
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2019/10
Data: 15 de juny de 2019

A les 12:00 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió constitutiva, que presideix el
Sr. Antoni Serra Sastre, com a membre de major edat.

Assisteixen:

SERRA SASTRE ANTONI - CDM
FORTEZA BENNASAR MARGARITA MARIA- CDM
PERELLO TRIAS JUANA MARIA -  CDM
SERRA SABATER MARIANO JUAN – CDM
GELABERT BOYERAS RAFEL - UIM
MORANTA RIERA BARTOLOME - UIM
PORTELLS SASTRE MARGARITA - PSIB-PSOE
SIQUIER SASTRE MARTI – PSIB-PSOE
PORQUER TUGORES MIQUEL - El PI
CANTARELLAS TUGORES ANDRES PEDRO- EL PI
TORTELL FRONTERA MIQUEL ANGEL - MÉS-APIB
RIERA GELABERT MARIA DEL MAR -MÉS-APIB
BALLESTER BAUZA MARGARITA - PP

S'excusen d'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  FRANCISCO  SABATER  MULET,  i  per
l’interventor municipal, Sr. JOSE GOMEZ DE LA CRUZ.

S’inicia la sessió a les 12:00 hores.

1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.

Inicia la sessió el secretari per explicar com s'ha de constituir la Mesa d'Edat. Així, diu que segons
disposa l'article 195.2 de la Llei orgànica de règim electoral general (LOREG) i l'article 37 del Reial
Decret 2568/1986 de 28 de novembre del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals (ROF):  “la Mesa d'Edat la formen els regidors de major i  de menor edat
presents a l'acte i de la qual serà secretari el de la Corporació. El de major edat actua de president i
el de menor edat de vocal.” Els regidors de major i de menor edat són, respectivament el Sr. Antoni
Serra Sastre i la Sra. Maria del Mar Riera Gelabert, els quals passen a constituir la Mesa d’Edat i
ocupen el lloc destinat a la mateixa.
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2.-  COMPROVACIÓ  DE  LES  CREDENCIALS  DELS  REGIDORS  I  DE  LA
PRESENTACIÓ  DE  LES  DECLARACIONS  DE  CAUSES  DE  POSSIBLE
INCOMPATIBILITAT I D’ACTIVITATS I DE BÉNS PATRIMONI ALS.

A petició del president de la Mesa d’Edat, el secretari de la Corporació intervé dient que dóna fe de
què obren a l’Ajuntament les credencials i les declaracions de causes de possible incompatibilitat i
d’activitats i de béns patrimonials dels tretze regidors electes, presents a la sessió plenària.

3.-  JURAMENT  O  PROMESA  DELS  REGIDORS  I  REGIDORES,  I  PRESA  DE
POSSESSIÓ DELS CÀRRECS.

El Sr. Antoni Serra Sastre, com a president de la Mesa d’Edat, procedeix a la lectura de la fórmula
de jurament/promesa:

¿Jurau o prometeu per la vostra consciència i honor de complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor de l'Ajuntament de Muro, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l'Estat?

El secretari  procedeix a nomenar un a un els regidors per ordre alfabètic els quals van prenent
possessió del seu càrrec.

La Sra. Margarita Ballester diu: “Sí, jur.”

El Sr. Andres Pedro Cantarellas diu: “Sí, jur.”

La Sra. Margarita M. Forteza diu: “Sí, jur.”

El Sr. Rafel Gelabert diu: “Sí, promet.”

El Sr. Bartolomé Moranta diu: “Sí, promet.”

La Sra. Juana Maria Perelló diu: “Sí, jur.”

El Sr. Miquel Porquer diu: “Sí, jur.”

La Sra. Margarita Portells diu: “Sí, promet.”

La Sra. Maria del Mar Riera diu: “Per imperatiu legal, sí, promet.”

El Sr. Mariano Juan Serra diu: “Sí, jur.”

El Sr. Antoni Serra diu: “Sí, jur.”

El Sr. Martí Siquier diu: “Amb lleialtat al poble, sí, promet”.



Ajuntament de Muro

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu: “Per imperatiu legal, sense renunciar al dret d'autodeterminació del
meu poble ni a la justa causa republicana, i lamentant l'existència de presos polítics a l'estat,  sí
promet”

Una vegada que tots els regidors electes han pres possessió del càrrec, es declara constituïda la
Corporació.

4.- ELECCIÓ DEL BATLE.

A petició del president de la Mesa d’Edat, el secretari intervé explicant les normes reguladores de
l'elecció de batle. El secretari fa referència a l'article 196 de la LOREG, que diu que en la mateixa
sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció de batle, d'acord amb el procediment
següent:
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.
b) Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe.
c) Si cap d'ells no obté la dita majoria, és proclamat batle el regidor que encapçali la llista que hagi

obtingut major nombre  de vots populars en el corresponent municipi.
Continua dient que els caps de llista han de manifestar si presenten la seva candidatura a la batlia.

Intervé el Sr. Antoni  Serra per manifestar que com a cap de llista de CDM es presenta com a
candidat a la batlia.

Intervé el Sr. Rafel Gelabert per manifestar per manifestar que com a cap de llista de UIM presenta
la seva candidatura a la batlia

Intervé la Sra. Margalida Portells per manifestar que com a cap de llista de PSIB-PSOE presenta la
seva candidatura a la batlia.

Intervé el Sr. Miquel Àngel Tortell per manifestar que com a cap de llista de MÉS-APIB presenta la
seva candidatura a la batlia.

Intervé el Sr. Miquel Porquer per manifestar que com a cap de llista de El PI renuncia a presentar la
seva candidatura a la batlia.

Intervé la Sra. Margarita Ballester per manifestar que com a cap de llista de PP renuncia a presentar
la seva candidatura a la batlia.

Acte seguit, es procedeix a la votació de la proposta d’elecció del Sr. Antoni Serra Sastre com a
batle, amb el següent resultat:

- 7 vots favorables (corresponents als regidors de les llistes de CDM, El PI i PP ).
- 6 abstencions (corresponents als regidors de les llistes d'UIM, PSIB-PSOE i  MÉS-APIB)

A petició del president de la Mesa, el secretari de la Corporació intervé dient que, vist que el Sr.
Antoni Serra ha obtingut el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
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corporació, ha de ser declarat batle electe del municipi de Muro, per la qual cosa es procedent que
prengui possessió del seu càrrec.

5.- JURAMENT O PROMESA DEL BATLE I PRESA DE POSSESSIÓ.

A continuació, el batle electe, Sr. Antoni Serra pren possessió del seu càrrec davant l'Ajuntament en
ple utilitzant la següent fórmula legal:

“Jur per la meva consciència i pel meu honor de complir fidelment les obligacions del càrrec de
batle de l'Ajuntament de Muro, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l'Estat”.

Havent pres possessió del càrrec, la Sra. Maria del Mar Riera, vocal de la Mesa d’Edat, li lliura el
bastó de comandament.

Una vegada duta a terme la presa de possessió del càrrec, el Sr. batle passa a presidir la sessió
plenària.

Acte seguit, el Sr. batle dóna la paraula als diferents caps de llista.

El Sr. Rafel Gelabert, cap de llista del partit polític UIM,  diu que dóna l'enhorabona al Sr. Antoni
Serra. Dóna les gràcies als 648 electors que han votat la llista d'UIM, segona llista més votada del
municipi. Lamentam quedar a l'oposició. Amb ganes de fer feina i il.lusió, no sabem els motius pels
que se'ns ha vetat entrar a l'equip de govern. No sabem si el partit politic El PI ens ha vetat. Pareixia
que havia d'anar be, i va quedar que no entràvem a l'equip de govern. Demana al Sr. batle.

El Sr. batle diu que en principi era la seva intenció.

El Sr. Rafel Gelabert diu que avui seria important que quedàs palesa la manifestació del batle de la
voluntat d'ampliar l'equip de govern. Nosaltres volem sumar més. De moment els gestes són al
contrari. Vostè com a batle ha de designar els regidors delegats de les àrees. Pensau a fer feina a
diari.

La Sra. Margalida Portells, cap de lista del partit PSIB-PSOE, intervé dient:

<<Autoritats, murers i mureres, gràcies per ser avui aquí, a l’Ajuntament, en aquest acte
institucional, per donar inici a una nova etapa i a un nou mandat.

Avui és un dia que m’hagués agradat hagués estat d’una altra manera, així i tot, després de
vuit anys, és emocionant ser aquí i poder prendre possessió com a regidora del meu Ajuntament.

Tot i haver lluitat el canvi, tot i sabre que no era tasca fàcil, seguirem treballant per fer-ho
possible, com a segona força de l’oposició. Amb els partits que s’ha intentat el canvi, una vegada
més, no ha estat possible, s’ha perdut, pel mal capet d’alguns. Una llàstima, perquè vàrem estar a
punt.

El poble ha decidit que sigui així. Però els socialistes, som la tercera força política a dos vots
de la segona, per darrera, Unió Independent de Muro, hem crescut en prop de 100 vots respecte a fa
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4 anys, per tant és una satisfacció per la nostra agrupació aconseguir la confiança de cada vegada de
més murers i mureres. 

I això ens dóna molta força per seguir fent feina per al nostre poble, per fer de Muro el poble
que volem.  

Vivim uns moments,  bons dins la  política  socialista d’esquerres,  per  aquest  motiu  vull
aprofitar i donar les gràcies, a les 646 persones que ens han votat amb consciència per aconseguir el
canvi. Per aquestes persones i per tot el poble, faré el millor per Muro, faré el que sempre he fet, fer
feina  pel  meu poble  i  estar  al  seu  costat.  I  aquesta  legislatura  seguiré  acompanyada  del  meu
company de viatge, en Martí, on junts farem feina per fer una oposició digne, contant amb tots els
murers i mureres.

Ser la tercera força a Muro és una gran responsabilitat i en som molt conscient.
He  passat  uns  dies,  on  he  pogut  compartir  amb les  diferents  formacions  polítiques,  la

possibilitat de signar uns acords pel canvi. Aquests dies, hem intentat generar espais d’enteniment i
col·laboració,  de consens i  de diàleg,  sempre, des de la diversitat de punts de vista, opinions i
propostes per poder gestionar millor les polítiques públiques al nostre municipi. Què la diferència
bàsica que hi ha, entre el que hagués pogut ser i la continuitat, són els interessos particulars per
damunt dels generals.

Vull agrair  al  meu equip de l’agrupació socialista, el seu suport i  coratge que m’han fet
arribar en tot moment. La bona relació i predisposició, que ha fet que el PSOE a Muro, estigui més
fort que mai. La cohesió de grup, la bona feina feta durant tota la campanya, una campanya neta,
dinàmica i molt entretinguda, ens ha enfortit  per dur endavant aquesta nova legislatura,  allà on
farem una oposició positiva i amb una crítica constructiva, per aconseguir que aquest poble avanci
de la millor manera possible. Vetllant perquè l’equip de govern, faci les tasques ben fetes, amb
transparència i pel bé comú dels Murers i no amb interessos partidistes com s’ha fet fins ara.

La  nostra  tasca  aquests  darrers  anys,  ha  estat  a  base  d’aportacions,  tant  a  nivell
d’Ajuntament com del propi Consell de Mallorca que com a Directora Insular d’Esports, he tengut
l’oportunitat de fer realitat tota una sèria d’equipaments esportius; com la cadira de discapacitats de
la piscina, el canvi de gespa del parc infantil, les bombes d’aigua de la piscina, les goteres del
pavelló, la reforma de la pista d’atletisme, si aquesta legislatura tornam a tenir l’oportunitat, tant a
nivell de Govern com de Consell, de fer aportacions al nostre Municipi, ens tendreu al vostra costat,
per tant, continuarem fent feina perquè aquest ajuntament estigui al costat de les persones, perquè
els socialistes som així i Volem un Muro amb exemples clars, com la reforma i nova construcció de
parcs infantils, la brutícia constant que tenim a Muro i gràcies a ser insistents poder millorar la
neteja del nostre poble, la rehabilitació d’edificis històrics i emblemàtics, com també, poder garantir
l’atenció i assistència a les necessitats bàsiques de tots els murers i mureres. A Platja de Muro, que
està en una situació d’abandó, fent que hi hagi una bona convivència entre residents, hotelers i
visitants i que com a destí turístic, continui essent de qualitat i de primer nivell, entre moltíssimes
altres coses que vos podria anomenar. 

Però ara, ja per acabar, no vull deixar de dir-vos, que en política s’ha de fer el bé comú i no
ser-hi per interessos. Avui aquí, ens trobam amb persones que estau contentes per consolidar aquest
equip de govern, però també n’hi ha d’altres, que esperaven el canvi i es senten decebudes, tot és
respectable.

 Amics i amigues, per jo és un honor ser regidora i com sempre he dit, per davant de tot som
persones i per aquest motiu, com no podria ser d’altra manera, la responsabilitat i el respecte cap a
n’aquest Ajuntament, cap al càrrec que ocup i cap a tot el meu poble, és una prioritat, com també ho
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és, seguir fent feina pels interessos generals per damunt dels particulars i vull deixar molt clar una
cosa que m’ha funcionat molt bé durant aquests anys, que és que, qui té un bon equip té un tresor. 

Enhorabona al Senyor Batle Toni Serra i a tot el consistori.
Murers i mureres Sort i encerts.>>             

El Sr. Miquel Porquer, cap de llista del partit El PI, fa la següent intervenció:

<<Nova  legislatura,  noves  cares,  noves  maneres,  noves  energies,  nou  tot.  Voldria  utilitzar  un
anglicanisme com és "Respect", per fer una declaració d’intencions, "respect" que també és una
cançó d’Ottis Redding del 65 i èxit del 67 d’Aretha Franklin. Simplement és tenir-mos respecte i
tenir clar les regles del joc, hem de fer el que ens agradaria que ens fessin. Som de Muro, ens
coneixem tots, pels noms, pels cognoms i fins i tot pels malnoms. 
Ottis Redding va escriure la cançó per esser cantada per homes (quan va arribar d’una gira pels
Estats Units, va arribar a ca seva i l’únic que desitjava era respecte de la seva dona cap a ell),
aquesta cançó després interpretada per altres artistes s’ha convertit en un himne feminista, que en
poques paraules vol dir (el que vols t’ho has de guanyar). Dia a dia s’ha de fer tot el possible per
poder merèixer aquest "respect". Que aquest "respect" ens faci efecte a tots pel bé del servei públic
que és aquest ajuntament. Nosaltres som la representació de tot un poble que necessita més que mai
aquest "respect", per poder dur endavant les polítiques més adients, entre iguals, entre fets del dia a
dia que ens duu a la convivència, molt parescuda a la pax romana que desitjaven tots els pobles
mediterranis. Moltes gràcies a tots i sort. >>

El Sr. Miquel A. Tortell, cap de llista del partit MÉS-APIB, diu esper que aquest repte el dugueu
una mica millor.  Que hagueu entès que el poble demana consensos. Vàrem dir  que s'havia de
treballar  mitjançant  consensos.  Esper  que  faceu  feina,  entre  l'equip  de  govern  i  l'oposició  la
diferència és un fil. Esper que entengueu el que ha dit el poble.  Demanam que els plens es celebrin
cada mes. Nosaltres seguirem amb la mateixa línia, feim política. M'agradaria que el poble fos
present a les sessions plenàries. Seguirem proposant coses, i fiscalitzant; separant la línia política de
la personal. Hi ha una llista de coses que hem aconseguit des de l'oposició. De moment donarem
marge a  l'equip de govern. Enhorabona a Maria del Mar per la seva incorporació com a regidora.
Gràcies a tots.

La Sra. Margarita Ballester, cap de llista del partit PP, fa la següent intervenció:
               
<<Sr. Batle, Srs. Companys regidors, familiars, amics, estimats veïns, 

Comença una nova etapa per  a aquest  Municipi  i  per  aquesta Corporació,  de la  qual  m'honra
pertànyer, igual que els meus companys, sent això possible per la confiança que heu dipositat en mi
i en el meu equip. Gràcies per haver-me donat aquesta oportunitat, que sens dubte aprofitaré i us
demostraré amb fets, com diu l'eslògan del PP: que HO Faren BÉ!!!! 

El ostentar un càrrec públic com a regidora d'aquest Ajuntament, suposa un gran repte personal.
Treballaré perquè el poble de Muro, sigui el poble que tots volem, ho faré des de la transparència, la
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voluntat, la humilitat i la responsabilitat. 

És difícil resumir en unes paraules, els desitjos i somnis que aquest nou equip del PP té per als
murers. Reiterar que treballaré amb moltes ganes i il·lusió i que ho faré, com no pot ser d'altra
manera, per a tots. Que tothom tingui present que estic i estaré per a qualsevol cosa que sigui en
benefici del poble. 

Hem decidit i així s'ha optat, en fer pacte amb el CDM i el PI, crec sincerament que és la millor
opció el prosseguir el camí iniciat uns anys enrere, per poder dur a terme els objectius comuns que
entre tots tenim, en cas contrari , una altra opció hauria estat molt dificultosa a l'hora de tornar a
iniciar idees, projectes i altres, estic en la ferma convicció que aquests dos partits, s'assemblen els
seus programes electorals als nostres ia més, hi ha una bona sintonia entre els nostres partits. 

Espero, desitjo i jo personalment faré tot el possible, perquè aquesta sintonia, continuï durant tota la
legislatura, tant a nivell professional com personal, tot i que sabem que com és normal, hauran dies
dolents i  hi  haurà coses en discordança, però parlant  tot se solucionarà.  Públicament,  motivat i
mentre  estigui  en  vigor  el  va  acord  de  Governabilitat  assolit  per  aquesta  legislatura,  tal  com
prèviament vaig donar la meva paraula, faig sabre que he decidit renunciar a la Batlia. 

Puc assegurar que són moltes les idees i projectes que estan en el meu cap, però sobretot en el meu
cor. Sóc conscient que necessitarem el consens de molts per dur a terme algunes d'elles, esper que
m'ajudin i siguin conscients que si s'aconsegueixen, és un bé comú per a tots els murers. 

Com sabeu, i tot i que hem tingut escàs temps, hem intentat escoltar a qui s'ha acostat a explicar-nos
els  seus  desitjos  i  les  seves  inquietuds  per  a  la  nostra  localitat.  Per  favor,  pel  que  em  fa
personalment, vos convit a que prosseguiu en aquesta línia i que em feu arribar qualsevol idea o
necessitat que cregueu convenient per al poble. 

En concret, encara que crec que tots vostès ja són coneixedors, el meu càrrec en aquesta legislatura
és el següent: 

Amb això no vull dir que hagi de ser fàcil. A cap se'ns oblida el necessari consens de diversos. Per
això, hem de prioritzar objectius, i centrar-nos en aquells projectes necessaris i urgents per a la
localitat. Des del grup del PP, i em dirigeix als partits de la meva coalició, escoltareu: "d'acord",
"endavant", "s'intentarà", "el sol·licitarem", "treballarem en aquesta línia". Però, ja ho avanço, si es
creu necessari, i molt a pesar meu, també escoltareu "NO". 

Finalment, reiterar el meu agraïment a tots els que han confiat en nosaltres, i en concret en la meva
persona. Han estat molts els que m'han donat suport i m'han donat ànims i esperança de aconseguir-
ho. Gràcies a la meva Junta Local, que sense ells, no ho hagués pogut aconseguir. 

A tots vosaltres, dir-vos, 
que no us defraudaré !!!! 
Moltes gràcies de tot cor >>
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El Sr. Antoni Serra, batle de l'Ajuntament,  fa la següent intervenció:

<<Bon dia a totes i a tots, grasis per acompanyar-nos en aquest acte d’avui tant important per jo.
Primer de tot vull donar ses grasis a nes 922 votants que una vegada més ahn confiat amb noltros, i
donar s’enhorabona a tots es regidors que aquests quatre anys formaran part des consistori. se’ns ha
encarregat una de les funcions més nobles, la de representar i treballar pel nostre poble i ho farem
com sempre ho hem fet: sent justs, amb seny i amb humiltat.

En aquesta legislatura donarem continuïtat a sa feina feta aquests darrers anys de sa mà del PI i del
PP, als qual vull agrair la seva confiança.

Noltros hem intentat que l’equip de govern fòs més ampli,  on hi poguessin tenir cabuda altres
formacions polítiques, però no ha estat possible. De totes maneres creim que es poble està ben
representat ja que el bloc de l’equip de govern suma més vots que el bloc de l’oposició.

Però feina n’hi ha per tots, ja que tenim un objectiu comú, seguir millorant i mantenir el poble de
Muro. Muro és un poble referent, i ho ha de seguir sent.

Així que a partir d’ara mateix me pos a disposició des poble. Vull ser un batle proper, amb es qual
pogueu comptar en qualsevol moment per qualsevol tema, problema, dubte o suggerència.

I per acabar, donar-vos ses grasis a tots. En particular, a tot es comité des CDM per sa feina feta i es
recolzament desde es primer moment en que vaig ser triat candidat.

També a sa meva família que m’ha donat suport durant tot aquest temps. 

En especial,  a  mun pare  i  a  nes meu germà que avui  m’acompanyen i  també a mu mare que
m’hauria agradat que avui hagues pogut compartir aquest moment amb jo.

Moltes grasis a tots.>>

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
12:30 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari


