el cost que ens durà.

El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que el Sr. Martí
Fornés és el batle del camp de golf. Mai hagués estat batle, i ho va ser gràcies al camp
de golf amb una llicència il.legal. A l'any 1999, quan entra el projecte del camp de golf,
ja varem advertir que no es podria fer perquè les DOT no ho permetien. Es va equivocar
el Consell de Mallorca quan denega l'interés general, l'interés general s'havia de donar
amb base a la normativa anterior a l'any 1999. Si a 1999 s'hagués resolt la llicència,
aquesta hagués estat contrària. Després de la sentència del 2004 es va obligar al Consell
de  Mallorca a  refer  un error  administratiu,  i  aquí  hi  ha  les  veritables  mangarrufes
polítiques. A l'any 2003, el Sr. Jaume Matas, presidiari, va donar l'interés autonòmic per
a un camp de golf dins un parc natural. Jaume Font va llevar Son Bosc de dins el parc
natural, també comdemnat per unes eleccions irregulars. El Sr. Miquel Ramis, i el Sr.
Jaume Perelló, també comdenats per irregularitats polítiques. La merda de Son Bosc és
la que hi havia allà, tot el que enrevolta aquest camp de golf ha embrutat la imatge
política dels nostre poble. Fins i  tot ha condicionat el  present del nostre poble. Les
llicències de l'any 2008 varen ser totalment irregulars, il.legals. Per defensar la legalitat,
un parell de partits polítics hem passat per l'oposició, tenint la raó, i això és inadmisible.
Ets el batle del camp de golf.

El Sr. batle diu que dia 26 de novembre de 1998 el Ple va demanar l'interés general,
anterior a tot el que dius. La llicència duia informe favorable del secretari, i votat a
favor per molta gent. El batle va fer decret de batlia per nomenar advocat i procurador.
Es va dur a Ple, i es va ratificar per unanimitat la defensa de l'ajuntament. 

El Sr. Jaume Payeras diu que l'informe del TAG era en contra.

El Sr. batle deman quin informe preval, el del secretari o el del TAG.

El secretari diu que preval el del secretari.
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El Sr. Miquel A. Tortell diu que el secretari va donar validesa a un informe del Sr.
Manuel  Velasco  ridícul.  El  secretari  no va voler  fer  cas,  d'un  dels  màxims experts
d'urbanisme a les Illes Balears, hem fet un ridícul.

El Sr. batle diu que el batle ha estat votat pels tretze regidors.

El Sr. Miquel A. Tortell demana si dia 25 de maig es varen apagar els llums.

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que sí. 

El Sr. Miquel A. Tortell demana: Ho vareu dir al tècnic dels llums?. L'acord diu: “farem
partícip a tot el poble”. Ens arriben les juntes de govern local després de dos mesos que
s'han  fet.  Els  informes,  els  contractes,  ens  agradaria  que  la  informació  arribàs
ordenadament.

El Sr. batle diu que es convida als grups polítics a les Meses de Contractació, i només ha
vegut un, un pic.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que l'han convidat un pic, i un pic ha vengut.

El secretari diu que es donaran instruccions perquè es convidin a tots els regidors, i no
només al cap del grup. 

El Sr. Miquel A. Tortell diu: si governant nosaltres, no hi hagués hamaques a les platges,
no  hi  hagués  trenet,  estaria  aquesta  sala  plena d'empresaris  fent  pressió.  No sabeu
gestionar l'ajuntament. Per què vos dedicau a escampar que a Capellans pot ser no hi
hagi hamaques enguany? No vos preocupa?

El Sr. batle diu que els preocupa. A dia d'avui no tenim la llicència. Vaig anar a parlar
amb el delegat de Costes. Tendrem l'autorització de les hamaques. De moment el que no
tendrem és el “xiringuito”, no el tenim autoritzat.

El  Sr.  Miquel  A.  Tortell  diu que segons Manuel  Velasco la justificació que hi  hagi
hamaques a Capellans és que Capellans existeix.  Manifest  la meva preocupació.  Si
l'Ajuntament no manifesta voluntat  política perquè Capellans tengui  un pla especial
desenvolupat, un dia les hamaques no hi seran i a darrera ens llevaran Capellans. Ens
tocarà a nosaltres, un dia. Dimiteix si no vols arreglar el tema. És un procés  necessari,
s'ha de començar. 

El Sr. Antoni Serra diu que l'equip de govern no ho veu d'aquesta manera. Farem una
comissió i en parlarem.

El Sr. batle demana al Sr. Miquel A. Tortell: Estàs a favor d'un pla especial que posem
data de caducitat a la concessió de les casetes?

El Sr. Miquel A. Tortell diu que totes les concessions duen data de finalització, a l'estat
espanyol. A l'any 2005, que governava el CDM, teníeu temps per a fer un pla especial
de Capellans per adaptar-lo al Pla territorial de Mallorca. Què pensa l'equip de govern
sobre la situació legal de Capellans i el pla especial?
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El Sr. batle diu que és una zona urbana, i tenen unes concessions. A partir d'aquí, podem
seguir urbanitzant o mantenir així.

El Sr. Miquel A. Tortell  diu que ha proposat iniciar un procés, i s'ha d'arribar a un
consens, a unes conclusions i a un pla especial. Quina és la por que teniu? Si no tens
coratge dimiteix.

El Sr. Miquel A. Tortell demana referent als enderrocs, i els punts marrons: Quant de
temps fa que no s'han actualizat els punts  marrons?

El Sr. Antoni Serra diu que ho duran a la propera comissió.

El Sr. Miquel A. Tortell demana si es té constància dels abocaments irregulars dins el
poble. És cert que una empresa que ha fet obra pública no pot cobrar perquè no pot
justificar què ha fet amb els enderrocs? Al Velar, a Son Blai, als Fiters, a Son Font, hi ha
nombrosos punts marrons. Estam esperant a Son Font, han tirat més enderrocs i encara
estam esperant. Què feis amb aquest aspecte?

El Sr. batle diu que duran informe sobre l'estat dels punts marrons, quins s'han retirat i
quins no.

El Sr. Miquel A. Tortell demana pel tema dels plafons informatius. Vos heu plantejat
canviar la base?

El Sr. Miquel Porquer, regidor del grup municipal El PI, diu que s'ha canviat la base,
estan col.locats amb una varilla enroscada i tancada.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que es varen celebrar els cinquanta anys del museu de
Muro. Hauríem de ser bons per a col.laborar amb ells: senyalitzar degudament el museu
de  Muro,  al  jardí  del  museu  la  situació  és  lamentable  donat  que  només  hi  ha  un
funcionari o treballador. Un fasser tomat en terra, si la brigad se'l podria dur; i l'altre es
podria retirar. La brigada de l'Ajuntament hauria de condicionar el jardí al menys dos
pics a l'any, col.laborar.

El Sr. Miquel Porquer diu que es varen fer negociacions amb Jaume Gomila, anterior
director general.  Al final el  varen destituir.  Avui el  batle firmarà carta de sol.licitud
d'entrevista amb la nova directora general,  i  també amb la directora  del  Museu de
Mallorca. També sol.licitar si es pot utilitzar a final d'any un espai. Hi ha voluntat per
part meva de col.laborar, hi ha hagut contactes necessaris amb Jaume Gomila.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que la seva pregunta era sobre senyalització, i col.laboració
de la brigada. És un prec.

El Sr. Miquel Porquer diu que contestarà després de la reunió amb la Directora del
Museu de Mallorca.

El Sr. Miquel Tortell diu que el batle ha maltractat treballadors de l'Ajuntament. Dia 8
de  març  de 2017 hi  ha  un  escrit  d'un  treballador  demanant  una ordre  per  escrit  i
motivada. Vostè ha desplaçat del seu lloc de treball un funcionari, sense que per escrit hi
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hagi cap motivació. Després d'aquest escrit, per art de màgia, va tornar a pujar a la
segona planta. El batle ha castigat durant més de cinc mesos a un treballador.

El Sr. batle diu: la conclusió és seva, no d'aquest treballador. El moviment no suposa
cap discriminació. La intenció era donar millor servei i no es va aconseguir.  No va
atendre a ningú mai, no va agafar el telèfon. La situació a l'Ajuntament no és motiu de
discriminació, l'atenció al ciutadà es fa a qualsevol planta. Si no ho diu ell, vostè té poc
criteri.

El Sr. Miquel A. Tortell diu: no s'ha atrevit a posar-ho per escrit, el motiu del trasllat.
No se li poden exigir obligacions a un treballador per sota del seu rang, i diferents a la
seva feina. Si el zelador està a la segona planta és perquè els seus companys estan allà, i
és la millor manera de coordinar-se. A part de maltractar el treballador, dificultàveu la
feina diària.

En aquest moment de la sessió, s'absenta la Sra. Margalida M. Forteza, essent les 11:33
hores.

El Sr. Miquel A. Tortell demana pel vessament al carrer Justícia.

El Sr. Juan Escalas diu que hi va haver enfonsament de canonada, es va arreglar.

El Sr. Miquel A. Tortell demana si hi ha hagut problemes a la renovació de la xarxa de
Son Font. 

El Sr. batle respon que no.

El Sr. Miquel A. Tortell demana que en el procés d'adjudicacions d'obres, per exemple si
tenim 150.000 euros per a reformar teatre, es valorin altres coses i no només la plica
més baixa. Que es valorin les millores que es puguin ofertar per a convocatòries futures.
Diu que una baixa per sota de límit, dintre d'un procediment d'adjudicació, no és motiu
d'exclusió.

El secretari diu que no és directament motiu d'exclusió. 

El Sr. Miquel A. Tortell demana què va passar amb una empresa de neteja de Platja de
Muro, que va baixar per sota del que podia.

El  secretari  diu  que  va  ser  un  tema  de  no  acreditació  de  solvència  econòmica  o
financera, abans d'obrir el sobre d'oferta econòmica.

El  Sr.  Miquel  A.  Tortell  demana  per  la  visita  d'un  inspector  de  la  Conselleria
d'Agricultura  referent  a  la  cessió  d'ús  de  la  plaça de  toros.  Tenim  cap  conclusió
d'aquesta visita?

El Sr. batle diu que se'n va dur la informació. No tenim les darreres conclusions.

El Sr. Miquel A. Tortell demana si s'ha tramitat cap denúncia per entrada de menors a la
plaça de toros, a la corrida de 2016 de Sant Joan. Diu que dia 28 de març, referent a la
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convocatòria de l'impost del turisme sostenible, ens varem demanar si teníem qualque
projecte aprovat. Tenim qualque projecte aprovat?

El Sr. batle respon que no.

El Sr. Miquel A. Tortell demana pels esbaldrecs del carrer Padró. S'han arreglat? Hem
fet gens de feina perquè sigui un camí públic?

El Sr. Juan Escalas diu que no estan iniciats els tràmits. És propietat privada. Ens ho
mirarem.

El Sr. Miquel A. Tortell demana per les denúncies per obres a diferents establiments, a
Platja de Muro.

El Sr. Juan Escalas diu que ara tenim el TAG, i s'iniciaran els expedients.

El Sr. Miquel A. Tortell diu que va demanar pel cicle d'activitats esportives, què costava.
Encara no ho té. Va demanar que cobraven per hora les treballadores de l'empresa de
neteja, hi havia una plica que estava per sota del mínim que marca la llei. El recurs
d'ABENET no va prosperar. Diu que la Gala de l'Esport ha costat 2.428 euros, el sopar;
so i il.luminació 3.026 euros; i els guardons 1.730 euros.

El Sr. Antoni Serra diu: tot el que has dit era necessari.

El Sr. Miquel A. Tortell demana que els acords de la Junta de Govern Local es facin
públics.

El secretari diu que no tots els acords són públics.

El Sr. Miquel A. Tortell demana què han costat els informes i els recursos del golf.

El Sr. Miquel A. Tortell formula un prec: que el batle volgués fer un ple cada mes, i no
un extraordinari cada dos per tres.

El Sr. batle diu que en aquest moment no té intenció de fer cap canvi.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  demana per  la doble direcció del  carrer del  Poliesportiu,  que
encara està pintat amb el sentit d'una única direcció.

Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
11'45 hores del dia 29 de maig de 2017, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta
acta.
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