
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2019/17
Data: 28 de novembre de 2019

A les 20:50 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 Cruz.

S’inicia la sessió a les 20:50 hores.

1. Acta anterior.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió de 29/08/2019.

2.1. Administració i Personal
2.1.1. Proposta  del grup municipal d'El PI-Proposta per les Illes Balears per la fixació d'uns 
criteris objectius d'assignació dels fons de l'impost sobre estades turístiques i canvi del paper 
de la comissió d'impuls del turisme sostenible   

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, dóna compte de la següent proposta:
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<<El GRUP MUNICIPAL D’ EL PI-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS D'AQUEST
AJUNTAMENT d'acord amb el  que preveu el  Reglament d'organització,  funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, desitja elevar al Ple de l'Ajuntament la següent moció:

MOCIÓ PER LA FIXACIÓ D'UNS CRITERIS OBJECTIUS D'ASSIGNACIÓ DELS FONS
DE  L'IMPOST  SOBRE  ESTADES  TURÍSTIQUES  I  CANVI  DEL  PAPER  DE  LA
COMISSIÓ D'IMPULS DEL TURISME SOSTENIBLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els articles 19 i 20 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'Impost sobre Estades Turístiques a les Illes
Balears i  de mesures d'impuls del turisme sostenible estableixen el fons per afavorir el turisme
sostenible que es  nodreix de la recaptació total  de l’impost  sobre estades turístiques a  les Illes
Balears,  les  finalitats  a  què  es  poden  dedicar  aquests  recursos  econòmics  i  crea  la  Comissió
d'Impuls  del  Turisme  Sostenible  com  a  òrgan  encarregat  de  proposar  els  projectes  que  s’han
d’executar amb càrrec al fons per afavorir el turisme sostenible.

L'experiència  acumulada  els  darrers  anys  de funcionament  de l'impost,  de dotació del  fons,  de
reunions de la Comissió i d'elecció de projectes convida a repensar i introduir canvis en aquests
diversos mecanismes.

Els Ajuntaments han vist com en diverses convocatòries de presentació de projectes a ser finançat
per aquest fons els seus projectes pràcticament eren exclosos. El Govern de les Illes Balears ha
trobat en el fons una forma per finançar la seva política d'inversions desnaturalitzant el caràcter
finalista  i  adreçat  a  compensar  les  externalitats  negatives  associades  al  turisme.  Moltes  de  les
entitats socials i econòmiques que participen en la Comissió han aixecat la seva veu contrària a com
s'elegeixen els projectes i a què s'estan dedicant els recursos recaptats a través de l'impost.

La introducció de criteris objectius a la normativa de l'Impost d'Estades Turístiques determinant
percentatges mínims de recaptació que han de quedar a la zona turística que ha generat el tribut o
que  han  d'anar  a  projectes  impulsats  pels  ajuntaments  o  determinant  percentatges  mínims  de
recaptació  que  han  d'anar  a  les  finalitats  bàsiques  de  l'Impost  com  la  protecció,  preservació,
modernització i  recuperació del  medi  natural,  rural,  agrari  i  marí,  serien una via per  evitar  les
tensions i confrontacions que al voltant de l'elecció dels projectes a finançar per l'impost s'han anat
generant.

Per tot això, El Pi-Proposta per les Illes Balears proposa al Ple l'adopció del següent:

ACORDS

Primer. Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar, de forma consensuada amb els Consells
Insulars i la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, una modificació normativa relativa a
l'impost de turisme sostenible a través de la qual es fixin criteris objectius en l'elecció dels projectes
finançats pel fons per afavorir el turisme sostenible.
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Segon. Instar el Govern de les Illes Balears a què dins els criteris objectius per a l'elecció dels
projectes finançats pel fons per afavorir el turisme sostenible que s'han d'introduir a la normativa de
l'Impost  d'Estades  Turístiques  s'estudiï:  a)  L'establiment  d'un  percentatge  mínim  dels  recursos
dedicats a projectes presentats pels ajuntaments; b) L'establiment que un percentatge mínim de la
recaptació  generada  a  cada  zona  turística  serveixi  per  finançar  projectes  d'aquesta  zona;  c)
L'establiment que un percentatge mínim dels recursos aniran dedicats a les finalitats fonamentals de
l'impost com la protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i
marí.

Tercer.  Instar el Govern de les Illes Balears a impulsar una modificació normativa relativa a la
Comissió  d'Impuls  del  Turisme  Sostenible  que  garanteixi  que  els  projectes  per  ser  aprovats
necessiten un suport ample i una majoria qualificada no essent suficient el vot dels representants del
Govern de les Illes Balears.>>

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que com tots sabeu es va fer una
plantada  davant  el  Consolat  de  Mar  per  explicar  aquest  sentiment  de  greuge als  pobles.  Com
Ajuntament, cada any, excepte un, hem presentat projectes i no ens han tengut en compte per res
respecte a l’impost de la mal-anomenada Ecotaxa. Aquests imposts s’han invertit  recentment en
l’ampliació de la línia de metro. Hi ha altres temes que s’haurien de finançar, basats exclusivament
amb el  tema de l’ecologia.  Crec que una part  hauria de quedar a cadascun dels municipis que
recapten aquest impost.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que votarem a favor perquè compartim
la filosofia. Hi ha actuacions determinades del govern que s’escapen de la línia del que pareix que
s’hauria de finançar. Entenem que hi ha pobles que recapten molt manco que d’altres, però ens
pareix bé si parlam de percentatges. Volem donar veu que el sistema no pareix funcionar d’una
forma normal o coherent. Aquí es parla de criteris objectius i no entenc que no hi hagi d’haver
criteris subjectius, però crec que qualsevol revisió servirà per millorar. Volem afegir que, a  nivell
municipal, trobam a faltar, per part de l’equip de govern, que exposeu els projectes que es van
presentant.  Teniu  comissions  informatives  i  la  comissió  informativa  de  turisme,  i  noltros  ens
adonam  pels  diaris.  Tots  els  grups  podríem  fer  feina  conjuntament  i  fer  projectes  molt  més
ambiciosos i atractius. En general  estem d’acord amb la moció,  però demanam que doneu més
informació a nivell plenari quan s’elevin els projectes.

El batle diu que aquesta vegada varem haver d’anar corrent i de pressa. Varem provar de presentar
dos projectes més ambiciosos i, com que no va anar bé, finalment varem triar un projecte més bo de
fer.

El Sr. Rafel Gelabert diu que tenim tot un any per fer feina. Si feis comissions informatives ja
podem començar a fer feina i no hem d’esperar al darrer moment.

El Sr.  Miquel  Porquer  diu que molts ajuntaments presenten projectes  ja  fets.  Treuen del  calaix
projectes que ja havien fet feia temps. Costa molts de doblers fer-ho i als ajuntaments petits encara
molt més. Fins i tot es va plantejar presentar un contenciós contra el govern per pagar les despeses
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d’aquests projectes, que es fan obligatòriament perquè la FELIB contínuament deia que s’havien de
presentar. Estic d’acord en donar més informació sobre els projectes que s’han de presentar.

La Sra. Margarita Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que hem de preveure que
aquestes ajudes, tant l’impost de turisme sostenible com les d’eficiència energètica, sortiran cada
any. Ho hem de preveure d’acord amb els recursos que tenim per elaborar els projectes.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que hi ha municipis petits que
tenen doblers de l’impost de turisme sostenible com són: Escorca, Valldemossa, Calvià, Porreres,
Felanitx,  Alcúdia,  Sa Pobla,  Campanet,  Manacor i  Bunyola.  Deuen haver  presentat  un projecte
atractiu per la comissió que determina si es donen aquests doblers. A Mallorca al 2018 es varen
invertir 50 milions d’euros de l’import de turisme sostenible. Tenint en compte que és un impost
relativament  nou  hi  pot  haver  errades.  És  millorable.  Quin  criteri  objectiu  s’ha  d’utilitzar?  La
quantitat de població? Els criteris  objectius són criteris  subjectius «ad hoc» pels municipis que
tenim costa. Encara que podem estar d’acord amb moltes coses el nostre vot serà abstenció; no com
a queixa, sinó com a forma de deixar entreveure que s’ha de pensar un poc més en la zona nord.
Amb el segon punt no estem d’acord perquè criteris objectius se’n poden treure diversos, i no «ad
hoc» com es pretén en el cas de Muro.

El Sr. Miquel Porquer diu que en el moment que es va implantar l’Ecotaxa es va demanar que la
recaptació es fes en un lloc diferent que els hotels. Aquesta falta de centralització condueix a la
sectorització. Des del moment que hi ha recaptació en es punt hi ha comparativa. Si es recaptés tot
al mateix lloc seria un impost més global. No demanam que quedi tot a Muro, però sí que hi quedi
alguna cosa.

El Sr. Martí Siquier diu que hi ha pobles com Campanet, bastant més petit  que Muro, que han
obtengut recursos d’aquest fons. Hem de mirar si feim projectes atractius.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que és molt mal de fer,
quasi  impossible,  defensar  el  resultat  de  l’impost  turístic  actual  pel  que  fa  al  repartiment.  No
comprenc  com  s’ha  fet  el  repartiment.  S’ha  dit  que  era  una  espècie  de  «Eco-parche»  aquest
repartiment d’enguany. S’hauria d’invertir en qüestions estratègiques de país. El primer any ningú
estava content, ni el govern ni la conselleria, però es va invertir en una qüestió estratègica com és el
cicle de l’aigua, que ens garanteixen un futur des d’una òptica mediambiental. Vull donar suport a
una línia coherent i no l’hem tenguda. Anam a bandades, sense un projecte clar de cap on volem
anar. Es presenten diferents projectes, però sense una línia clara a seguir. No estic d’acord com s’ha
fet el repartiment, però tampoc puc donar un vot de suport a la vostra forma d’obrar. No heu fet cap
reunió per decidir quina estratègia, com ajuntament, volem seguir i no heu comptat amb noltros per
prendre cap decisió sobre els projectes presentats. No podem votar a favor.

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, aprova la proposta



Ajuntament de Muro

2.2. Comptes i Hisenda
2.2.1. Aprovació del Compte General 2018

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que ens abstendrem. Després del tercer
requeriment de la Sindicatura de Comptes de què presentàssim els comptes i que ja quasi estem al
2020 benvinguda sigui la presentació de comptes.

Vist  el  Compte General  de l'exercici  2018, juntament amb tota la  seva documentació annexa a
aquest, segons la legislació vigent.

Vist  que  el  titular  de  la  Intervenció  Municipal  va  procedir  a  la  formació  del  Compte  General
d'aquesta  Corporació  corresponent  a  l'exercici  econòmic  2018,  juntament  amb  tota  la  seva
documentació annexa al mateix.

Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en sessió celebrada en
data  23  d’octubre  de  2019  va  emetre  el  corresponent  dictamen  en  relació  al  Compte  General
d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2018.

Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears data 26 d’octubre de
2019 el Compte General   va ser  objecte d'exposició al públic durant el  termini de quinze dies,
durant els quals, i vuit més, els interessats van poder presentar reclamacions.

Vist que no s’han presentat reclamacions.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.

El Ple de l’Ajuntament, amb nou vots a favor dels grups municipals CDM, El PI, PP i MÉS-APIB; i
quatre abstencions dels grups municipals UIM i PSIB-PSOE  acorda:

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2018.

SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a
la fiscalització del Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, tal com
s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei Orgànica
2/2012,  de  27  d'abril,  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  i  altra  normativa
concordant, al Ministeri d'Hisenda.

2.2.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit 6/2019   

El  Sr. Rafel  Gelabert,  portaveu del grup municipal  UIM, diu que votarem en contra.  A més de
l’informe  desfavorable  d’intervenció  és  la  sexta  relació  de  factures  extrajudicials,  la  quarta  de
l’actual batle i ara han vengut encara més factures que amb les dues darreres. Creiem que volíeu fer
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contenció amb aquest tipus de factures i ens estranya que hi hagi tantes factures de festes. També
ens estranya que coses com la revisió d’extintors, que s’ha de fer cada any, també venguin com
extrajudicials. Aquesta despesa es podria planificar i negociar en conjunt per totes les instal·lacions
municipals.

La Sra. Margarita Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana si és factible que no hi
hagi tantes factures extrajudicials. Hem d’aprovar factures a cada Ple?

L’interventor diu que a l’informe hi ha la raó per la qual Intervenció posa que és un extrajudicial.
No és el mateix omissió a l’expedient de requisits o tràmits essencials, que és el que es diu que
s’arreglarà visitant els procediments corresponents, que una insuficiència de crèdit, que es basa en
posar crèdit per la despesa que es fa i en què el regidor es basi en el crèdit que té per fer la seva
despesa. Això s’arreglarà si el regidor fa una despesa en relació al crèdit que té disponible. Tenim
un sistema de borses de vinculació que fa que, encara que tenguin un crèdit virtual, si un regidor
gasta més que un altre es pot gastar el crèdit  d’un altre regidor,  i  quan arriba la factura  l’altre
regidor es troba amb que no hi ha crèdit. Des de intervenció he proposat que es millori aquest tema
perquè cada regidor pugui controlar millor el seu pressupost.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que com que venen un pic
cada mes, esperaré al desembre, a què arribin les darreres. Tendrem una visió global de l’any i
podrem veure quin és es tipus de gastar que teniu. Veurem qui són els campions de rebentar bosses
en aquest ajuntament. Estem en contra.

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:

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

Fonaments jurídics:

1. 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.

2. RDL 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic
3. 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,
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obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l'any natural del
mateix exercici pressupostari.

4. 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, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, El PI, PP, i sis vots en contra
dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE, MÉS-APIB, 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 52.828,47 €.

2.2.3. Donació de compte de l’informe de tresoreria i intervenció del tercer trimestre de 2019
sobre la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 03/2004, de 29 de desembre, mitjançant la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials   

L’interventor, de conformitat amb la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 03/2004, de 29 de
desembre, mitjançant la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions
comercials, dóna compte de la realització de l’informe referit a la situació a 30 de setembre de
2019, remès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Pagaments Realitzats: 2.120.310,91
PMP: 23,89 dies

El Ple de l’Ajuntament acorda donar-se per assabentat.

2.2.4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost 2019   

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 31 de octubre de 2019.

INGRESSOS:

PREVISIONS
INICIALS

PREVISIONS
DEFINITIVES

DRETS RECONEGUTS
NETS

RECAPTACIÓ
NETA

12.460.500,96 12.578.775,06 12.785.812,88 9.733.175,83

DESPESES:
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CRÈDITS
INICIALS

PREVISIONS
DEFINITIVES

OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES

PAGAMENTS
REALITZATS

12.460.500,96 12.578.775,06 8.881.721,23 8.841.301,07

L’interventor diu que s’ha enviat el detall de l’estat d’execució del pressupost de 2019 i està penjat a
l’expedient electrònic. Les dades a 31 d’octubre de 2019 són: De ingressos, les previsions inicials
eren 12.460.500,96 i les previsions definitives són 12.578.775,06. Els ingressos reconeguts nets ja
estan  per  damunt  aquesta  previsió:  12.785.812,88;  i  la  recaptació  neta  són  9.733.175,83.  Del
pressupost  de  despesa  la  previsió  inicial  era  de  11.460.500,96  i  les  previsions  definitives
12.578.775,06.  Les  obligacions  reconegudes  netes  són  8.881.721,23  i  els  pagaments  realitzats
8.841.301,07.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat.

2.3. Medi Ambient i Agricultura
2.3.1. Aprovació d'expedient de contractació de la concessió de la gestió i explotació del servei 
públic municipal d'abastiment domiciliari i distribució d'aigua potable de la vila de Muro   

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup  municipal  UIM,  diu  que  és  un  dels  contractes  més
importants per l’Ajuntament, conjuntament amb el tema de la recollida de fems. Aquest contracte es
refereix a la distribució de l’aigua potable, exclusivament al nucli urbà de Muro, i ja hem dit que
queda el tema pendent de Platja de Muro, que està «a precari». Per això ens crida l’atenció a dins la
memòria justificativa tota la introducció que es fa sobre el poble de Muro en conjunt, mencionant
Es Capellans i Platja de Muro. Crec que no té sentit a l’objecte del contracte perquè no té a veure
amb aquesta concessió. Entrant en l’estudi econòmic ens crida l’atenció les inversions que s’han de
fer  per  part  de  l’ajuntament,  sobretot  per  evitar  la  pèrdua  d’aigua  per  les  canonades.  Això
repercuteix dins una transmissió d’ingressos que es donarà del servei. Heu fet l’estudi econòmic
tenint en compte un rendiment de la xarxa d’aigua que ve canalitzat per una inversió que ha de fer
l’ajuntament. Trobam a faltar dins aquest expedient un avantprojecte d’aquestes inversions. Si hi
hagués aquest  avantprojecte sí  que vos podríem donar un marge més de confiança,  sabent  que
realment vos comprometeu a fer aquestes actuacions. Aquest avantprojecte no forma part d’aquest
negociat  i  seria  una garantia  de cara a les empreses  que licitin.  El  que feim és dir que:  «para

alcanzar estas previsiones de rendimiento el ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo inversiones

en mejorar las redes que permitan alcanzar los rendimientos presentados en el presente documento.

Estas  inversiones  previstas  consisten  en  un  plan  a  cinco  años  destinado  a  la  sustitución  de

cometidas de  plomo actualmente  instaladas  en red  y  a  las  válvulas  que  presenten  indicios  de

degradación». Amb això estau donant una eina. Li vaig demanar a l’enginyer: «Què pot passar a
l’empresa si l’ajuntament no fa aquestes inversions i el rendiment de la xarxa segueix estant al 64%
i no arriba al 73% als cinc anys?». Ell va dir que tot d’una l’empresa pegarà contra l’ajuntament
perquè l’ajuntament no haurà complit amb això i  ens demanaran més doblers. No hi  ha aquest
avantprojecte,  ni  el  compromís,  però sí  una obligació de l’ajuntament  que no creim que pugui
complir. Creim que això és impossible i no s’acabarà fent, i llavors l’empresa ens demanarà doblers.
Ho veurem d’aquí a cinc anys.
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El batle diu que si no hem posat la quantitat que hi invertirem cada any es perquè no podíem amb el
pressuposts que teníem. Et podem assegurar  que farem un programa de cinc anys i  invertirem
damunt  la  xarxa  d’aigua.  No  tenim  encara  l’avantprojecte,  però  tot  d’una  que  el  tenguem  el
mostrarem.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que estem en contra. Hi ha un pla
d’inversions a cinc anys, però en realitat al pressupost del 2019 hi havia 130.000 euros destinats a
millorar la xarxa d’aigua potable i clavegueram dels que es van gastar només 1.700 euros. 

L’interventor diu que hi ha dues partides, una de disposició lliure, que és la de 130.000, i l’altre que
va vinculada a la subvenció, que va separada.

El Sr. Martí Siquier diu que aquest enginyer no ens crea la suficient confiança. Ens crea incertesa
que li encarreguem feines tan diverses. Ens ha creat incertesa veure l’estudi de costs per la rebaixa
dels fems que va fer, fa rialles.

El batle diu que a la comissió hi havia el tècnic i no li vareu fer cap pregunta.

El Sr. Martí Siquier diu que votarem en contra.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que he demanat coses, en
aquest ple, que no has contestat. Vos vaig demanar si s’havia complert amb les millores i no he
tengut resposta. Vaig demanar: «Hem cercat quines millores va plantejar l’empresa?»; «Qui és el
director?»; «Qui de l’ajuntament fiscalitzarà això?»; i no he tengut resposta. Qui fiscalitzarà això és
en  Velasco,  l’home  que  ens  ha  fet  perdre  més  d’un  milió  d’euros  en  aigua.  Quines  eren  les
obligacions? Vos ha importat poc. Tenim un 64% de rendiment i hauríem de tenir un 67% com a
mínim, per arribar a un 73%. Què passa amb aquest 10% anual que hem de pagar a Aqualia?

El batle diu que Aquàlia va començar al 2014 amb un 57% i va anar augmentant el rendiment fins a
un 62-63%. Al 2017 va baixar al 56% quan es va acabar l’aigua de la dessaladora. L’aigua era més
bona i llevava la cal de les canonades. Amb 93, 99 i 90 rompudes cada any ha anat pujant del 56%
fins al 65%. No ha arribat al percentatge que tocava, però ha millorat.

El Sr. Miquel Àngel diu que les bases anteriors diuen que com a mínim hauríem de tenir un 67%.
Avui la xarxa de Muro rendeix manco que fa deu anys. Hi ha hagut algun any que ha rendit al 28%,
gràcies a aquest gran enginyer que va posar en marxa una planta d’osmosi amb dos motors que
varen rebentar tantes canonades que tota l’aigua es perdia pel camí. I aquesta planta va esser molt
cara. Una cagada monumental. Per què l’ajuntament no aprofita pous d’aigua millor i més bona no
molt alluny d’aquell pou que deuen ser dels més contaminats del poble? Enlloc d’invertir 350.000
euros amb uns pous amb molta quantitat de nitrats, que no són d'origen agrícola, es podria haver
invertit  en  aquests  altres  que  no  estan  tan  enfora.  Una  planta  d'osmosi  genera  problemes
mediambientals; genera residus que s’han de tractar i té un cost energètic important. M’agradaria
que justificàssiu perquè confiau més en una empresa privada que en una pública i el perquè d’aquest
pla quinquennal. Sense una previsió de canvi de canonades i una estratègia de canvis de xarxa per
millorar  el  rendiment  no  podem  dur  això  endavant.  L’únic  canvi  que  he  vist  en  aquest  pla
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quinquennal  és  el  canvi de les escomeses  de plom. La gestió privada de l’aigua tapa la vostra
incompetència  absoluta  en  aquest  tema,  contrastada  amb dades,  i  demostra  que  no  sou dignes
governants del  poble.  S’han perdut  quantitats  ingents  de recursos  públics  per  les  canonades de
Muro. Amb el PAESC resulta que l’eficiència de l’aigua importa poc. No hi ha enlloc una estratègia
per millorar el rendiment de la xarxa de l’aigua de Muro. Hauríeu de fer una mica de feina amb
aquest tema. Vull recordar que l’aigua és un dret  i no un negoci. L’ajuntament de Muro podria
invertir  els  beneficis  en millorar  la xarxa.  Podríem contractar  empreses  locals,  tenir  un control
directe  de  la  qualitat  i  promoure  l’estalvi  d’aigua.  Per  això  l’aigua  ha  de  ser  pública  i  estar
exclusivament en mans públiques.

El  batle  diu que  el  pla  quinquennal  no està  en marxa,  però  està  previst  i  estem pendents  dels
pressuposts. No sabem què invertirem cada any, però cada any hi invertirem una partida per arreglar
canonades  i  escomeses.  Respecte  si  preferim l’empresa  privada  a  la  gestió  pública,  creim que
l’Ajuntament  de Muro no pot fer-se càrrec del  volum de feina que suposaria  la  gestió  de tota
aquesta empresa.  Si  poguéssim posar  més personal dins l’ajuntament  potser es  podria  fer,  però
xerrant amb l’interventor i el secretari queda clar que és molt difícil que noltros poguem contractar
a tota aquesta gent que faria falta.

El  Sr.  Miquel  Àngel  diu  que  no  s’hauria  de  necessitar  massa  gent.  Només  dos  operaris  i  mig
enginyer. Costos de personal per l’empresa: 88.000 euros. L’ajuntament paga 2.000.000 d’euros en
nòmines i no es pot fer càrrec d’això?

El batle diu que noltros creim que hem de fer aquest concurs i donar la gestió de l’aigua a una
empresa privada.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que soc partidari de la gestió privada
de l’aigua, per eficiència i rapidesa, i perquè els controls es poden fer molt més ràpid. Sense la
infraestructura necessària la gestió pública de tots aquests aspectes és molt complicada. Creim que
no tenim capacitat per resoldre aquestes necessitats i situacions com les rompudes. L’any 2018 hi va
haver 99 rompudes i enguany ja en duim 90.

El Sr. Miquel Àngel diu que només necessitam dos operaris i mig enginyer. Confonem l’empresa
contractada amb la subcontractada per aquesta empresa. 

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas, regidor del grup municipal El PI, diu que amb l’equip humà que
tenim ara això no es pot fer.

El Sr. Miquel Porquer diu que l’objectiu és intentar no pujar el preu de l’aigua.

El Sr. Miquel Àngel  diu que ara l’aigua és més cara i seguirà pujant.

El batle diu que intentarem que no pugi. 
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Vist l’informe justificatiu de la idoneïtat de la contractació, mitjançant un contracte de concessió de
serveis públics per al subministrament domiciliari i distribució d’aigua potable en el nucli urbà de
Muro, del terme municipal de Muro, redactat per l’enginyer industrial Joan Mateu Horrach Torrens.

Vist l’estudi econòmic financer de viabilitat que ha de regir el contracte de concessió de serveis
públics pel subministrament domiciliari i distribució d’aigua potable en el nucli urbà de Muro, així
com l’avantprojecte de construcció d’una planta potabilitzadora, ambdós redactats per l’enginyer
industrial Joan Mateu Horrach Torrens.

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 26 de setembre de 2019, relatiu a l’aprovació definitiva
de l’estudi econòmic financer de viabilitat  que ha de regir el  contracte de concessió de serveis
públics pel subministrament domiciliari i distribució d’aigua potable en el nucli urbà de Muro, així
com l'avantprojecte de construcció d’una planta potabilitzadora.

Atès  que  a  tal  efecte  han  estat  redactats  Plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  de
prescripcions tècniques, els quals han de regir el contracte.

Vist l'informe específic de data 11 de novembre de 2019 de les raons per les que s'ha considerat
necessari utilitzar mitjans diferents dels electrònics.

Vista la memòria justificativa del contracte de data 11 de novembre de 2019.

A la  vista  de  les  característiques  i  de  l'import  del  contracte  s'opta  per  l'adjudicació mitjançant
concessió de serveis, per tramitació ordinària i procediment obert amb varis criteris d’adjudicació.

Examinada la documentació que l'acompanya, i  de conformitat  amb l'establert  en la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

El Ple de l’Ajuntament, amb 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,
acorda:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació,  mitjançant procediment obert, amb varis criteris
d'adjudicació, per la concessió de serveis públics per al subministrament domiciliari i distribució
d’aigua potable en el nucli urbà de Muro, amb un valor estimat de 3.095.877,00 € (IVA exclòs) i
durada de cinc anys, convocant la seva licitació, no existint obligacions econòmiques derivades del
present contracte per l’Ajuntament.

SEGON. Aprovar  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de  prescripcions
tècniques  que  regiran  el  present  contracte  mitjançant  procediment  obert;  així  com  l'informe
específic de les raons per les que s'ha considerat necessari utilitzar mitjans diferents dels electrònics.
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TERCER. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

QUART. Publicar  en  el  perfil  de  contractant  tota  la  documentació  integrant  de  l'expedient  de
contractació,  en  particular  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  de  prescripcions
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible el
mateix dia de publicació de l'anunci de licitació.

CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:

- El Sr. Antoni Serra Sastre, com a President de la Mesa.
- El Sr. Pedro Martorell Bestard, TAG de l'Ajuntament, Vocal.
- El Sr. Francisco Sabater Mulet, secretari de la Corporació. Vocal.
- El Sr. José Gómez de la Cruz, interventor de la Corporació, Vocal.
- El Sr. Xavier Morlà Cuesta, funcionari de la Corporació, que actuarà com a Secretari de la Mesa.

2.4. Urbanisme i Obres
2.4.1. Calendari d’activitats no permanents menors de recorregut, de les quals l’Ajuntament
de Muro té la competència per autoritzar-les

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI,  diu que és un document que es pot
modificar.  Es  poden  anar  posant  noves  proves  així  com  es  vagin  actualitzant  pels  diferents
departaments.

La Sra. Margarita M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que això és el que es va parlar
a la Comissió. De moment aquestes són les proves que ja hi ha estipulades.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas, regidor del grup municipal El PI, diu que es va parlar de la ruta
excursionista, però com que no sabíem qui l’havia d’organitzar enguany ho varem deixar en blanc.

Vist l’escrit de data 13 de novembre de 2019, amb registre d’entrada número 3896, remés per la
Comissió  de  Cooperació  en  matèria  de  cooperació  local  en  matèria  d’activitats  menors  de
Recorregut,  pel  qual  ens  insten  a  aprovar  el  document  de  criteris  d’autorització  i  priorització
d’activitats enviat com annex I, i la proposta de calendari d’activitats l’autorització de les quals
estigui atribuïda a la competència de l’Ajuntament de Muro, entre altres.

Per a l’any 2020, el calendari previst de les activitats no permanents menors de recorregut, de les
quals l’Ajuntament de Muro té atribuïda la competència, és el següent:

• Dia 11 d’abril de 2020, Cursa de la Riba, de la modalitat atletisme, i organitza Sa Riba Club.
• Dia 17 de juny de 2020, 40 voltes, de la modalitat atletisme, i organitza Sa Revetla i Club

Esportiu Mallorca Nord.
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• Dia 21 de juny de 2020, Milla Urbana, de la modalitat atletisme, i organitza el Club Esportiu
Mallorca Nord.

• Dia 31 de desembre de 2020, Sant Silvestre, de la modalitat atletisme, i organitza Sa Riba
Club.

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

1. Aprovar el document ANNEX I de criteris d’autorització i priorització d’activitats, remés
per la Comissió de Cooperació en matèria de cooperació local en matèria d’activitats no
permanents menors de recorregut.

2. Aprovar el calendari previst de les activitats no permanents menors de recorregut, de les
quals l’Ajuntament de Muro té atribuïda la competència, anteriorment esmentat.

3. Publicar a la pàgina web d’aquest Ajuntament el calendari de les activitats no permanents
menors de recorregut, de les quals l’Ajuntament de Muro té atribuïda la competència.

4. Remetre còpia d’aquest acord a la Comissió de Cooperació en matèria de cooperació local
en matèria d’activitats no permanents menors de recorregut, del Consell de Mallorca.

ANNEX I_ CRITERIS D’AUTORITZACIÓ I DE PRIORITZACIÓ D’ACTIVITATS

I. En relació al punt 3 de l’ordre del dia relatiu a «L’elaboració i aprovació, si escau, d’un
documents  proposta  de criteris  d’autorització  i  de  priorització d’activitats»  la
Comissió de Cooperació en matèria d’activitats no permanents de recorregut, acordà per
unanimitat incorporar  els  criteris  de  la  DGT que  ha  han  estat  aplicats  per  les
federacions per a l’elaboració de la proposta de calendari 2020.

II. Aquest Criteris, entre altres, són els següents:
- No coincidència de 2 proves competitives al mateix dia.
- No celebració de proves:

• Diumenges dels mesos de juliol i agost
• Setmana Santa

III. El  President  de la  Comissió convidà  als  sus  membres,  què,  en cas  de considerar  la
incorporació  d’altres  criteris  econòmics  i  socials,  aquests  podran  ser  proposats  al  la
Comissió de cara a l’elaboració del calendari corresponent a l’anualitat del 2021.

3. Precs i preguntes

La Sra.  Margarita Portells,  portaveu del  grup municipal  PSIB-PSOE, demana per les  obres del
passeig de l’Estació de Tren.
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El batle diu que varem anar a Carreteres i ens varen dir que dins el desembre, màxim al gener de
2020, començarien les obres. Ja està adjudicat a l’empresa Amer e Hijos.

La Sra. Margarita Portells diu que ja s’ha començat a posar la senyalística taronja i demana si el
tècnic de medi ambient pot anar revisant a on s’ha posat i si s’han tirat o estan en terra.

El batle diu que li direm al tècnic que hi estigui al damunt.

La Sra. Margarita Portells demana sobre el tema de la fibra òptica.

El batle diu que tenen els permisos entrats a l’ajuntament, també de la part del convent. Ho durem a
Comissió la setmana que ve per donar els permisos corresponents.

La Sra. Margarita Portells demana si això és pels particulars.

El batle diu que no. Aquí venen les empreses a demanar permís per passar els cables que després
han de connectar en cada habitatge.

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu  que  a  la  Comissió  es  va  insistir  en  què  només  es  poden  fer
recomanacions. No tenim una normativa que especifiqui per on ha de passar el cable.

El batle diu que han de demanar permís a Patrimoni si  han de fer un síquia al  terra,  si  no,  és
suficient amb que segueixin la tirada de cables que ja hi hagi. Si no hi ha cables no en poden passar.
Algunes empreses no han demanat permís, emparant-se amb la Conselleria.

La Sra.  Margarita Portells demana pels projectes pensats en tema de sostenibilitat i en tema de
l’impost turístic.

El batle diu que estem pensant en plaques fotovoltaiques i en l’enllumenat públic, i si surt alguna
subvenció per parcs per cotxes elèctrics, també.

El Sr. Miquel Porquer diu que tenim un projecte pensat per l’aparcament del poliesportiu.

La Sra. Margarita Portells demana pel reglament d’usos d’espais públics de l’Escola Graduada. S’hi
han fet moltes festes.

El Sr. Miquel Porquer diu que el problema és que no la podem regular de cap manera. Dia 9 de
novembre hi va haver molt de trui. Hi va anar la policia per solucionar un problema puntual. Des de
l’ajuntament, quan venen a presentar la instància, es recomana tenir un comportament adequat quan
estan utilitzant un espai públic. En principi això és el que han de fer.

La Sra. Margarita Portells demana si, a més del concurs d’aparadors, hi ha pensada alguna novetat
més per les festes de Nadal. Alguna encesa de llums especial?



Ajuntament de Muro

El Sr. Miquel Porquer diu que el dia 15 de desembre es fa la fireta de Nadal i dia 16 es farà una
Comissió on es parlarà exclusivament de les festes de Nadal. Hi haurà una cosa especial dia 6, que
ja s’anunciarà.

La Sra. Margarita Portells diu que proposam emmarcar bé l’inici d’aquestes festes tan assenyalades,
amb una exposició, per exemple. I abans de la fireta de Nadal també, quan facem sortir la publicitat,
ja que ens gastam bastant doblers entregant casa a casa.

El Sr. Miquel Porquer diu que enguany la fireta de Nadal s’ha avançat a dia 15, així que sortirà
primer el  programa de la fireta de Nadal i  després el programa posterior. Seran dos programes
diferents.

La Sra. Margarita Portells demana si ja heu planejat quin dia es farà el «brindis» nadalenc.

El batle diu que serà divendres dia 20 de desembre.

La Sra. Margarita Portells demana si es faran reconeixements de jubilació.

El batle diu que n’hi ha quatre o cinc.

La Sra. Margarita Portells Sastre diu que vol aprofitar per donar l’enhorabona a en Miquel pels
canvis en els concerts de Santa Cecília. Com va anar després?

El Sr. Miquel Porquer diu que va anar bé. Hi havia apuntades 200 persones. Es va intentar ajuntar
totes les associacions i això és difícil. Hi ha associacions que no són tan propenses a poder-ho fer.
L’any  que  ve  intentarem seguir  amb el  mateix  format.  Fins  i  tot  es  va  proposar  d’incloure  la
batucada en col·laboració amb alguna altra associació, però no hi va haver temps suficient per poder
assajar les peces.

El  Sr.  Martí  Siquier,  regidor  del  grup  municipal  PSIB-PSOE,  demana  si,  respecte  a  la
concessionària del lloguer d’hamaques que ha renunciat, s’iniciaran els tràmits perquè no passi el
mateix que altres anys.

El secretari diu que s’haurà de tornar a licitar.

El Sr. Miquel Porquer diu que serà difícil fer-ho abans del més de març.

El Sr. Martí Siquier demana quina zona és.

El batle diu que Capellans.

El Sr. Martí Siquier demana si s’ha donat resposta al requeriment sobre la subvenció dels punts de
recàrrega de vehicles elèctrics o si l’hem perduda.
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El batle diu que s’havia de fer l’ingrés de la quantia punt per punt, però es va fer conjuntament i els
de GESA volien que es  quantificàs  punt per  punt.  Ho han de desglossar,  però ens  han dit  que
arribarem a temps. Hem justificat l’equivocació.

L’interventor diu que sense aquest requeriment no es pot inscriure. Hem de donar d’alta aquests
punts a Endesa i una vegada fet això ja es pot inscriure. Per això ens hem endarrerit en donar d’alta
els comptadors.

El Sr. Martí Siquier demana sobre el problema amb els triennis endarrerits. Hi ha incertesa entre els
treballadors.

L’interventor diu que l’informe desfavorable era perquè el que es demanava era pujar salaris i pujar
triennis, per damunt del 1% de fa dos anys que es va denunciar. Intervenció deia que no es podia
sobrepassar aquest 1%. Es podien pujar els triennis, però no les dues coses. Es va triar una pujada
de salaris, va acabar al tribunal i el jutge va dir que la prioritat era el que posava el conveni i no la
pujada de salaris. Intervenció va dir que quan la pujada donàs per pujar aquests triennis no posaria
problemes. Amb la RLT es genera un complement personal transitori. Això vol dir que hi ha una
part dels treballadors als que només se’ls puja la meitat de la pujada possible. Tot això crea una
borsa de doblers a la massa salarial que es pot fer servir per això. A més a més te posen que un 0,25
més  un  0,05  es  pot  fer  servir  per  coses  d’aquestes.  Calculant  això  sortia  enguany que  teníem
disponibles  15.000 euros  i  necessitàvem 15.000 euros  per pagar  tots els triennis  equiparats  del
personal laboral. Per això, amb data d’aquest més, ja hem cobrat els endarreriments des del 1 de
gener del 2019 fins ara. A partir d’ara el personal laboral ja cobrarà els triennis sencers, igual que
els funcionaris, i aquest tema ja quedarà tancat. Amb la normativa tots els increments d’antiguitat
son permesos així que al 2020 continuarem amb la via que es va començar amb la RLT, segons la
qual els laborals i els funcionaris tendran una nòmina molt semblant, amb les mateixos criteris de
pagament. Per això enguany s’ha pogut fer i els anys anteriors intervenció deia que no es podia
sobrepassar  aquest  límit  d’increment  de  massa  salarial  que  enguany  hem pogut  resoldre  amb
aquesta pujada que no es fa als que tenen complement personal transitori. Els treballadors ja no han
d’anar a judici per tenir el trienni equiparat.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que, ja que sabíem que
avui hi havia una conferència interessant del club d’història, podríem haver fet el Ple després.

El batle diu que el pròxim curs d’història es fa el 19 de desembre, també en dijous, si voleu podem
fer el Ple després.

El secretari diu que pren nota de fer el pròxim Ple el dia 19 de desembre a les 21:15h.

El Sr. Miquel Àngel Tortell  diu que he trobat molt lleig el que li ha passat a un veïnat de Muro, que
públicament  s’ha manifestat  en contra del  creixement d’un determinat  partit  amb una ideologia
d’extrema dreta i franquista, i al que li han fet una pintada just davant ca seva. Crec que ha de
merèixer el rebuig de tots els partits polítics que hi ha en aquesta sala. Aquesta pintada sembla, més
que res, un assenyalament. Si jo fos ell em sentiria amenaçat. M’agradaria que l’ajuntament rebutjàs
aquesta acció en concret. Demanam un posicionament concret.
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El Sr. Miquel Porquer diu que per refrendar això presentar una moció i noltros ens manifestarem.

El batle diu que aquí, amb el temps, n’hi ha hagut moltes de pintades. Tothom ha rebut i no record
que hi hagués cap moció contra aquelles pintades.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que es varen tirar poals de pintura a les
façanes d’aquells que defensaven el camp de golf.

El batle diu que tot d’una que ho varem saber hi vam anar i ens vam oferir per anar a pintar-ho, però
ens van dir que no feia falta, que ja tenien un pintor. Això és el que feim quan sabem que hi ha una
pintada.

El Sr.  Andreu Pedro Cantarellas diu que només podem tapar les pintades si  s’han fet  a l’espai
públic. Si s’han fet a una façana privada s’ha de demanar permís per tapar-les.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no totes les pintades són iguals. Això és un assenyalament i això
és molt condemnable. El miralls als carrers de Muro no estan ben col·locats i els han de reorientar
cada mes.

El Sr. Mariano Juan Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que la policia i la brigada hi van
passant constantment.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que es van revisant i se’n van posant de miralls. Fins i tot
n’hem posat per fora vila, però n’hi han molts per posar encara. Hi ha molta feina per fer.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que jo estudiaria que passa amb els miralls, que es mouen tots.
Potser no estan ben estrets. No sabem el que passa.

El Sr. Miquel Porquer diu que ens hauries de dir quins són, en concret, els que estan mal col·locats.
Ens ho pots passar directament.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que sé que hi ha molta feina per fer amb la RLT i que estau fent una
feinada, però jo no sé res. No s’ha revisat encara per enguany?

El Sr.  Andreu Pedro Cantarellas diu que no tenim el personal humà necessari.  Necessitam més
temps.

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu  que  havíem dit  que  ens  reuniríem per  modificar  la  RLT al  mes de
setembre. No hi ha hagut temps per donar solució a tot el que volíem. Ho traurem tot d’una que
poguem.

El Sr. Miquel Ángel Tortell demana si una festa «rave» que va durar 14 hores és un problema
puntual.  El  dia anterior,  divendres  dia 8,  hi  havia sa «Revetla  d’Algebeli»  que ballaven jotes  i
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boleros, la banda de música municipal que assajava i enmig unes noces. El dia següent a les 10:00
varen començar la festa i va durar fins les 24:00 passades.

El Sr. Miquel Porquer diu que no es varen portar molt bé en aquesta festa. Hi va haver d’anar la
policia. Havien demanat permís per fer un aniversari. Un d’ells es va enfrontar amb la policia.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que podríeu reunir els regidors per pensar conjuntament com es
recondueix aquesta situació i convertir l’Escola Graduada en un lloc de trobada, sobretot d’entitats i
associacions locals. Ens està fugint de les mans. Ens havíeu de convocar a moltes reunions i només
hem anat a una, de comerç.

La Sra. Margarita Ballester, portaveu del grup municipal PP, diu que abans de Nadal les comissions
ja estaran convocades. Ho estic retardant perquè us volia mostrar el projecte per l’any que ve.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  demana,  respecte  l’antena  del  Carrer  Màrtirs,  si  hi  ha  hagut  cap
moviment de l’ajuntament.

El batle diu que varem demanar a en Jaume Ramón un informe amb els barems de radioactivitat i
tots estaven bé. També li varem demanar que es posés en contacte amb el representant de cada una
de les tres empreses responsables per poder xerrar amb ells i treure les antenes del poble.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si tenim cap previsió sobre aquest tema.

El batle diu que primer volem saber si estan interessats en treure les antenes. Si tenen un contracte
firmat, que compleixen, i no estan interessats en fer aquesta actuació potser no els podrem obligar a
treure les antenes.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que les obres al Carrer Gómez Ulla han estat aturades un mes.

El batle diu que la Comissió de Salut ens havia demanat un permís i ens el van donar l’altre dia.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que l’empresa concessionària podia vehicular el canvi d’un
estudi a un altre. Amer e Hijos no tenia en compte que s’havia de posar d’acord amb Aquàlia i
Aquàlia havia de presentar un pressupost per les feines que havien de fer ahir. Primer s’havien de
posar d’acord les dues empreses sobre les quanties. Després pensaven que Aquàlia demanaria el
permís a la Conselleria pel tema de l’amiant. Hi va haver trui de papers entre Aquàlia i Amer e
Hijos. 

El batle diu que estàvem pendents de Sanitat.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que l’obra s’ha fet pel que estava pressupostat. Abans de dia 3
s’ha d’asfaltar.
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El Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu del  grup municipal  UIM, demana si  l’actuació de ball  en línia
organitzada  per  la  tercera  edat  s’havia  comunicat  a  l’ajuntament.  Es  van  queixar  per  la  falta
d’il·luminació.

El Sr. Miquel Porquer diu que sí ho havien comunicat. En principi ho havien de dur tot ells. Varen
dur l’equip de música, però se’ls varen oblidar les llums per la il·luminació.

El Sr. Rafel Gelabert demana si, respecte a la fibra òptica, l’ajuntament ha cedit cap espai per la
zona del Carrer Sant Antoni.

El batle diu que s’ha cedit el de la portassa d’Es Peix i un aferrat al Punt Verd.

El secretari diu que aquest conveni està aprovat per la junta.

El Sr. Rafel Gelabert demana si, respecte als escrits presentats a l’ajuntament pels veïns dels carrers
Miquel Tortell i Bisbe Alberti sobre la instal·lació de pilons, fareu alguna cosa.

El batle diu que ho passaren al sotsinspector perquè faci un informe. Ja ha fet el del Carrer Santiago.

El Sr. Rafel Gelabert  demana si es pot fer la Comissió per Participació Ciutadana. Referent a pilons
també hi ha una instància del Carrer Clova.

El Sr. Miquel Porquer diu que sí que podem fer la Comissió. Al Carrer Clova hi ha un camió que, en
passar, si hi ha un cotxe aparcat a s’altra banda, pega a una façana. Sa policia s’encarrega d’això.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu  que  ens  sumam a  la  petició  d’organitzar  un  mercat  setmanal.  S’ha
d’incentivar. Respecte a la RLT estaria bé fer una comissió amb els representants dels treballadors.
Quant es va aportar a l’Associació per l’Esclerosi Múltiple de la Volta Nocturna en Moto?  A la
factura hi ha 1.300 euros de camisetes (110 camisetes) i es va dir que les camisetes es venien a 3
euros.

La Sra. Joana Maria Perelló, regidora del grup municipal CDM, diu que l’associació es va posar en
contacte amb noltros i ens varen demanar si podíem aportar les camisetes. 

El Sr. Rafel Gelabert diu que 110 camisetes a 3 euros cada una no ens dona un total de 606 euros.
Hem gastat més del que hem aportat.

El batle diu que varem pensar que havíem d’aportar alguna cosa i ho havíem de fer així. Varem tenir
un excés de motoristes i quan varem veure l’èxit que havíem tengut en varem haver d’encarregar
més.

La Sra. Joana Maria Perelló diu que hauríem d’haver pujat el preu de les camisetes.

El Sr. Rafel Gelabert diu que és més pràctic o eficient donar els 600 euros que no aportar 300 euros
per la venta de les camisetes.
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El batle diu que si li demanes a l’interventor et dirà que no podem donar 600 euros així com així.

El Sr. Rafel Gelabert diu que hem vist una factura amb el títol «Ampliación alfombrillas de caucho
toboganes y columpios» per valor de 1.300€, de dies 29 i 30 de juliol. De quin parc és això?

El batle diu que pel parc de Santa Catalina Tomàs.

El Sr. Rafel Gelabert demana si l’ajuntament condemna els actes vandàlics que es fan als parcs
infantils.  Pareix  que  us  en  rieu  del  poble.  Fa  dos anys que  deim que als  parcs  infantils  es  fa
«botellón». També es va discutir a l’anterior Ple. El que heu de fer és tancar el parc. Això es fa els
dissabtes vespre quan fan «botellón» i allò no és zona per fer «botellón», sinó per que hi juguin els
al·lots.

El batle diu que quan varem tancar, varen entrar per un dels costats.

El Sr. Rafel Gelabert diu que si tancam i hi posam més presència policial segur que no entraran. Ara
és una zona de reclam perquè no ho vareu aturar al seu moment. Si a les 7 o a les 8 es tanca no hi
entra ningú.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que no basta amb tancar. D’ençà que jo soc aquí hem anat
quatre vegades a canviar panys o a arreglar reixes.

El Sr. Rafel Gelabert demana si s’ha fet cap actuació al respecte de les queixes que s’han registrat
per les actuacions musicals a un hotel i al Carrer Falcó.

La Sra. Margarita Ballester diu que la policia hi ha anat varies vegades. El subinspector ha mesurat
els decibels i ha fet l’informe corresponent. Diu que aquesta gent ha respost quan hi han hagut
d’anar.

El Sr. Rafel Gelabert demana si  l’ajuntament els ha fet  cap advertiment. S’han fet actuacions a
algun bar de Muro quan hi han hagut queixes del veïns.

El batle diu que no.

La Sra. Margarita Ballester diu que demà et donaré una còpia dels informes.

El Sr. Rafel Gelabert demana com ho feis per autoritzar els focs artificials de Platja de Muro. La
sol·licitud va entrar el 3 de setembre.

El Sr. Miquel Porquer diu que dels temes de seguretat se n’encarrega la policia.

La Sra. Margarita Ballester diu que et passaré una còpia de l’autorització.
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El Sr. Rafel Gelabert diu que el programa de festes que surt dia 16 ens pareix tardíssim. Això ja
hauria de sortir aquest pont de la Constitució. Hi hauria d’haver el mercadet de Nadal i més sintonia
amb el departament de festes i el departament de comerç. Que el programa de Nadal surti dia 16 és
un poc incongruent.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
23:20 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


