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

EL VINT-I-VUIT DE JUNY 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 28 de juny 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 20.00 hores, es declara oberta essent les 20.05 hores, i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1r.  PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS  D'IMPULS  DE  LA  NOSTRA LLENGUA  EN  LA  RETOLACIÓ  I
ETIQUETATGE DEL COMERÇ.

El Sr. Miquel Porquer Tugores, portaveu del grup El PI, dóna compte de la proposta que
literalment diu:

«MOCIÓ QUE PRESENTA EL El Pi - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS A
L’AJUNTAMENT DE MURO D’IMPULS DE LA NOSTRA LLENGUA EN LA
RETOLACIÓ I ETIQUETATGE DEL COMERÇ 

La Llei 3/1986 de Normalització Lingüística signada aprovada per unanimitat en el seu
moment, posteriorment modificada i recuperada en la seva redacció original l’any 2016
pel Parlament de les Illes Balears estableix:

Article 4. Els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la
promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana.
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Article 37:  1. Els poders públics de la comunitat autònoma han de fomentar l’ús de la
llengua catalana a la publicitat. 2. Així mateix, s’ha d’impulsar l’ús ambiental del català i,
de  manera  especial,  la  retolació  en  llengua  catalana  en  tot  tipus  d’entitats  socials  i
culturals, mercantils i recreatives”.

Així,  el  foment  de  la  retolació  dels  establiments  comercials  en  llengua  catalana  està
recollit  dins  la  Llei  de  Normalització  Lingüística  i  està  emmarcat  per  l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears. Per tant constitueix una obligació legal per les entitats
locals.

El  contenciós  que l’Advocacia  de l’Estat  ha presentat  contra  Ajuntaments  com el  de
Pollença i Capdepera pel fet de desenvolupar un dels articles de la Llei de Normalització
Lingüística, és un atac contra la llengua pròpia i la seva promoció. En aquest sentit cal
recordar que fa més de vint anys que ambdós Ajuntaments afavoreixen la retolació dels
comerços  en català.  Consideram que,  pel  que fa  al  respecte  i  especial  protecció  que
mereix  segons  la  Constitució  la  nostra  llengua,  ens  trobam  davant  d’un  moment
d’involució  inacceptable.  La  Delegació  del  Govern  no  hauria  ara  d’atacar  mesures
absolutament de foment, voluntàries i que no coarten cap llibertat ja que els comerciants
que així ho vulguin podran continuar retolant i utilitzant la llengua que trobin pel seu
material de promoció i etiquetatge. Entenc que no existeix cap entrebanc legal perquè els
ajuntaments adoptin mesures per afavorir l’ús de la llengua pròpia de les Illes Balears. 

Per aquests motius, el Pi- Proposta per les Illes demana que al Ple de l’Ajuntament de
Muro l’adopció dels següents acords:

1. Instar a la Delegació del Govern a les Illes Balears que reclami a l’Advocacia de
l’Estat la retirada dels contenciosos contra les subvencions per a la retolació dels
comerços en català impulsades per alguns Ajuntaments.

2. L’Ajuntament  de  Muro  impulsarà,  dins  l’abast  de  les  seves  competències,
mesures similars en aquest municipi, com una manera de donar suport a l’ús de la
llengua  catalana  en  la  retolació  i  l’etiquetatge  dels  establiments  comercials,
hotelers i de restauració.

3. Notificar  el  contingut  del  present  acord  a  la  Delegació  del  Govern  a  les  Illes
Balears.»

El Sr. Miquel Porquer diu que el seu contingut va ser exposat en el seu moment, va estar
presentada dia 14 de maig, i des d’aquest dia hi ha hagut un canvi de govern. L’advocacia
de l’Estat dirà si lleva el contenciós, que a dia d’avui no s’ha llevat. Fins ara a Muro no
ha subvencionat el comerç local, perquè a través de les fires d’oportunitats creiem que
s’afavoreix molt més el comerç, i no amb la retolació en sí. De cara a l’any que ve es
podria plantejar. A dia d’avui, cadascú pot retolar així com vulgui. 

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu del  grup municipal  UIM,  diu  que ens  agradaria  més
contundència en el tema de la moció. No veiem que realment es faci feina en aquest
aspecte. L’ajuntament és qui té la potestat de posar aquestes partides als pressuposts. A jo

2



no me queda clar que hi hagi aquesta voluntat. No s’ha innovat en les campanyes, s’ha
seguit amb el que se venia fent. Ens costa votar a favor de la moció, perquè és predicar i
no fer. 

El Sr. Miquel Porquer diu que avui ha acabat una campanya de PIMECO, en la qual
l’Ajuntament hi ha participat molt activament. Ha estat un èxit, perquè s’han acabat les
senalles.  No sé si  ha calat  bé  el  sentit  de la  campanya.  Crec  que és  una  manera  de
col·laborar amb el comerç de Muro. Tot és millorable. 

El  Sr. Rafel Gelabert diu que aquesta no és una campanya nova. Les compres han estat
exactament les mateixes, no feien despeses de 30€ en cada compra. Aquesta campanya
havia de durar tot l’estiu. Se podria anar més de la mà de l’associació de comerciants, i
sembla que cadascú va pel seu costat. 

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que estam d’acord amb
l’exposició que ha fet en Rafel, però no és l’objecte d’aquesta moció. Pensam que està bé
fer  firetes  d’oportunitats  o  altres  iniciatives  com  aquestes.  El  nostre  grup  creu  que
s’hauria d’aprofitar més el turisme per incentivar el comerç. Pareix que anau en direcció
contrària al que fan la majoria de pobles. Creiem que aquesta manera de fer política no és
l’adequada.  Amb els punts que hi ha aquí votarem a favor, però volem saber si teniu
pensat impulsar accions en benefici del comerç. Donar suport a la llengua catalana ens
pareix bé. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que la moció
està bé, en l’ús i la promoció del català. Vull recordar que en aquest Ple se va aprovar
denominar toponímicament Platja de Muro com a Playa de Muro, i ara a les retolacions
posa Platges, i he de dir que només és una platja. Igualment, a Mallorca no tenim cap llac.
Hi ha molt de camí per recórrer. La nostra obligació és la defensa de la nostra identitat. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que en els documents
que fa l’Ajuntament o bé d’altres organismes, en els quals l’Ajuntament hi col·labori,
hauria de posar Platja de Muro, i no Playas de Muro. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que se va aprovar una moció per retolar la carretera de Platja de
Muro, i l’informe diu que la toponímia correcta és Platja de Muro, però la retolació de les
hamaques i l’uniformitat posa Platges de Muro. 

Vist l'informe favorable de la Comissió Informativa de Cultura, Comerç i Participació
Ciutadana de data 18 de maig de 2018.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta. 

2  n  . APROVACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT  
DE MURO.

El batle diu que se va presentar a comissió el Pla d’Igualtat, i la senyora Damiana Ramis en
farà un resum.
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La Sra.  Damiana  Ramis,  regidora  del  grup  municipal  CDM,  llegeix  el  resum del  Pla
d’Igualtat:

«El Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Muro que es presenta: 
 Es basa a les debilitats detectades a la diagnosi feta a partir de dades quantitatives

i qualitatives de 2017 fins a maig de 2018.

 A la diagnosi s’han analitzat, concretament, fortaleses i debilitats.

 Derivat de la diagnosi i agafant com a referència la Llei 11/2016 es fa la proposta
del Pla d’Igualtat que té una durada de 4 anys. El Pla que es presenta està enfocat
a posar unes bases.  Els objectius generals són els següents:

1. Aconseguir  una representació  equilibrada de dones  i  d’homes,  en tots  els
àmbits i nivells de participació i de presa de decisions.

Derivat de l’article 4 de la Llei 11/2016 es proposa establir incorporar a tots
els reglaments de funcionament, etc,. el condicionant de respectar el principi
de presència equilibrada. 

2. Integrar la perspectiva de gènere als processos relacionats amb la gestió del
personal.

Es  proposa  com  a  primera  acció  dins  aquest  marc  i  durant  el  2018  la
realització de diverses accions formatives per a tot el personal, separant per a
càrrecs polítics i càrrecs intermedis.

3. Promoure  una  cultura  de  corresponsabilitat  així  com  una  distribució
equitativa de les responsabilitats familiars, a l’àmbit laboral i a la presa de
decisions (articles 51 i 52, Llei 11/2016).

Dinamitzar i promocionar accions en relació al Pla Concilia i la cultura de
corresponsabilitat

4. Dissenyar una política d’igualtat integrada en la seguretat i salut (articles
45-46, Llei 11/2016).

Es  proposa  com  a  primera  acció  la  revisió  i  comunicació  del  protocol
d’assetjament sexual i per raó de sexe. 

5. Introduir  la  perspectiva  de  gènere  a  les  diferents  àrees  d’intervenció  de
l’Ajuntament.

Aquesta proposta s’iniciaria amb la formació a totes les àrees de l’Ajuntament
per  a  què  després  progressivament  es  puguin  plantejar  en  què  els  afecta  i
implementar  la  perspectiva  de gènere  en relació a  les  seves  competències.
Connecta amb el futur Pla Estratègic.
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6. Promoure i consolidar una comunicació interna i externa, escrita, verbal i
visual, no sexista.

Es  tracta  d’una  acció  transversal  i  que  connecta,  també  amb  el  futur  Pla
estratègic.».

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que ens pareix un bon punt
d’inici. En la diagnosi s’hagués pogut anar un poc més enllà en les diferències que hi ha
entre homes i dones; s’hagués pogut aprofundir un poc més en els temes d’igualtat. Votarem
a favor. 

El batle diu que creu que la diagnosi és prou bona per començar amb una bona feina. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que tota passa que
se doni en matèria d’igualtat ens pareix bé. Així i tot, el recorregut que falta és molt. Al
principi has parlat que se posen les fortaleses i debilitats. M’agradaria que també se parlés de
les oportunitats i de les amenaces. Per tenir un anàlisi complet fa falta una matriu DAFO.
Crec que el nostre objectiu ha de ser caminar cap a la igualtat dels treballadors, perquè no hi
hagi discriminació per raó de sexe. Ens agradaria que el progrés dels treballadors anés en
funció del medi i de la capacitat. 

El batle llegeix les fortaleses i les debilitats que estableix l’estudi:

« Fortaleses:
 Distribució general de la plantilla per sexe.
 Distribució de la plantilla per lloc de treball.
 Moviments de personal: baixes definitives i temporals.

 Revisió de convenis i acords: Pla concilia

 Assetjament sexual i per raó de sexe.

 Qüestionari al personal.

Debilitats:
 Distribució plantilla per règim: major percentatge de dones al Règim laboral front a

major proporció d’homes funcionaris.

 Distribució  de  la  plantilla  per  grup  professional:  major  desequilibri  grup  C1
(Homes). Grups ocupats per homes A1, A2 i C1. Grups ocupats per dones AP i
C2.

 Distribució plantilla per unitat: on hi ha major nombre persones (Brigada i Policia,
major quantitat d’homes) i Residència (major quantitat de dones).».

El batle diu que entenc que la diagnosi és suficient per determinar com havíem de partir amb
el Pla d’Igualtat, i crec que és suficient per posar-mos en marxa. Vosaltres sou l’únic partit
aquí representat que sou dos homes. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que el nostre partit és el que té més dones a les seves llistes. 
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El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que tu ara parles de la
llei de paritat, i aquesta proposta és per la llei d’igualtat (dirigint-se al batle). En cap moment
hem dit que hi estam en contra, només ampliam l’espectre. 

El Sr. Martí Siquier diu que has llegit les debilitats però te n’has deixat (dirigint-se la batle),
i  és  que  el  llenguatge  i  les  imatges  que  s’utilitzen  al  web  de  l’Ajuntament  de  Muro
transmeten en algunes ocasions un ús sexista. 

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  diu  que  a  l’Ajuntament  tenim una  jerarquia  absolutament
masculinitzada a les piràmides organitzatives de l’Ajuntament. A excepció de la residència. 

Vist  el  Pla  d'igualtat  del  personal  de  l'Ajuntament  de  Muro  aprovat  per  la  Comissió
d'Igualtat de data 12 de juny de 2018, que configura una política global d'igualtat efectiva de
dones i homes, i expressa la voluntat institucional així com també compromet a les persones
responsables, en els seus respectius àmbits d'actuació, a  treballar per la igualtat efectiva de
dones i homes.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Administració i Personal de data 19
de juny de 2018.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
 
1r. Aprovar el Pla d'igualtat del personal de l'Ajuntament de Muro.

2n. Establir una comissió inter-departamental, anomenada Comissió permanent d'igualtat,
encarregada de la planificació, implementació, així com de fer el seguiment i l'avaluació del
Pla d'Igualtat, comissió que estarà integrada pels següents membres:

o Un/a representant del departament d'intervenció.
o Un/a representant de la brigada d'obres.
o Un/a representant de la policia local.
o Un/a representant dels treballadors/es de la Residència Reina Sofia de Muro.
o La regidora de serveis socials.
o Un/a representant de l'àrea de personal.
o L'educadora social, com a coordinadora del pla d'igualtat.

3r. Comunicar el present acord al Consell Insular de Mallorca, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.

3r.    APROVACIÓ DELS CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DEL COMPLEMENT DE  
PRODUCTIVITAT DE LA POLICIA LOCAL.  

El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, llegeix el document relatiu als
criteris de distribució del complement de productivitat de la Policia Local.

El batle diu que tots sabem que la plantilla de la Policia té vacants, i per tal que aquestes
vacants no repercuteixin en falta de servei, se tracta de que es puguin fer una guàrdies de
reforç que se dotaran amb una partida per a què la policia pugui donar el servei necessari. 
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El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que la interpretació del 3r punt
pot crear confusió. Jo no vaig ser convocat a la Mesa de Negociació, on es va tractar aquest
punt. No vaig rebre la convocatòria. Estaria bé un dia abans avisar per telèfon. 

El batle diu que direm als treballadors que envien les convocatòries que s’asseguren per
telèfon que tothom l’hagi rebuda. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que estam totalment a
favor. És una mesura que creiem què, degut a les mancances que tenim, és una bona mesura.
Ara bé, no volem que se confonguin aquestes guàrdies de reforç amb una gratificació a la
policia. Les mancances que té la policia seguiran existint. És un sistema que a qui beneficia
més és al poble de Muro, sense cap dubte. Això farà que els torns quedin coberts. El que
hem d’aconseguir és que la Policia estigui ben remunerada i no hi hagi guàrdies de reforç. 

El  Sr.  José  Juan  Aguiló  diu  que  és  una  passa  més  endavant,  perquè  a  part  del  tema
econòmic, és que no hi ha policies. A Mallorca hi ha un cos de bombers, que fa 7 o 8 anys
que funciona així. I és cada dia, perquè falta personal. 

El  batle  diu que  les  passes  que  se  poden fer  se  van fent.  La  Policia  ha estat  un  dels
col·lectius més beneficiats amb la RLT. 

Vista la proposta del Sr. Jose Miguel González que literalment diu:

«ACORD  DE  LA  IMPLANTACIÓ  DE  GUÀRDIES  DE  REFORÇ  ENTRE
L'AJUNTAMENT  DE  MURO  I  LES  ORGANITZACIONS  SINDICALS
REPRESENTATIVES DEL PERSONAL FUNCIONARI.

1.- Objecte.

Aquest acord té per objecte regular el sistema de "Guàrdies de Reforç" del personal de la
Policia Local de 1'Ajuntament de Muro.

Amb les guàrdies de Reforç, es contribuirà a reformar el torns de Policia amb mes agents
de guàrdia per torn. Així, es millorarà la qualitat deis serveis que tinguin mancança de
personal degut a excedències, baixes, vacances, dies lliures i altres.

2.- Característiques.

S'entén per "Guàrdies de Reforç" la Jornada continuada en blocs de 8 hores, en torn de
matí, capvespre o vespre, treballada en dia laboral o festiu, indistintament.

La "Guàrdia de Reforç" es el  sistema mitjançant el  qual els  funcionaris  de la Policia
Local  podran  vendre  el  seu  temps  lliure  a  1'Ajuntament,  en  concepte  d’Activitat
Extraordinària, a canvi d'una remuneració en productivitat mensual; com així contempla
1'apartat  1  a  1'article  5,  del  "Real  Decreto 861/1986,  de 25 d'abril"  del  règim de les
retribucions dels funcionaris de 1'Administració Local.
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La "Guàrdia de Reforç" es un concepte totalment diferent de 1 Hora Extraordinària, que
es quantifica amb blocs de 60 minuts (1 hora) i es retribueix com a gratificació.

Mitjançant la mesa de negociació, l'Ajuntament pactarà amb els sindicats el preu de la
"Guàrdia de Reforç", quedant establerta anualment fins a pròxima negociació.

Recaurà  al  Cap  de  la  Policia  Local  designar  quin  serveis  seran  de  necessitat  de
recolzament amb "Guàrdia de Reforç".

3.- Requisits.

El personal de la Policia Local, que estiguí interessat en realitzar "Guàrdia de Reforç"
quan es trobi  al  seu temps lliure,  es podrà apuntar  a  una llista  que es  confeccionarà
anualment a principi d'any.

En el seu primer any d'implantació, la llista anirà per ordre d'antiguitat. La resta d'anys
aniran per ordre d'acabada de 1'any anterior. La llista serà d'ordre ascendent. I si h¡ ha
noves incorporacions, sempre es col·locaran en darrer lloc.

El funcionari de la Policia que li toqui venir a fer el servei de "Guàrdia de Reforç", una
vegada realitzat el servei, passarà al darrer lloc de la llista.

El policia, que estant dins la llista, quan li toqui servei de "Guàrdia de Reforç" es negui a
venir a realitzar el servei per motiu injustificat, passarà al darrer lloc de la llista. Només
es  considerarà  motiu  justificat  estar  de  baixa;  o  altres  contemplats  a  1'EBEP (com
permisos de paternitat i maternitat, etc).

4.-Aplicació i vigencia.

El  sistema de "Guárdies  de Reforç" quedarà implantat  des del  moment de la  present
aprovació,  ¡  serà  d'aplicació  immediata.  A  mes,  quedarà  vigent  fins  a  propera
negociació.».

Vist  l’acord de la  Mesa General  de Negociació de data  18 de juny de 2018 que per
unanimitat va aprovar el preu de 250 euros/guàrdia de reforç, que inclouen els caps de
setmana i les nits, i les condicions a seguir per a determinar els torns i les persones a que
correspondran contingudes a la proposta anteriorment transcrita.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 25
de juny de 2018 a la adopció d’aquest acord.

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda:

1r. Aprovar la implantació de guàrdies de reforç, negociada entre l'Ajuntament de Muro i
les organitzacions sindicals representatives del personal funcionari.

2n. Establir l’import per guàrdia de reforç en 250€ que inclouen els caps de setmana i les
nits.
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4t. EXPEDIENT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 8/2018 QUE INCREMENTA
QUANTIA GLOBAL PRODUCTIVITAT.  

El Sr.  Miquel Àngel Tortell,  regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que des dia 2
d’octubre tenc demanat com concedeix el batle la productivitat als treballadors, així com el
llistat d’hores extres, i seguesc sense saber-ho. 

El Sr. Martí Siquier demana quina mitja de guàrdies surt cada mes, segons la previsió.

El Sr. José Juan Aguiló diu que unes 195. 

Dia 20 de juny de 2018 la batlia proposa expedient 8/2018  de  modificacions de crèdits
dins del Pressupost de la Corporació.

Vist que segons el que disposa el RD 861/1980, de 25 d’abril, art.. 5.5 i 6.1 correspondrà al
Ple de la Corporació la determinació de la quantitat global del complement de productivitat i
de gratificacions amb el límit especificat a l’article 7 del mateix RD.

Vist l’informe d’intervenció de dia 20 de juny de 2018.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 25 de
juny de 2018.

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda:

1r. Aprovar inicialment l’expedient de transferències de crèdit núm 8/2018  en el vigent
pressupost, segons el següent detall:
 

A) AUGMENT DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ
CRÈDIT
ACTUAL

AUGMENT
CRÈDIT

DEFINITIU

1300.15000 PRODUCTIVITAT 23.022,32 48.750,00 71.772,32

B) DISMINUCIÓ DE DESPESES

Aplicació
Pressupostària

Descripció
Consignació

anterior
Baixes

1300.12003 SOUS DEL GRUP C1 325.574,63 26.442,08

1300.12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ 103.323,24 11.201,43

1300.12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC 139.466,81 11.106,49

TOTALS . . . 568.364,68 48.750,00

La quantitat  global  del  complement  de  productivitat  aprovada  al  pressupost  2018 de
47.576,81€, quantia que s’incrementa fins a 96.326,81€.
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2n. Exposar al públic la seva aprovació inicial al tauler d’anuncis d’aquesta corporació,
amb l’anunci previ publicat al BOIB, en el termini de quinze dies hàbils, durant els quals
els interessats poden examinar l’expedient i presentar reclamacions davant la corporació.
En  el  cas  que  no  es  presentin  reclamacions  en  contra,  s’ha  d’entendre  aprovat
definitivament.

5è. EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 2/2018.  

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que el nostre grup està en
contra. Fa poc ja va venir una relació de 500.000 euros, ara una de 179.000. Hi ha factures
que  entenem que venguin  més  tard,  però  no  entenem els  pagaments  als  professors  de
l’escola de música o de l’aula d’adults. Pensam que això s’ha d’agilitzar. 

El batle diu que fins ara es contractava un professor i es podien pagar cada mes les factures.
Ara, la nova llei de contractes fa que s’hagi de fer un concurs, i es farà a partir del curs que
ve. Per això ara vénen per extrajudicial. 

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que votarem en contra.
Entenem la vostra postura en relació a la llei de contractes, però ja s’hagués pogut començar
a fer feina abans. 

Atès  l’expedient  relatiu  al  reconeixement  extrajudicial  de  factures,  per  un  total  de
179.324,66 € tramitat  en virtut d’allò que determina l’article 60.2 en relació al 26.2.c.,
ambdós del RD 500/900, de 20 d’abril.

Atesos els informes d’intervenció, de dia 20 de juny de 2018.

Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 25 de juny de
2018.

El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor dels grups municipals CDM, El PI i PP, i 6
vots en contra dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB acorda, d'acord amb
allò que disposa l'article 60.2, del Reial Decret 500/1990, reconèixer extrajudicialment el
deute que figura relacionat a l’informe de fiscalització prèvia de l’interventor accidental, de
data 20 de juny de 2018, per un total de 179.324,66 €.

6è.  DONACIÓ  DE  COMPTE  DE  L'INFORME  DE  TRESORERIA  I
INTERVENCIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 SOBRE LA LLEI 15/2010,
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, MITJANÇANT
LA QUAL S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
A LES OPERACIONS COMERCIALS.

L’interventor accidental, de conformitat amb la Llei 15/2010, de modificació de la Llei
03/2004, de 29 de desembre, mitjançant la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat a les operacions comercials, dóna compte de la realització de l’informe referit a
la  situació  a  31  de  març  de  2018,  tramès  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions
Públiques.
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Pagaments Realitzats: 1.094.043,78
Període Mig de Pagament: 1.73 dies

El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat.

7è. DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2018.

L’interventor accidental,  de conformitat amb allò que estipula la base 5a de les bases
d'execució del Pressupost, en relació amb l'article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
dóna detallat informe de l'estat d'execució dels Pressuposts de la Corporació, referits al 31
de març de 2018, que ofereix les següents dades:

INGRESSOS:

PREVISIONS
INICIALS

PREVISIONS
DEFINITIVES

DRETS RECONEGUTS
NETS

RECAPTACIÓ
NETA

12.372.877,55 12.540.288,39 3.893.438,53 2.020.107,38

DESPESES:

CRÈDITS
INICIALS

PREVISIONS
DEFINITIVES

OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES

PAGAMENTS
REALITZATS

10.836.378,29 11.003.789,13 1.357.804,91 1.112.773,43

El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat.

MOCIONS D’URGÈNCIA

MOCIÓ D’URGÈNCIA RELATIVA AL MUSEU DE MURO.

Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, llegeix la moció d’urgència que literalment
diu:

«En 1961 es creava el Museu de Mallorca, per concentrar i albergar fons arqueològics, de
belles arts, etnogràfics, industrials, bibliogràfics i documentals. Eren fons que en la seva
majoria  tenien  el  seu  origen en  els  monestirs  i  convents  desamortitzats  i  que  fins  al
moment havien estat situats en el Museu Provincial de Belles arts. 

Des de l’inici, el Museu va comptar amb tres seus. La principal, Palma, se centrava en les
seccions  d’arqueologia  i  de  belles  arts,  fons  bibliogràfics  i  documentals,  a  més  dels
serveis administratius. La segona, en el municipi de Muro, a una casa cedida per Gabriel
Alomar i Esteve, un conegut arquitecte local, es va desenvolupar una secció etnològica,
on  s’exposaven  part  dels  fons  que  permetien  conèixer  la  Mallorca  anterior  al  boom
turístic. I finalment, la seu d’Alcúdia, coneguda com a Museu Monogràfic de Pollentia,
que es va crear per albergar la col·lecció d’arqueologia romana. Les col·leccions inicials
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s’han  anat  completant  amb  els  objectes  i  materials  procedents  de  les  excavacions
arqueològiques, a més de noves donacions i consecutives compres. 

La seu principal del Museu a Palma està situada a la casa dels Comtes d’Aiamans, un
edifici  d’estructura pentagonal d’època barroca,  que actualment es troba en procés de
restauració. Mentre finalitzen els treballs el Museu ha hagut de traslladar els seus fons al
Centre Cultural de Sa Nostra.

Per  la  seva  banda,  la  seu  de  Muro,  coneguda com la  Casona dels  Simó,  que va  ser
inaugurada al 1965, també es troba pendent d’una rehabilitació a causa de nombroses
deficiències  estructurals  a  la  planta  baixa.  El  Museu  de  Muro  descobreix  una  casa
senyorial de poble, amb diferents estades amb tot el seu aixovar, convertides en sales
d’exposició, i una mostra d’eines i de treballs relacionats amb el camp, així com ceràmica
popular dels segles XVIII al XX. 

Es  tracta  per  tant  d’una  infraestructura  d’art  i  d’història,  referència  per  a  la  illa  de
Mallorca, que alberga una importantíssima col·lecció i que requereix d’una actuació per
millorar el seu estat i poder continuar en la seva labor de dinamitzador cultural de la illa
al servei dels ciutadans. 

Per tot quan antecedeix el Grup del Partit Popular de Muro proposa a l’aprovació de la
següent:

MOCIÓ

1. Que en la legislatura actual es reiniciïn els tràmits per actualitzar, adequar i conservar
la museografia, de Mallorca una vegada es compti amb un programa de necessitats.

2. Que autoritzi al Govern de les Illes Balears perquè transfereixi la gestió del Museu de
Mallorca al Consell Insular de Mallorca.

3.  Una  vegada  finalitzat  Museu  de  Mallorca  s’iniciïn  tràmits  per  iniciar  les  obres
necessàries de rehabilitació del Museu etnològic de Muro.».

El Ple de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor dels grups municipals PP, CDM, El PI i UIM, i 4
abstencions  dels  grups  municipals  PSIB-PSOE i  MÉS-APIB,  declara  la  urgència  de  la
moció.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que la urgència d’aquesta
moció ve donada perquè la moció està presentada al Senat des de dia 5 de juny pel grup
parlamentari popular. 

El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que no seguiu el mateix
criteri pel que fa a les mocions d’urgència, si la presentéssim nosaltres la faríeu passar per
comissió informativa. 

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup  municipal  UIM,  diu  que  la  transmissió  de
competències ha d’anar acompanyada d’una dotació econòmica. Presentam una esmena, i és
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afegir un punt:  «Que el Govern Central doti econòmicament, de manera suficient, per a
poder executar les tasques de rehabilitació.».

El Sr. Juan Escalas accepta l’esmena. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que no entenem ni
la moció ni el motiu. Sorprèn, perquè el Museu té 51 anys, i en fa uns 37 que ha estat com
una mòmia, fins el 2018. 

Es fa un recés de 15 minuts a la sessió plenària. Es reprèn la sessió essent les 21.40 hores. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no entenc el motiu si aquesta moció va a la comissió de
cultura del Senat. Jo me pensava que se demanava que el Govern central cedís la propietat
del Museu al Govern de les Illes Balears, o que se traspassessin les competències al Consell
de Mallorca. Però el que se demana en el punt número dos de la moció ja està en marxa, no
s’ha de fer res. El punt número u, no «ha lugar». El problema que té ara el Museu és
l’estructura, perquè s’ha de fer una reforma considerable. No sé quina és la petició, i tampoc
sé quin sentit té si no afecta a les estructures de l’Estat. Aquesta moció és un nyarro, per la
forma en què està presentada. l’únic que tendria sentit seria passar la competència de l’Estat
a les Illes Balears. No ho puc compartir. 

Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, llegeix la moció d’urgència modificada que
literalment diu:

«MOCIÓ

Joan Escalas Noceras, en representació del Partit Popular de Muro.

En 1961 es creava el Museu de Mallorca, per concentrar i albergar fons arqueològics, de
belles arts, etnogràfics, industrials, bibliogràfics i documentals. Eren fons que en la seva
majoria  tenien  el  seu  origen en  els  monestirs  i  convents  desamortitzats  i  que  fins  al
moment havien estat situats en el Museu Provincial de Belles arts. 

Des de l’inici, el Museu va comptar amb tres seus. La principal, Palma, se centrava en les
seccions  d’arqueologia  i  de  belles  arts,  fons  bibliogràfics  i  documentals,  a  més  dels
serveis administratius. La segona, en el municipi de Muro, a una casa cedida per Gabriel
Alomar i Esteve, un conegut arquitecte local, es va desenvolupar una secció etnològica,
on  s’exposaven  part  dels  fons  que  permetien  conèixer  la  Mallorca  anterior  al  boom
turístic. I finalment, la seu d’Alcúdia, coneguda com a Museu Monogràfic de Pollentia,
que es va crear per albergar la col·lecció d’arqueologia romana. Les col·leccions inicials
s’han  anat  completant  amb  els  objectes  i  materials  procedents  de  les  excavacions
arqueològiques, a més de noves donacions i consecutives compres. 

La seu principal del Museu a Palma està situada a la casa dels Comtes d’Aiamans, un
edifici  d’estructura pentagonal d’època barroca,  que actualment es troba en procés de
restauració. Mentre finalitzen els treballs el Museu ha hagut de traslladar els seus fons al
Centre Cultural de Sa Nostra.
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Per  la  seva  banda,  la  seu  de  Muro,  coneguda com la  Casona dels  Simó,  que va  ser
inaugurada al 1965, també es troba pendent d’una rehabilitació a causa de nombroses
deficiències  estructurals  a  la  planta  baixa.  El  Museu  de  Muro  descobreix  una  casa
senyorial de poble, amb diferents estades amb tot el seu aixovar, convertides en sales
d’exposició, i una mostra d’eines i de treballs relacionats amb el camp, així com ceràmica
popular dels segles XVIII al XX. 

Es  tracta  per  tant  d’una  infraestructura  d’art  i  d’història,  referència  per  a  la  illa  de
Mallorca, que alberga una importantíssima col·lecció i que requereix d’una actuació per
millorar el seu estat i poder continuar en la seva labor de dinamitzador cultural de la illa
al servei dels ciutadans. 

Per tot quan antecedeix el Grup del Partit Popular de Muro proposa a l’aprovació de la
següent:

MOCIÓ

1. Que en la legislatura actual es reiniciïn els tràmits per actualitzar, adequar i conservar
la museografia, de Mallorca una vegada es compti amb un programa de necessitats.

2. Que autoritzi al Govern de les Illes Balears perquè transfereixi la gestió del Museu de
Mallorca al Consell Insular de Mallorca.

3.  Una  vegada  finalitzat  Museu  de  Mallorca  s’iniciïn  tràmits  per  iniciar  les  obres
necessàries de rehabilitació del Museu etnològic de Muro.

4. Que el Govern Central doti econòmicament, de manera suficient, per a poder executar
les tasques de rehabilitació.».

El Ple de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor dels grups municipals PP, CDM, El PI i UIM, i 4
vots en contra dels grups municipals PSIB-PSOE i MÉS-APIB, aprova la moció. 

MOCIÓ  D’URGÈNCIA  RELATIVA  A  LA  SENSACIÓ  D’INSEGURETAT
CIUTADANA A MURO.  

Martí  Siquier,  regidor  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  presenta  una  moció  d’urgència
relativa a la sensació d’inseguretat ciutadana a Muro. Els ciutadans de Muro tenen por a
denunciar per possibles represàlies. Creiem que des de l’Ajuntament s’hauria d’actuar en
defensa de la ciutadania i posar un poc de calma, i personar-se en la causa en defensa dels
ciutadans  de  Muro,  i  així  donar  seguretat  a  la  ciutadania.  Propòs  que  l’Ajuntament  es
personi com a acusació particular. 

El secretari diu que en aquests casos sol ser el Ministeri Fiscal qui actua. No entenc com
l’Ajuntament pot actuar en un tema penal. En el civil, tampoc té sentit actuar si són béns de
propietat privada. Si un cas se podria fer una manifestació pública a favor d’aquesta gent. 

El batle diu que la feina que havia de fer l’Ajuntament l’ha feta. La Policia ha fet feina. 
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El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, diu que jo estic a favor de què
s’hauria de fer qualque cosa, però primer hem de saber si se pot fer. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que no és vera que
l’Ajuntament hagi fet tot allò que estava en les seves mans. L’Ajuntament té constància d’un
registre d’entrada amb moltes firmes demanant que l’Ajuntament actuï. D’aquesta manera
se confirma l’alarma social que hi ha. 

Es procedeix a votar la urgència de la moció, i s’obté el següent resultat:

Vots a favor: 3, del grup municipal PSIB-PSOE, i del regidor Miquel Àngel Tortell del grup
municipal MÉS-APIB. 
Vots en contra: 1, del portaveu del grup municipal MÉS-APIB Jaume Payeras. 
Abstencions: 9, dels grups municipals CDM, UIM, El PI i PP. 

Per tant, i requerint la declaració de la urgència el vot favorable de la majoria absoluta de
conformitat amb l’article 82.2 de la llei 20/2006, de 15 de desembre, es rebutja la declaració
de la urgència de la moció. 

8è. PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que ens agradaria un poc
més de control a les activitats que se fan damunt l’empedrat del nou boulevard, perquè
s’està fent  malbé l’empedrat nou. L’altre  dia  a  la  diada de la  piscina vam veure que
faltaven papereres. Les hamaques a la zona de la piscina infantil estan molt deteriorades.
Com està el tema de la concessió del bar del Poliesportiu? 

El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que els qui ho duen ara no
tenen clar què faran. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que fa un parell de vegades que demanam si és possible fer una
vorera al carrer de Reis Catòlics. 

El batle diu que la idea és poder-ho fer. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha hagut esdeveniments a la placa de toros en els quals
els extintors no estaven al seu lloc. I els bancs de la plaça? 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que no se’n van afegir. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que aquests dies hem vist que s’està firmant el conveni del
centre de dia. Com funcionarà a nivell de personal? 

El  batle  diu  que  encara  no  està  determinat.  La  idea  és  que  se  contracti  el  personal
necessari, però si no se pot contractar, haurem d’emprar una empresa de serveis. A dia
d’avui no podem incrementar el personal. 
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El Sr. Rafel Gelabert diu que creiem que s’ha de fer feina amb el tema del personal,
perquè crec que vos podeu trobar amb entrebancs. Contractar una empresa externa és
afegir molt a la gestió de la residència. Hem reivindicat un parell de vegades la reducció
de la velocitat del carrer Gaspar de Bono; crec que no estaria malament incrementar la
senyalització. 

La Sra. Maria Perelló, regidora del grup municipal UIM, diu que també vam avisar que al
carrer de Sant Francesc hi ha problemes, i encara està igual. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que a Platja de Muro s’ha posat una direcció prohibida per anar
cap al  polígon 7.  Crec que hagués estat  millor posar la direcció de prohibit  en sentit
contrari.

El batle diu que se va seguir el que deia l’informe de la Policia. L’informe diu que el
sentit ha de ser paral·lel al sentit de la carretera. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que quan està previst que s’iniciïn les obres de supressió de
barreres arquitectòniques del convent? 

El batle diu que en estar adjudicades. Dimarts d’aquesta setmana va sortir publicat al
BOIB, avui s’han aprovat les bases pel concurs, ara estam en fase de concurs, i  quan
s’hagi adjudicat, podran començar les obres. 

El Sr. Rafel Gelabert demana quin temps hi ha per fer aquesta obra.

El batle diu que inicialment hi havia quatre mesos. Teníem previst que se poguessin fer
durant l’estiu, però com que entenem que dins l’estiu ja no se podran fer, s’ha ampliat dos
mesos més el termini perquè hauran de conviure les obres amb l’educació. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que me pareix una decisió nefasta. Per nosaltres és una falta més
de planificació. Aquestes obres ja s’havien de fer l’any passat. La nostra opció és que
s’esperi al juny de l’any que ve per començar les obres. 

La Sra. Margalida Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que hem fet una reunió
amb l’arquitecta tècnica i la direcció del centre, i no estan en total desacord en fer les
obres. Farem reunions amb l’associació de pares per explicar els terminis i les mesures
adoptades. A ningú li agrada fer les obres mentre hi hagi classes, però pensam que les
obres no se poden allargar més en el temps. Hi ha molt d’intercanvi d’informació entre
l’escola i l’Ajuntament. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que en el plec nou de condicions de neteja de les platges, hem
vist que el contracte ja està penjat, i és per dos anys, augmenta el cànon. Quan acaba la
concessió als que ho tenen actualment? 

El Sr. Miquel Porquer diu que ja estan en pròrroga, duen dos mesos de pròrroga. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que segons el contracte no hi havia d’haver pròrroga. Això vol
dir  que  les  factures  arribaran  per  extrajudicial?  Es  demostra,  una  vegada  més,
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l’endarreriment que duim en les licitacions. Voldríem saber què ha costat la redacció del
plec, perquè coincideix amb el que va escriure el tècnic de Medi Ambient. Encara que
externalitzau la feina, els terminis de la contractació arriben tard. 

La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que davant la
rectoria hi ha un punt negre on sempre que plou s’hi acumula l’aigua. Heu mirat si els
bars i restaurants poden tenir aquests contenidors a defora? Si se poden tenir, demanaríem
que els buidin més sovint. Per les festes de Sant Joan, els banys no bastaven. La plaça de
tècnic d’esports, en quin moment se troba? 

El Sr. Antoni Serra diu que s’ha presentat una al·legació i està pendent de resolució. 

La Sra. Margalida Portells demana si s’ha mirat com mirar de dinamitzar el mercat dels
diumenges. 

El Sr. Miquel Porquer diu que en l’estiu el mercat sempre queda sense gent.

La Sra. Margalida Portells demana quina és la programació cultural i de festes per aquest
estiu. 

El Sr. Miquel Porquer diu que en l’estiu hi ha les festes de Platja de Muro, les festes de
Sant Jaume, dissabte hi ha un concert de la coral, i les festes de Capellans. 

La Sra. Margalida Portells demana si a l’escola graduada està previst fer-hi altra reforma. 

El Sr. Miquel Porquer diu que una associació nova ha demanat un espai. 

La Sra.  Margalida Portells  diu que com és que des del Consell  de Mallorca ens han
denegat unes ajudes? 

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu  que  estam  pendents  de  l’informe  jurídic  per  presentar
al·legacions. 

La Sra. Margalida Portells diu que quins criteris s’han seguit per poder fer aniversaris a
edificis públics? 

El Sr. Miquel Porquer diu que no se segueix cap criteri en concret, si se demana se li
ofereix, al col·legi de dalt. L’únic que se demana és si se posa un castell, ha de complir la
normativa. No podem tenir un criteri, només se demana que quedi el més net possible. 

La Sra. Margalida Portells diu que si s’ha fet qualque recordatori als veïnats de Capellans
que no se poden llogar les cases? 

El  Sr.  Antoni  Serra  diu que  cada any s’envia un recordatori  de les  normes,  enguany
encara no s’ha fet. 

La Sra. Margalida Portells diu que com està el tema de la pista d’atletisme? 
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El secretari diu que estam pendents de que duguin l’aval, i després s’adjudicarà. 

El  Sr.  Martí  Siquier,  regidor  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  diu  que  hi  ha
problemàtiques amb les professores de l’Escola d’Adults, que els mesos d’estiu queden
desenfeinades.  

La Sra. Margalida Forteza diu que hem demanat una revisió. 

El Sr. Martí Siquier diu que volem saber com està el tema de la supressió de les barreres
arquitectòniques i els projectes que se van aprovar ara fa un mes. Quan començaran les
obres de l’escoleta i de l’arxiu? 

La Sra. Margalida Forteza diu que avui he fet la notificació a l’AMiPA de l’escoleta, i tot
d’una que l’empresa pugui parlarem amb l’escoleta. 

El Sr. Antoni Serra diu que s’asfaltaran els camins més prioritaris. 

El Sr. Miquel Porquer diu que, en referència a l’arxiu, ja s’ha adaptat l’import al projecte,
i supòs que d’aquí a un mes, aproximadament, ja estarà redactat. 

El Sr. Martí Siquier diu que en un registre d’entrada a l’Ajuntament es denunciava que hi
ha residus a la part de l’Albufera, i és el mateix cas que el nostre grup va denunciar per
devers el cementeri. En el cas que vam denunciar nosaltres hi van anar tècnics de medi
ambient i ens van dir que no és competència seva, el Consell de Mallorca també ens diu
que  no  és  competència  seva,  i  volem  saber  quines  actuacions  té  previstes  fer
l’Ajuntament. No s’ha donat cap llicència d’activitats pel que passa a devora el cementeri
per part de la Junta de Govern Local, i en teoria per moviments de terres se necessita una
llicència. Vosaltres deis una cosa, però està molt agafada amb pinces. Tal vegada no hi ha
negligència  mediambiental,  però  sí  que  pot  ser  que  no  hi  pugui  haver  aquest  tipus
d’activitat, i menys a terrenys rústics. Teniu res a dir? 

El batle diu que si el zelador veu cap situació il·legal fa el que pertoca. En la situació que
vosaltres vau denunciar per Ple, el tècnic de Medi Ambient va dir que no hi havia cap
acció punible. 

El Sr. Martí Siquier diu que té llicència d’activitats per fer el que fa a un sòl rústic?
M’agradaria  que  me  poguéssiu  contestar  en  el  proper  Ple.  A les  darreres  factures
extrajudicials hi va tornar a haver un pagament a l’empresa Virtual Think, suposant un
cost alt per l’Ajuntament per una feina que han fet malament. Creiem que estau complint
una il·legalitat,  perquè supera la quantia d’un contracte menor.  El que ha passat amb
aquest contracte és vergonyós. 

La Sra. Margalida Forteza diu que tot  l’equip de govern pensa que l’empresa Virtual
Think ha fet una molt bona feina. 

El Sr. Martí Siquier diu que l’empresa no va complir el plec de condicions. 
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El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que seria convenient
que hi tornés a haver un regidor encarregat del protocol de l’Ajuntament. Consider que no
és de rebut que en el pregó de festes els regidors no tenguéssim una cadira per seure.
Tampoc se va penjar un domàs amb l’escut de Muro que se va fer fer per aquests actes. 

El batle diu que no se guarda cadira a ningú a cap acte de l’Ajuntament. 

El Sr. Jaume Payeras diu que s’haurien de guardar tretze cadires, una per cada regidor.

El Sr. José Juan Aguiló diu que hi havia cadires amb un cartell de «Guardat», i s’hi va
asseure la família del pregoner. 

El Sr. Jaume Payeras diu que, en referència a la productivitat dels policies, si un policia
està apuntat al sistema, i se dóna de baixa, cobrarà aquest dia?

El Sr. José Juan Aguiló diu que no, perquè no l’ha pogut fer. 

El Sr. Jaume Payeras diu que si me podeu dir quants de desfibril·ladors tenim al terme
municipal de Muro de titularitat de l’Ajuntament? 

El batle diu que no ho sé. 

El  Sr.  Jaume Payeras  diu que si  m’ho direu al  proper  Ple? A la  zona dels  hotels  de
l’Albufera, hi ha un canvi en els aparcaments, s’han redistribuït. 

El Sr. Miquel Porquer diu que s’ha fet per la recepció de la urbanització. 

El Sr. Jaume Payeras diu que m’han comentat que s’han esborrat tots els aparcaments de
les motos. Se podrien tornar a posar? I també per a bicicletes. Per què hi ha tant de retràs
amb els permisos d’obres? Així com els concursos públics, etc., per què es retarda tant la
tramitació? 

El batle diu que la nova normativa ha complicat una mica el tema de les licitacions, ara
s’han de licitar moltes més coses que abans. I en el cas de les obres, perquè ha augmentat
molt el número de sol·licituds, sobretot per modificacions de la llei que es va produir
l’any passat. 

El Sr. Jaume Payeras diu que si això no té solució, no es pot contractar un tècnic per un
moment puntual, per augment de feina? Perquè amb els permisos d’obres duim quasi
quasi un any de retard. 

El batle diu que a vegades hi ha coses que depenen d’altres administracions. 

El Sr. Jaume Payeras diu que els tècnics i el personal de l’Ajuntament no donen a basto, i
a vegades quan poden començar un procediment han passat mesos. Entenc que som un
ajuntament prou sanejat, i que podríem donar feina a dues persones més per ajudar, per
donar  un millor  servei  a  la  ciutadania.  Tenim diferents llocs públics que bé cedim o
llogam, i a la plaça de toros no s’hi poden fer segons quins esdeveniments perquè no està
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dotada per a tal fi. Se podria dotar de diferents coses, les bàsiques, perquè se pugui llogar
en  condicions,  i  li  trauríem  una  mica  de  rendiment.  Supòs  que  en  el  nou  plec  de
condicions del contracte de la recollida de fems hi ha un apartat de possibles sancions.
Perquè m’agradaria saber si en els darrers deu anys heu obert alguna sanció o expedient a
l’empresa concessionària de la recollida de fems. 

El Sr. Antoni Serra diu que en els darrers tres anys i mig, cap.

El  batle  diu  que  no  s’ha  obert  cap  expedient.  Els  problemes  que  hi  ha  hagut  s’han
solucionat. 

El Sr. Jaume Payeras diu que quan jo era regidor sí que se va haver de fer, i hi ha queixes
de ciutadans de la brutor que hi ha per Muro. Estaria bé que se’ls avisés que des d’un bon
principi se’ls hi estarà a damunt. Com que hi ha les mesures establertes, que s’apliquin.
(Dirigint-se al senyor Juan Escalas) En el darrer Ple te vaig demanar si podríeu tornar a
pintar el  pas de vianants del carrer d’Antoni Carrió, perquè no se veu i els cotxes hi
aparquen. Ara vull fer un prec. Vos agrairia que, contràriament amb el que vau fer amb el
tema del  teatre,  que  vàreu  inaugurar  sense  convidar  a  qui  havia  posat  el  100% dels
doblers, en el cas del centre de dia, quan s’inauguri, convideu a qui ha ajudat a pagar-ho. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell,  regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que vull que
consti una queixa, i és que factures i actes de la Junta de Govern Local fa estona que no
en rep. Així és difícil fer un seguiment adequat de l’acció del govern. M’agradaria tenir
per escrit la normativa d’ocupació de les casetes de Capellans. 

El secretari diu que el que hi ha és una ordenança fiscal. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que si només hi ha una ordenança fiscal, la resta de coses
com  se  resolen?  Anam  un  poc  a  les  cegues.  Tenc  documents  que  indiquen  coses
contradictòries. M’agradaria que les normes fossin clares. (Dirigint-se al senyor Antoni
Serra) Tornaran a venir els guardes a Capellans?

El Sr. Antoni Serra diu que supòs que sí. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que si heu comprat l’estop?

El Sr. José Juan Aguiló diu que s’està fent. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hem demanat ja repetides vegades que s’eixamplin
les voreres del carrer Major, perquè hi ha accidents, especialment al cap de cantó amb el
carrer de Guillem Ballester i Cerdó. Se va fer un requeriment de símbols franquistes del
poble, heu fet res? Hi ha un termini per fer-ho?

El Sr. Miquel Porquer diu que l’arxiver hi fa feina. No sé si hi ha termini, s’enviarà el
més aviat possible.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hi ha un gual que en vam parlar fa dos plens que tots
vosaltres en vareu agafar nota. Hi ha pintura per pintar-lo? Perquè s’ha esborrat,  s’ha

20



demanat per escrit que se repinti, i no s’ha fet res. A la placeta de Correus, els arbres que
hi heu sembrat no fan ombra, tot i que vàreu dir que intentaríeu que el que hi sembréssiu
en fes. Ara el problema és que heu llevat les pasteres a on hi havia els ficus, i no heu
sembrat res. Sabeu que hi heu de fer? 

El Sr. Jaume Payeras diu que vull veure l’informe del tècnic de medi ambient, dient que
és convenient que aquests arbres estiguin sembrats allà a on són. Tenint en compte que se
va aprovar una moció on se deia que se sembrarien arbres autòctons quan hi hagués una
reforma. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que sembla que Muro és un abocador d’aigües residuals,
en direcció a la depuradora, especialment en la temporada turística; els llots del dragatge
del Port de Can Picafort també estan a una pedrera de Muro, que té un expedient obert;
els fems d’obres públiques també acaben a diferents llocs de Muro. Muro és un abocador
múltiple. Jo pregaria que es mirés que se fa amb els fems de les obres. S’atempta contra
el medi ambient i contra la lliure competència. Pregaria que se fessin passes en aquest
sentit,  per  intentar  resoldre  la  qüestió.  Voldria  saber  les  respostes  que  ha  rebut
l’Ajuntament  de  Muro  sobre  els  pilons  que  prohibeixen  aparcar  al  Parc  Natural  de
l’Albufera. 

 

Arribats a aquest punt, el batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
00.15 hores del dia 28 de juny de 2018, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 
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	Vist el Dictamen favorable de la Comissió de Comptes i Hisenda de dia 25 de juny de 2018.
	El Ple de l’Ajuntament, amb 7 vots a favor dels grups municipals CDM, El PI i PP, i 6 vots en contra dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB acorda, d'acord amb allò que disposa l'article 60.2, del Reial Decret 500/1990, reconèixer extrajudicialment el deute que figura relacionat a l’informe de fiscalització prèvia de l’interventor accidental, de data 20 de juny de 2018, per un total de 179.324,66 €.

