
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2019/16
Data: 31 d'octubre de 2019

A les 19:05 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió ordinària.

Assisteixen:

SERRA SASTRE ANTONIO, BATLE
PORQUER TUGORES MIGUEL, 1R. TINENT DE BATLE
BALLESTER BAUZA MARGARITA, 2NA. TINENTA DE BATLE
FORTEZA BENNASAR MARGARITA MARIA,  3RA. TINENTA DE BATLE
PERELLO TRIAS JUANA MARIA, 4TA. TINENTA DE BATLE
SERRA SABATER MARIANO JUAN, REGIDOR 
CANTARELLAS TUGORES ANDRES PEDRO, REGIDOR   
GELABERT BOYERAS RAFAEL,  REGIDOR 
MORANTA RIERA BARTOLOME, REGIDOR 
PORTELLS SASTRE MARGARITA, REGIDORA
SIQUIER SASTRE MARTI, REGIDOR 
TORTELL FRONTERA MIQUEL ANGEL,  REGIDOR 
RIERA GELABERT MARIA DEL MAR, REGIDORA 

S'excusen d'assistir:

  -  

Són  assistits  pel  Secretari  de  la  Corporació,  Sr.  Francisco  Sabater  Mulet,  i  per  l’interventor
municipal, Sr. José Gómez de la Curz.

S’inicia la sessió a les 19:05 hores.

1.1. Comptes i Hisenda
1.1.1. Aprovació expedient extrajudicial de crèdit 5/2019

El  Sr.  Rafael  Gelabert,  portaveu  del  grup  municipal  UIM,  diu  que  no  votarem  a  favor,  ens
abstendrem. 

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana per la factura de la Plaça de
Toros.

L’interventor diu que aquesta factura ve pel contracte de compra que es va fer. El contracte amb la
FELIB encara no està en marxa.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que  votarem en contra
perquè així ho indica l’interventor.

Fets:

A la  intervenció  municipal  s’ha  tingut  constància  d’una  sèrie  de  despeses  duites  a  terme amb
incorrecció del procediment a seguir. Incorreccions observades:

Insuficiència de crèdit.
Omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials.
Despeses realitzades en altres exercicis.

Fonaments jurídics:

- Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'article 25.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril
i la base 6a de les d'execució del Pressupost per a l'exercici de 2019, determinen que no podran
adquirir-se compromisos de despesa per quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats en
els estats de despeses, essent nuls de ple dret els acords, resolucions i actes administratius que
infringeixin l’expressada norma.
- RDL 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei -
Reguladora de les Hisendes Locals, Art. 176 que diu que amb càrrec als crèdits de l'estat de
despeses de cada pressupost, només es poden contraure obligacions derivades d'adquisicions,
obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l'any natural del
mateix exercici pressupostari.
- Article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.

Malgrat admetre la incorrecció del procediment seguit per a la realització de la despesa, per evitar
l'enriquiment injust que suposaria el no reconeixement de la corresponent obligació.

El Ple de l’Ajuntament, am set vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP; quatre vots en
contra dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS-APIB; i dues abstencions del grup municipal UIM,
d'acord  amb  allò  que  disposa  l'article  60.2,  del  Reial  Decret  500/1990,  acorda  reconèixer
extrajudicialment els deutes que figuren relacionats per un total de 27.220,51 €.

1.1.2.  Modificació Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Recollida de Residus Sòlids
Urbans i el seu tractament, transferència i transport   

El batle diu que hi haurà una baixada del 17%. Estem molt contents perquè feia temps que no es
feia i perquè es demostra la feina que s’ha anat fent conjuntament amb els generadors singulars,
amb l’empresa de recollida i amb els particulars.
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El Sr. Rafael Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que l’any passat, els comerciants,
empreses de restauració i supermercats varen tenir una forta pujada. Ara compensam una pujada
excessiva que va arribar al 28%. Ens estranya que hi hagi una quota fixa diferenciada entre un
habitatge disseminat o un habitatge familiar i un habitatge de la tercera edat. Entenem que la quota
fixa hauria de ser equitativa.

El batle diu que a la Comissió de Medi Ambient hi  havia el  tècnic i  no li  varem demanar.  Te
contestaré al pròxim ple.

El Sr. Rafael Gelabert diu que no entenem com amb els habitatges vacacionals feis una separació
escrita, però la quota és la mateixa. Es dóna el mateix servei que als altres allotjament o hotels? 

El batle diu que no. El tècnic va dir que un lloguer vacacional genera els mateixos fems que una
plaça hotelera.

El Sr. Rafael Gelabert diu que era abusiu l’any passat. Si s’hagués ajustat l’any passat enguany no
faria falta.

El Sr. Miquel Porquer diu que això és un tema purament tècnic. L’any que ve veurem l’esforç que
s’ha fet durant tot aquest temps.

El  Sr.  Rafael  Gelabert  diu  que  benvinguda  sigui  la  baixada.  Aprofitau  aquesta  conjuntura  per
incentivar que la gent segueixi reciclant.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que tenim un parell de qüestions a
resoldre. En ha costat res aquest estudi que s’ha fet?

El batle diu que supòs que sí.

El Sr. Martí Siquier diu que la de l’any passat era més complexa. La d’enguany és un «copiar y
pegar» de la de l’any passat.

El Sr. Miguel Porquer diu que és un estudi de costs molt simple.

L’interventor diu que aquest estudi de costs està basat en un full d’excel que està a l’expedient i no
s’ha pogut enviar.

El Sr. Martí Siquier diu que entenem que s’ha de baixar la taxa. Amb l’aprovació dels pressupostos
per enguany ens varen dir que ens havíem desviat per excés, respecte la taxa de TIRME. També
resulta curiós que digui: «Qui contamina paga» i que es davalli automàticament un 17% a tothom.
Es que tothom contamina lo mateix? Nosaltres som favorables de què es basi amb el nivell de vida.
Creim que es podrà fer una taxa més acurada segons cada activitat. Trobam a faltar el principi de
capacitat econòmica. S’ha d’intentar posar sancions a la gent que no ho fa bé.

El batle diu que el tècnic va dir que bonificar no es podia fer.
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L’interventor diu que es pot aprovar una taxa diferenciada, les bonificacions són legals sempre que
siguin establertes per la llei. No es pot posar una bonificació a una taxa que no vingui regulada per
una llei.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que per una banda estem
contents de què s’hagi posat en marxa la recollida orgànica. Al poble hi ha «punts negres» i zones
on la gent no separa els fems. Volem agrair que una empresa faci una mica de promoció i una mica
de publicitat. Ens agradaria que al lloguer vacacional se’ls enviï una carta explicant com funciona el
reciclatge  a  Muro.  I  ens  desagrada  que  a  la  gent  se’ls  facin  promeses  que  s’incompleixen.
L’ajuntament ho ha fet. Fa tres anys ens varen dir que es revisaria la taxa al lloguer vacacional i no
ho heu fet. S’hauria de revisar perquè, en primer lloc, una plaça d’hotel computa a partir dels 12
anys i una plaça de lloguer vacacional computa a partir dels 3 anys. Els hotels també tenen més
facilitats de reciclatge. Muro té una població flotant anual de 18.000 persones. El  gruix principal
dels  fems  es  genera  a  Platja  de  Muro,  als  hotels,  als  restaurants  i  als  habitatges  de  lloguer
vacacional. El tema dels fems a Platja de Muro fa bastanta de pena, necessita millorar moltíssim.
Els  contenidors  i  les  papereres  sempre  vessen.  M’agradaria  veure  com es  manifesta  la  vostra
intenció de fer-ho. Criticam la gestió d’aquesta qüestió.

El Sr. Miquel Porquer diu que tenim una sèrie de «punts negres» que distorsionen la quantitat de
basura que es genera a alguns espais. La quantificació és difícil perquè la vivenda vacacional va
amb  Capellans.  Quan  tenguem  controlats  aquests  punts  negres  sabrem  exactament  quant  es
produeix tant a Capellans, com a la vivenda vacacional, i veurem si podem fer una aplicació directa
damunt les taxes.

El batle diu que s’estan millorant aquests «punts negres» amb tota classe de contenidors. Abans
només hi havia el de rebuig. Ara la gent de cada vegada està més conscienciada i fan les coses
millor. El parc verd de Muro està en marxa, però no ens han donat permís per al de Platja de Muro.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no està d’acord amb les explicacions donades. També hi ha
lloguer vacacional que no és disseminat. Amb les dades que tenim podríem fer una estimació i no
ho hem fet. Vós excusau amb un tècnic.

Realitzada  la  tramitació establerta,  i  en compliment  del  que disposa el  Reial  Decret  Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comptes i Hisenda de dia 28 d’octubre de
2019 relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de residus sòlids
urbans i el seu tractament, transferència i transport.

El  Ple  de  l’Ajuntament,  amb  set  vots  a  favor  dels  grups  municipals  CDM,  EL PI,  PP,  i  sis
abstencions dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE, MÉS-APIB, acorda:
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PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
recollida de residus sòlids urbans i el seu tractament, transferència i transport.

SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el
taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), per termini
de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions
que estimin oportunes.

TERCER. Considerar,  en  el  supòsit  que  no  es  presentessin  reclamacions  a  l’expedient,  en  el
termini  indicat  anteriorment,  que  l’acord  és  definitiu,  en  base  a  l’article  17.3  del  Reial  decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

<< ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS I EL SEU TRACTAMENT, TRANSFERÈNCIA I TRANSPORT

Article 1: Concepte

En us de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l’article 106 de la
llei  7/1985,  de 2  d’abril,  reguladora  de les  bases  de  règim local;  de conformitat  amb allò  que
preveuen els articles 20 i 57 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, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 i 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis de recollida de residus municipals i la
seva transferència, transport i tractament, que es regirà per la present ordenança fiscal.

Article 2: Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i
tractament de residus municipals la prestació dels serveis següents:

a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de les
activitats domèstiques.

b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense edificar.

c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a conseqüència
d’activitats  econòmiques,  dels residus  industrials  assimilables  a  domèstics  a les  indústries,  i  en
locals sense activitat comercial o per a usos privats, tals com aparcament, traster o magatzem.

2.  Es  consideren també residus  domèstics:  els  que es  generen en les  llars  d’aparells  elèctrics  i
electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes procedents d’obres menors
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de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de neteja de vies publiques; zones
verds; àries recreatives i platges; animals domèstics morts i vehicles abandonats.

3.  S'exclouen  d'aquest  concepte  els  residus  de  tipus  industrial,  enderrocs  d'obres,  els  detritus
humans, els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament
requereixin  l'adopció  de  mesures  especials  higièniques,  profilàctiques  o  de  seguretat,  que  son
responsabilitat dels productors i generadors de dits residus, i deuran de ser recollits obligatòriament
per gestors de residus degudament autoritzats .

4. No està subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels següents
serveis:

a) Recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d'indústries, hospitals i
laboratoris.

b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.

c) Recollida d'enderrocs d'obres.

5. No estaran subjectes a l’obligació de contribuir aquells habitatges que no tinguin les condicions
mínimes d’habitabilitat. Les sol·licituds de no subjecció  s’hauran d’efectuar entre l’1 de gener i el
31 de març davant l’oficina de recaptació municipal de l’exercici per al qual se sol·licita i haurà
d’acreditar la condició de inhabitabilitat mitjançant l’aportació d’informe de tècnic competent en la
matèria. La no subjecció a la taxa sols s’aplicarà a partir de l’exercici de la sol·licitud.

Article 3: Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i locals ubicats als
llocs, places, carrers, vies públiques i altres terrenys de domini públic o privat, en què el servei es
realitzi, ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'habitant, de llogater, de concessionari o, fins i
tot, de precari.

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o
locals,  el  qual  podrà repercutir,  si  és el  cas,  les quotes satisfetes  sobre els usuaris, que són els
beneficiaris del servei.

Article 4: Responsables

1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i
jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.
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2.  Són  responsables  subsidiaris  els  administradors  de  les  societats  i  els  síndics,  interventors  o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5: Exempcions

Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que hagin estat declarats pobres per precepte
legal, que estiguin inscrits al Padró de Beneficència com a pobres de solemnitat o que obtinguin
ingressos anuals inferiors als que corresponguin al salari mínim interprofessional.

Article 6: Quota tributària

1. La quota tributària quedarà determinada per l’aplicació de les següents tarifes:

CONCEPTE

Epígraf 1A. Habitatges

S’entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar.

Per cada habitatge:

Quota fixa: 34,00 €

Quota Variable: 101,30 €

Quota total: 135,30 €

Epígraf 1B. Habitatges disseminats

Habitatges ubicats fora dels nuclis urbans.

Quota fixa: 34,00 €

Quota Variable: 72,20 €

Quota total: 106,20 €

Epígraf 1C. Habitatges dedicats parcialment a lloguer vocacional (màxim 60 dies/any)

Habitatges autoritzats per conselleria de Turisme a fer durant un màxim de 60 dies/any lloguer
vocacional

Quota fixa: 34,00 €
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Quota variable 101,30 € ( 72,20 € si es sòl rústic)+32,40€ x plaça autoritzada.

Epígraf 2. Habitatges Tercera Edat

Habitatges unifamiliars habitats exclusivament per persones majors de 65 anys o

quan els menors que convisquin amb elles tenguin minusvàlues físiques o

psíquiques.

Quota fixa: 30,00 €

Quota Variable: 5,00 €

Quota total: 35,00 €

Epígraf 3A. Allotjaments

Hotels, motels, hotels-apartaments, hostals, pensions, cases d’hostes, càmpings i

hospitals. Per plaça:

Quota fixa: 12,00 €

Quota Variable: 39,90 €

Quota total: 51,90€

Epígraf 3B. Habitatges vacacionals.

Habitatges destinats a allotjament turístic. Per plaça:

Quota fixa: 12,00 €

Quota Variable: 39,90 €

Quota total: 51,90€

Epígraf  4.  Establiments  d’alimentació  (Supermercats,  Ultramarins,  comestibles,  peixateries,
carnisseries i similars; magatzems de fruites, verdures i hortalisses)

4A. Establiments fins a 300 m2 de superfície de venda.

Quota fixa: 150,00 €
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Quota Variable: 625 €

Quota total: 775,00 €

4B. Establiments per sobre de 300 m2 de superfície de venda.

Quota fixa: 775,00 €

Quota variable: 7,50 € per cada m2 per sobre de 300 m2.

Epígraf 5. Establiments de restauració

5A. Restaurants (establiments que disposen de cuina i servei de menjador, amb la

finalitat d’oferir al públic, mitjançant preu, menjars i begudes per consumir-les en

el mateix local), fins a 200 m2 de superfície de venda.

Quota fixa: 430,00 €

Quota Variable: 893,90 €

Quota total: 1.323,90 €.

5B. . Restaurants (establiments que disposen de cuina i servei de menjador, amb la finalitat d’oferir
al públic, mitjançant preu, menjars i begudes per consumir-les en

el mateix local), per sobre de 200 m2 de superfície de venda.

Quota fixa: 1.323,90 €

Quota Variable: 9,62 € per cada m2 per sobre de 200 m2.

5C.Bars  i  Cafeteries  (establiments  que,  podent  oferir  tots  els  serveis  de  bar,  ofereix al  públic,
mitjançant preu, a qualsevol hora durant tot el temps que romangui obert al públic i per consumir-
los en el mateix local, plats simples o combinats elaborats

directament a la planxa o fregidora) i bars (establiments que disposen de taulell o servei de taules
per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes, que es poden acompanyar o no de tapes i
entrepans, freds o calents, per consumir-los en el mateix local) fins a 115 m2 de superfície de venda.

Quota fixa: 136,00 €

Quota Variable: 649,90 €
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Quota total: 785,90 €

5D.  Bars i  Cafeteries (establiments que,  podent oferir  tots els serveis de bar,  ofereix al  públic,
mitjançant preu, a qualsevol hora durant tot el temps que romangui obert al públic i per consumir-
los en el mateix local, plats simples o combinats elaborats directament a la planxa o fregidora) i bars
(establiments que disposen de taulell o servei de taules per proporcionar al públic, mitjançant preu,
begudes, que es poden acompanyar o no de tapes i entrepans, freds o calents, per consumir-los en el
mateix local) per sobre de 115 m2 de superfície de venda.

Quota fixa: 785,90 €

Quota Variable: 6,60 € per cada m2. per sobre de 115 m2.

Epígraf 6. Altres locals industrials o mercantils

6A. Activitats amb locals fins a 300 m2 de superfície computable a l’activitat.

Quota fixa: 68 €

Quota Variable: 254,00 €

Quota total: 322,00 €

6B. Activitats amb locals de més de 300 m2 i fins a 750 m2 de superfície computable a l’activitat.

Quota fixa: 322,00 €

Quota Variable: 1,55 € per cada m2 per sobre de 300 m2.

6B-1. Activitats amb locals de més de 750 m2 de superfície computable a l’activitat.

Quota fixa: 1.019,50 €

Quota Variable: 0,50 € per cada m2 per sobre de 750 m2.

6C. Locals sense activitat.

Quota fixa: 68,00 €

Article 7: Bonificacions

S’aplicaran les següents bonificacions fiscals:
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a)  Una bonificació del  50% a la taxa per  a  la  recollida i  el  tractament  dels residus  urbans als
habitatges establerts a l’epígraf 1 i 1B als subjectes passius que ostentin la condició de titulars de
família nombrosa i acreditin que l’inmoble és el seu domicili habitual.

Les sol·licituds per a l’obtenció de la bonificació fiscal de la taxa satisfeta per a la recollida i el
tractament de residus urbans establerta a l’epígraf a), qui l’haurà d’efectuar entre l’1 de gener i el 31
de març davant l’Agència Tributària de l’exercici  per al  qual se sol·licita i  haurà d’acreditar el
compliment de les condicions per al seu gaudi, mitjançant:

- Escrit de sol·licitud, identificat l’immoble mitjançant fotocòpia de l’últim rebut de la taxa per la
prestació de serveis de recollida de residus sòlids urbans i el seu tractament, transferència i transport

- Certificat de família nombrosa vigent l’any de la sol·licitud.

-  Qualsevol  altre  document  que  pugui  ser-li  requerit  per  l’Administració  municipal  a  fi  de
comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.

La  bonificació  per  família  nombrosa  sols  s’aplicarà  a  partir  de  l’exercici  de  la  sol.licitud,
independentment de l’any de l’obtenció de la corresponent qualificació de família nombrosa, i fins
la data de validesa d’aquest títol.

Article 8: Meritació

1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la prestació del
servei. Aquesta s'entén iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria del servei, quan estigui
establert i en funcionament el servei municipal de recollida de fems domiciliari en els carrers o llocs
on figurin les habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.

2. Establert i en funcionament el servei, la meritació es produirà el dia 1 de gener de cada any, i les
tarifes seran anuals i irreductibles, excepte en els supòsits d’inici o cessament del servei.

En aquest cas, el període impositiu s’ajustarà a aqueixa circumstància amb el consegüent prorrateig
de la quota, per mesos naturals.

Article 9: Declaració i ingrés

1. Dins dels trenta dies hàbils següents a la data en què es meriti per primera vegada la taxa, els
subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula, presentant a l'efecte, la corresponent
declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota que correspongui.
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2. Quan es conegui, ja sigui d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les
dades  figurades  a  la  matrícula,  s'hi  duran a terme les  modificacions corresponents,  que tindran
efecte a partir de la data en la qual s’hagi efectuat la declaració.

3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, mitjançant rebut derivat de la matrícula.

Article 10: Infraccions i sancions

En tot allò que fa referència a la qualificació d'infraccions tributàries i també de les sancions que hi
corresponguin  en  cada  cas,  s'actuarà de conformitat  amb els  articles  183 i  següents  de la  Llei
General Tributària.

Disposició final

La present modificació de l’ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2020,
romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.

Aprovació

La  present  ordenança,  que  consta  de  deu  articles  i  una  disposició  final,  va  ser  aprovada  per
l’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 1998 i modificada en
sessions de 28 d’octubre de 1999, 28 d’octubre de 2000, 27 de setembre de 2001, 10 d'octubre de
2003, 28 d’octubre de 2004, 29 de setembre de 2005, 26 d’octubre de 2006, 25 de gener de 2007, 25
d’octubre de 2007 i 30 d’octubre de 2008, 29 d’octubre de 2009 i 25 d’octubre de 2010, 30 de
setembre de 2011, 24 de setembre de 2012, 27 d’octubre de 2014, 22 de desembre de 2015 i 13 de
desembre de 2018.

1.2. Medi Ambient i Agricultura
1.2.1. Nomenament del substitut del representant de l'Ajuntament a la Junta Rectora del PN
Albufera

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que no podem votar a
favor. Un polític té capacitat executiva i un treballador no. Un treballador no pot prendre decisions.
El normal és que el substitut sigui un càrrec polític. Com que és una funció política, executiva, hem
de nomenar un substitut polític.

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 de juny de 2019 relatiu al nomenament del Sr.
Antoni Serra Sastre, regidor de l’Ajuntament, com a representant de l’Ajuntament dintre de la Junta
Rectora del Parc Natural de s’Albufera.

Atesa la necessitat de nomenar un substitut o suplent per als casos d’impossibilitat d’assistència a
les sessions de la Junta Rectora del representant titular.
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El Ple de l’Ajuntament, amb nou vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP, UIM, i quatre
abstencions dels grups municipals PSIB-PSOE, MÉS-APIB, acorda:

PRIMER.- Nomenar el Sr. Jaume Ramon Nadal, funcionari eventual de l’Ajuntament i Tècnic de
Medi Ambient, com a substitut o suplent del representant dintre de la Junta Rectora del Parc Natural
de s’Albufera.

SEGON.- Comunicar  el  present  acord al  Director  general  d’Espais  Naturals  i  Biodiversitat  del
Govern de les Illes Balears, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

2. Precs i preguntes

El Sr. Rafael Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana si tenim informació respecte a
quins projectes que afectin Muro s’executaran amb l’ecotaxa.

El batle diu que cap.

El Sr. Rafael Gelabert diu que hi ha funcionaris, que varen col·laborar en l’organització, que ens
varen comentar que no han cobrat les dietes de la Fira de Sant Francesc. És així?

L’interventor diu que no s’han pagat perquè no hi ha crèdit.

El Sr. Rafael Gelabert demana quants funcionaris ens han fuit.

El batle diu que Francisca Cànaves, «Tonyita», i n’hem passat una al jutjat que hi estarà de dimarts
a divendres.

El Sr. Rafael Gelabert demana si feis comptes reforçar el Departament d’Urbanisme.

El batle diu que ja varem dir que sí. Ho varem dur a comissió i està pendent l’aprovació de les bases
d’un arquitecte.

El Sr. Rafael Gelabert diu que hi ha un retràs d’un any bo a la hora d’atorgar les llicències. Aquests
clots que hi ha al Carrer Gènova quan es taparan?

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas, regidor del grup municipal EL PI, diu que s’ha donat una pròrroga
d’un mes més per acabar l’obra. Es preveu que acabin aquesta setmana o l’altra.

El Sr. Rafael Gelabert demana quan es farà la primera Comissió de Participació Ciutadana.

La Sra. Margarita Ballester, portaveu del grup municipal PP, diu que d’aquí a poc.

El Sr. Rafael Gelabert diu que, sobre la ruta cicloturística, les «ecovíes», s’ha de revisar el trajecte,
hi ha senyalitzacions que estan dins parcel·les. Senyalitzacions que s’han tomat. No hem de deixar
perdre la inversió que es va fer.
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El Sr. Rafael Gelabert demana sobre el Catàleg de Camins de Muro.

El batle diu que hem de demanar hora pel tema de la ruta de senderisme i pel Catàleg de Camins de
Muro.

El  Sr.  Rafael  Gelabert  diu  que  al  maig  es  va  aprovar  una  Ordenança  de  Via  Pública.  Hi  ha
al·legacions presentades?

La  Sra.  Margarita  Ballester  diu  que  l’Associació  Hotelera  i  els  comerciants  han  presentat
al·legacions. Ens hem reunit amb els comerciants i els hem proposat fer l’Ordenança de Via Pública
en conjunt, amb gent de l’oposició, tècnics i  comerciants.

El  secretari  diu  que  aquesta  ordenança  no  està  aprovada  inicialment  pel  ple.  Es  va  sotmetre
informació pública prèvia a l’aprovació inicial per veure l’opinió de la gent i rebre al·legacions.

El Sr. Rafael Gelabert demana, pel que fa a l’àrea de turisme, cada quan es reuneix la Mesa de
Qualitat de l’Ajuntament de Muro i qui ha nomenat aquest òrgan.

El Sr. Miquel Porquer diu que es creat per la Conselleria i està format per tècnics de la Conselleria i
membres de l’associació hotelera, policia, etc. de Muro.

El Sr. Rafael Gelabert diu que crida l’atenció que no hi ha gent de l’Associació Hotelera entre els
assistents.  Qui  està  convocat  a  aquesta  Mesa?  Qui  ha  fet  el  nomenament?  Hem  de  fer  cap
nomenament noltros?

La Sra. Margarita Ballester diu que no hem fet cap reunió de la Mesa de Qualitat.

El Sr. Rafael Gelabert diu que no entenc que no siguem noltros qui organitzam aquesta mesa. Sobre
la Fira de Tardor, no hem vist el programa a la pàgina web. Els regidors de la oposició seguim sense
sortir a la pàgina web.

El Sr. Bartomeu Moranta, regidor del grup municipal UIM, diu que hi ha hagut queixes als parcs
infantils per bregues i «botellón» i la policia no ha actuat.

El batle diu que ens informarem i ho mirarem.

El Sr. Rafael Gelabert diu que els parcs estan oberts les 24 hores i la gent hi fa destrosses.

El Sr. Bartolomeu Moranta diu que a una casa hi va entrar una serp i la policia va dir que no era
feina seva.

La  Sra.  Margarita  Portells,  portaveu  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  demana  si  s’hauria  de
fomentar el tema dels geganters.
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El Sr. Miguel Porquer diu que el problema és que no tenim gent per treure. És un sobre-esforç que,
per diferents motius, molta gent que abans el feia ara no el pot fer.

La Sra.  Margarita Portells  demana si es pot  fer una campanya de foment amb les associacions
culturals perquè la gent s’engresqui en aquesta activitat.

El Sr. Miguel Porquer diu que ho podem fer.

La Sra. Margarita Portells demana com està pensada l’Acte de Santa Cecília d’enguany.

El Sr. Miguel Porquer diu que en principi es farà dia 23 de novembre al  convent. Reduirem el
format perquè no sigui tan llarg, es faran les activitats encadenades. Segons el programa comença
amb sa revetla, després una sonada amb els xeremiers i la banda de música. Després s’orquestra de
corda, la coral i l’escola de música. La col·laboració és màxima per totes ses associacions. 

La Sra. Margarita Portells demana si està previst fer una nova inversió en lluminàries.

El Sr. Miquel Porquer diu que en principi no.

La Sra. Margarita Portells demana si tenim previst fer cap inversió a l’Escola Graduada. Ja tenim
pensat en què invertirem les ajudes de Cooperació Local? Farem igual el procediment per contractar
els guardes de seguretat de Capellans?

El batle diu que tenim previst fer un concurs per l’any que ve.

La  Sra.  Margarita  Portells  demana,  sobre  una  persona  que  va  caure  fa  prop  d’un  any  a
l’Ajuntament, si l’assegurança de l’Ajuntament encara no li ha dit res.

El secretari diu que si encara està de baixa, fins que no estigui curada no es resol l’expedient. S’ha
de mirar cas per cas.

El  Sr.  Martí  Siquier,  regidor  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  demana  com teniu  el  tema dels
pressuposts. Es presentaran en temps i forma adequada?

El batle diu que ho intentarem.

El Sr. Martí Siquier diu que, respecte al tema de les ordenances, trobam a faltar activitat en el tema
ambiental. Des de principi d’any hem demanat el Pla d’Usos dels edificis públics.

El Sr. Miquel Porquer diu que tenim un esborrany. Hem trobat entrebancs perquè el Pla d’Usos es
pot fer sempre i quan els edificis municipals estiguin amb llicència d’activitat. L’únic que tenim en
condicions és la Plaça de Toros. S’ha de demanar llicència d’activitats per tots els altres edificis.
Podem fer un Pla d’Usos parcial mentre afegim els edificis que ens falten.
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El  Sr.  Martí  Siquier  diu  que  hem demanat  durant  la  legislatura  si  es  pot  posar  una  solució  al
problema del Carrer Santa Anna, a la intersecció amb el Carrer Gómez Ulla. És perillós. Fa anys
que ens queixam de la deixadesa al Parc Infantil. Com és que el piló de la Plaça Sant Martí està
gairebé sempre abaix?

El batle diu que dues persones hi han pegat amb un cotxe i s’ha d’arreglar.

El Sr. Martí Siquier demana si al pas de vianants del carrer abaix de l’institut se li posarà solució. 

El  Sr.  Andreu  Pedro  Cantarellas  diu  que  ho  ha  consultat  amb  n’Úrsula  i  això  és  un  tema  de
carreteres. Ho demanarem.

El Sr. Martí Siquier demana què ha passat amb la banda de música i el problema amb l’Agència
Tributària.

El Sr. Miquel Porquer diu que en aquests moments la situació, respecte als anys 2016 i 2017, està
solventada. Se li ha demanat l’I.V.A. compensatori d’aquests any i segurament se li demanarà del
2018 i 2019. Hisenda va emetre una ordre d’acord amb la seva interpretació del conveni entre la
banda de música i l’Ajuntament. En el moment en què el director de la banda de música la va donar
d’alta a la Seguretat  Social  va intervenir Hisenda. Ens preocupa que aquest problema es pugui
estendre  a  totes  les  altres  associacions  de  Muro.  Hisenda  considera  que  és  una col·laboració
empresarial  i  per  tant  ha  de  facturar  a  l’Ajuntament.  És  un  problema  d’interpretació.  Hisenda
considera que la banda de música hauria d’haver afegit l’IVA a les factures.

L’interventor diu que Hisenda interpreta que hi ha una contraprestació, i si és una subvenció no hi
pot haver una contraprestació directa. Si es manté aquesta interpretació s’hauria de fer un contracte
artístic i pagar factures amb IVA.

El Sr. Martí Siquier diu que volem saber quants de minuts de publicitat ha fet Canal 4 pel que fa als
esdeveniments pels quals s’han contractat.

El Sr. Miquel Porquer diu que tenim totes les factures. Demanarem quants minuts es van emetre.

El Sr. Martí Siquier demana si ens podeu explicar el projecte del Parc Verd a Platja de Muro. Hi ha
deficiències difícils de solventar.

El batle diu que ens han denegat l’ajuda d’aquest projecte. Aquest projecte el fa LUMSA. Allò que
estava previst pel Parc Verd de Platja de Muro s’invertirà en el Parc Verd de Muro.

El Sr. Martí Siquier demana per la previsió de tancar el parc verd d’emergències.

El batle diu que està previst per dia 4, dilluns que ve. Hi posarem una persona que avisarà de com
s’ha de fer ara.
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El Sr. Martí Siquer demana que passa enguany amb l’Aula d’Adults, hi ha cursos col·lapsats, com
el  de  postura  o  el  ioga,  on  hi  ha  35  persones  matriculades.  També  hi  ha  queixes  per  falta
d’il·luminació. La gent ens diu que quan ho organitzava l’Ajuntament i no es feia per contracte això
no passava. No pot ser que les instal·lacions no ajudin molt i  que les tenguem col·lapsades de
persones. Hi ha cap solució?

El Sr. Mariano Juan Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que li vaig oferir a la professora de
postura una altra aula i em va dir que tenen espai suficient. Ho consultaré també amb la classe de
ioga. M’han dit que el llum que estava espatllat ja està arreglat.

El Sr. Martí Siquier diu que a mi m’han dit que la professora de ioga està preocupadíssima per la
falta d’espai.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que tenim els mateixos professors i els mateixos espais que abans.
La gent no es matricula sempre al mateix curs cada any. També els professors poden decidir quin és
el límit de gent que es pot apuntar a cada curs i no ens han dit res.

El Sr. Mariano Juan Serra diu que la professora de ioga només ens va demanar de canviar l’espai i li
vam oferir diferents espais. Ella va triar fer-ho al centre del poble, amb les 35 persones.

La Sra. Maria del Mar Riera, regidora del grup municipal MÉS-APIB demana per la convocatòria
del Patronat de Serveis Socials. Així mateix demana, pel Centre de Dia, quan estarà acabada l’obra.

El batle diu que hem parlat amb en Santiago i si tot va bé serà per Sant Antoni.

La Sra. Maria del Mar Riera demana per les obres al principi del Carrer Major.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que només es fan les aceres noves.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB diu que les aceres es poden fer
15 o 20 cm. més estretes. Si es lleven les papereres hi pot passar una cadira de rodes o un cotxet per
nins. Segons la normativa no hi pot haver escalons al carrer. L’acera de davant el supermercat s’ha
d'eixamplar. Podríem fer una normativa sobre el cablejat de les façanes al casc antic per protegir als
nostres veïns? Segons el Consell de Mallorca a Muro no existeix aquesta normativa municipal. O no
existeix o no en tenen constància. Al polígon VII i XVI tenen molts problemes, la majoria derivats
de  la  ineptitud per  recepcionar  tots  els  polígons.  Les  conseqüències  són:  voreres  en  mal  estat,
il·luminació deficient, recollida de residus deficient i insuficients i, sobretot, després d’aquella obra
de 2015 de col·lectors de fecals, allà l’olor és insuportable. Hem de cercar una solució per tots
aquests temes. Hem de recepcionar. Com ho arreglam amb la Conselleria de Medi Ambient aquest
tema dels col·lectors i els olors? Demanarem cita amb el Conseller de Medi Ambient per plantejar-
l’hi aquesta situació? Si el Govern de l’Estat no ho pot assumir proposam enviar un barco de merda
a Madrid i desembarcar-ho davant es Ministeri de Medi Ambient perquè sàpiguen quina olor fa la
merda de la nostra depuradora que cada dia d’estiu aboca dins un parc natural, dins la mar i dins
pous. Aquesta merda mos la bevem noltros cada dia des de fa molts anys i es ministeri de Medi
Ambient passa olímpicament de noltros.



Ajuntament de Muro

La Sra. Margarita Ballester diu que, respecte als problemes als polígon VII i XVI, a la Comissió de
Turisme s’informarà de tots aquests punts.

El batle diu que varem anar a Palma per parlar del tema de la depuradora amb na Joana Maria
Garau i ens varem trobar amb una bona predisposició. S’està pendent de les eleccions.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que és un problema mediambiental de primer ordre que afecta tota
la badia. Tenim res previst pel mercat dels diumenges?

La Sra. Margarita Ballester diu que sí, informaré a la comissió informativa.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana com és que esquitau amb glifosat a l’escola d’allà dalt.

El batle diu que no tenim constància que s’esquiti amb glifosat. El jardiner diu que no ho feim.
Tenen ordres de no esquitar amb això.

El  Sr.  Miquel Àngel Tortell  diu que,  respecte a l’escola d’allà dalt,  que és un punt de trobada
d’associacions i entitats del poble, s’ha de deixar ben clar, a la gent que hi fa celebracions, que allò
és un espai compartit. No hi ha informació suficient, ni horaris, ni cap tipus de coordinació.

El Sr. Miquel Porquer diu que hi ha hagut un enfrontament entre una persona i els dimonis i s’ha
registrat a l’Ajuntament.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  diu  que,  a  part  d’aquests  enfrontaments  a  causa  de  la  manca
d’informació, hi ha un abús del consum energètic i de la manca de regulació. Respecte a la propera
festa, demanam que es promogui alguna activitat relacionada amb la festa mallorquina d’aquest dia,
més d’acord amb el «Lament de les ànimes» que amb el «Halloween». Sobre el problema amb la
banda de música creiem que no es pot extrapolar a la resta d’associacions del poble sobretot perquè
no n’hi ha cap que tengui personal contractat. Hi ha hagut negligència perquè fa dos anys que ho
sabem.  En  darrer  lloc,  comunicau  fatal,  ni  bé  ni  quan  toca,  sobretot  les  decisions  i  acords
municipals.

El batle diu que mirarem de fer-ho millor.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
21:40 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta que, llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el
Secretari, que ho certifica.

Muro, a la data de la signatura electrònica

El batle El secretari


