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

EL VINT-I-Ú DE DESEMBRE DE DOS MIL DESSET

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
Martí Siquier Sastre, regidor
Jaume Payeras Serra, regidor
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor

EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA

Margalida Portells Sastre, regidora

A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 21 de desembre de 2017, 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 21.00 hores, es declara oberta essent la mateixa hora,  i es
tracten els següents punts de l’ordre del dia:

1r. APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS   (NÚM. 6 I 7; CORRESPONENTS A LES  
SESSIONS DE 29 DE JUNY I 17 DE JULIOL, TOTES ELLES DE 2017).

L’acta  de  la  sessió  ordinària  de  29  de  juny  de  2017  es  deixa  damunt  la  taula  per
unanimitat.

L’acta de la sessió extraordinària de 17 de juliol de 2017 es deixa damunt la taula per
unanimitat. 

2n. PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MÉS PER MURO: “MOCIÓ URGENT
DE SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA”.

El Sr. Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor del grup municipal MÉS-APIB, llegeix la
moció d’urgència que presenta el seu grup municipal: 
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«MOCIÓ URGENT DE SUPORT A LA COMUNITAT EDUCATIVA

Coincidint  amb l’actual  situació  política  de  Catalunya,  s’ha  iniciat  una  campanya  de
desprestigi contra la comunitat educativa i un atac directe al col·lectiu docent en general, i
de  Balears  en  concret.  El  Partido  Popular  i  Ciudadanos,  mitjançant  pronunciaments
públics,  afirmen  que  als  centres  educatius  es  produeix  adoctrinament  polític  i  fan
extensible aquesta acusació, a més, a centres de les Illes Balears i el País Valencià. 

A les Illes Balears, durant la legislatura 2011-2015, el col·lectiu docent ja hagué de patir
acusacions similars i la resposta de la societat fou en forma d’incomptables mostres de
suport, pronunciaments, mobilitzacions i manifestacions. 

Hem d’estar especialment atents a qualsevol senyal que indiqui que situacions com la
descrita es puguin tornar a repetir. Per això cal que les institucions es posicionin al costat
dels professionals i de les famílies i centres.

Per tot això, l’Ajuntament de Muro en Ple acorda:

-. Rebutjar els atacs i acusacions d’adoctrinament polític a l’alumnat fetes recentment al
col·lectiu docent i a la comunitat educativa de les Illes Balears i també del Principat i el
País Valencià.
-.  Reconèixer  i  valorar  com a  imprescindible  la  tasca  que  realitzen  els  docents  i  la
comunitat educativa als centres escolars del municipi de Muro i de Balears en general.».

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no sóc jo que atac als docents de les Illes Balears, el
País Valencià ni Catalunya. Ni surt d’una iniciativa de MÉS. Qui ataca els docents de les
Illes Balears, el País Valencià i Catalunya és, especialment, Ciutadans, amb el suport del
Partit  Popular.  Aquí circulen dossiers amb llistats  de professors, amb acusacions molt
concretes, i a centres hi ha hagut pintades. Crec que això no és tolerant. Crec que estaria
bé que des del món polític donéssim suport al món educatiu, perquè facin feina de gust, i
que sàpiguen que no els estam vigilant. 

El batle diu que a la Comissió d’Educació es va votar la proposta en punts separats, i
entenc que la proposta segueix amb el mateix sentit. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que ho accepta. 

El Sr. Miquel Porquer Tugores, portaveu del grup municipal El PI, diu que els comentaris
que va fer a la Comissió no els tornaré a repetir. 

El Sr. Juan Escalas Noceras, portaveu del grup municipal PP, diu el següent: “El nostre
partit sempre ha defensat, defensa i defensarà que els espais públics han de mantenir-se
lliures de propagandes, demostracions polítiques o simbologies de qualsevol tipus. És ben
cert que partit com el de MÉS, entre d’altres, construeixen dia a dia un escenari de difícil
gestió i més difícil convivència. Aquests partits han creat un ambient de desconfiança i de
crispació en la comunitat educativa. Vull afegir que, encara que no es pot generalitzar, és
necessari denunciar i fer front a les males pràctiques d’aquells que vulneren el dret a la
llibertat de pensament i de forma de vida dels seus iguals. És la nostra tasca, per tant,
vetllar  per la convivència i  no fomentar l’enfrontament i  la provocació i  promoure la
tolerància. És per tot això que votaré en contra”. 
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no ha vist cap argument. Són acusacions buides de
sentit.  Aquestes  acusacions  se  fan  sobre  l’escola  pública,  perquè  ningú  parla  de  les
concertades  i  les  privades,  que  les  pagam  entre  tots.  És  aquí  que  hi  ha  més  perill
d’adoctrinament.  Evidencia  una  ignorància  absoluta  del  que  és  l’escola  pública.  Els
docents hem vist  el  malament que ho han passat les famílies amb la crisi,  i  nosaltres
intentam que els nins se’n vagin amb una rialla a ca seva i intentam formar ciutadans amb
pensament crític, i que puguin tenir més oportunitats que els fills de casa bona, perquè ara
mateix la immensa majoria de població no té les mateixes oportunitats. 

La Sra. Margalida Forteza Bennasar, regidora del grup municipal CDM, diu que ella veu
les  cares  dels  nins  de l’escola  concertada.  Nosaltres  no podem posar  en dubte  que a
l’escola pública no s’adoctrina, però tu sí que has posat en dubte l’adoctrinament de la
concertada, i jo crec que t’equivoques. M’agradaria que rectifiquessis el teu pensament.
Com a regidora, puc dir que intentam tractar a tots els infants per igual, independentment
d’on estudiïn. El parer del nostre partit és que reconeixem i valoram la tasca dels docents,
per tant votam a favor del segon punt. També esteim d’acord en el primer, si se pot retirar
i esmenar “del Principat i el País Valencià”. Aquesta esmena no va ser acceptada a la
Comissió d’Educació, i per això ens abstendrem en aquest punt.

El  Sr.  Jaume Payeras  Serra,  portaveu del  grup municipal  MÉS-APIB,  diu  que  el  Sr.
Miquel Àngel Tortell no ha parlat de les escoles concertades, ha parlat de les escoles de
l’Opus, que sí que adoctrinen, des del moment en què separen per sexes. Ell ha defensat
l’escola pública.  Aquí s’han aprovat  mocions íntegres que no tenien res a veure amb
Muro.  Per  què  ara  no estau  a  favor  de defensar  els  docents  de  Catalunya i  del  País
Valencià, si també són espanyols, però sí els de les Illes Balears? 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que allò que ataca el PP i Ciutadans és l’escola pública, no
la concertada ni la privada. Jo no he atacat l’escola concertada. Els docents se mereixen
fer feina amb suport, no amb acusacions. 

La Sra. Margalida Forteza diu que a jo no m’has de convèncer de res. Sé quina gran tasca
se fa a l’escola pública, i també sé quina tasca fa la concertada. No entraré en debats ni en
discussions. 

El  Sr.  Jaume  Payeras  diu  que  estam aquí  per  debatre.  Les  mocions  que  presenta  la
oposició mai vos semblen correctes. Aquesta moció no parla de l’escola concertada ni de
la privada, sinó dels atacs a la pública i a la comunitat educativa, de les Illes Balears, del
Principat i del País Valencià. 

El Sr. Miquel Porquer diu que no s’han de perdre de vista els infants. El respecte que se
demana pels mestres, també ha de ser pels infants. 

Es sotmet a votació el primer apartat de la proposta del grup municipal MÉS-APIB de
“Moció urgent de suport a la comunitat educativa”, que literalment diu «Rebutjar els atacs
i acusacions d’adoctrinament polític a l’alumnat fetes recentment al col·lectiu docent i a
la comunitat educativa de les Illes Balears i també del Principat i el País Valencià.».

I s’obté el següent resultat:

Vots a favor: 6,  dels grups municipals MÉS-APIB, El PI, PSIB-PSOE i UIM.
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Vots en contra: cap.
Abstencions: 6, dels grups municipals CDM i PP.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova el primer apartat de la proposta del grup municipal
MÉS-APIB de “Moció urgent de suport a la comunitat educativa”. 

Es sotmet a votació el segon apartat de la proposta del grup municipal MÉS-APIB de
“Moció urgent de suport a la comunitat educativa”, que literalment diu « Reconèixer i
valorar com a imprescindible la tasca que realitzen els docents i la comunitat educativa
als centres escolars del municipi de Muro i de Balears en general.».

I s’obté el següent resultat:

Vots a favor: 11,  dels grups municipals MÉS-APIB, CDM, El PI, PSIB-PSOE i UIM.
Vots en contra: cap.
Abstencions: 1, del grup municipal PP.

Per tant, el Ple de l’Ajuntament aprova el segon apartat de la proposta del grup municipal
MÉS-APIB de “Moció urgent de suport a la comunitat educativa”. 

3r.  APROVACIÓ  DE  L’EXPEDIENT  DE  CONTRACTACIÓ  SUBJECTE  A
REGULACIÓ  HARMONITZADA,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT  OBERT,
OFERTA  ECONÒMICAMENT  MÉS  AVANTATJOSA,  AMB  DIVERSOS
CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ,  PER  A LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS, GESTIÓ DE PARCS VERDS,
RECOLLIDA I GESTIÓ DE PAPERERES DEL MUNICIPI I NETEJA VIÀRIA
DEL NUCLI DE MURO (EXP. 28/2017).

El Sr. Antoni Serra Sastre, regidor del grup municipal CDM, llegeix l’escrit del tècnic de
Medi Ambient, que literalment diu:

«1.- És un contracte de concessió de gestió de serveis, adaptat a la realitat del projecte (10
anys).
2.- Representa pel municipi més del 15% del total del pressupost anual. 
3.- Introdueix el concepte de risc d’explotació al concessionari (preus variables segons
tones recollides de cada fracció, bonificacions per objectius).
4.-  Enfocat  a  millorar  els  percentatges  de  recollida  selectiva,  per  a  complir  amb els
objectius establerts per la directiva marc de residus (>50% reciclatge el 2020. Actualment
reciclam el 30%).
5.- Introdueix la recollida de FORM (matèria orgànica) a tot el municipi durant tot l’any. 
6.-  Enfocat  a  implantar  mesures  que  millorin  l’entorn  i  la  qualitat  de  vida:  millora
ambiental  per  reducció  de  trànsit,  d’emissions,  i  de  sorolls  (vehicles  elèctrics,  més
eficiència en les rutes, etc).
7.- Obert a la possible introducció de noves tecnologies en matèria de recollida i neteja al
llarg del contracte.
8.- Adaptat a cada tipologia diferenciada en el municipi (porta a porta, contenidors, parcs
verds, rústic, comercial...).
9.-  Integra tot  el  ventall  de gestió  municipal  de residus (recollida selectiva,  transport,
parcs verds, neteja viària poble).
10.- Inclou inversió en parcs verds per adaptació a la normativa vigent.»
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El batle fa un aclariment del tercer punt de l’escrit del tècnic de Medi Ambient. Diu que
és per donar solució per si en qualque moment hi hagués qualque tipus de col·lectiu que
sortís de la recollida municipal, tal i com preveu la llei de l’any 2011, pel que s’ajustaria
el nou preu que hauria de pagar l’empresa concessionària en funció del número de tones
que es gestionessin. 

El Sr.  Rafel Gelabert Boyeras, portaveu del grup municipal UIM, diu que agraeix les
reunions  que  s’han  fet  per  encaminar  el  contracte,  que  crec  que  és  el  contracte  més
important que pot tenir l’Ajuntament. També trobam una sèrie de coses a millorar. Crec
que per ventura s’ha duit un poc precipitat. He llegit els plecs de clàusules i tenc dubtes.
N’hi  ha  que  crec  que  se  poden  rectificar.  Així  com estan  ara  votaríem en  contra,  o
proposam que quedin damunt la taula, perquè es faci una altra reunió i es tenguin en
consideració algunes coses. En el plec de prescripcions tècniques particulars, a la pàgina
33, on es parla de “Plan especial de limpieza de eventos”, fa referència a l’àrea de festes.
Parts del document estan escrites en català i d’altres en castellà. 

A continuació el Sr. Rafel Gelabert llegeix l’apartat al qual es refereix: “El adjudicatario
coordinarà en todo momento los trabajos de limpieza con el departamento municipal
encargado de la realización del acto o evento.

A título informativo, actualmente se celebran cada año xx fiestas y ferias en el municipio.
Asimismo, existen durante todo el año xx mercados semanales.”

El Sr. Rafel Gelabert diu que entén que això va quedar així pendent de completar-se, però
imaginau-vos  que  el  que  guanyi  diu:  “Això  què  són,  20  mercats  setmanals?”,  per
exemple. 

El batle diu que són 52. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que creu que s’hauria de concretar, per evitar confusions amb
l’empresa. 

El batle diu si abans de seguir,  els  hi sembla bé a tots  els  regidors concretar aquests
números.

El Sr. Martí Siquier Sastre, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que creu que no
s’hauria de concretar tant, perquè no se sap que pot passar en el futur. Proposa fer una
“forquilla”.

El Sr. Jaume Payeras Serra, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que es podria
posar  que  l’empresa  adjudicatària  ha  de  cobrir  tots  els  esdeveniments  que  fa
l’Ajuntament. 

El batle demana al secretari si es pot canviar i votar-ho amb la nova redacció.

El secretari diu que creu que és millor consultar-ho amb el tècnic que ho ha fet. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que l’increment en el plec de condicions és de quasi quatre
milions  d’euros.  Com a  responsable  del  contracte  s’indica  que  és  el  tècnic  de  Medi
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Ambient que actualment té l’Ajuntament, però ell és un càrrec de confiança. No tenim
clar que ell hagi de ser responsable del contracte. 

El batle diu que s’ha de canviar el responsable del contracte, i s’ha de posar el càrrec de
tècnic de Medi Ambient, sense concretar una persona. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que a les reunions de les comissions informatives es va donar a
entendre que es suprimirien els contenidors de fora vila.  

El Sr. Antoni Serra diu que no. Seran de recollida selectiva. 

El batle diu que seran punts flexibles. 

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu  que  pel  que  fa  a  la  mesa  de  contractació,  la  formen  nou
persones, de les quals set són polítics, i el secretari i l’interventor. 

El batle diu que els polítics assumiran els informes fets pels tècnics de la casa.

El secretari diu que és l’enginyer que ha fet els plecs qui ha de fer les valoracions. 

El  Rafel  Gelabert  diu que creu que hi  hauria  d’haver  qualque tècnic especialista  que
pogués  concretar  sobre  els  dubtes  que  puguin  tenir  els  integrants  de  la  mesa  de
contractació. 

El batle diu que es pot rectificar amb algunes de les propostes que ha fet el Sr. Rafel
Gelabert. Com especificar el número de mercats, o indicar que l’empresa haurà de cobrir
totes les festes organitzades per l’Ajuntament. Qui ha dur el control d’aquest contracte ha
de ser el tècnic de Medi Ambient. Respecte a la mesa de contractació, jo crec que s’ha fet
perquè tothom sabés el màxim de les passes que es van donant en aquesta licitació. 

El Sr. Martí Siquier diu que, a part de la complexitat del document, a la part subjectiva de
les propostes es podria desagregar un poc. Es podria treballar un poc més en les clàusules
de valoració. Per exemple, la A i la C són pràcticament el mateix. Ens sembla bé el dels
vehicles  elèctrics.  Se  demana un estudi  econòmic,  que va  en  relació  amb la  taxa  de
tractament. Nosaltres creiem que això no és la manera adequada, en principi perquè es va
modificar la taxa de tractament i això és taxa de recollida. En el cas de la taxa de residus
l’important no és l’estudi econòmic, el problema de la taxa és repartir el cost entre els
diferents productors de residus. No sabrem com es repartirà el cost. 

El Sr. Jaume Payeras diu que aquest és el contracte més important de l’Ajuntament, i la
reunió a la qual ha fet referència el Sr. Rafel Gelabert va durar més d’una hora i mitja, i si
algunes regidors  se’n varen anar  és  perquè cap regidor  té  dedicació exclusiva.  Si les
reunions es fessin els  capvespres, i  més per la importància del tema, més regidors hi
podrien assistir.  Recordar que fa deu anys, vosaltres (dirigint-se a l’equip de govern),
votareu en contra del plec de condicions per l’elevat preu. Abans eren deu milions en deu
anys, i ara són catorze. Crec que podríeu donar més temps a l’oposició per mirar-s’ho i
posar-ho en mans de tècnics per poder-ho valorar, ja que heu tengut tres anys per fer-ho.
Demanaria que s’estudiés més bé.  Per molt  ben fet que estigui el plec de condicions,
després s’han de fer  les mesures de seguiment.  Per tot  això entenem que s’hauria  de
deixar damunt la taula i fer més reunions explicatives. 
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El batle diu que la proposta és seguir endavant amb el plec de condicions, perquè a l’estiu
ha d’estar en marxa.

El Sr. Rafel Gelabert diu que els camions són d’exclusivitat pel terme municipal de Muro,
però es fan servir per altres municipis. 

El Sr. Jaume Payeras diu que no se fa un seguiment constant dels camions. 

El batle diu que s’ha fet el control. La millora en la recollida ha estat substancial. 

El Sr. Miquel Porquer Tugores, portaveu del grup municipal El PI, diu que hi ha un tema
important,  el  de  l’horari  del  punt  verd.  Amb  l’ampliació  de  l’horari  es  facilita  el
reciclatge.   

El  Sr.  Jaume Payeras  diu que el  fet  que  els  camions s’utilitzin  a  altres  pobles  és  un
perjudici per Muro. Els camions són nostres. L’empresa només cerca un benefici per ella
mateixa. Ha incomplert el plec, i per això se li ha de fer un seguiment. 

L’interventor diu que no es pot deixar damunt la taula perquè s’ha de votar dins l’any
2017. Si es posposés, el pressupost del 2018 no estarà aprovat. Enguany es pot fer perquè
és un contracte avançat i es pot fer sense crèdit, sempre i quan hi hagi un compromís que
l’any que ves es posi aquest crèdit. Si es deixa damunt la taula, no es podrà aprovar fins
que no estiguin aprovats els pressupostos. 

Es procedeix a la votació de la proposta de deixar l’expedient damunt la taula, i s’obté el
següent resultat:

Vots a favor: 5, dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i MÉS-APIB.
Vots en contra: 7, dels grups municipals CDM, PP i El PI. 

Per tant, el Ple de l’Ajuntament rebutja la proposta de deixar l’expedient damunt la taula.

Vists  els  informes  de  secretaria  de  dates  11  de  desembre  de  2017,  i  l’informe
d’Intervenció de data 11 de desembre de 2017.

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Agricultura de
data 18 de desembre de 2017.

Examinada la documentació que acompanya l’expedient, i de conformitat amb l’establert
en l’article 110 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, PP i El PI, tres
vots en contra dels grups municipals PSIB-PSOE i MÉS-APIB, i dues abstencions del
grup municipal UIM, acorda:

1r.  Aprovar  l’expedient  de contractació  subjecte  a  regulació  harmonitzada,  mitjançant
procediment  obert,  oferta  econòmicament  més  avantatjosa,  amb  diversos  criteris
d’adjudicació,  per a la  concessió del  servei  públic de recollida i  transport  de residus,
gestió integral dels parcs verds del municipi i neteja viària, convocant la seva licitació
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2n. Comprometre’s a consignar l’aplicació pressupostària suficient dintre de cada exercici
pressupostari, i durant el període contractual.  

3r.  Aprovar  els  Plecs  de  Clàusules  Administratives  Particulars  i  de  Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte de concessió del servei públic de recollida i transport
de  residus,  gestió  integral  dels  parcs  verds  del  municipi  i  neteja  viària,  subjecte  a
regulació  harmonitzada  per  procediment  obert,  oferta  més  avantatjosa,  amb  diversos
criteris d’adjudicació.

4t. Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica de l’Ajuntament i en el Perfil de
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de cinquanta-dos dies explicats
des de la data d’enviament del contracte a la Comissió Europea els interessats puguin
presentar les proposicions que estimin pertinents.

5è. Publicar els plecs de contractació en el Perfil de Contractant a partir de la data de
publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea.

6è. Publicar la composició de la Mesa de contractació en el Perfil de Contractant i a la seu
electrònica de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió
que hagi de celebrar-se per a la qualificació de la documentació referida en l’article 146.1
del  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

4t.  PRÒRROGA  DEL  CONTRACTE  VIGENT  DE  SERVEIS  PÚBLICS
MUNICIPALS  DE  RECOLLIDA  I  TRANSPORT  DE  RESIDUS  URBANS  I
NETEJA  VIÀRIA,  FINS  QUE  L’AJUNTAMENT  ADJUDIQUI  LA  NOVA
CONCESSIÓ.

Vist l’informe del tècnic de medi ambient de data 13 de desembre de 2017 relatiu a la
pròrroga del contracte vigent de serveis públics municipals de recollida de residus urbans
i neteja viària, que literalment diu:  

«INFORME: pròrroga del contracte vigent de serveis públics municipals de recollida de
residus urbans i neteja viària 

-  Vist  que  actualment  i  fins  el  31  de  desembre  de  2017,  està  vigent  el  contracte  de
concessió  dels  serveis  públics  municipals  de recollida  i  transport  de residus  urbans  i
neteja viària.

-  En  previsió  que  l’aprovació  dels  nous  plecs  i  la  posterior  adjudicació  de  la  nova
concessió no estigui vigent el proper dia 1 de gener de 2018.

- Atès que l’article 8 del contracte vigent actualment diu: 

8.- TERMINI DE LA CONCESSIÓ

8.1-  La concessió  per  a  la  gestió  del  servei  públic  objecte  del  present  expedient  de
contractació s’atorga per un termini de deu (10) anys comptats des de la data de la
signatura del contracte. 
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8.2-  Finalitzat  aquest  termini,  el  contracte  es  prorrogarà  automàticament  fins  que
l’Ajuntament  convoqui  i  adjudiqui  la  nova concessió o n’assumeixi  la  gestió  directa.
Aquesta pròrroga forçosa no podrà superar el termini màxim d’un (1) any. Produïda, en
el seu cas, aquesta pròrroga forçosa, el concessionari restarà obligat, a requeriment de
la Batlia, a prestar els serveis concedits fins a l’inici del nou període concessional, amb
el mateix import (tret del material amortitzat) i els mitjans que fins a aquest moment
s’estiguin  emprant  sense  que  tingui  dret  a  rebre  cap  altre  tipus  d’indemnització  i/o
compensació.

Per tot això,

el tècnic que subscriu informa favorablement l’adopció del següent acord:

1.- Prorrogar el contracte vigent de serveis públics municipals de recollida i transport de
residus urbans i neteja viària, fins que l’Ajuntament adjudiqui la nova concessió.

2.-  Comunicar  la  finalització  del  contracte  a  l’actual  concessionari,  al  menys un mes
abans del començament del nou contracte.

I per a que consti, als efectes que s’estimin oportuns, emet aquest informe.».

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Agricultura de
data 18 de desembre de 2017.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1r. Prorrogar el contracte vigent de serveis públics municipals de recollida i transport de
residus urbans i neteja viària, fins que l’Ajuntament adjudiqui la nova concessió. 

2n.  Comunicar  la  finalització del contracte  a l’actual  concessionari,  al  menys un mes
abans del començament del nou contracte.

MOCIÓ D’URGÈNCIA.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  Boyeras,  portaveu  del  grup  municipal  UIM,  insta  al  Ple  de
l’Ajuntament a agrair a la Conselleria de Medi Ambient la seva tasca en la neteja dels
torrents del municipi. 

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  Frontera,  regidor  del  grup municipal  MÉS-APIB,  presenta
moció d’urgència:

«En vista que els bancs han estat els grans vencedors d’aquesta crisi, fent acopiament de
pisos i propietats de gent que ha esdevingut insolvent, i perquè encara no hem sortit de la
crisi, i la precarietat laboral ha anat en augment, presentam una moció d’urgència perquè els
bancs alliberin el màxim nombre de pisos possible per a destinar-los a lloguer social, com a
una de les compensacions a les que consideram estan obligats per no haver tornat el 90%
dels  60.000  milions  d’euros  que  se’ls  va  donar  perquè  no  s’enfonsassin,  mentre
s’enfonsaven les famílies. Els bancs tenen un deute molt important amb la societat.». 
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El batle diu que no tots els bancs formen part del mateix sac. Hi ha matisos que s’haurien
d’aclarir a una comissió informativa. 

El Sr. Rafel Gelabert Boyeras, portaveu del grup municipal UIM, diu que no queda clar a qui
van dirigits els punts de la moció i quina finalitat té. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que admet l’esmena de corregir “els bancs” per “aquells
bancs que han rebut doblers públics”. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que tampoc té clar qui és que ha de gestionar els habitatges socials.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que l’IBAVI. Es pot afegir a la moció.

El Sr. Martí Siquier Sastre, regidor del grup muncipal PSIB-PSOE, demana si hi ha casos
d’aquests a Muro.  

El Sr. Jaume Payeras Serra, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que sí que n’hi ha. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que no votaran a favor perquè creuen que és millor que passin
per comissió informativa i es corregeixin les esmenes que s’han fet. 

El Sr. Jaume Payeras diu que esteim en el Ple per discutir.

El batle diu que entenem que és una moció que és millor que vagi a comissió informativa,
que es pugui llegir una altra vegada, que es pugui modificar si així se troba, i vengui a Ple
com a moció normal. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que es pot fer pels tràmits ordinaris i dur la moció al següent Ple
ordinari. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que un Ple és com un registre. El que se demana aquí s’ha
de contestar. Si vosaltres no vos llegiu les actes, per molt que quedin damunt la taula, no
és culpa meva. 

El Sr. Martí Siquier diu que no hi ha un criteri unificat en el fet que totes les propostes
hagin de passar per comissió. N’hi ha que no hi passen i es vota la urgència. 

Es procedeix a votar la urgència de la moció presentada pel grup municipal MÉS-APIB, i
s’obté el següent resultat:

Vots a favor: 3, dels grup municipals MÉS-APIB i PSIB-PSOE.
Vots en contra: 7, dels grups municipals CDM, El PI i PP.
Abstencions: 2, del grup municipal UIM.

Per  tant,  el  Ple  de l’Ajuntament  rebutja  la  urgència  de la  moció  presentada  pel  grup
municipal MÉS-APIB. 
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5è. PRECS I PREGUNTES. 

El  Sr.  Rafel  Gelabert  Boyeras,  portaveu  del  grup  municipal  UIM,  diu  que  el  carrer
Creuers de Platja de Muro, no estava pressupostat dins enguany? 

El batle diu que està dins el Pla d’Obres i Serveis de l’any que ve. Encara s’ha de fer
l’aprovació dels projectes que se varen presentar al Consell. 

El Sr. Rafel Gelabert diu: i les voreres del carrer Major?

El batle diu que passa el mateix. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que en el darrer plenari van parlat de les gestions fetes amb el
Museu de Mallorca. Ja li ha donat hora el Consell?

El Sr. Miquel Porquer Tugores, portaveu del grup municipal El PI, diu que no. 

El Sr. Rafel Gelabert diu al Sr. Miquel Porquer que agilitzi les gestions per a fer pressió
perquè qualque vegada acabi  damunt uns pressuposts.  Ha d’insistir  un poc més.  Què
pagarà, l’any que ve, un habitatge vacacional de sis places turístiques? 

El batle diu que el mateix que enguany. La taxa de recollida de residus prevista a 1 de
gener. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que l’any passat no es va tenir en compte la baixada del preu de
la tona del Consell de Mallorca. I enguany el preu és el mateix? Ha canviat? 

El batle diu: que jo sapi no ha canviat. Pot ser que ens comuniquin que ha canviat. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que de les fites que han pintat a la carretera de Muro a Ca’n
Picafort, en tenim informació?

El batle diu que ara es fan els estudis per fer el projecte de la nova carretera. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que ens agradaria un informe de l’estat del projecte. 

El batle dóna compte de les reunions que han tengut amb el Consell de Mallorca pel tema
de  les  obres  de  la  carretera  de  Muro a  Ca’n  Picafort,  i  així  com pel  projecte  de  la
passarel·la de l’estació de tren. 

El batle diu que les obres de la passarel·la, està previst que comencin el mes d’abril. 

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu  que  no  veuen  passes  per  part  de  l’Ajuntament.  Es  pot
incrementar la vigilància nocturna per fora vila? Ens han dit que hi ha hagut intents de
robatoris per Son Morei i a la Caseta dels Capellans. 

El batle diu que xerraran amb el cap de Policia, a veure què s’hi pot fer. 
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El Sr.  Rafel  Gelabert  diu:  a  on era la  regidora d’educació avui  horabaixa? Perquè el
Col·legi  de  Sant  Francesc  encara  l’espera.  Havia  fet  dues  instàncies,  una  de  taules  i
cadires i l’altra per tallar el carrer.

La Sra. Margalida Forteza Bennasar, regidora del grup municipal CDM, diu que ella no
estava convidada a l’acte, perquè si la conviden a un lloc i no hi pot anar es disculpa. És
una acusació molt greu que diguis que hi ha hagut problemes i que jo no he comparegut,
perquè jo me prenc la meva feina amb molta serietat. Si se sol·licita tancar un carrer, no
és competència meva. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que el problema és que hi ha hagut 380 persones que feien
aquesta xocolatada, que han hagut d’entrar dins el claustre i han molestat a l’Escola de
Música. 

La Sra. Margalida Forteza reitera que les sol·licituds per demanar taules i cadires i per
tancar el carrer no són de la seva competència. 

El Sr. Jaume Payeras Serra, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que el Sr. Rafel
Gelabert s’ha equivocat de responsable, perquè totes les sol·licituds van dirigides al batle.

A partir d’aquest punt s’intenta fer una transcripció literal de la conversa. 

El batle diu: som jo el responsable, però jo no duré les cadires. Si el registre estava fet
així com toca, al qui li tocava tampoc ho va fer. Si es va fer una reunió amb la Policia, hi
haurà unes explicacions de perquè no s’ha tancat el carrer. Ara bé, que en Rafel ha fet
demagògia, fins i tot tu, Jaume, ho has reconegut. Evidentment, venim a vendre’ns, a fer
demagògia, si en volem fer, és bo de fer. Una pregunta i a mem qui la contesta. Sabem
tots que a Capellans es poden llogar les casetes? Sí, ho sabem.

El Sr. Jaume Payeras diu: que no se poden llogar? 

El batle diu: que si se poden llogar? Ho sabem o no ho sabem? 

El Sr. Jaume Payeras diu: que no se poden llogar. 

El batle diu: no. Sabem si se poden llogar? Ho sabem?

El Sr. Jaume Payeras diu: sabem que no se poden llogar. 

El batle diu: això, és molt bo de fer fer demagògia i posar sospites damunt si la gent les
lloga, o no les lloga, ...

El Sr. Jaume Payeras diu: però ho sabem, també, que se lloguen. 

El batle diu: ho sabem? Tu ho saps, jo no. 

El Sr. Jaume Payeras diu: no? Tu no ho saps, Martí? 

El batle diu: ets tu que ho saps.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu: si no
ho saps, hauries de dimitir. 

El batle diu: per què?

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu: perquè hi ha informes dels municipals. Hi ha denúncies
posades. I si no ho saps hauries de dimitir per incompetència.

El batle diu: n’has vista cap? 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu: hauries de dimitir per incompetent idò, si dius que no se
lloguen. Perdó perquè no tenia la paraula.

El batle diu: no tenies la paraula, però ara te deman. Me demanes una altra vegada la
dimissió? 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu: sí. 

El batle diu: la demanes?

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu: sí. 

El batle diu: que consti en acta que me demana la dimissió una altra vegada.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu: deman la dimissió del senyor batle per incompetència
manifestada en el cas de Capellans. 

El batle diu: i ara, si saps que se lloguen, ens dius qui és que les lloga? 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu: està denunciat. Hi ha informes. 

Fins aquí arriba l’intent de transcripció literal. 

La Sra. Margalida Forteza diu que, tornant al tema del Sr. Rafel Gelabert, per damunt de
tot,  l’objectiu  és  que  tothom  estigui  content.  M’ha  sorprès  el  seu  to,  perquè  no  és
l’habitual. No ha estat agradable. 

El  batle  demana  al  Sr.  Rafel  Gelabert  si  ell  té  constància  que  se  lloguin  casetes  a
Capellans.

El Sr. Rafel Gelabert diu que no ho sap. 

El Sr. Jaume Payeras diu que tothom sap que se lloguen casetes. Si qualcú diu que no ho
sap, fa demagògia. Una altra cosa és que s’hi vulgui posar remei. És l’equip de govern
que ho ha de solucionar, perquè estar a l’equip de govern duu aquestes responsabilitats.
Fa molts d’actes, que quan se demana per tancar un carrer, no s’hi arriba a temps. A la
Fira  de la Carabassa se va fer la  sol·licitud,  i  una hora abans de començar  l’acte les
barreres no hi eren. 
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El Sr. Rafel Gelabert diu, dirigint-se a la Sra. Margalida Forteza, que l’acte d’avui no ha
sortit tot el bé que s’esperava. 

El Sr. José Juan Aguiló Ramis, regidor del grup municipal CDM, diu que, pel que fa a
l’acte d’avui, li estranya que hagi estat un descuit del subinspector. No he vist la instància.
Demà ho demanaré a primera hora. 

La Sra. Maria Perelló Cladera, regidora del grup municipal UIM, demana al Sr. Antoni
Serra si sap res de les càmeres de futbol.

El Sr. Antoni Serra Sastre, regidor del grup municipal CDM, diu que no ho sap. 

El Sr. Martí Siquier Sastre, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana com està el
tema dels pressuposts.

El  batle  diu que els  pressuposts s’estan fent.  No s’han tancat  perquè hi  ha una sèrie
d’inversions que estan en execució, no sabem quin nivell d’inversió podrem encaixar dins
enguany i quina part ens quedarà per l’any que ve. Tenim subvencions que pensàvem que
podríem adjuntar, i tal vegada no serà possible. La RLT està previst tancar-la, i afegir-la al
pressupost. Per això no està tancat ni s’ha duit a comissió, ni ha vengut a Ple. Entenem
que hauria d’anar a comissió i a Ple el mes de gener, per tal d’aprovar-la a finals de gener
o a principis de febrer. 

El Sr.  Martí  Siquier diu que,  respecte als  canvis en l’enllumenat públic,  s’ha calculat
l’estalvi energètic i econòmic? 

El  batle  diu que  teòricament  s’ha fet,  però amb la  realitat  de les  factures  encara no.
L’Ajuntament es va adherir al canvi de subministrament d’energia elèctrica a través de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, i ens estan entrant les primeres factures. 

El  Sr.  Martí  Siquier  demana  si  s’ha  pensat  qualque  novetat  en  el  projecte  turístic  i
gastronòmic. 

El Sr. Miquel Porquer diu que és complicat trobar a on és l’error. Ja no s’ha fet res, i s’ha
tornat la part de la subvenció que no s’havia utilitzat. 

El Sr. Martí Siquier, dirigint-se al Sr. Antoni Serra, diu si ha mirat el tema del gerent del
poliesportiu. Hi ha una estimació de quan es podrà publicar la oferta?

El Sr. Antoni Serra diu que no ho ha mirat. L’oferta es publicarà dins l’any 2018. 

El Sr. Martí Siquier demana si hi ha algun motiu per haver llevat el piló del carrer de Sor
Justina amb el carrer Antoni Maura, perquè és una petició que el seu grup ja havia fet fa
dos anys. 

El Sr. Antoni Serra diu que s’ha llevat perquè un cotxe el va tombar. 

El Sr. Martí Siquier demana si es pot canviar el color dels llums de Nadal. En el darrer Ple
vàrem comentar que el polígon 2 hi ha un solar que és un abocador, amb moviments de
terres. Vàreu dir que no en teníeu coneixement. Sabeu res? 
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El batle diu que en donaran part a qui pertoqui. Demanarem al tècnic què s’hi pot fer, i si
no en donarem coneixement a la Conselleria de Medi Ambient. 

El Sr. Martí Siquier diu que l’empresa concessionària del problema dels residus de les
obres públiques, ja ho ha pogut justificar? 

El Sr. Jaume Payeras diu que, referent al tema d’abans, si el batle no ha rebut el paper és
un error  seu,  perquè  tots  els  escrits  van  dirigits  al  batle,  i  ell  els  ha de  donar  a  qui
correspongui segons el tema. Jo en cap moment he xerrat de la Policia, abans. Faig un
prec. Podríem demanar als Reis si ens poden dur cadires noves? Es podria fer un repàs a
les voreres dels carrers de Muro? Un altre prec, es podria posar el sistema de mans lliures
a tots els cotxes de l’Ajuntament de Muro? Perquè provoquen accidents. Crec que acaba
enguany  el  termini  per  demanar  responsabilitats  a  l’empresa  que  va  fer  el  Col·legi
Guillem Ballester i Cerdó. Com està el tema de les deficiències, que encara hi són i no
s’arreglen? 

La Sra. Margalida Forteza diu que la tècnica d’urbanisme, a principi del curs escolar, va
tornar a iniciar el  procediment,  amb la Conselleria d’Educació.  Li demanaré i  vos ho
passaré. 

El Sr. Jaume Payeras diu que el camí del Carnatge fa por, i de cada dia va a més. Tots
sabem el perquè. Està ple de clots. Hi passen camions de gran tonatge, que no hi haurien
de passar. 

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que l’oposició no té temps d’acabar el punt de precs i
preguntes. 

Arribats a aquest punt, el batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les
00.05 hores del dia 22 de desembre de 2017, de la qual estenc, com a secretari, aquesta
acta. 
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