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

EL DIA TRETZE DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE 
 

ASSISTENTS 
 
Martí Fornés Carbonell, batle-president 
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. 
José Juan Aguiló Ramis, regidor 
Rafel Gelabert Boyeras, regidor 
Maria Perelló Cladera, regidora 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Martí Siquier Sastre, regidor 
Jaume Payeras Serra, regidor 
 
Excusa la seva absència: Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor 

 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 13 de juliol de 2015, es 
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de 
celebrar sessió extraordinària. 
 
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 8’00 hores, es declara oberta la mateixa hora,  i es tracta el 
següent punt de l’ordre del dia: 
 
1.- ACLARIMENT DELS VESSAMENTS D’AIGÜES FECALS AL P OLÍGON 7-
16, ELS VESSAMENTS AL POLIGON 7 I ELS VESSAMENTS A LA 
CARRETERA D’ALCÚDIA - ARTÀ, ON S’HAN REALITZAT OBRE S DE 
MILLORA DE LES CANALITZACIONS, A PETICIÓ DELS PARTI TS MÉS-
APIB, PSIB-PSOE I UIM. 
 
El Sr. batle diu que es tracta d’aclarir els motius i les actuacions de la Conselleria de 
Medi Ambient, mitjançant l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental 
(ABAQUA). Diu que vol agrair aquesta nova instal·lació a la Conselleria de Medi 
Ambient: recollida d’aigües brutes en alta. És impossible fer aquesta obra sense 
molestar a la gent. La finalitat és tenir un sistema de recollida d’aigües brutes nou. 
Teníem el sistema invertit.  És un terreny absolutament pla amb catorze estacions de 
bombeig. La idea era fer la obra en catorze mesos. L’adjudicatari de l’obra va ofertar 
millora en reducció de temps, realitzant l’obra en un hivern. S’ha invertit el sistema de 
les canonades. A novembre començaren les obres, els tècnics de l’ajuntament hi han 
estat damunt. A principis d’abril es posaren en marxa les noves estacions de bombeig. 
Han sorgit problemes durant la realització de les obres: connexió al corrent elèctrica. Es 
va posar grup electrogen que funcionava les 24 hores, era la única manera. El dia 21 de 
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juny es va produir un vessament perquè una de les bombes va tenir una microaturada de 
corrent. Es va posar un element per estabilitzar el corrent elèctrica. Es tracta d’una obra 
molt complexa. Pel que fa al polígon 7 hi ha problemàtica quan hi ha plogudes intenses. 
S’ha de fer millora. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que aquest plenari està 
convocat perquè l’oposició ho ha exigit. 
 
El Sr. batle diu que es va fer comissió informativa a la que hi varen assistir tècnics 
d’ABAQUA. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que els grups de l’oposició varen forçar el ple extraordinari.  
El problema ve del mes de maig. Es tracta de donar informació als ciutadans sobre un 
tema que els afecta. Vareu negar que no teníeu res per escrit quan hi ha un registre a 
l’ajuntament.  
 
El Sr. batle diu que el dia 11 de maig es va fer petició per escrit a la Conselleria que 
donàs solució definitiva. Es varen fer les actuacions. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que el sistema està fallant i s’han de donar solucions. 
 
El Sr. batle diu que hem instat i ho seguirem fent. 
 
El Sr. Jaume Payeras, regidor del partit MÉS-APIB, diu que hi ha el compromís de 
posar els plens a les 9 hores del vespre. A les 8 hores del matí pareix que no vols que 
venguin els veïns. S’hauria d’haver fet reunió amb els veïns afectats. El problema no és 
qüestió tècnica. Es va dir a la comissió informativa que s’havien d’aportar millores a 
l’obra. 
 
El Sr. batle diu que es tracta de demanar millores al projecte. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que l’olor que sofreixen els veïns es deguda a que el sistema 
no és correcte. Hi ha el tema de la xemeneia i el tema dels filtratges d’aire, que ens 
varen dir que eren les mesures que s’havien de proposar. El problema és la 
desinformació dels veïns. Hi ha una petició de dia 6 de maig i no s’ha rebut resposta. 
Varen assistir dos policies al vessament, el núm. 18 i el núm. 33. La part humana no és 
normal. El que és dins el nucli urbà de Platja de Muro està totalment abandonat. 
 
El Sr. batle diu que es va perdre la bandera blava essent el Sr. Jaume Payeras regidor de 
Medi Ambient. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que es va perdre per excés d’hamaques. El tema del polígon 7 
ve de fa molts d’anys. Has dit que tots els veïns han girat les teulades. Quants membres 
de l’equip de govern han anat al lloc in situ? Demanam que es personin per a controlar 
aquestes obres, encara que és veritat que és obra supramunicipal. Al polígon 7-16 restes 
d’obres es tiraven als embornals. Els vessaments al parc natural vares dir que no es 
varen produir i no és veritat. No entenc que un grup electrogen sense silenciador s’hagi 
de posar les 24 hores. 
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La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que es va fer 
comissió informativa per intentar no fer aquest Ple. 
 
El Sr. batle diu que els tècnics són els que donen les explicacions. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que el tècnics també poden venir al Ple. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu: heu gestionat el tema malament. 
 
El Sr. batle diu que el final és que es tengui la instal·lació així com toca. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que s’hauria d’instar que es canviïn les comportes, i demanar 
que s’agilitzi. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que és absurd que aportem millores. 
 
El Sr. batle diu que s’ha de presentar tot el que faci falta. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que ells saben els problemes que hi ha. Hi ha fotos i vídeos 
amb un pam d’aigües brutes. 
 
El Sr. batle diu que s’ha d’instar a la Conselleria que ho acabi, i ho millori; i passar-ho 
als tècnics perquè puguin dir el que falta. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana quin seguiment ha fet el Sr. Manuel Velasco a les obres. 
Pel que fa al polígon 7-16 proposa el següent: 
 
- Millorar els punts de bombeig. 
- Es faci seguiment exhaustiu a les obres. 
- Demanar responsabilitats a GESA i VOPSA. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana, pel que fa al polígon 7, com es farà? 
 
El Sr. batle diu que s’ha de fer revisió. S’han de millorar les pluvials, canviar la 
canonada de les pluvials. Per recepcionar el polígon es varen haver de fer pluvials. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que abans de recepcionar qualsevol polígon, s’ha d’instar que 
primer es faci una revisió exhaustiva. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
8’40 hores del dia 13 de juliol de 2015, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 
 


