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ACTA NÚM. 8 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA TRENTA D’AGOST DE  DOS MIL DOTZE 
 

ASSISTENTS 
 
Martí Fornés Carbonell, batle-president 
Juan Escalas Noceras,  1r tinent de batle  
Miquel Porquer Tugores, 2n tinent de batle 
Margalida M. Forteza Bennasar, 3r tinenta de batle. 
Antoni Riutort Carbonell, 4t tinent de batle 
Antoni Serra Sastre, regidor 
Rafel Gelabert Boyeras, regidor 
Maria Perelló Cladera, regidora 
Agustín Martínez Sánchez, regidor 
Pere A. Amengual Carrió, regidor 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Jaume Payeras Serra, regidor 
 
Ha excusat la seva absència el Sr. Nadal Muñoz Llompart, regidor 
 
A la Sala de Sessions de l’Edifici Municipal de Platja de Muro, essent el dia 30 d’agost 
de 2012, es reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a 
l’objecte de celebrar sessió ordinària. 
 
Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí, 
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 20’00 hores, es declara oberta la mateixa essent la mateixa 
hora, i es tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1R.- APROVACIÓ D’ACTA ANTERIOR (SESSIÓ ORDINÀRIA DE  26.07.12). 
 
Es deixa damunt la taula, pendent de l’assistència del Sr. Nadal Muñoz a la propera 
sessió ordinària.  
 
2N.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE SOBRE REDUCCIÓ DE 
LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIÓ DELS MEMBRES DE LA  
CORPORACIÓ.  
 
El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la 
proposta que literalment diu: 
 
<<MOCIÓ SOBRE LA REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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Atès que el passat 13 de juliol el Govern d’Espanya va aprovar el RDL 20/2012, sobre 
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat (BOE 
núm. 168, de 17/7/12), i al qual al seu article 2 disposa la reducció de la paga 
extraordinària de desembre o de la paga addicional de complement específic o paga 
addicional equivalent corresponent a l’esmentat mes, senyalant que aquesta reducció 
te caràcter bàsic, es a dir que es d’aplicació obligatòria a tot el personal del sector 
públic. 
 
Atès que aquest mateix RDL 20/2012, al seu article 4 regula la reducció de la paga 
extraordinària del mes de desembre de 2012 al alts càrrecs de l’Administració de 
l’Estat, no establint el caràcter bàsic d’aquest article. 
 
Atès que la reducció de la paga extraordinària de Nadal a tot el 
personal del sector públic és d’obligat compliment, mentre que no és 
d’obligat compliment aquesta mateixa reducció en el cas dels alts càrrecs i membres 
de la corporació. 
 
Aquest grup Socialista creu necessari per solidaritat amb els 
servidors públics, que es produeixi l’aplicació de forma efectiva i 
amb els mateixos efectes de la reducció salarial a tots els membre de 
la corporació i alts càrrecs, tant de la corporació com de la resta 
d’organismes autònoms i demés entitats del sector públic depenent d’aquest 
Ajuntament. 
 
Per tot això el Ple de dia 30 d’Agost de 2012 ACORDA: 

  
1.- Aprovar la reducció de les retribucions i indemnitzacions del 
membre de la corporació, alts càrrecs i personal eventual, tant de 
l'Ajuntament com d'altres demés entitats del sector públic depenent 
d’aquest Ajuntament en la quantia equivalent a la l’establerta a l’article 4 del RDLL 
20/2012 que equival al 7,14%. 
 
2.- Que les quanties fruit de la reducció salarial del punt anterior 
siguin destinades polítiques socials.>> 
 
El Sr. Pere A. Amengual diu que es proposa reduir una catorzena part, que ve a ser un 
7’14%. 
 
Es sotmet a votació la proposta del grup PSIB-PSOE i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: 6, dels regidors dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE i ExM. 
Vots en contra: 6, dels regidors dels grups municipals CDM, PP i IB-LLIGA. 
 
Havent-se obtingut un resultat d’empat es procedeix a una segona votació persistint el 
resultat d’empat, i decidint, per tant, el vot de qualitat del Sr. batle. 
 
Per tant, la proposta es rebutjada.  
 
3R.- PROPOSTA DE REDUCCIÓ DE RETRIBUCIONS I INDEMNI TZACIONS 
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ MITJANÇANT FIXACIÓ DE LS 
PLENARIS ORDINARIS AMB CARÀCTER BIMESTRAL.  
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El Sr. batle dóna compte de la proposta que literalment diu: 

<<L’equip de Govern de l’Ajuntament de Muro, format per els grups CDM, PP i 
Lliga Regionalista formula la següent Moció perquè sigui acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Muro, amb els següents termes: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Atès que la reducció de la paga extraordinària del mes de desembre no és 
d’aplicació als alts càrrecs i membres de la Corporació, segons el Real decret 
llei 20/2012, de 13 de juliol. 

Atès que els membres d’aquesta Corporació només perceben indemnitzacions 
(dietes) per l’assistència efectiva a les sessions o reunions dels òrgans col·legiats. 

Atès que en aquests moments de dificultats econòmiques l’equip de govern 
municipal és plenament conscient del que suposa aquesta reducció i que entén 
que s’ha d’ésser solidari amb tots els empleats públics afectats per les reduccions 
salarials imposades per l’executiu central. 

És per això que es proposa la següent MOCIÓ:  

PROPOSTA D’ACORD: 

1.- Aprovar la reducció de les sessions ordinàries del Ple Municipal, passant de 
mensual a bimestral (tots el mesos parells de l’any natural) i per tant amb la 
periodicitat mínima que estableix l’article 80 de la Llei Autonòmica 20/2006, 
municipal i de règim local de les Illes Balears per a municipis amb una població 
entre 5001 i 20.000 habitants. Així com que les dites sessions del Ple es facin el 
darrer dilluns de cada dos mesos a les 08.00 hores. 

Tot això sense disminuir les competències plenàries ni les facultats de fiscalització 
i control per part dels grups de l’oposició, i atès que la Junta de Govern es 
reuneix setmanalment, per la qual cosa es dona celeritat i eficàcia a la 
tramitació dels assumptes i expedients administratius.  

2.- Que les quantitats resultants de la reducció de les sessions plenàries 
ordinàries siguin destinades a despeses de caràcter social.>> 

El Sr. batle diu que la proposta ve a col·lació de la proposta del grup municipal PSIB-
PSOE. Els deures els tenim fets, s’ha passat d’una despesa de dietes dels regidors de 
171.00 euros de l’any 2008, a 123.000 euros a l’any 2011, això suposa 47.600 euros 
manco. Estam d’acord en reduir tots, i una altra vegada més. 
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El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que el batle ha cercat la 
crispació en aquest punt, amb una actitud autoritària i amb prepotència. Redueix la 
llibertat d’expressió i informació. Les comissions de govern es seguiran fent una vegada 
per setmana, qualcuna dura cinc minuts. Això no és solidaritat, és abús de poder. El 
Plenari és el màxim òrgan i hem de poder debatre els punts. És un abús d’autoritat, no 
em sorprèn del batle, ni del PP. No entenem la postura d’IB-LLIGA. És opacitat en la 
tasca de l’equip de govern. Les actes ens arriben al cap de tres o quatre mesos. 
Demanam que es publiquin les pagues dels regidors a la plana web de l’Ajuntament. 
Crec que aixecau la crispació a nivell de plenari. 

El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que es 
tergiversa la seva proposta i es fa interpretació maquiavèl·lica. Es redueix que nosaltres, 
els regidors de l’oposició, poguem expressar públicament. El batle no està acostumat al 
diàleg, i sí a imposar criteris. El trenta per cent dels regidors pot convocar un ple 
extraordinari. Tots els membres de l’Ajuntament han tengut dietes. El batle va cobrar 
21.000 euros a l’any 2011, sense tenir dedicació exclusiva. Nosaltres proposam aplicar 
una reducció del 7’14 per cent als 21.000 euros, i  no llevar plenaris. Si llevam sis 
plenaris, suposa 875 euros per al batle. A mí em redueixes un 20%. Voleu retallar als 
funcionaris, a l’oposició, i l’equip de govern no es retalla res. Estrènyer el cinturó ha de 
ser per a tots. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que és una actitud 
antidemocràtica i dictatorial. Es presenta la proposta després de la moció del PSOE, 
s’entén que actues per a càstig. Els vots que han obtingut els partits de l’equip de govern 
i els de l’oposició són molt similars, la gent del poble de Muro té el dret a estar 
informada. És una actitud prepotent com si ens volguessis castigar. Endemés les 
sessions a les vuit del matí, per poder tenir el capvespre lliure. No entenc aquesta 
postura. Parlam d’una reducció d’onze mil euros anuals, no lleves res. Si vols llevar feu 
a les Juntes de Govern. Hi ha membres que no tenen ni veu ni vot, i cobren per la seva 
assistència. És veritat Secretari? 

El secretari diu que els regidors que no són membres de la Junta de Govern tenen veu 
però no vot. 

El Sr. batle diu que de l’any 2007 a ara ha cobrat 68.000 euros, estant a l’oposició, a 
l’equip de govern i essent batle, i el Sr. Pere A. Amengual ha cobrat 41.675 euros. 
Varem reduir la despesa de dietes de regidors de 171.000 euros a l’any 2008, a 123.000 
a l’any 2011, o a 115.000 euros si llevam els plens extraordinaris d’any d’eleccions.  
Feim una mitja de devuit plens cada any. Hem passat de 29.608 euros de dietes de 
l’anterior batle, a 21.033 euros que vaig cobrar a l’any 2011. Tota aquesta reducció ho 
varem fer governant nosaltres. 

El Sr. Pere A. Amengual diu que entén que el batle ha de cobrar. Jo, essent batle, 
cobrava menys que els regidors. Hem de parlar de l’any passat, que vares cobrar 21.033 
euros. No em facis comparacions estant a l’equip de govern o a l’oposició. Fas 
demagògia barata. Esser solidaris és el mínim que podem fer.  No és coherent ni ètic, a 
tu et rebaixes un 4’1 per cent, a nosaltres un 20 per cent. A mí per exemple, un 19’64 
per cent. Tant el batle com els regidors de l’equip de govern no teniu vergonya. 
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La Sra. Margalida Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que ella cobra uns 
quatre o cinc-cents euros cada mes. 

El Sr. Pere A. Amengual diu que no és cert, i que ell té les dades. A continuació dóna 
compte del que ha cobrat la regidora. 

El Sr. batle diu que la feina de reduir està feta. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que la proposta de reduir les dietes dels regidors un quinze per 
cent va ser seva. Hem fet comissions informatives ridícules, això és no gestionar bé. 

El Sr. batle diu que tenim oblidat discutir el que és el poble, i només discutim 
d’hospitals, de trens, etc. 

El Sr. Jaume Payeras diu que el batle no hagués presentat aquesta proposta si el Sr. Pere 
A. Amengual no hagués presentat la seva. Jo deman fer un ple cada mes, i renuncio a 
cobrar la meitat. Ens varem presentar per a servir al poble. 
 
Es sotmet a votació la proposta de l’equip de govern, i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: 6, dels regidors dels grups municipals CDM, PP i IB-LLIGA  
Vots en contra: 6, dels regidors dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE i ExM. 
 
Havent-se obtingut un resultat d’empat es procedeix a una segona votació, persistint el 
resultat d’empat, i decidint, per tant, el vot de qualitat del Sr. batle. 
 
Per tant, la proposta es aprovada.  
 
4T.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE  DE REBUIG A LES 
MESURES ADOPTADES PEL GOVERN DE L’ESTAT AL RDL 20/2 012, DE 13 
DE JULIOL.  
 
El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, dóna compte de la 
proposta que literalment diu: 
 
<<MOCIÓ DE REBUIG A LES MESURES ADOPTADES PEL GOVERN DE L’ESTAT 

AL RDLL 20/2012, DE 13 DE JULIOL 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La crítica situació de l’economia espanyola i la manca de confiança en la política 

econòmica del Govern espanyol han conduït a aquest a l’aprovació del Reial Decret 

20/2012, de 13 de juliol, “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad”. Aquest Reial Decret representa un atac a les classes 

mitjanes i als treballadors d’arreu de l’estat, en particular la pujada del tipus generals 
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de l’IVA del 18 al 21%, la reducció de la prestació per a persones aturades del 60% al 

50% a partir del 6è mes, l’eliminació de la paga extra del funcionariat i la reducció del 

30% del nombre de regidors/regidores municipals de l’estat, entre d’altres, no fan més 

que agreujar l’estancament de l’economia. 

 

A més, i pel que afecta a les Illes Balears, en contra de les promeses electorals del PP 

de reduir l’IVA turístic del 8 al 4%, aquest ha passat del 8 al 10%, en plena temporada 

turística no només suposa un frau polític de primer ordre, sinó que és un 

maltractament a un sector fonamental de la nostra economia. 

 

El Govern d’Espanya tracta de justificar la necessitat de les mesures que s’adopten en 

aquest Reial Decret acusant als qui cobren ajuda per desocupació de no estar 

motivats a cercar treball, als funcionaris se’ls tracta d’uns privilegiats, als ciutadans en 

general se’ls considera defraudadors per no pagar IVA, als pensionistes d’utilitzar 

medicaments que no necessiten… i així aconsegueixen dividir la societat com si la 

ciutadania en general fos la culpable de la situació en què ens trobam, quan realment 

es deu a l’avarícia d’uns pocs poderosos. 

 

Totes aquestes mesures provoquen indignació popular per a al seva evident injustícia i 

qui ho paga són els col·lectius que no són els culpables d’aquesta situació 

 

Els ajuntaments, a més, han estat especialment afectats i culpabilitzats pel Govern 

central, adoptant aquest un seguit de mesures que qüestionen el model de democràcia 

municipal existent a Espanya des de 1978. Ans al contrari, els ajuntaments són 

l’administració més propera al ciutadà i, per tant, els primers que hauran de fer front a 

les necessitats socials creades per la crisi econòmica. 

 

Per tot això el Ple de dia 30d’Agost de 2012 ACORDA: 

 

1. L’Ajuntament de Muro rebutja les mesures adoptades pel govern d'Espanya 

contra els espanyols Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, “de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”.  

 

2. L’Ajuntament de Muro constata que tant les mesures adoptades pel Govern 

d'Espanya, com la passivitat del Govern de les Illes Balears, aprofundiran 
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l'actual situació de crisi econòmica en perjudici dels sectors més febles de la 

societat. 

 

3. L’Ajuntament de Muro tot i no estar d’acord amb aquestes mesures, insta al 

Govern Central que permeti als ajuntaments destinar les partides de 

l’eliminació de la paga extraordinària de desembre dels funcionaries i 

l’equivalent dels polítics, a finalitats socials.>> 

 

Es sotmet a votació la proposta del grup PSIB-PSOE i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: 6, dels regidors dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE i ExM. 
Vots en contra: 6, dels regidors dels grups municipals CDM, PP i IB-LLIGA. 
 
Havent-se obtingut un resultat d’empat es procedeix a una segona votació, persistint el 
resultat d’empat, i decidint, per tant, el vot de qualitat del Sr. batle. 
 
Per tant, la proposta es rebutjada.  
 
5È.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PP A FAVOR DEL TRA NSPORT 
PÚBLIC.  
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, dóna compte de la següent 
proposta: 
 
<<El Grup Popular de l’Ajuntament de Muro, sotmet a la consideració del Plenari la 
següent 

 
MOCIÓ 

A favor del transport públic 
 
Des de l'any 1994, en què es van assumir les competències en matèria ferroviària per 
part del Govern dels Illes Balears, el tren ha anat experimentant una sèrie de millores 
emparades en una política constant d'inversions i de potenciació del transport públic 
ferroviari. 
 
Aquesta línia es va veure frustrada durant la legislatura 2007-2011, en la qual una gestió 
de SFM, dirigida des de la Conselleria de Mobilitat i la Direcció General de Transports 
del PSM, només pot qualificar-se de nefasta i negligent. 
 
El PSM pretén donar lliçons de transport públic, quan per la seva nefasta gestió ha estat 
a punt d'enfonsar-ho completament. 
 
Són exemples d'aquesta negligència els següents: Es van fer multitud de connexions de 
bus amb nuclis de població, però gairebé totes sobredimensionades; es va renovar la 
flota, però molt per sobre de les nostres necessitats; es va fer l'electrificació, però 
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incompleta; es van posar noves freqüències, però completament innecessàries; i 
s'abandona totalment el sistema tarifari. 
 
La conseqüència d'aquesta gestió en l'economia real només pot qualificar-se de tràgica. 
Basti dir que només els impagaments a proveïdors del ferrocarril, alguns des de 
setembre de 2010, van provocar que SFM portés a multitud d'empreses a situació de 
concurs de creditors, arrossegant centenars d'empreses de Mallorca a la vora de la 
desaparició i destruint multitud de llocs de treball. 
 
Esment especial requereix la inversió “estrella”: el corredor Manacor Artà. Aquestes 
obres, al marge de causar una destrossa mediambiental imperdonable, col·loquen a SFM 
i a la pròpia Comunitat Autònoma en un punt sense sortida. 
 
Obres mal dissenyades, malament gestionades, equivocades des del seu inici, són 
l'exemple més clar de com es pot tirar literalment els diners públics. 
 
Una inversió de 190.000.000 € per transportar 500.000 viatgers anuals!!!!!!. 
Una inversió d'aquest calibre requeriria un mínim d'11.000.000 de viatgers anuals per 
tenir sentit. És curiós que l'estudi de demanda fos encarregat després d'iniciar-se les 
obres. 
 
A ningú se li escapa que la situació econòmica rebuda a SFM és de tal gravetat que a 31 
de desembre de 2011, el deute de l'entitat ascendia a més de 585 milions d'euros, 
comprometent fins i tot l'estabilitat pressupostària de la Comunitat Autònoma. 
 
Això obliga a l'actual direcció de SFM a qüestionar una per una totes les partides de 
despeses i totes les d'ingressos, com, d'altra banda, s'espera d'una direcció. 
 
I la llista de despropòsits no és petita: pèssim servei als usuaris, amb factors com que no 
hi havia empresa de neteja des de març de 2011, que no existís crèdit ni previsió de 
licitació dels preceptius contractes de manteniment de catenària, subestacions i dels 
propis trens elèctrics, que no hi hagués disposició pressupostària per al gasoil, que el 
sistema tarifari est absolutament destruït, i amb l'empresa adjudicatària del mateix 
reclamant a SFM indemnitzacions milionàries (fent que en la pràctica ningú pagués el 
seu bitllet), descontrol absolut en matèria de personal (no hi havia ni aprovada una 
RPT), torns duplicats, contractes triplicades fent les mateixes funcions, milions d'euros 
en hores extres, l'electrificació i les obres completament impagades, totes les estacions 
amb obres faraòniques inacabades i inacabables (ex. Inca, Lloseta, Marratxí), etc. Y tot 
completat amb el concurs oposició per contractar mes gent. Naturalment aquest concurs 
va ser anul·lat per innecessari. 
 
Davant aquest panorama, el simple manteniment del servei ferroviari, de les seves 
freqüències, de l'adjudicació de les contractes, la posada en funcionament dels trens 
elèctrics, el pagament a proveïdors, la regulació de les condicions de treball del personal 
de SFM i la disminució d'hores extres, fan que la gestió sigui un complet èxit, i que la 
llum es vegi ja al final del túnel posant els fonaments perquè la possibilitat de viabilitat 
sigui assolible. 
 
I què dir de l'increment tarifari? 
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Des de la seva definició el 26 de gener de 2008, les tarifes d'aquests títols han romàs 
inalterables fins al dia d'avui, però en aquest període han passat moltes coses, entre les 
quals destaquen que: 
 

- L'IPC interanual des d'aquesta data fins al dia d'avui ha estat del 8,1 % i el preu 
del combustible s'ha incrementat en un 36,9 % i els costos de personal i 
manteniment han augmentat en més d´un 20 %. Res de tot això s´ha repercutit a 
les tarifes en 5 anys. 

- El sistema tarifari vigent no era sostenible. No ho era perquè el ràtio de 
cobertura de l'usuari del transport (la mesura del que l'usuari paga respecte el 
cost real del servei) era cada vegada més petit. Concretament, a SFM era del 10 
%. És a dir, si el cost del tren era 100, l'usuari només pagava 10 i la resta de 
ciutadans no usuaris sufragava 90. 

 
I, el més important: el servei de transport públic es pot donar tant amb tren com amb 
autobús. Autobús també és servei públic. Trajectes semblants, amb temps semblants i 
comoditat semblant, han de costar el mateix, se serveixin amb tren o se serveixin en 
bus. El desequilibri entre la mateixa oferta amb autobús i amb tren era flagrant i 
injustificable, estant penalitzat completament el transport amb autobús. Aquesta situació 
lamentable ha estat corregida. 
 
Per tot això, el Ple de l´Ajuntament de Muro adopta els següents: 
 

 
ACORDS 

 
PRIMER. L'Ajuntament de Muro insta el Govern de les Illes Balears a continuar 
garantint un transport públic de qualitat, incloent-hi el ferroviari, malgrat el sacrifici que 
això representa per als pressupostos de la CAIB en un context socioeconòmic advers 
com l’actual, continuant amb l’ingent esforç en l’optimització dels recursos disponibles 
per millorar l’eficiència del servei. 
 
SEGON.- L’ajuntament de Muro insta el Govern de les Illes Balears a cercar recursos 
per poder realitzar l’electrificació de la resta de la xarxa d’SFM, inversió prioritària, i a 
realitzar un sistema tarifari que permeti la viabilitat económica de l’empresa, fent que 
tots els usuaris puguin acomplir amb la seva obligació de satisfer el bitllet obligatori. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Muro insta el Govern de les Illes Balears a continuar 
donant suport al transport públic, i en particular al transport ferroviari, amb els criteris 
de racionalització del servei, la millora de l’eficiència econòmica i l’optimització dels 
serveis públic, que són les bases per garantir el futur d’aquest mode de transport.>> 

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que el Sr. Juan Escalas s’ha 
guanyat la paga amb aquesta exposició. Considera que es tracta d’una moció “florero”. 

El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que el fiasco 
més gros ha estat l’obra del “Metro”, obra realitzada pel Partit Popular. Ens donen 
lliçons de transport sesgada i partidista. 
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El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, dirigint-se al Sr. Juan Escalas, 
diu: “aprendràs a llegir, ja és un mèrit”. Hauríem d’estar empegueïts del transport públic 
que tenim. La proposta que feis és zero, nul.la. Endemés diu mentides. És conseqüència 
de la proposta que vaig presentar a la darrera sessió plenària. Dels 5.107 milions d’euros 
que l’estat enguany dóna a les comunitats autònomes destinats a inversions ferroviàries, 
tan sols 7 milions arriben a la CAIB. A l’any 2009 es va signar conveni per a inversions 
entre la Comunitat de les Illes Balears, el Ministeri de Foment i el Ministeri d’Hisenda 
per import de 443 milions d’euros. Es varen licitar inversions per import de 220 milions 
d’euros, i només n’han arribat 143 milions. Desastre ecològic es fer un segon cinturó. 
Pel que fa a obres faraòniques podem parlar del Palma Arena, del Metro subaquàtic no 
en parlem. Quants de milions de viatgers hauria de rebre Castelló per amortitzar la 
inversió de l’aeroport, primer aterrarem a Mart. Avorriu 300 milions d’euros, per què no 
ho demanau si estan signats? El Conseller Company diu mentides. Votarem en contra. 
 
Es sotmet a votació la proposta del grup municipal PP, i s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: 6, dels regidors dels grups municipals CDM, PP i IB-LLIGA  
Vots en contra: 6, dels regidors dels grups municipals CxI, PSIB-PSOE i ExM. 
 
Havent-se obtingut un resultat d’empat es procedeix a una segona votació persistint el 
resultat d’empat, i decidint, per tant, el vot de qualitat del Sr. batle. 
 
Per tant, la proposta es aprovada.  
 
6È.- FESTES LOCALS EN L’ÀMBIT MUNICIPAL PER A L’ANY  2013.  
 
De conformitat amb l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol de regulació de 
jornades, hores extraordinàries i descansos. 
 
Vist el dictamen favorable emès per unanimitat per la Comissió d’administració i personal 
del dia 27 d’agost de 2012, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, ACORDA: 
  
Primer. Elegir com a dues festes locals a l’àmbit municipal per a 2013 les següents: 
 
-17 de gener de 2013 - Sant Antoni Abat. 
-24 de juny de 2013  - Sant Joan Baptista. 
 
Segon. Comunicar el present acord a la Direcció General de Treball de la Vicepresidència 
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 
7È.- PRECS I PREGUNTES. 

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal CxI, diu que ara és temps de pagar 
contribucions. S’hauria de fer campanya informativa perquè la gent sàpiga que pot 
fraccionar el pagament amb els terminis que es pot fer. L’any passat varem tenir 
destrossa al cementeri, vist que els plenaris es faran cada dos mesos, aprofitam ara per 
pregar que s’augmenti la seguretat. Tenim un camionet de l’Ajuntament aparcat fa dos 
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mesos, per predicar amb l’exemple, procedirem a la seva descontaminació? L’informe 
del pavelló que vaig demanar, com està? 

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que la gerent del polisportiu 
està fent. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que la seva pregunta era molt concreta i senzilla, referent al pla 
d’autoprotecció. El regidor de festes, que no ve, hauria d’intentar assistir als plenaris. 

El Sr. batle diu que es troba de viatge. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha factures que no estan signades del Regidor de festes. 
Demana més dedicació a tots els regidors. 

El Sr. Pere A. Amengual, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que a l’any 
2011 hi havia partida de 10.000 euros relativa la biblioteca, a l’any 2012 hi ha partida de 
18.000 euros. No heu fet res. 

El Sr. Miquel Porquer, regidor del grup municipal IB-LLIGA, diu que la inversió 
prevista no bastava, ens falta bastant quantitat. Només bastaran per a fer el just, 
necessitam aprop de 90.000 euros. El projecte no està fet. 

El Sr. Pere. A. Amengual demana per l’aparcament de bicicletes de la plaça Sant Martí, 
que estan un damunt l’altra. Al cementeri han deixat l’obra de l’electrificació molt 
malament. 

El Sr. batle diu que han estat de vacances, ho deixaran bé. 

El Sr.  Jaume Payeras, portaveu del grup municipal ExM, diu que les papereres de 
davant Correus segueixen igual, hi ha mecanisme sancionador a l’empresa que fa la 
recollida. A una passada sessió plenària vaig dir que l’empresa utilitzava els camions 
d’Inca. Diumenge passat els va tornar a utilitzar. Darrerament no he vis cap acte en 
qüestió de cultura. 

El Sr. batle diu que es fan moltes altres activitats. 

El Sr. Jaume Payeras diu que a les festes de Capellans hi havia una bandera amb 
l’àguila. No la vareu fer llevar. És anticonstitucional i pot crear problemes. Sou 
connivents. 

El Sr. batle diu ni l’hem posada ni l’hem llevada. És competència de la guàrdia civil. 

El Sr. Jaume Payeras diu que és nucli del poble de Muro. 

El Sr. Agustín Martínez creu que és competència de l’Ajuntament. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
21’20 hores del dia 30 d’agost de 2012, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 


