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ACTA NÚM. 12 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA VINT-I-CINC 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 25 d’agost de 2016, 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 la mateixa hora,  i es 
tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
En primer lloc es du a terme un minut de silenci per les víctimes del terratrèmol que ha 
tengut lloc a Italia. 
 
1R.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE  MURO I 
L’AGÈNCIA BALEAR DE L’AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIEN TAL PER 
AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.  
 
El Sr. interventor procedeix a la lectura de l’escrit de l’agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental de data 16 d’agost de 2016, mitjançant el que se’ns comunica que 
no s’accepten les modificacions acordades pel ple de l’Ajuntament de Muro de data 30 
de juny de 2016. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana si ja es disposa dels 
preus dels altres municipis veïns. 
 
El Sr. batle diu que encara no ens han contestat. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que és una de les coses que s’hauria de tenir en consideració. 
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El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PISB-PSOE, demana si hi ha un preu 
transitori. 
 
El Sr. batle diu que hi ha un preu ara, i altre preu a partir de juliol de 2017. 
 
El Sr. interventor dóna compte de les dues fases de preu. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que en l’escrit hi ha una contradicció pel tema de mínim de 
consum. 
 
El Sr. batle diu que inicialment ja es va tractar el tema del mínim de consum a una 
reunió, de 300.000 m3/anuals de mínim de consum es va passar a 200.000 m3/anuals. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que varen fer dues 
propostes en benefici dels ciutadans, i el batle ja havia negociat i tancat el conveni. Ens 
ho va dir la consellera. Vàrem demanar que no hi hagués mínim de consum, i que 
s’inclogués una clàusula de revalorització a la baixa. Si no s’ha acceptat és perquè el 
batle jo ho havia tancat. 
 
El Sr. batle diu que el tema no estava tancat fins que no va anar a Ple. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que si s’informàs a l’oposició, s’haguessin pogut fer les 
propostes de modificació abans. Votaran en contra de la proposta de conveni. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal UIM, demana si altre poble ha fet 
petició semblant a aquesta, i s’ha firmat. 
 
El Sr. batle diu que aquesta proposta de conveni del poble de Muro s’ha utilitzat per 
altres pobles. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que es tracta d’aconseguir el màxim per al poble de Muro. Si 
s’hagués sol.licitat al primer moment, quatre ulls veuen més que dos. El conveni ja 
estava acordat. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que la 
consellera els va dir que el conveni ja estava tancat. 
 
El Sr. batle diu que varen justificar el mínim de consum i per això varen demanar una 
rebaixa a 200.000 m3/anuals. Fins que no va a ple la cosa no s’acorda. El batle no pot 
tancar per sí sol un conveni. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que al darrer ple ordinari el batle va venir amb una proposta.  
Dos interlocutors hi estaven d’acord, aquestes negociacions han existit. 
 
El Sr. batle diu que varen fer una contraoferta allà on veien que podria perjudicar. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu: ho vareu tancar vosaltres. La proposta que va fer el grup 
MÉS-APIB era per mirar pels interessos del poble. Votarem en contra perquè trobam 
que els ciutadans de Muro surten perjudicats. 
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Es dóna compte de la proposta de Conveni de col· laboració entre l’Ajuntament de Muro 
i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental per al subministrament d’aigua, 
presentada mitjançant escrit de data 30 de maig de 2016 (R.E. núm. 1905 de 3.06.16). 
 
Així mateix es dóna compte de la resposta de l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental de data 16 d’agost de 20016, a la petició de modificació que va fer 
l’Ajuntament per acord del Ple de l’Ajuntament de data 30 de juny de 2016,  mitjançant 
el que es comunica que no s’accepten les modificacions proposades. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda de data 22 d’agost de 
2016, amb quatre vots a favor dels grups CDM, PP i EL PI; un vot en contra del grup 
municipal MÉS-APIB, i dues abstencions dels grups municipals UIM i PSIB-PSOE. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, PP i EL PI; 
dos vots en contra del grup municipal MÉS-APIB; i quatre abstencions dels grups 
municipals UIM i PSIB-PSOE, aprova el conveni que literalment diu: 
 
<<Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Muro i l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental pel subministrament d’aigua. 
 
Palma, XXX DE XXXX. 
 
REUNITS 
 
D’una banda, el Sr. Vicenç Vidal i Matas, Conseller de Medi Ambient Agricultura i 
Pesca i president de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 
D’un altra, el Sr. Martí Fornés Carbonell, batlle de l’Ajuntament de Muro. 
 
INTERVENEN 
 
D’una banda, el Sr. Vicenç Vidal i Matas, en nom i representació de l’Agència Balear 
de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, facultat per a la signatura d’aquest conveni, en 
virtut de les funcions que li són pròpies, segons el que s’assenyala l’article 12.1. d) del 
Decret 100/2015, de data 18 de desembre, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i per acord del Consell d’Administració 
d’aquesta entitat de data....................................................... 
 
D’una altra banda, el Sr. Martí Fornés Carbonell, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Muro, facultat per a la signatura d’aquest conveni en virtut de la sessió 
del ple d’Ajuntament de Muro de data................................. 
 
MANIFESTEN 
 
I.-  Que l’Ajuntament de Muro d’acord amb l’establert a l’article 25.2.c) de la Llei 
7/1985, de data 2 d’abril que regula les bases de règim local, i a l’article 29.2.m) de la 
Llei 20/2006, de data 15 de desembre, municipal i de règim local té les competències en 
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“ la regulació i gestió de l’abastiment d’aigua potable a domicili i conducció i 
tractament de les aigües residuals.” 
 
II.- L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental de conformitat amb 
l’establert al Decret 100/2015, de 18 de desembre, pel qual s’aproven els seus  Estatuts, 
és una entitat pública empresarial, adscrita a l’actual conselleria de Medi Ambient, 
Agricultura i Pesca, que actua en règim de dret privat i dins l’àmbit de les competències 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,té, entre altres objectes, “la promoció i 
la construcció d’obres de captació d’aigües, tant superficials com subterrànies, per 
usos agrícoles, industrials i d’abastament a les poblacions, com també les obres, 
instal·lacions i els serveis comuns  a les captació d’aigües, fins i tot les relatives a la 
seva conducció, potabilització i distribució.”   
 
III.-  Que l’Ajuntament de Muro, com a responsable del subministrament d’aigua 
potable al municipi de Muro, té problemes d’abastiment d’aigua potable a la població de 
Muro, per la qual cosa l’any 2012 va sol·licitar la col·laboració de l’Agència Balear de 
l’Aigua per solucionar els problemes de subministrament d’aigua existents a aquest 
municipi. 
 
IV.- La col·laboració per a la gestió integral i sostenible de l’aigua a fi de protegir 
millorar els recursos hídrics i del medi ambient, així com garantir que el 
subministrament d’aigua potable es faci mitjançant un ús sostenible, equilibrat, equitatiu 
i racional, ha de esser tractat conjuntament per ambdues administracions.  
 
Així, el Decret 114/1994, de 22 de novembre, sobre la col·laboració amb les 
corporacions locals en matèria d’abastiment d’aigua a les poblacions, preveu la figura 
del conveni com un dels instruments a través del qual s’ha d’articular  aquesta 
col·laboració. 
 
V.- De conformitat amb l’exposat, en data 12 de maig de 2012 l’Agència i l’Ajuntament 
de Muro varen signar un conveni de col·laboració per al subministrament d’aigua 
potable, el qual va finalitzar en data 12 de maig de 2016. 
 
VI.- En data 15 de març de 2016 i registre d’entrada a l’Agència Balear de l’Aigua i de 
la Qualitat Ambiental amb el n º 464/2016, l’Ajuntament de Muro va comunicar la 
voluntat de prorrogar el conveni de col·laboració de data 12 de maig de 2012. 
 
No obstant això i en atenció a que les condicions tècniques i econòmiques pel 
subministrament d’aigua al municipi de Muro han variat substancialment no és possible 
prorrogar el conveni de col·laboració de data 12 de maig de 2012 signat entre 
l’Ajuntament de Muro i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental pel 
subministrament d’aigua a aquest municipi. 
 
Ara bé, l’Agència si que pot satisfer la demanada d’aigua sol·licitada per l’Ajuntament 
de Muro en unes noves condicions reflectides en el contingut del conveni, a través de 
les fonts de subministrament de l’aquifer de Sa Marineta i de la dessaladora d’Alcúdia 
sempre que la disponibilitat de recursos existents a les  xarxes de l’Agència ho 
permetin.  
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En atenció amb l’anteriorment exposat i vist l’interés d’ambdues parts per solucionar el 
problema de subministrament d’aigua potable actualment existent al municipi de Muro, 
es voluntat de les dues administracions formalitzar un conveni de col·laboració que es 
regirà per les següents:  
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte. 
 
L’objecte del present conveni és establir els termes de col·laboració entre l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i l’Ajuntament de Muro per garantir el 
subministrament d’aigua potable al municipi de Muro. 
 
Segona.- Obligacions de l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. 
 

1) Atendre a la demanda municipal d’aigua, d’acord a les necessitats de 
l’Ajuntament de Muro i les disponibilitats de l’Agència sempre que la 
disponibilitat de recursos existents a la xarxa de l’Agència ho permetin. 

 
2) Realitzar els controls de la qualitat de l’aigua subministrada, seguint els criteris 

establerts en el Reial Decret 140/2003,  de data 7 de febrer, pel qual 
s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà a les 
Illes Balears, desenvolupat pel Decret 53/2012, de data 6 de juliol, sobre 
vigilància sanitària de les aigües del consum humà a les Illes Balears. 
 

3) Comunicar a l’Ajuntament de Muro, de forma expressa, les aturades en la 
distribució de l’aigua que hagi de realitzar per motius tècnics, sense que 
l’Ajuntament de Muro pugui reclamar qualsevol tipus d’indemnització per 
aquest concepte. Així mateix l’Agència informarà a l’Ajuntament de Muro, a la 
major brevetat possible, de totes les anomalies que poguessin sorgir amb la 
possible afectació al normal subministrament d’aigua potable.  
 

Tercera.-Obligacions de l’Ajuntament de Muro.  
 
 1)En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament de Muro s’obliga a consumir un volum 
mínim d’aigua potable de 200.000 m3/anuals a l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental procedents de les seves fonts de subministrament i pagar-la d’acord 
amb el previst a la clàusula quarta. 

En el cas que el volum d’aigua realment subministrada fos inferior a l’establert a 
l’apartat anterior, l’Ajuntament de Muro es compromet a abonar a l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat la diferència entre els metres cúbics subministrats i el 
compromesos (200.000 m3/anuals) al següents preus: 
 

a)Per a la primera fase que figura a la clàusula quarta del present conveni: 0,73 
€/m3 
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b)Per a la segona que també figura a l’esmentada clàusula del present document: 
0,85 €/m3 

 
2)Abonar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental les despeses 
generades pel subministrament d’aigua potable, les quals es fixen a la clàusula quarta 
d’aquest document. 
 
No obstant això, en atenció a què el servei municipal de subministrament d’aigua 
potable es gestiona de forma indirecta, el pagament d’aquestes despeses les assumirà 
directament l’entitat concessionària del servei. Per la qual cosa les factures de 
subministrament d’aigua potable s’emetran a nom de l’entitat concessionària gestora del 
servei municipal, sense que això suposi l’extinció de les obligacions econòmiques 
assumides per l’Ajuntament de Muro.  
 
D’aquesta manera en el cas que l’entitat concessionària no es faci càrrec de les factures 
emeses per l’Agència, l’Ajuntament de Muro respondrà solidàriament de les obligacions 
econòmiques derivades d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament de Muro es compromet a facilitar a l’Agència Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental les dades de l’actual entitat concessionària del servei de proveïment 
d’aigua potable. Així com comunicar qualsevol canvi que es  
produeixi en la gestió del servei municipal de proveïment d’aigua potable al terme 
municipal de Muro. 
 
Quarta. Estructura del preu. 
 
Des de la firma del present conveni fins l’entrada en vigor de la primera fase 
assenyalada en la present clàusula quarta, el preu serà  0,5793 €/m3  
 
 

1) Preu. S’aplicarà en dues fases: 
 

a) Fase I: amb efecte des de la signatura del present conveni fins el 30/06/2017, 
el preu serà de 0,65 €/m3 (sense iva), pel mesos de novembre, desembre, 
gener, febrer, març, abril; i el preu de 0,80 €/m3 (sense iva), pel mesos de 
maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre. 

 

b) Fase II: amb efecte des del 1/07/2017 fins el 30/06/2018, el preu serà de 
0,70€/m3 (sense iva), pel mesos de novembre, desembre, gener, febrer, març 
,abril; el preu serà d’1 €/m3 (sense iva), pel mesos de maig, juny, juliol, 
agost, setembre, octubre. 

 

2) Facturació: L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental facturarà al 
concessionari que realitza el servei d’abastiment d’aigua potable al municipi de 
Muro, per mes vençut dins els primers deu dies del mes següent en què es faci el 
subministrament de l’aigua. Aquest concessionari haurà de abonar la factura 
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mitjançant transferència bancària a c/c ES41 0487212943000002957, dins el 
trenta dies següents a la data d’emissió de l’esmentada factura . En el cas que el 
concessionari no assumeixi les seves obligacions econòmiques, l’Ajuntament de 
Muro haurà de fer-se càrrec del seu pagament en el termini del trenta dies 
següents des de la notificació del requeriment del pagament. 
 

Formula de revisió.-  

A partir de la data del 1/07/2018, la revisió del preu es realitzarà d’acord a la 
formula que s’assenyala a continuació:   
 
Tn=    0,40           índex energètic  n          + 0,60 

                                  índex energètic   n-1     
 

El preu unitari per m3 a partir de l’esmentada data serà revisat anualment. 
 
 
L’índex energètic correspon a l’índex de l’energia que figura en l’índex oficials 
de preus de materials publicats periòdicament pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions públiques en el Butlletí Oficial de l’Estat  (BOE ). 
 
Sent l’índex energètic “n”: el publicat tres mesos abans del compliment de cada 
anualitat. 
 

 Sent l’índex energètic “n- 1”: el publicat a la data de la signatura del conveni  
 

Tn : Índex de revisió de la tarifa que serà el resultat d’aplicar la fórmula 
establerta, el qual s’aplicarà a partir de cada any desprès de la data de la firma 
del conveni. 
 
La revisió de la tarifa s’aplicarà anualment a partir  de la data 1/07/2018. 
   

3) Amb independència de l’exposat, si per qualsevol circumstància durant el 
termini de vigència del conveni s’establís un preu unificat de l’aigua 
subministrada per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental a tota 
l’illa de Mallorca, el preu a aplicar serà aquest en lloc de l’establert a aquesta 
clàusula. 
 

No obstant això, i en el cas que l’Ajuntament de Muro no estigués d’acord amb 
el nou preu fixat per tota l’Illa de Mallorca, aquest conveni quedarà 
automàticament resolt. 

 
Cinquena.- Compensació. 

 
L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental podrà cedir a l’Administració 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els drets de crèdits derivats de l’ 
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impagament de les factures per part de l’Ajuntament de Muro a fi i a efecte que es pugui 
compensar el deute entre les dues administracions. 
 
Sisena.- Comissió de seguiment.  
 
Es crearà una comissió de seguiment formada per quatre representants, dos per part de 
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental que seran el director gerent i el 
secretari general en virtut del nomenament aprovat pel Consell d’Administració 
d’aquesta entitat en data 18 de juny de 2013, altres dos per l’Ajuntament de Muro amb 
les següents funcions: 

1)Resolució dels conflictes, que es puguin plantejar entre les parts en quant a 
l’aplicació del conveni. 

2)Interpretació del conveni. 

3)Gestió i solució dels conflictes en els cas d’extinció o resolució del conveni. 

4)Control i seguiment dels compromisos assumits per l’Agència Balear de 
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental i de l’Ajuntament de Muro. 

 
 

Setena.- Vigència del conveni. 
 
La vigència d’aquest conveni començarà el dia de la data de la seva signatura i  serà de 
cinc anys.  
 
No obstant això, una vegada transcorregut el termini de vigència, si cap de les parts 
notifica a l’altra, amb un mes d’anticipació com a mínim a la data prevista per el seu 
venciment, la seva voluntat de no renovar aquest conveni, aquest es prorrogarà 
tàcitament i automàticament per períodes anuals. 
 
Vuitena.- Causes de Resolució. 
 
Seran causes de resolució del present conveni: 
 

1) El transcurs del seu període de vigència. 
 

2) El mutu acord de les parts. 

 
3) l’incompliment de les obligacions pactades al mateix. 

 
4) l’impossibilitat legal o material  de continuar amb el seu objecte. 
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5) L’aprovació d’un preu únic per a l’illa de Mallorca, sempre i quan l’Ajuntament 
de Muro no estigui d’acord amb la seva aplicació. Aquest fer donarà lloc a que 
l’Ajuntament de Muro pugui instar la resolució del conveni. 
 

No obstant això, aquest conveni es resoldrà automàticament per l’impagament per part 
de l’Ajuntament de Muro, de 2 o més factures en els termes establerts a la clàusula 
quarta, sense perjudici de les accions legals pertinents que pugui adoptar l’Agència pel 
cobrament dels imports generats. 
 
Aquesta resolució es farà efectiva sense necessitat de previ avís per part de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental a l’Ajuntament de Muro i sense necessitat 
de constituir la comissió de seguiment prevista a la clàusula sisena. 
 
Novena.- Naturalesa i jurisdicció. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa, regint en la seva interpretació i 
desenvolupament l'ordenament jurídic - administratiu, amb expressa submissió de les 
parts a la jurisdicció contenciosa administrativa, en els termes que estableix la Llei 
30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, restant fora de l'àmbit d'aplicació el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic,  aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre.  
 
I estant així d'acord les parts amb el contingut del present conveni amb les obligacions 
esmentades al mateix, el subscriuen per duplicat exemplar i al sol efecte, en el lloc i data 
indicats en el seu encapçalament. 
 

Per part de l’Ajuntament 
de Muro. 

El Sr. Martí Fornés 
Carbonell. 

 Per part de l’Agència 
Balear de l’Aigua i de la 
Qualitat Ambiental. 

El Sr. Vicenç Vidal i 
Matas>> 

 
 
2N.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que pareix vergonyós 
que es presenti una liquidació amb desequilibri pressupostari. 
 
El Sr. interventor diu que no hi ha inestabilitat. Sí n’hi ha per la llei de 2012, que pretén 
que hi hagi un estalvi. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que si s’haguessin fet pressuposts més realistes això no hagués 
passat. Ara no es pot utilitzar el romanent de tresoreria: no es pot fer el parc infantil, la 
pista d’atletisme. És una situació lamentable tenint un poble solvent. Sou culpables 
d’arribar a aquesta situació. 



 10 

 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que això és el que ens 
estima el Partit Popular als pobles que ho feim bé. 
 
El Sr. batle diu que coincideix que la Llei Montoro perjudica als pobles que ho hem fet bé, 
i tenim tres milions d’euros a tresoreria. El pressupost de 2015 està perfectament quadrat 
com a exercici corrent, amb un estalvi d’un milió d’euros. Gastar romanent de tresoreria fa 
que entrem en desfase. És una llei nefasta per un poble com Muro. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que aquesta llei és de 2012. Hi ha un bagatge per a saber si ho 
podem gastar. 
 
El Sr. batle diu que tenim tres milions d’euros a tresoreria, i haurem de fer un pla 
econòmic-financer. Són dades objectives. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu: no he dit que ho haguessiu fet bé, és irreal el que has dit. Els 
pressuposts són irreals. La nau industrial que vareu comprar amb el romanent de tresoreria 
és una falta de planificació. Tenim doblers, i el fet és que no els gestionam bé. Amb la Llei 
Montoro rebem tots per igual, no discrimina els que tenen múscul econòmic i el que no en 
tenen. 
 
De conformitat amb allò que disposa l'article 90.2 del Reial Decret 500/1990, per la 
intervenció es dóna compte als reunits de la Liquidació del Pressupost General, 
corresponent a l'exercici de 2015, aprovada pel batle, mitjançant resolució registrada amb 
el núm. 202, amb data 17 de març de 2016. 
 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
3R.-  APROVACIÓ DE PLA ECONÒMIC-FINANCER.  
 
El Sr. batle diu que tots els grups municipals disposen d’una còpia, i de la proposta per 
part d’intervenció. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que l’anterior interventora 
ja ho va dir, que la situació ens duria a aprovar un pla econòmic financer. Hi ha un 
dèficit financer de cara a 2015. Aquesta improvisació: comprar nau industrial, s’ha 
hagut de modificar el capítol 2, la partida 413. No queda més remei que aprovar aquest 
pla econòmic financer. 
 
El Sr. batle diu que el desequilibri ve donat per la incorporació de romanent de 
tresoreria. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que s’abstendran. 
Pensen que no s’hauria d’haver arribat a aquest punt. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que en el cas de la nau 
industrial era un cost d’oportunitat davant el cost d’un immoble. Només hi ha dos 
pobles a Espanya en la mateixa situació que Muro. Nosaltres varem cancel·lar la 
totalitat del deute.  
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El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que no hi havia 
perquè cancel.lar el deute, haguessim pogut invertir en serveis socials. 
 
Vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 22 
de agost de 2016 relatiu a l’aprovació del Pla Econòmic-financer 2016-2017 del 
Ajuntament de Muro. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 9 vots a favor (CDM, EL PI, PP i UIM) i 4 abstencions 
(PSIB-PSOE i MÉS-APIB), acorda: 
 
PRIMER. Aprovar el Pla econòmic-financer de l’Ajuntament en els termes que consten 
en document annex i que es considera part integrant del present acord. 
 
SEGON. A efectes informatius, publicar el Pla Econòmic-financer en el BOIB. 
 
4T.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUP OST 2016. 

 
L’interventor, de conformitat amb allò que estipula la base 5a de les 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 25 
d’agost de 2016. 

 
INGRESSOS: 
 
PREVISIONS 

INICIALS 
PREVISIONS 
DEFINITIVES 

DRETS RECONEGUTS 
NETS 

RECAPTACIÓ 
NETA  

12.233.500,00€ 13.647.567,07 € 9.258.982,23 € 5.942.950,80 € 

 
 
DESPESES: 
 

CRÈDITS 
INICIALS 

PREVISIONS 
DEFINITIVES 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES 

PAGAMENTS 
REALITZATS  

12.233.500,00€ 13.647.567,07 € 6.493.494,12 € 6.222.488,22 € 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
MOCIONS D’URGÈNCIA.  
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, formula la moció 
relativa a que l’Ajuntament de Muro sol.liciti al partit judicial d’Inca sobre la 
possibilitat de tramitar els expedients matrimonials en català. 
 
Es sotmet a votació la declaració de la urgència de la moció i s’obtè el següent resultat: 
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Vots a favor: 6, dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB. 
Vots en contra: 7, dels grups municipals CDM, PP i El PI. 
 
Per tant, es rebutja la declaració de la urgència de la moció. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que per Junta de Govern Local es va decidir que l’Ajuntament 
no era competent per decidir en el tema de la llengua dels expedients matrimonials. La 
moció és en benefici de tot el poble de Muro. Tenim dues llengües oficials, vareu dir 
que ho sol.licitassim nosaltres, que fessim una moció, i ara no votau la urgència. Ho 
durem per via ordinària. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, demana com així  no 
ha anat a Comissió, i per què no s’ha presentat per via ordinària. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que no han tengut temps. Ho duim per via d’urgència. Es tan 
senzill com dir  estic d’acord o no estic d’acord. Farem una altra comissió i costarà 500 
euros al poble de Muro per a dir si estam d’acord o no estam d’acord. 
 
5È.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. batle diu que a la darrera sessió plenària tenia la paraula el grup municipal MÉS-
APIB, quan es va suspendre per acord de tots els grups municipals, i per això avui té la 
paraula. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que una vegada 
acabat el ple, el batle va fer unes acusacions sobre els vessaments a Son Bosc. Digueres 
que vares avisar a tothom. A nosaltres no ens vares avisar, i no és veritat el que vares 
dir. Vares dir que els propietaris ho sabien, i no ho varen dir fins al cap d’un dia i mig. 
Com així vares fer aquestes acusacions? 
 
El Sr. batle diu que varen avisar als que creien que havien d’avisar, no a l’oposició. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que és funció del batle avisar a l’oposició. No em demanis a 
on era si no m’has avisat. Demana si el Carrer Frai Miquel Poquet es contempla com a 
via de circumval·lació. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que creu que sí. En saber-ho, contestaré. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que s’utilitza per a poder sortir cap a Inca, Sineu o Santa 
Margalida. Demanaríem que només es pugui aparcar a una de les dues bandes. Hi ha 
moments que els camions no poden passar i es produeixen aglomeracions. Com està 
l’obertura del Carrer Foners, que enllaçaria cap a l’Avda. de Sineu? 
 
El Sr. batle diu que ho estudiaran. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha queixes dels veïns del carrer Major cantonada carrer 
Santa Anna, hi ha discriminació a l’hora de posar multes a zona blava. 
 
El Sr. batle diu que entén que s’ha aplicar per tot, i per tot igual. 
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El Sr. Jaume Payeras diu que són els veïns que es queixen. S’ha de tenir seguretat 
jurídica.  
 
El Sr. Jaume Payeras diu que a principi de legislatura varen demanar el registre 
d’entrada i sortida de cada mes. Basta en correu electrònic, no és necessari ni paper ni 
CD. Quines accions ha pres l’Ajuntament pel tema de la sequera? 
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM,  llegeix un escrit que literalment 
diu: 
 

<<EXPLICACIÓ SOBRE LES ACTUACIONS EN TEMPS DE SEQUERA 
 
Situació actual 
 
� Existeixen 4 graus en l’índex de sequera hidrològica a les Illes Balears segons el barem que 

publica la Conselleria de Medi Ambient: 
 

Emergència 
Alerta 
Prealerta 
Estable 

 
� Segons les darreres dades publicades per la conselleria, el terme de Muro es troba en 

Prealerta. 
 
Actuacions Conselleria 
 
� A principis d’estiu la Conselleria de Medi Ambient va convocar tots els Ajuntaments per 

explicar l’estat de la situació i per a comunicar que posaria en marxa una campanya de 
conscienciació a nivell de totes les Illes Balears. 

 
� Va demanar als Ajuntaments que féssim difusió d’aquesta campanya, la qual consta de 

missatges de conscienciació i mesures aplicables als habitatges, hotels, comerços, etc 
 
� A més, va incidir en que els Ajuntaments han d’invertir cada any en modernització de les 

xarxes municipals de subministrament d’aigua potable (recomana un 10 % de la xarxa cada 
any). 

 
Actuacions Ajuntament 
 
� Des del primer moment l’Ajuntament va fer difusió d’aquesta campanya a través de xarxes 

socials, web, mailing, etc. Es va optar per aquests canals degut a que és molt més ràpid i 
eficient entre la població.  

 
� L’àrea de medi ambient va comunicar als jardiners municipals i a l’empresa concessionària 

del manteniment de la jardineria de Platja de Muro l’obligatorietat d’efectuar els regs de les 
zones enjardinades a primera o a darrera hora del dia per disminuir l’evaporació d’aigua. 

 
� Contínuament es fan actuacions de millora de la xarxa de subministrament.>> 
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El Sr. Jaume Payeras demana si s’ha avisat als hotels que no reguin a les dotze del mig 
dia. Diu que hi ha un hotel que a les dotze del mig dia es posa a regar.  Demana si es 
podria fer una revisió del preu de l’aigua del tercer tram, Si es pot augmentar el preu, i 
si es pot aconsellar als hotels que adeqüin els jardins al clima mediterrani. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, demana quants de 
dies té per contestar l’Ajuntament un escrit d’un regidor. 
 
El secretari diu que depèn del supòsit de què es tracti. Hi ha un petició de tots els plecs 
de clàusules de procediments de contractació des de l’any 2011 fins ara. Encara que es 
trameti per correu electrònic, estam parlant d’uns cent cinquanta plecs. Això du una 
feina que no es pot fer amb dos dies. A més, hi ha hagut vacances per part del personal 
de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana quin tipus de concessió té FUSOSA. 
 
El Sr. batle diu que és una concessió de fet. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si són drets franquistes heredats. Ho trob 
escandalós en el temps que estam. Referent a l’informe de les deficiències de la 
biblioteca, quantes deficiències s’han arreglat i quantes es preveuen arreglar? 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que l’arquitecta tècnica enviarà la contestació. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que pel que fa al punt d’informació juvenil no hi ha 
motivació suficient perquè no passi a l’altra banda. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que la resposta a aquest tema va ser oral, va llegir 
l’informe a una anterior sessió plenària. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si se li farà arribar l’informe per escrit. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza respon que sí, i que consti que la pregunta va ser 
contestada, i que va llegir l’informe. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si el Consell Escolar ha demanat la dimissió a la 
Sra. Margalida M. Forteza. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza respon que no. Vaig assistir al consell escolar, i vaig 
demanar que es feiés un altre consell escolar a final de curs. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell  diu que demana a la Sra. Margalida M. Forteza més 
diligència en matèria educativa. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que ho tendrà en compte. 
 
El Sr. batle diu que hi ha unes actes, si l’acta no demana la dimissió de la regidora, 
demanaràs disculpes? 
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El Sr. Jaume Payeras diu: podem demanar el registre d’entrada referent al tema dels 
consells escolars? 
 
El Sr. Miquel Àngell Tortell demana: què ha passat amb la inscripció del registre de 
centres del centre de l’aula d’adults? Ens han donat de baixa l’aula d’adults com a 
centre al Registre d’Entitats per incompliment de requisits? Tenim dret a usar les 
instal.lacions del centre? Tenim una llicència d’obertura i funcionament de l’activitat 
del centre? 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana informe de les factures pendents de registrar, que 
espera que li arribi. Demana per uns informes que han sol.licitat a la Policia. Quin és el 
reglament que regeix el funcionament de Capellans? 
 
El Sr. batle diu que és el mateix que regeix per al poble de Muro. 
 
El secretari diu que no hi ha cap reglament específic de Capellans, que ell sàpiga. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana: què pensa fer l’Ajuntament davant aquesta 
situació? En base a què l’Ajuntament fa coses a Capellans? 
 
El Sr. batle diu que en base a tot el que regeix pel municipi de Muro. 
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del CDM, diu mal si feim, mal si no feim. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu: quina és la base legal per a fer qualsevol actuació o 
disposició a Capellans? Si és necessari fer reglament que es faci. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana per què es dóna informació falsa de la zona ACIRE 
de Capellans. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que la informació no posava anar a cercar al targeta. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana com així es varen produir aglomeracions durant el 
mes de juliol. 
 
El Sr. Antoni Serra diu: vosaltres ho vareu aturar. 
 
El secretari diu que a la sessió plenària corresponent va dir que l’ordenança estaria en 
vigor a partir de la publicació en el BOIB. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que l’Oficial Major va dir: queden quinze dies. Les 
administracions superiors haguessin pogut al.legar. En cinc mesos no vares parlar amb 
cap tècnic, tot l’embull de l’ACIRE és la teva incompetència. Per què donau informació 
falsa, per què no vareu rectificar? Per què no vareu parlar amb els tècnics abans d’enviar 
la circular a les casetes? 
 
El Sr. Jaume Payeras diu: si haguessiu anat el primer dia que ho vaig dir a parlar amb el 
Sots-inspector, s’hagués solventat abans. És una errada teva. 
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El Sr. Antoni Serra diu: estau rabiosos perquè ha anat super bé. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu: com així no es varen donar les targetes com dèieu? Insinuau 
que sóm nosaltres? No voleu assumir res. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que dia 27 de maig hi va haver reunió de la Comissió de 
Capellans. Quantes vegades el delegat de Capellans s’ha reunit amb els veïns? Has 
parlat amb els veïns dels temes que es varen tractar dia 27 de maig? 
 
El Sr. Antoni Serra diu que per escrit els veïns no han fet cap petició de reunió, i no hi 
ha hagut reunió. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana que es posin dos plafons grossos amb els noms dels 
camins de Capellans. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que ho volen fer bé, i faran una comissió amb tota la informació 
que pertoca. 
 
El Sr. Miquel Àngell Tortell demana que es convidi qualque representant de Capellans. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que dia 28 de juny no va poder assistir al consell 
escolar. Diu: sou especialistes en tergiversar converses. Demanen que si el representant 
de l’Ajuntament no hi pot assistir es nomeni substitut. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si l’acta a que es refereix la Sra. Margalida M. 
Forteza està aprovada. Diu que si no està aprovada és un esborrany. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que està aprovada. Es va aprovar dia 11 de juliol. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que protesta. Si tenc el torn de paraula m’estau 
trepijant. La regidora surt d’un racó i parla d’altre tema. Agrairia que s’utilitzi la 
mateixa vara de medir per a tots. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que ha quedat clar. Tenc totes les actes al correu. Si el 
Sr. Miquel Àngel Tortell vol fer veure que no he assistit a consell escolar perquè no he 
volgut és incert. D’aquí a voler fer veure que s’ha demanat la dimissió, oficialment no 
consta a l’acta que es demanàs la dimissió. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que referent al tema dels panells de Capellans fa dos 
mesos que va parlar amb el tècnic de medi ambient. Diu que dia quinze de juliol va 
demanar quantes queixes hi ha hagut en torn a restaurant de Platges de Muro, que se li 
facin arribar.  
 
El Sr. batle diu que demanaran un informe a la policia referent a aquestes queixes. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que al darrer ple ordinari va fer afirmació que el bar de 
Son Font no té llicència d’activitats. Vull fer rectificació: té llicència d’activitats per no 
ha tengut mai llicència de bar musical. S’han fet més de cinquanta accions municipals, 
per arribar al defensor del poble. Hi ha inacció política, és qüestió de prevaricació del 
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batle. Des del minut zero estava en mans del batle aturar-ho. El batle toca a conèixer 
aquesta situació. 
 
El Sr. batle diu: és la teva opinió, única i exclusiva. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que al darrer escrit del defensor del poble de dia 6 de maig diu: 
“sin embargo a pesar de los distintos incumplimientos no parece que haya iniciado 
expediente sancionador”. Diu molt de l’actitud del batle envers els ciutadans. 
 
El Sr. batle diu que quan hi va la policia i no actúa més és perquè així ho entén. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que no pot posar música, toca a tancar a les dotze. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si quan es demanen les grades ho monta la brigada. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que a un ajuntament es deixen i ho monten ells. A un particular, 
no tenc cap cas que ho hagi demanat. 
 
El Sr. batle demana al Sr. Miquel Àngel Tortell si té constància que s’hagin deixat a cap 
particular. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que ara mateix no. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que si fos un particular qui ho sol.licitàs també li deixaria, si fos 
murero. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que enguany 
el Consell va demanar les grades, i vareu dir que no. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que no és cert. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que reiteradament ha demanat l’expedient sencer del 
registre de sortida núm. 369/2016 relatiu a l’EDAR de Muro, tot d’una que estigui en 
disposició de l’Ajuntament. Demana accés a aquesta informació. Així mateix demana 
per la sortida núm. 363/2016 relatiu al projecte de connexió cicloturista. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que referent a la possibilitat de WIFI o similar a 
l’Ajuntament no s’ha fet res. Hi ha un escrit de Vicepresidència amb Registre d’entrada 
núm. 682, vos ho heu mirat? Vos ho mirareu? Feis comptes fer res? 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana quants d’expedients de botellot no s’han pogut 
cobrar. Demana per l’informe del TAG sobre canvi de carreteres, fa un any que ho va 
demanar i no se li ha contestat. Diu que una pregunta relativa al polígon 12, parcel.la 
349, fa un any que ho va demanar i no se li ha contestat. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que va demanar quin acord s’havia pres amb l’agència de 
disciplina urbanística, registre d’entrada 403/2016. 
 
El batle diu que creu que en varen parlar a Comissió. 



 18 

 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si s’arreglaran les canonades del Carrer Santa 
Anna. Vareu dir que s’arreglarien l’any que ve. S’aturaran les obres de l’arxiu? El batle 
va dir que no. Hi ha una manca de rigor i serietat de l’equip de govern. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si es pot sembrar gespa damunt dunes, i si ho pot utilitzar 
un hotel com a zona exclusiva seva. Demana per la neteja dels embornals. 
 
La Sra. Margalida Portells demana, referent a la campanya contra la venda ambulant, 
què passa amb la gent i el material. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que s’ha fet campanya, la primera setmana de juny i la 
segona setmana d’agost, i que està esperant l’informe. 
 
La Sra. Margalida Portells demana quantes denúncies hi ha hagut per excrements de 
cans, i quantes s’han pagat. 
 
El Sr. batle respon que cap. 
 
La Sra. Margalida Portells demana el mateix referent al tema del botellot, quantes 
denúncies i quantes s’han pagat. Demana si està previst qualque pipi-can.  
 
La Sra. Margalida Portells demana com està prevista la temporada quant a espai al 
pavelló. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que de cada vegada hi ha més clubs, és difícil de resoldre. Farem 
patronat. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que hi ha equip de basquet que s’ha enviat a Can Picafort, 
format per murers. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que ho estan estudiant. 
 
La Sra. Margalida Portells diu, referent al fòrum de cultura, que hi ha baixes. Es fan 
comptes noves incorporacions? 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que hi ha hagut una persona de baixa. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si és possible saber qui són els membres. 
 
El Sr. Miquel Porquer respon que sí. 
 
La Sra. Margalida Portells demana quin tipus de contracte es fa a l’ajudant de l’arxiver. 
 
El Sr. batle diu que es fa un procediment negociat, es convida a tres persones. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si és necessari que es presentin les tres persones 
convidades. 
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El secretari diu que entén que no és necessari. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si seria possible fer uns panells de tot el que tenim al 
terme de Muro. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que està previst amb una subvenció a través del Consell. 
 
El Sr. Martí Siquier demana referent al període d’al.legacions quan es fa borsa de 
treball. 
 
El secretari diu que s’han de mirar les bases del procediment de selecció. No es pot 
aprovar al borsa fins que no es resolen les al.legacions. Diu al Sr. Martí Siquier que 
parli amb el secretari del tribunal de selecció, normalment el Sr. Joan Reynés. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que va demanar informació referent a la subvenció de dos punts 
de càrrega elèctrica, i encara no ha rebut contesta. Demana pel tema del “mal anomenat” 
campus esportiu de Capellans. Diu que no coneix cap campus que duri dos mesos. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que si el campus es fa en dies alterns es poden fer més dies. A 
continuació llegeix un informe del Club Padel Muro relatiu al campus multiesportiu de 
Capellans. 
 
El Sr. Martí Siquier demana es dóni preferència als murers. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que ningú més demana l’espai, i es deixa al Club Padel Muro. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si la llei permet que a Capellans es pugui fer un campus 
esportiu. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana al Sr. Juan Escalas quina actuació s’ha fet a l’acera del 
carrer Organista Rafel Femenies. 
 
El Sr. Juan Escalas respon que cap. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que ja ho va demanar al mes d’abril. Si feis comptes pintar les 
faroles de la segona línia de Platja de Muro. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que es va fer una línia. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que el carrer Balandre segueix igual. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que es fara a novembre. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que la plaça de les Fotges hauria d’estar més cuidada. Demana 
per la supressió de barreres arquitectòniquess a les aceres de Platja de Muro. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que pren nota. 
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El Sr. Rafel Gelabert diu que a la Comissió que es va du el tema del bulevard, varen dir 
del tema dels contenidors, i es va negar que hi hagués contenidors. On els posareu? 
 
El Sr. batle diu que es posaran als carrers laterals. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si només es farà aquesta fase. 
 
El Sr. batle diu que de moment sí. No hi ha data per a les altres fases. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana per què hi ha un avantprojecte de tot. 
 
El Sr. batle diu que en estar executada la primera fase es veurà si és possible executar 
les altres. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si es farà pla especial d’embelliment dels comerços. 
 
El Sr. batle diu que es pot fer una normativa bàsica o reglament. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que s’ha fet un conveni per intentar que tots el comerços 
compleixin la normativa. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si es pot fer una regulació a Platges de Muro, quan es 
farà? 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que s’estudiarà. No ho té previst. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que es faran tres-cents metres d’empedrat del vial, canviar 
asfalt per adoquí, per desestacionalitzar. Quan es farà l’altra part? És un projecte que 
neix coix. 
 
El Sr. batle diu que és la primera fase. A Muro es va empedrar el casc antic. De moment 
les altres fases no tenen plaç. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que no hi ha estudi de ciculació. Quan pensau fer-lo? 
 
El Sr. batle diu que la circulació serà molt semblant a ara, restringint les zones 
peatonals. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu: quan pagareu les bústies dels quintos? 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que no li consta que hi hagi res pendent. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que avui vespre, a Casetes des Capellans, hi ha hagut una 
pujada de tensió molt important. De qui és responsabilitat? 
 
El Sr. batle diu que entén que la responsabilitat és de la gent de Capellans. Hi ha un sol 
comptador. Pot ser la responsabilitat sigui de GESA. 
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El Sr. Rafel Gelabert demana si tenim la potència suficient per a cobrir la demanda. Diu 
que feia una forta olor a cremat. 
 
El Sr. batle diu que ho passaran a l’enginyer municipal. A partir del transformador, la 
corrent se la parteixen tots els veïns de Capellans. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu: si la potència no fos suficient, qui hauria de fer la petició? 
Sabem si tenim la potència suficient? Preocupa que es torni a repetir. 
 
El Sr. batle diu que ho faran estudiar a l’enginyer. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si l’Ajuntament licita un xibiu sense tenir corrent i aigua. 
 
El Sr. batle diu que igual que a totes les casetes. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si hi ha qualque plànol. 
 
El Sr. batle diu que no hi ha cap plànol ni cap butlletí. Tots agafan la corrent d’allà 
mateix. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si l’Ajuntament ha fet una línia. 
 
El Sr. batle diu que ho ha fet el qui ho ha fet. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que s’ha fet una licitació, una concessió administrativa. 
Demana per l’informe del contraincendís del poliesportiu que va demanar fa dos anys. 
Qui serà el responsable si passa res? 
 
El Sr. batle diu que sol esser el batle. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana per una factura de 18.000 euros d’un “rancho”. 
 
El Sr. batle diu que es tracta de la participació de l’Ajuntament a un cicle de grau 
superior mitjançant un conveni. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana quants murers hi ha a aquest cicle. 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
23,00 hores del dia 25 d’agost de 2016, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 
 


