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ACTA NÚM. 11 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DESSET D’AGOST DE DOS MIL SETZE 
 

ASSISTENTS 
 
Martí Fornés Carbonell, batle. 
Miquel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle 
Margalida M. Forteza Bennasar, 2na. tinenta de batle 
Juan Escalas Noceras,  3r. tinent de batle  
Antoni Serra Sastre, 4t. tinent de batle 
Damiana Ramis Ramis, regidora. 
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 
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 17 d’agost de 2016, es 
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de 
celebrar sessió extraordinària. 
 
Hi són presents l’interventor accidental, José Gómez de la Cruz, i el secretari interí, 
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 8’00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora,  i es 
tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu  del grup municipal UIM, diu que aquesta sessió tendrà 
un cost de 1.800 euros, s’ha de dir que és per l’actitud que té el batle cap a l’oposició, 
tancant les sessions plenàries a les 24,00 hores. Demana quina és la programació 
cultural. Diu que les marquesines d’informació cultural fan llàstima. Demana si feim 
jazz, havaneres.  
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que dia 28 d’agost està 
previst fer “havaneres”. Les marquesines no s’utilitzen, a partir del setembre es tornaran a 
utilitzar. Ens ho estàvem replantejant. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana en quina situació es troba el teatre. 
 
El Sr. batle diu que s’ha enviat el projecte al Consell Insular. S’ha de licitar l’obra. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si hi ha previsió d’obertura. 
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El Sr. batle diu que la previsió d’obertura és passat Nadal. S’ha de fer adequació i 
adaptació a la gent amb necessitats. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si està contemplat la reforma del sistema contraincendis, si 
es mirarà. Demana si és possible senyalitzar la plaça de toros. 
 
El Sr. batle respon que no hi ha cap inconvenient. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si és possible pintar una retxa groga al carrer Santa Anna, 
sortida carrer Reis Catòlics. Demana si s’ha enviat un comunicat a la Conselleria de Medi 
Ambient pel tema de les serps dins el poble, dins el terme municipal. Diu que la 
Conselleria està fent un control. Demana quina era la col.laboració de l’Ajuntament amb la 
festa holi que s’havia de fer a la plaça de toros. 
 
El Sr. batle diu que la festa holi no es va aprovar mai. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que sortia el logo de l’Ajuntament. 
 
El Sr. batle diu que l’Ajuntament havia d’aportar la plaça a canvi de rebaixa de la gent de 
Muro. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si es podria enviar relació de cessions de la plaça de toros a 
empreses externes. Demana quan tendrem la R.L.T. 
 
El Sr. batle diu que es va donar un mes a l’empresa per esmenar deficiències. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si és la mateixa empresa. 
 
El Sr. batle respon que sí. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS –APIB, diu que creuen que es 
falta de voluntat política del voler-ho aprovar. Ens estam quedant sense policia. S’hauria 
de fer ja. 
 
El Sr. batle diu que estan d’acord que s’ha d’aprovar la R.L.T. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu: si una feina no es fa bé, no la cobras. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que, pel que fa al tema de les festes: Sant Joan, Platja de Muro i 
Capellans, demanaria un poc més de control per part del regidor responsable. S’han de 
planificar les coses amb anterioritat. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, dirigint-se a la Sra. Margalida M. Forteza, diu que ella va dir al Sr. 
Pep Pons de la brigada: “guardem dos capells”. No bastaven els capells, hi havia quinze 
persones esperant. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que no es va moure de devora la furgoneta. Jo no vaig 
dir això, no és cert. Per una vegada hi va haver molta de gent a la festa de Sant Jaume. 
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El Sr. Rafel Gelabert diu: te dic que ets una mentidera. No em pareix correcta el fet, és un 
fet de barruts. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana pel programa de festes de Platja de Muro, per la fira 
nocturna. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que va ser un error. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que a la festa de Capellans es va fer un contraprograma o afegitó. 
Diu que això provoca més confusió. A quina hora es va fer el gymkana? Diu que hi ha 
errades als programes de festes. No és normal l’actitud de l’equip de govern. Si s’hagués 
fet la Comissió de Festes s’hagués vist que no figurava al programa. No vos interessa que 
col.laborem en res. 
 
El Sr. batle diu que creu que no es perd només per l’equìp de govern. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que poden treure informació de quan el Sr. Rafel 
Gelabert era regidor de festes. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana quantes factures s’aproven. 
 
El Sr. batle diu que aquests darrer quinze dies no han aprovat factures. El secretari i 
l’interventor eren de vacances. Demana que s’enviï la documentació sol.licitada pels 
regidors, i es tengui esment que no falti. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana pel carril bici de Platja de Muro. 
 
El Sr. batle diu que hi ha d’haver un informe d’impacte ambiental. Diu que el tema del 
bulevard de Platja de Muro pareix que avança. Es tornen a demanar els doblers a 
l’Associació Hotelera. Varem tenir una reunió amb Mercedes Garrido. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que és possible que el tema del carril bici no acabi bé. En quin 
moment es té constància que s’ha de fer l’estudi d’impacte ambiental? 
 
El Sr. batle diu que fa com a tres setmanes o un mes es va dir de la seva necessitat. Varem 
demanar una reunió amb el Consell de Mallorca. Ens varen citar dia 8 d’agost. Ens han de 
tornar a citar. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana com està el tema del minitren. 
 
El Sr. batle diu que s’està fent el plec de condicions. Haurà de ser per a la temporada que 
ve. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si poden tenir aquestes bases. 
 
El Sr. batle diu que s’aprovaran per Junta de Govern, amb convidada a tots els grups 
polítics. 
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El Sr. Miquel Porquer diu que varen haver de fer un recurs de reposició perquè no 
s’acceptava el pla d’explotació. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que es tenen prevists uns ingressos que no es compliran, i no hem 
tengut el servei. Demana com està el tema del defensor del poble. 
 
El Sr. batle diu que han contestat tot el que ha demanat.  Hi ha hagut visites de la policia i 
s’ha fet inspecció acústica. El dia que hi varen anar a fer medició no hi va haver renou. 
S’encarrega l’enginyer tècnic. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha molta conflictivitat. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana quin horari té el bar. 
 
El Sr. batle diu que creu que tots els bars a les 4,00 hores. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que el bar no té 
llicència d’activitat i no pot tenir música fins les 4,00 hores. 
 
El Sr. batle diu que té llicència d’activitat i l’han tramesa al defensor del poble. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si poden tenir còpia de la llicència d’activitat. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que el tema s’hauria d’agilitzar un poc més, hi ha una persona 
malalta. S’ha de col.laborar amb el defensor del poble. Ens agradaria veure els informes de 
les medicions. 
 
El Sr. batle diu que en faran còpia i ho enviaran. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana pel tema de 
senyalització dels centres educatius. Diu que fa un any que ho demanen. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que hi ha unes prioritats abans que les altres. 
 
La Sra. Margalida Portells demana que les senyalitzacions passin per normalització 
lingüística. Hi ha un rètol que diu “Playa de Muro”. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que és un tema que es va discutir molt. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que tots els grups polítics varen signar una moció en defensa de 
la llengua i la cultura. 
 
La Sra. Margalida Portells demana què fa la guàrdia civil a l’edifici municipal de Platja de 
Muro. 
 
El Sr. batle diu que hi ha un despatx de la guàrdia civil a l’edifici municipal, i es fan les 
denúncies. 
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La Sra. Margalida Portells demana pel tema de la marxeta d’estiu, que s’estudiï el fet que 
es vagi alternant a l’institut i a l’escola. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu: ho demanaries als pares? En tornarem a parlar del tema. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que s’han destinats 153.000 euros al teatre. I la resta, a què 
es pensa destinar? 
 
El Sr. batle diu que hi ha una altre subvenció que es pensa destinar a fuites d’aigua. 
 
La Sra. Margalida Portells demana quin procediment es segueix quan hi ha molèsties 
d’animals. 
 
El Sr. batle diu que es passa a policia i a medi ambient, i es fa un seguiment. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana al secretari si es 
poden tenir animals en sòl urbà. 
 
El secretari diu que entèn que es poden tenir animals sempre que no es causin molèsties. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que provoquen males olors i rates. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que al carrer Jovellanos hi ha un solar ple de brutor i amb 
puces. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que hi ha un gall que molesta als veïns a determinat lloc del poble. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que hi ha un punt descontrolat de fems a Capellans. Diu que 
a l’escoleta Món Petit es va pintar el pati. Abans no es podia pintar, què ha passat? Es deia 
que estava protegit. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que el pati ja s'havia pintat amb anterioritat a la nova 
concessió. S’ha anat fent feina tira a tira. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si s’ha fet qualque cosa darrerament. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que hi havia una humitat a una aula i s’ha arreglat. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si s’ha revisat l’aire condicionat de la Sala Polivalent. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que l’empresa que ho va fer ho ha de solucionar. 
 
La Sra. Margalida Portells demana per l’aula dels universitaris. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que s’està pendent de material. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que hi ha falta de coordinació entre el regidor de festes i el 
regidor de cultura. Tenc la sensació que cada regidor va per lliure. 
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El Sr. Miquel Porquer diu que no és cert, i que s’han coordinat. 
 
La Sra. Margalida Portells demana per la Comissió de Festes que no hi va haver. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que li va fugir, ho reconeix. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si som conscients de la sequera que tenim. S’ha fet 
campanya de conscienciació? Es pot fer feina amb aquest aspecte? 
 
La Sra. Margalida Portells demana pel servei municipal que tenim de la gent que no té 
feina. Quina gent ha trobat feina? 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que es passarà la informació per escrit. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si hi ha qualque projecte pel que fa a les Pedreres de 
Sant Antoni. 
 
El Sr. batle diu que es va fer neteja, de moment està aturat. 
 
La Sra. Margalida Portells demana quanta gent sol venir al fòrum de cultura. Demana un 
informe tècnic des que es va iniciar fins ara. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que no hi ha actes. Diu que vendran uns representants de Muro 
d’Alcoi els dies 2, 3 i 4, i pensava convocar un fòrum. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si els regidors poden assistir a aquest fòrum. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que no hi ha representació política, es va crear amb aquesta 
intenció. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si hi ha ordre del dia quan es convoca un fòrum de 
cultura. 
 
El Sr. Miquel Porquer respon que no hi ha ordre del dia. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que sorprèn que s’han de prendre conclusions i no hi hagi 
una cosa mínimament exigible. 
 
La Sra. Margalida Portells diu, referent al tema de la sequera, que l’aigua de la piscina es 
mantengui neta tot l’any. Demana pel tema de les escoles d’estiu de Muro i Capellans. 
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que a Capellans no és escola 
d’estiu. Ho du un club esportiu, és un campus esportiu. 
 
La Sra. Margalida Portells demana com es decideix qui ho du. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que a Muro es fa un procediment negociat. 
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El Sr. Antoni Serra  diu que a Capellans ho organitza un club esportiu, i l’Ajuntament 
deixa el material, i paga les camisetes i un autocar. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que s’hauria de prioritzar la gent de Muro. 
 
La Sra. Margalida Portells demana quanta gent tenim ara en plantilla de policia. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que uns vint-i-set policies. Diferents pobles obrin borses, i la 
gent es mou per doblers. Hi ha mancança de policies. 
 
El Sr Jaume Payeras diu que no podem cobrir els torns. Tenim el sou més baix de tot. 
 
El Sr. batle diu que el problema no és només de l’Ajuntament de Muro. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si n’hi ha en segona activitat. 
 
El Sr. José Juan aguiló diu que tothom fa feina i no hi ha gent desocupada. 
 
La Sra. Margalida Portells demana quanta gent tenim a la brigada. 
 
El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que es va obrir borsa i està 
pendent d’enviar al BOIB. Hi ha tres borses: peó, oficial primera i oficial segona. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si se’ls podria avisar quan surti la convocatòria. Així mateix 
demana si poden tenir els plecs de clàusules dels procediments negociats. Diu que hauria 
de canviar la manera de funcionar l’Ajuntament. 
 
La Sra. Margalida Portells demana pels aparells de gimnàstica als parcs i jardins. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que han demanat pressupost. 
 
El Sr. Martí Siquier demana per les actes de junta de govern local. 
 
El secretari diu que duim retard en l’aprovació de les actes. Tot d’una que s’aproven les 
actes es trameten als regidors. 
 
El Sr. Martí Siquier demana pel tema del solar del carrer Comunes de Can Fiol. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que estam pendents que el propietari, l’hereu, aporti l’escriptura. 
 
El Sr. Martí Siquier demana quina va ser l’empresa encarregada de cinema a la fresca a les 
festes de Platja de Muro. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que va ser l’empresa Miama, i es va posar en contacte amb Trui 
Espectacles. 
 
El Sr. Martí Siquier demana si l’empresa que s’ha traslladat a C/. Cristòfol Serra té permís 
d’obertura. Si compleix les condicions de seguretat i higiene. 
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El Sr. batle diu que ell sàpiga no, ho demanaran a l’enginyer. 
 
El Sr. Martí Siquier demana pel tema de la ruta cultural a Muro. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que s’ha parlat amb hotels i s’ha intentat incentivar. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que s’ha d’intentar cercar altres vies, dur turistes a Muro és bàsic. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que al carrer Jovellanos i al carrer Edison hi ha clots, hi ha veïnats 
que s’han queixat. Diu que l’agència de comunicació només publica coses que afavoreixen 
l’Ajuntament, però no surt cap crítica. Hauria de ser més objectiu. Ha baixat el nivell de 
qualitat d’escriptura, hi ha faltes d’ortografia. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que al darrer ple es va acusar al Sr. Jaume Payeras de posar en 
dubte la feina dels tècnics. Trobam una errada al plec tècnic del servei d’agència de 
comunicació. Demostra que els tècnics es poden equivocar. 
 
El secretari diu que la clàusula és nul.la, i s’ha d’entendre per no posada. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que el batle té una reunió amb la Consellera a les 10’30 h. Varen 
cridar a l’Ajuntament per si hi hauria qualque problema, si s’hauria de posposar la visita i 
se li va  respondre que no. 
 
En aquest moment compareix, a petició del Sr. batle, la Sra. Rosa Vanrell que confirma 
que va ser ella que va respondre a la Conselleria que suposava que no hi hauria problema. 
 
El Sr. Martí Siquier demana com està l’obra de l’arxiu. 
 
El Sr. batle diu que s’ha acabat una fase. 
 
El Sr. Martí Siquier demana quan s’ha previst fer la segona fase. Així mateix demana pel 
parc infantil. 
 
El Sr. batle diu que es farà en tenir dotació econòmica.  
 
El Sr. Martí Siquier demana si es poden fer inversions financerament sostenibles. 
 
El Sr. interventor diu que l’Ajuntament està en contacte amb el Consell Insular de 
Mallorca. No hi ha superàvit a la liquidació de 2015 i amb la legislació vigent no es pot fer 
servir el romanent. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que al carrer Major, un carreró tancat, s’hi han fet cases noves, i 
hi ha un arbre que dóna perjudicis. Si es pot anar a mirar. Demana quines accions s’han 
emprès per a l’estalvi d’aigua, tant al nucli urbà de Muro com a Platja de Muro. 
 
El Sr. batle diu que la pregunta ha estat contestada. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana sobre les subvencions per fuites, si es coneix la 
convocatòria. 
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El Sr. batle respon que sí i que es demanarà subvenció. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si els embornals es faran nets abans de les pluges. Diu que 
els retrovisors dels carrers tornen a estar girats. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana pel tema del tancament de solars. Quan pensau o feis 
comptes tancar-los? 
 
El Sr. batle diu que l’ajuntament els pot tancar si no ho fan els particulars, a compte dels 
particulars. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana pel tema del tancament del solar del carrer Comunes de Can 
Fiol.  
 
El Sr. Juan Escalas diu que l’hereu ha de justificar la propietat del solar. 
 
En aquest moment de la sessió, essent les 10’25 hores, s’absenta la Sra. Damiana Ramis 
Ramis. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si es pot sembrar gespa damunt les dunes. 
 
El Sr. batle diu que ho demanarà al tècnic ambiental. 
 
El Sr. Jaume Payeras afirma que no es pot sembrar. 
 
El Sr. batle proposa fer un recés de 15 minuts, i diu que ell ja no es reincorporarà a la 
sessió, perquè hi ha visita de la Consellera. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que accepta que es doni per acabada la sessió, si a la 
sessió ordinària de la setmana vinent, el grup municipal MÉS -APIB comença en primer 
lloc el torn de precs i preguntes. 
 
Tots els grups municipals manifesten la seva conformitat. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
10,30 hores del dia 17 d’agost de 2016, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 
 


