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ACTA NÚM. 15 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA VINT-I-SET D’OCTUBRE 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 
Maria Perelló Cladera, regidora 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Martí Siquier Sastre, regidor 
Jaume Payeras Serra, regidor 
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor 
 
HA EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
Rafel Gelabert Boyeras, regidor 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 27 d'octubre 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 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. 8, 9, 10, 11, 12, 13 I 14; 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS DE 30 DE JUNY, 29 DE JULIOL, 16 
D’AGOST, 17 D’AGOST, 25 D’AGOST, 26 DE SETEMBRE I 17 D’OCTUBRE, 
TOTES ELLES DE 2016). 
 
L'acta de la sessió ordinària de dia 30 de juny de 2016 es deixa damunt la taula. 
 
L'acta de la sessió extraordinària de dia 29 de juliol de 2016 s'aprova per unanimitat. 
 
L'acta de la sessió extraordinària de dia 16 d'agost de 2016 s'aprova per unanimitat. 
 
L'acta de la sessió extraordinària de dia 17 d'agost de 2016 es deixa damunt la taula. 
 
L'acta de la sessió ordinària de dia 25 d'agost de 2016 es deixa damunt la taula. 
 
L'acta de la sessió extraordinària de dia 26 de setembre de 2016 s'aprova per unanimitat. 
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L'acta de la sessió extraordinària de dia 17 d'octubre de 2016 s'aprova, amb onze vots a 
favor i una abstenció del Sr. Jaume Payeras, que manifesta que no va ser present a la 
sessió. 
 
2N.- PROPOSTA QUE PRESENTA EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES 
BALEARS RELATIVA ALS SERVEIS DE VIGILÀNCIA DEL DOMI NI 
PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE  (DPTM) A LES COSTES DE MA LLORCA.  
 
Vista la proposta presentada pel grup municipal El PI que literalment diu: 
 
<<MOCIÓ QUE PRESENTA EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES B ALEARS 
RELATIVA ALS SERVEIS DE VIGILÀNCIA DEL DOMINI PÚBLI C 
MARÍTIMOTERRESTRE (DPMT) A LES COSTES DE MALLORCA.  
 
Exposició de motius: 
 
Les competències de vigilància i control del domini públic marítimoterrestre és una 
competència que correspon a l'administració estatal a través de les diferents 
demarcacions de costes. 
 
La Demarcació de Costes desenvolupa una labor de vigilància del DPMT  a través del 
cos de Vigilants de Costes. La seva feina consisteix en la detecció i la realització 
d'informes d'aquelles accions que atemptin contra el DPMT i la Zona de Servitud de 
pas, així com d'infraccions no subjectes a la seva competència. 
 
A les Illes Balears és evident que la mancança d'efectius del cos de vigilants de costes, i 
com a conseqüència d'això, és patent el descontrol i són freqüents els cassos en què es fa 
un ús indegut de les nostres platges  i costes. Alguns d'ells han aparegut recentment als 
mitjans de comunicació i donen mostre de la problemàtica que aquests fets suposen. 
 
Davant aquesta situació, és important recordar que tan sols a Mallorca l'administració de 
l'Estat recapta més de dos milions d'euros cada any en concepte de taxes i de cànon per 
a la ocupació i l'aprofitament del DPMT que satisfan els ajuntaments costaners. 
 
Tenint en compte aquestes xifres és difícil d'explicar situacions com la de Menorca, que 
només dos efectius han d'exercir la vigilància i control de tota la línia costanera de l'Illa. 
 
Per tot l'exposat anteriorment, es sol·licita al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Instar a la Delegació del Govern de les Illes Balears que sol·liciti al Govern 
de l'Estat l'augment de la dotació d'efectius del cos de Vigilants de Costes a les Illes 
Balears. 
 
SEGON.- Remetre els presents acords a la Delegació del Govern de les Illes Balears i a 
la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears.>> 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Turisme i Zona Costanera de 
data 17 d'octubre de 2016.  
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El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta presentada pel grup 
municipal El PI- PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. 
 
3R.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PACTE DE BATLES I BATLES SES PEL 
CLIMA I L’ENERGIA.  
 
Vista la proposta que literalment diu: 
 
<<MOCIÓ ADHESIÓ PACTE DE BATLES I BATLESSES 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears segons el qual: 
 
“Tota persona té dret a gaudir d’una vida i un medi ambient segur i sa. Les 
administracions públiques de les Illes balears, en  l'àmbit de les seves competències, 
protegiran el medi ambient i impulsaran un model de desenvolupament equitatiu, 
territorialment equilibrat i sostenible. ” 
 
En l’exercici de les competències que estableix l’article 25 de la Llei 7/1985 de Bases 
de Règim Local: 
 
“El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la 
legislació de l ’Estat i de les comunitats autònomes, en les següents matèries: 
Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids 
urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones 
urbanes ”. 
 
Tenint ple coneixement de tots els compromisos DEL PACTE DE BATLES I 
BATLESSES i, en particular, dels següents: 
 
Anar més enllà dels objectius establerts per la UE per a 2020 i reduir les emissions de 
CO2 als nostres territoris en, almenys un 40 % al 2030. 
Presentar un pla d’acció per a l’energia sostenible, incloent-hi l’elaboració d’un 
inventari de referència de les emissions en el qual es resumeixi com es compliran els 
objectius, en el termini d’una any des de la data esmentada. 
Presentar un informe d’execució, almenys cada dos anys a partir de la presentació del 
pla d’acció, amb  finalitats d’avaluació, seguiment i control. 
Organitzar dies de l’energia en cooperació amb la Comissió Europea i amb altres parts 
interessades, perquè la ciutadania pugui beneficiar-se directament de les oportunitats i 
avantatges que brinda un ús energètic més intel·ligent, així com informar periòdicament 
els mitjans de comunicació locals sobre el desenvolupament del pla d’acció. 
Assistir i contribuir a la conferència anual de Batles de la UE.  

 
Per tot l’anterior el Ple de l’Ajuntament assumeix el següent ACORD: 
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PRIMER: L’Ajuntament  de Muro manifesta  la seva voluntat d’adherir-se  al Pacte de 
Batles i Batlesses per assolir un progrés real, en aquest  moment, en el 
desenvolupament d’energies renovables i ciutats energèticament eficients. 
 
SEGON: L’Ajuntament de Muro es compromet a lluitar contra el canvi climàtic com 
una de les seves prioritats principals. Compromís ferm de reduir les emissions  de  CO2  
un  40%  pe1  2030. 
 
TERCER: Notificar el present acord a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, 
Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears.>> 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient i Agricultura 
de data 24 d'octubre de 2016.  
 
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta. 
 
4T.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 312/2016 DEL  JUTJAT 
DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE DATA 12 DE S ETEMBRE 
DE 2016 RELATIU A RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
INTERPOSAT PER TERENCE RAYMOND WHITE I CHRISTINE WH ITE 
CONTRA L’ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 D ’AGOST 
DE 2015 (EXPEDIENT D’INFRACCIÓ URBANÍSTICA 25/2012) . 
 
Es dóna compte de de la sentència núm. 312/2016 del  Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 1 de data 12 de setembre de 2016 relatiu a recurs contenciós 
administratiu interposat per Terence Raymond White i Christine White contra l’acord 
del Ple de l’Ajuntament de data 27 d’agost de 2015, pel que es va inadmetre el recurs de 
reposició interposat contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de 27 d'abril de 2015, que va 
desestimar el recurs de reposició interposat en relació a l'expedient d'infracció 
urbanística 25/2012. 
 
La sentència esmentada desestima el recurs contenciós administratiu interposat, i 
declara que l'acte impugnat no infringeix l'ordenament jurídic, imposant les costes 
processals a la part actora. 
 
El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
5È.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 529/2016 DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS, SALA CON TENCIOSA 
ADMINISTRATIVA, DE DATA 11 D’OCTUBRE DE 2016, RELAT IVA A 
RECURSOS D’APEL·LACIÓ INTERPOSATS PER L’AJUNTAMENT DE 
MURO I PER L’ENTITAT GOLF PLATJA DE MURO, S.A., CON TRA LA 
SENTÈNCIA NÚM. 83 DE DATA 18 DE FEBRER DE 2016 DICTADA PEL 
JUTJAT DEL CONTENCIÓS- ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE PALM A DE 
MALLORCA, QUE VA DECLARAR NULS ELS ACORDS DEL PLE D E 
L’AJUNTAMENT DE DATES 10 DE GENER DE 2008 I 13 DE MARÇ DE 2008, 
MITJANÇANT ELS QUE ES VAREN CONCEDIR LLICÈNCIA 
D’INSTAL·LACIÓ DE L’ACTIVITAT I LLICÈNCIA D’OBRES, 
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RESPECTIVAMENT,  DE CAMP DE GOLF A LA FINCA ANOMENA DA SON 
BOSC.  
 
Es dóna compte de la sentència núm. 529/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears, Sala Contenciosa Administrativa, de data 11 d’octubre de 2016, relativa a 
recursos d’apel·lació interposats per l’Ajuntament de Muro i per l’Entitat Golf Platja de 
Muro, S.A., contra la sentència núm. 83 de data 18 de febrer de 2016 dictada pel Jutjat 
del Contenciós- Administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca, que va declarar nuls els 
acords del Ple de l’Ajuntament de dates 10 de gener de 2008 i 13 de març de 2008, 
mitjançant els que es varen concedir llicència d’instal·lació de l’activitat i llicència 
d’obres, respectivament,  de camp de golf a la finca anomenada Son Bosc.  
 
La sentència esmentada desestima els recursos d'apel·lació interposats contra la 
sentència núm. 83, de data 18 de febrer de 2016 dictada pel Jutjat del contenciós 
administratiu núm. 2 de Palma, la qual es confirma en la seva integritat; imposant les 
costes de l'apel·lació a les parts apel·lants amb el límit de les taxes judicials 
eventualment meritades més altres 1.000 euros, per cada part apel·lant, per tots els 
demés conceptes. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que els sap 
molt de greu aquesta situació. En aquells moments varem perdre la batlia, ja que hi 
havia un pacte amb Unió Mallorquina. Unió Mallorquina va decidir seguir endavant. No 
hauríem d'haver arribat a aquest punt, la història hagués estat diferent. Quin cost tendrà 
per part de l'ajuntament? 
 
El secretari llegeix la sentència que textualment diu: «Se imponen las costas de esta 
apelación a la parte apelantes con el límite de la suma de las tasas judiciales 
eventualmente devengadas más otros 1.000 euros, para cada parte apelante, por todos 
los demás conceptos.» 
 
El Sr. Jaume Payeras demana què ha costat l'informe de Fornells per a fer el recurs. 
 
El secretari diu que l'informe anava a compte dels honoraris de defensa dins el recurs 
d'apel·lació, i que desconeix en aquests moments la quantitat. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que s'alegren de la 
sentència. Aquestes costes, ja ho va dir l'oposició, ho heu fet per salvaguardar la vostra 
honorabilitat. Sabíeu que no aniria enlloc. Costarà aquests doblers més els 400.000 
euros que s'hauran de retornar, que també voldria saber si s'han de retornar amb 
interessos. 
 
L'interventor diu que de moment no hi ha sentència ferma i no s'ha reclamat res. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que costarà més si 
demanen indemnització per les obres començades. 
 
El Sr. batle diu que l'Ajuntament s'ha de defensar fins allà on diguin els tècnics. No s'ha 
de defensar l'honorabilitat de ningú. Seguirem recolzant els informes dels serveis 
jurídics. 



 6 

 
El Sr. Martí Siquier diu que els interessos de l'Ajuntament poden contradir les lleis, com 
s'ha demostrat en aquest recurs. 
 
El Sr. batle diu que les lleis s'interpreten d'una manera o altra. Tenim en el cas del tema 
d'infraccions d'ocupació en excés d'hamaques, amb dues sentències contradictòries. Les 
sentències són el que són, i evidentment les haurem d'assumir i acatar. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que tot això està fonamentat en què el màxim òrgan per dictar 
informe era el TAG de l'Ajuntament, en aquell moment, i vosaltres ho heu anat negant. 
Tothom sabia que les D.O.T. estaven en vigor, i es feia malament. El poble de Muro 
haurà de pagar perquè hi havia una sèrie de persones que per enriquiment personal 
volien aquest camp de golf. El portaveu de la coalició va demanar, al seu moment, si els 
que votaven a favor assumirien el cost d'unes futuribles indemnitzacions. Al darrer 
plenari que es va decidir apel·lar, un regidor de l'equip de govern va dir que no es fiava 
d'un jutge tot sol. Que esperava a veure si els tres jutges del tribunal decidirien el 
mateix, i en aquest cas aturarien el procés. Deman si ara mantendreu altra vegada, 
tornant a ocasionar despesa al poble de Muro. Què pot costar el pròxim recurs si es fa? 
 
El secretari diu que en aquest moment no es pot contestar. S'ha de demanar al misser 
que ens ho duria, al seu moment. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana què passarà si ningú recorre. 
 
El secretari diu que la sentència esdevendrà ferma.  
 
El Sr. Jaume Payeras diu que s'haurà de pagar. 
 
El secretari diu que haurem esperar a que els perjudicats reclamin o els que han 
ingressat doblers. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que els perjudicats denunciaran l'Ajuntament per una llicència 
falsa, il· legal. 
 
La Sra. Margalida Portells demana: si denuncien, qui són les persones responsables? Hi 
ha tècnics, polítics? 
 
El secretari diu que en aquest expedient hi havia dues teories, i el tribunal ha optat per la 
teoria de la nul·litat de les llicències. S'ha sabut ara que s'ha dictat sentència. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si hi pot haver repercussions per part tècnica o 
política. 
 
El secretari diu que entén que no, tothom té dret a defensar la seva postura davant un 
tribunal. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que estaven en vigor les D.O.T. Ho sabíeu que era il· legal. 
Vareu amagar l'informe. Tu ets «el batle del camp de golf». 
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El Sr. batle diu que el CDM va començar a governar ben entrat el 2008. Tot el 2007 i 
2008 va governar o bé Unió Mallorquina, o bé Unió Mallorquina, amb PSOE i Entesa. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que el PSOE havia de governar el dos darrers anys, i va 
consentir perdre la batlia per no acceptar una il· legalitat. 
 
El Sr. batle diu que aquesta «il· legalitat» que diu la Sra. Margalida Portells no la té tan 
clara com ella. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que des del moment que s'incompleix una llei que està en 
vigor és il· legal.  
 
El Sr. batle diu que discutim d'una llicència que comença molt abans de les DOT. A 
l'any 1998 aquest plenari va decidir, votant a favor el Sr. Pere Amengual, demanar 
l'interès general del camp de golf, i l'interès general és per a donar una llicència d'obres. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que la llicència és il· legal perquè en el moment que es 
sol·licita estaven en vigor les DOT. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que perdem 
tècnics bons i ben preparats no només per mal pagats si no perquè es troben amb traves 
polítiques. Un tècnic de l'ajuntament va fer un informe que al cap de vuit anys té el 
mateix pes. Ens ha costat prop de 40.000 euros i un canvi polític. És molt trist que 
haguem de ser aquí, a una segona sentència. És bastant dura, contundent i clara. El jutge 
diu que són dos procediments diferents l'interès general i la concessió de la llicència, diu 
que ni tan sols s'hauria d'haver donat l'interès general. Un interès general, i una llei 
autonòmica específica que amaguen interessos polítics foscos. S'ha demostrat. 
 
El Sr. batle diu que faran el que diguin els tècnics. 
 
6È.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUP OST 
VIGENT.  
 
L’interventor accidental, 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 27 d’octubre de 2016. 

 
INGRESSOS: 
 
PREVISIONS 

INICIALS 
PREVISIONS 
DEFINITIVES 

DRETS RECONEGUTS 
NETS 

RECAPTACIÓ 
NETA 

12.233.500,00€ 13.698.113,59 € 8.907.565,04 € 8.772.483,82 € 

 
 
DESPESES: 
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CRÈDITS 
INICIALS 

PREVISIONS 
DEFINITIVES 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES 

PAGAMENTS 
REALITZATS 

12.233.500,00€ 13.698.113,59 € 10.157.261,97 € 7.839.987,63 € 

 
El Ple de l'Ajuntament es dóna per assabentat. 
 
7È.- PROPOSTA PRESENTADA PEL GRUP MÉS-APIB RELATIVA  A QUE 
L'AJUNTAMENT SOL·LICITI AL DISTRICTE JUDICIAL D'INC A LA 
POSSIBILITAT DE FER TOTA LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIE NTS 
MATRIMONIALS, TAMBÉ, EN LLENGUA CATALANA, TAL I COM  ES FA A 
NOMBROSOS MUNICIPIS DE MALLORCA.  
 
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda la inclusió del present punt dintre de 
l'ordre del dia. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que es tracta de que 
l'Ajuntament de Muro sol·liciti al districte judicial d'Inca la possibilitat de fer tota la 
tramitació dels expedients matrimonials, també, en llengua catalana, tal i com es fa a 
nombrosos municipis de Mallorca. 
 
El Sr. batle diu que cadascú pugui sol·licitar la llengua que vol. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, formula la proposta 
definitiva: Que l'Ajuntament de Muro sol·liciti al districte judicial d'Inca la possibilitat 
de fer tota la tramitació dels expedients matrimonials amb qualsevol de les dues 
llengües oficials de les Illes Balears. 
 
El Ple de l'Ajuntament aprova la proposta per unanimitat. 
 
8È.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Maria Perelló, regidora del grup municipal UIM, diu que el divendres dia 21 
d'octubre hi va haver cursa ciclista. Creu que hi va haver poca senyalització. Hi eren els 
policies municipals? 
 
El Sr. batle diu que la cursa va ser a carretera oberta. Hi havia la guàrdia civil. 
 
La Sra. Maria Perelló diu que al carrer Antoni Maura, a on Eulogio Plaza va fer una 
finca de pisos, hi ha un bolic de cables de GESA. És competència de l'Ajuntament o es 
pot demanar a GESA que ho llevin? Com estan els pagaments de la Residència?  
 
El Sr. batle diu que queden tres mesos de l'any passat i tot enguany. 
 
 
 
La Sra. Maria Perelló demana si a la festa de Halloween, està prevista vigilància al 
pàrquing del cementeri. 
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El Sr. Juan Escalas, regidor del grup municipal PP, diu que està prevista la presència de 
guàrdia de seguretat, i de la policia municipal. 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE,  demana en quin 
estat estan els panells informatius dels punts d'interès de Muro. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que s'estan redactant els 
texts i s'estan intentant acurçar. Cati Mari Escalas té el model d'així com queden. 
 
La Sra. Margalida Portells demana com estan els procediments per dur endavant les 
ajudes del Consell de Mallorca. 
 
El Sr. batle diu que els projectes estan presentats, esperam l'aprovació. La finalitat que 
promovia el Consell s'ha ajustat al cent per cent. Hi ha dos projectes: millora de xarxa 
d'aigua potable a dos carrers,  i millora d'enllumenat amb leds a la carretera de marjals. 
Hi ha 250.000 euros amb xarxa d'aigua, i 85.000 amb enllumenat. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que també es va presentar el projecte de reforma del teatre, a 
altra convocatòria. 
 
La Sra. Margalida Portells demana el tema de la coordinació amb centres educatius, i si 
s'han preparat activitats per a fer de manera conjunta. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que hi ha hagut 
reunions. Es vol posar en marxa la setmana de la fira del llibre, que pot ser inclourà 
representacions teatrals. 
 
La Sra. Margalida Portells demana per les inversions previstes per a 2017. 
 
El Sr. batle diu que es posaran a fer el pressupost. S'ha de reunir l'equip de govern per a 
parlar-ne. Varem dir que es passassin per correu a intervenció les propostes dels 
diferents grup polítics i només un grup polític ha presentat la seves propostes. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que primer l'equip de govern ha de dir el que es vol fer. No hi 
pot haver discussió si no hi ha proposta de l'equip de govern. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que les peticions del grup PSIB-PSOE han anat sortint al 
llarg de tots els plens. Demana si a la fira de tardor, el museu serà a portes obertes. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que hi haurà una comissió de feina. 
 
La Sra. Margalida Portells demana per l'inici d'activitat esportiva al Poliesportiu. Com 
ha anat? 
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que de moment tot funciona, 
no hi ha queixes. 
 
La Sra. Margalida Portells demana quin temps es tarda en pagar factures als proveïdors. 
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El Sr. batle diu que la mitjana és de 25 dies, es dóna la informació als plenaris. 
 
El Sr. Interventor diu que complim. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que els ha arribat que el gabinet de comunicació no ha 
informat del Ple d'avui. 
 
El Sr. batle diu que els ho demanaran. 
 
La Sra. Margalida Portells demana per la programació cultural. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que hi ha unes trobades de corals al convent. També està 
previst «Es Tortell». El curs d'història es farà a un espai de s'esglesieta de la sang, estarà 
referit a Ramon Llull. 
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana pel tema del 
reciclatge, si hi ha empresa que fa porta a porta. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que hi ha una empresa que es dedica a anar porta a porta, i avisar 
a la gent. 
 
El Sr. Martí Siquier demana pel tema de la brutícia dels cans. 
 
El Sr. Antoni Serra diu que no s'ha trobat a ningú que incompleixi la norma. 
 
El Sr. Martí Siquier proposa muntar un estand a la fira de tardor recordant el civisme, i 
donar consciència a la gent. També es pot millorar el tema de les papereres. Diu que pel 
que fa a la festa de Halloween fa un any varen demanar pel tancament del solar de Ses 
Comunes de Can Fiol, que continua obert. 
 
El Sr. Juan Escalas  diu que el tancament du un procés. El propietari està avisat que l'ha 
de tancar. Si no ho fa, hem d'adequar una partida per a tancar-lo l'Ajuntament. 
 
El Sr. Martí Siquier demana en relació a les costes que suposarà a l'Ajuntament el 
contenciós de Son Bosc. Quin procediment hi ha pel que fa a terminis per a fer aquesta 
devolució? 
 
El Sr. interventor diu que hem d'esperar a sentència ferma, i desprès podran demanar la 
devolució dels ingressos indeguts, i s'ha de veure si demanen qualque cosa més. 
 
El Sr. Martí Siquier demana si tenim pensat fer una provisió al pressupost. 
 
El Sr. batle diu que qualque partida d'inversió podria ser que no es pogués executar, si 
s'han de retornar doblers. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que l'agència de comunicació la paga tot el poble i només fa 
publicitat de les notícies bones. Del tema de Son Bosc no ha sortit res. El poble de Muro 
té dret a conèixer notícies bones i dolentes. 
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El Sr. batle diu que s'ha donat ressò a les coses que es fan al poble, tant l'agència d'ara 
com la de abans. 
 
El Sr.  Martí Siquier diu que fa olor a censura, i que els pareix malament. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que al darrer Ple va 
demanar que al Carrer Frai Miquel Poquet, que s'utilitza com a via de circumval·lació, 
s'aparqui només a una banda. Ara s'hauria d'afegir davant el Sis Tons. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que el tècnic va considerar que millor que hi hagi cotxes a 
cada banda. A continuació llegeix l'informe que literalment diu:  
 
<<El Jefe de la Policia Local de Muro (Illes Balears) que suscribe, tiene el honor de 
participar a su respetada autoridad que sobre las 13,00 horas del dia 21 de octubre de 
2016 a requerimiento del Regidor de Seguridad sobre la posibilidad de regular el 
aparcamiento de la circulación rodada en las calles Caspe y Fra Miquel Miquel con 
señalización de prohibición o restricción colocando estacionamientos de prohibido 
mensuales resulta que segúin el soporte legal esta función policial debe buscarse en el 
art. 25 de la LRBRL que confía a los Ayuntamientos, entre otras muchas competencias 
la seguridad en los lugares públicos, y el lugar público por excelencia es la vía publica, 
la calle y entrando a examen las mecionadas calles resulta que por parte de esta jefatura 
de policia local de Muro y una vez consultado con los diferentes miembros de esta 
policia local la seguridad de tráfico rodado y peatonal de estas calles decir que está bien 
señalizada con las correspondientes señales de detención obligatoria o stop y como las 
mencionadas calles son reglamentariamente de 9 ml resulta posible y sin restar 
seguridad dejar estacionar actualmente a izquierda y derecha según el sentido de la 
marcha.  Se adjunta reportaje fotográfico.>> 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que dins una corba, on s'estreny el carrer, és una cosa, i altra 
cosa és una recta. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que fa un parell de mesos el grup Més va demanar un carrer de 
doble direcció al poliesportiu. Es va canviar el sentit, i està infrautilitzat. Proposa posar 
senyalització. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana en quin punt està el tema de la R.L.T. 
 
El Sr. batle diu que es va acordar a Comissió Informativa donar-ho a l'empresa que 
creguem que ho pot fer bé.  Els informes de secretaria i intervenció no han estat 
favorables a la feina feta. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que la feina feta per l'empresa no és bona. 
 
El Sr. batle diu que segons els tècnics convé començar la feina de nou. Es reclamarà a 
l'empresa. Tenim una empresa, s'han de cercar dues empreses més. En tenir-les es 
decidirà l'empresa que ho farà. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana quants d'abocaments hi ha hagut enguany a l'estació 
depuradora de Platja de Muro. 
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El Sr. batle diu que traslladaran la pregunta a l'organisme competent, que és la 
Conselleria de Medi Ambient. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si s'ha fet qualque reunió més referent al tema. 
 
El Sr. batle diu que ahir mateix es va fer reunió amb la Conselleria de Medi Ambient. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si s'ha fet reunió amb l'altra part implicada. 
 
El Sr. Batle diu que sí. Estan en la mateixa posició. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si es poden demanar danys i perjudicis en què puguin 
incórrer, si hi ha qualque estudi jurídic. 
 
El Sr. batle diu que es va encomanar aquesta feina a un misser, pautes a seguir i 
responsabilitats. Encara no tenim la part de procediment del ministeri. Li havien donat 
data per a consultar l'expedient per un dia d'aquests. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana pel teatre. Quan es posarà fil a l'agulla? 
 
El Sr. batle diu que es va demanar subvenció al pla d'obres i serveis,  En principi es va 
tancar per un tema de seguretat, que poguessin cedir les encavallades. Després es va 
considerar el tema de l'accessibilitat dels minusvàlids, i posteriorment el tema 
contraincendis. Ens donen el cent per cent de finançament. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana per la subvenció per projectes de l'ecotaxa. Hem presentat 
res? 
 
El Sr. batle diu que està en estudi i no s'ha acabat de valorar. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que creu que el termini acabava avui. Es va publicar a un 
butlletí de setembre i es donaven trenta dies. 
 
El Sr. batle diu que es posarà damunt la taula a una comissió. Es podria fer una neteja a 
la zona dels llacs. Encara no ens ha arribat la convocatòria. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que hi cabria el tema de ses Pedreres de Sant Antoni. 
 
El Sr. batle diu que agrairia que si qualcú sap de qualque convocatòria de subvenció que 
ho faci saber. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que referent a les obres del Carrer Santa Anna hi ha la quarta 
certificació i darrera. Aquestes obres que s'han hagut de fer ara, hi estan incloses? 
 
El Sr. batle diu que entén que no. S'ha obert i s'han posat canonades de més diàmetre, el 
màxim que s'ha pogut entre la resta d'instal·lacions i el carrer. 
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El Sr. Jaume Payeras diu que la gent ja va avisar que no bastaria. Ha passat menys d'un 
any. O bé es tracta d'obra mal feta, o bé el que l'ha pintada ho ha fet malament. S'hauria 
de demanar responsabilitat per aquestes obres.  
 
El Sr. Jaume Payeras demana què va costar la reforma del bar de la tercera edat. 
 
El Sr. batle diu a l'interventor que cerqui la informació sol·licitada, i es trameti. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, formula el prec que la 
proposta d'acord de suport a la candidatura internacional de la tècnica constructiva 
tradicional de la pedra en sec com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat, 
s'inclogui com a punt al proper Ple. 
 
El secretari diu que cercarà la proposta. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell demana si un camió de fecals pot abocar al poble, dins la xarxa 
municipal. 
 
El Sr. batle respon que no. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que hi ha qualque camió que hi aboca. 
 
El Sr. batle diu que, a la Depuradora de Platja de Muro, varen demanar que no deixassin 
abocar. Ahir va ser un dels temes. Ens varem comprometre a fer una vigilància. Dins la 
xarxa no hi poden abocar. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si tampoc es pot abocar dins la Depuradora. 
 
El Sr. batle diu que faran la petició escrita. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que farà arribar el nom de l'empresa i el lloc on va abocar. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que l'Ajuntament de Muro va sol·licitar al Consell de 
Mallorca suport per a solucionar problema de trànsit del carril bici. El Consell va 
respondre que es podria aprofitar el camí de Son Poquet. En teniu coneixença? 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que es va demanar pel tema de vianants, no pel tema de carril 
bici. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que s'hauria de posar senyalització i fer habilitació per a 
bicicletes. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell demana en quin estat està el canvi de camins per carreteres. 
 
El Sr. batle diu que el darrer pic que ho varen sol· licitar va ser el camí de Son Carbonell 
a Son Monget. La contesta va ser: no tenim doblers. No hi ha disposició per a rebre 
carreteres. Cercarem les actes de la Junta de Govern Local. 
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El Sr. Miquel A. Tortell dema per la subvenció de senyalítica de la biblioteca, si s'ha 
tornat enrere. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que la subvenció és per identificació d'espais de Muro. Ho 
posarem al pressupost si podem. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell demana com així  s'havia donat de baixa el centre d'adults com 
a centre per impartir determinats cursos de formació. 
 
El Sr. batle diu que s'han donat de baixa cursos de l'INEM. Feim els cursos que es 
venien fent. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que cada curs té 
uns requeriments. Si no els complim no es pot fer el curs. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que volia la informació i no li ha arribat. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que tampoc li ha arribat la informació sol·licitada, que va 
demanar diu 10 de juny, el plec de clàusules del contracte de FUSOSA, i el tema 
d'inversions i despeses de manteniment. Estic esperant papers d'aquest tema, és un tema 
prioritari. M'han dit que hi ha qualque tipus de contracte. 
 
El Sr. batle demana al secretari. 
 
El secretari diu que no ha vist cap contracte amb FUSOSA. 
 
El Sr. batle diu que fins que no tenguem les urbanitzacions recepcionades, com podem 
rebre la xarxa d'aigua de diferents d'urbanitzacions no acabades? Demana al secretari. 
 
El secretari diu que el tema és complexe. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que també és complexe el fet que tenguem urbanitzacions 
pendents de recepcionar, i que el titular no acabi de fer les obres. Diu que s'està 
explotant un pou públic. 
 
El Sr. batle diu que el pou és una cosa i la xarxa altra cosa diferent, i que el pou és seu. 
 
El Sr. batle diu que dins el darrer any s'ha millorat l'enllumenat a les urbanitzacions. 
S'ha d'intentar començar per la recepció de l'enllumenat, i intentar exigir que la resta es 
vagi executant per a recepcionar les urbanitzacions. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que va veure una factura per import de 4.222 euros de 
viatge d'arena per a les pistes de volei de Sant Joan. Vaig demanar les factures d'arena 
dels darrers cinc anys, no m'han arribat. Vaig poder arribar al decret de batlia de l'any 
passat i va costar uns 1.200 euros. 
 
El Sr. Interventor diu que l'import de les factures d'arena d'enguany és de 4.222, i hem 
tornat 3.407, i el total és de 1.815 euros; l'any passat: 2.219,75 euros, i el 2014: 1.270,05 
euros. Encara no té la informació dels cinc anys. 
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El Sr. José Juan Aguiló diu que enguany varen dur arena per a fer futbol plaça. Hi va 
haver un malentès. Ha estat el mateix pressupost enguany i l'any passat.    
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que troba escandalós: un any 1.200, altre any 2.200 , i altre 
4.200 euros, i també trob curiós que el retorn es faci desprès que jo faci el requeriment. 
 
El Sr. batle demana a l'interventor que cerqui la data de l'abono. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que hi ha moltes denúncies de renou a diferents locals. No 
sé si heu enviat al defensor del poble la documentació del bar Es Pla. També hi ha 
denúncies de renou al Bar Curry Würst, a la Sala Fònica i al restaurant Bike Point. 
Quines mesures pensau emprendre amb el bar Willys i amb el bar Es Pla? Ho heu enviat 
al defensor del poble? L'informe del TAG diu que el bar Es Pla no té llicència de bar 
musical, i proposa que se li llevi l'equip de so o bé se li precinti. 
 
El Sr. batle diu que ha firmat l'enviament de documentació del bar Es Pla, i les obertures 
dels expedients. Hi ha un registre de sortida i es pot comprovar si els documents han 
sortit. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana què es farà ara a Muro. 
 
El Sr. batle diu que el batle no decideix si obre o tanca expedients. Pel que fa al bar Es 
Pla, fins ara els tècnics havien opinat que s'havien de fer unes actuacions, el tècnic 
darrer en va proposar unes altres i pot ser que el tècnic que comenci en proposi unes 
diferents. He firmat les actuacions que va proposar el tècnic que vàrem tenir fins 
divendres passat. El batle ha de firmar el que li suggereixen els serveis tècnics de 
l'Ajuntament. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que pel que fa a l'escola vella, molt bé el que s'ha fet a 
l'entrada de darrera, tal vegada s'hauria de consolidar. S'hauria de mirar el tema de 
rompuda de vidres, i el cablejat de corrent. Es necessiten uns banys decents. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que el tema dels banys està pressupostat per a l'any que ve. 
La gent és poc mirada. S'ha de tenir un poc de cura, de responsabilitat, per part de la 
gent que utilitza l'espai. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que s'hauria de parlar amb les entitats que hi són allà. L'any 
que ve ho podré retreure si no es fan els banys. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell demana per la justificació de les subvencions, com així els 
5.900 euros de l'Institut? Què passa? Ho han justificat? 
 
El Sr. batle diu que el que no es justifica no es cobra. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que agraeixen que s'inclogui l'informe de quan i com 
l'Ajuntament ha anat a arreglar coses, a l'acta del Ple de juny. Enguany heu anat dos pics 
a reunions a la Conselleria d'Educació. Vares dir que passaries l'acta de la reunió amb el 
conseller. 
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La Sra. Margalida M. Forteza diu que va dir si la rebíem per part de la Conselleria. Que 
consti que no hi ha acta d'aquesta reunió. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que la Sra. Margalida M. Forteza demana suport a l'escola 
per a fer pressió mediàtica, quan ha estat anys sense saber res de la Conselleria. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que va dir que passaria l'acta si l'enviaven de la 
Conselleria. En segon lloc, has deixat entreveure que jo havia enviat a premsa la darrera 
notícia que ha sortit. Fa referència a un registre d'entrada. Jo no he filtrat la notícia. A 
continuació llegeix el document: «Margalida Amer Mulet… Expòs: Després de la 
informació donada al claustre sobre la possibilitat de sortir damunt premsa diferents 
membres de la Comunitat Educativa, amb la intenció de fer pressió a Conselleria per tal 
de rebre respostes i actuacions sobre els desperfectes del nostre centre. El claustre, 
celebrat dia 7 de setembre de 2016, va decidir que abans de fer aquest pas els membres 
de l'Equip Directiu, APIMA i Ajuntament es presentin a Conselleria per parlar d'aquesta 
situació, malgrat no tenguem cita prèvia.» Jo vaig contestar amb un correu dient que 
podíem fer la visita quan vosaltres volgueu. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana qui va fer la demanda de sortir en premsa. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que va ser el Consell Escolar de 14 de juliol. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu: durant aquests vuit anys no heu demanat res. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que consti que ella  no ha motivat cap acte. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha actes tergiversades, i que sí que et varen demanar la 
dimissió, demanaven al batle que per favor canviassiu l'interlocutor perquè no hi 
anaves. 
 
La Sra. Margalida M. Forteza diu que va demanar al Consell Escolar si s'havia demanat 
la seva dimissió. Varen dir que no. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que hi ha una acta, d'una reunió que no vares assistir, que 
sol·licita reunió amb el batle per a canviar s'interlocutor. 
 
El Sr. batle demana al Sr. Miquel A. Tortell si la vol llegir. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no la vol llegir. Que la llegeixi la regidora. 
 
El Sr. Miquel A. Tortell diu que qualsevol que sàpiga llegir veu que se te fa una crítica 
dura, nosaltres et demanam la dimissió. 
 
El Sr. batle diu: l'acta demana la dimissió? Pots llegir l'acta? 
 
En aquests moments de la sessió parlen alhora el batle i varis regidors. El Sr. batle 
demana que es respectin els torns de paraula, dient que en altre cas donarà per acabada 
la sessió. Es fa impossible recollir les manifestacions.  
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Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
23,45 hores del dia 27 d'octubre de 2016, de la qual estenc, com a secretari interí, 
aquesta acta. 
 


