
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2019/18
Data: 19 de desembre de 2019

A les 21:20 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 21:20 hores.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Elecció jutge de pau substitut   

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que votarem a favor. Només hi havia
un candidat. Volem fer l’observació que s’hauria d’haver donat més publicitat a aquesta plaça. Una
mostra més de la participació ciutadana que volem. Ha estat molt hermètic.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que vol reiterar el que varen dir
quan es va escollir el jutge de pau titular. S’hauria d’haver donat més publicitat.
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El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell,  portaveu  del  grup  municipal  MÉS-APIB,  diu  que  noltros  ens
abstendrem.

Vist l'escrit  de 15 d'octubre de 2019 del president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en els quals es dirigeix a l’Ajuntament de Muro perquè el Ple de la Corporació procedeixi a
l’elecció de persona idònia per tal d’ocupar el càrrec de jutge de pau substitut del municipi de Muro.

Atès que durant el termini de presentació de sol·licituds per a aquest nomenament s’ha presentat
petició del Sr. José Fornés Gual.

Atès  que el  sol·licitant  ha acreditat  les  condicions i  ha aportat  la  documentació requerida  pels
articles 1, 13, 14 i 15 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.

Atès l’Informe de Secretaria de 4 de desembre de 2019.

El Ple de l'Ajuntament, amb onze vots a favor dels grups municipals CDM, El PI, PP, UIM, PSIB-
PSOE, i dues abstencions del grup municipals MÉS-APIB, i per tant, amb el vot favorable de la
majoria absoluta, acorda:

Primer. Designar el Sr. José Fornés Gual, amb DNI núm. 41.368.513-T, per a ocupar el càrrec de
jutge de pau substitut, del municipi de Muro.

Segon. Trametre el present acord al jutge degà d’Inca perquè l’elevi al Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears per al seu posterior nomenament per la Sala de Govern d’aquest tribunal.

Tercer. Notificar el present acord a l’interessat, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

1.1.2.  Proposta del grup municipal El PI-Proposta per les Illes Balears per a la publicació
anual de balances fiscals i per un nou model de finançament autonòmic   

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, dóna compte de la següent proposta:

<<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 A LA PUBLICACIÓ ANUAL DE BALANCES FISCALS I PER UN NOU MODEL
DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 Les balances fiscals són un instrument d'informació econòmica que imputa territorialment els ingressos
i despeses de les institucions del sector públic en un període de temps determinat i calcula el saldo fiscal
resultant a cada territori. La publicació de les balances fiscals fomenta la transparència fiscal i de la
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despesa pública, facilita la valoració econòmica dels desequilibris territorials, servint d'instrument per a
l'avaluació, generació i correcció de les polítiques redistributives. La publicació de les balances fiscals
és una pràctica habitual a la Unió Europea i als estats federals.

El 15-07-2008 es feien públiques de forma oficial, a través de l'Institut d'Estudis Fiscals, per primer pic
a Espanya les balances fiscals de les Comunitats Autònomes amb les Administracions Públiques centrals
referides a l'any 2005. Les balances fiscals publicades l'any 2008 varen utilitzar dos mètodes de càlcul:
càrrega-benefici (Balears -1.678 milions d'euros, -7,5% PIB) i flux monetari (Balears -3.191 milions
d'euros, -14,2% PIB). El mètode càrrega-benefici intenta mesurar com les polítiques públiques afecten
el benestar dels individus que resideixen en un territori determinat, tenint en compte les càrregues fiscals
que suporten i els beneficis que reben de la despesa pública. El mètode del flux monetari pretén mesurar
l’impacte econòmic de les polítiques públiques en un territori, en imputar a cada territori la totalitat dels
ingressos i de les despeses públiques que s’originen o es realitzen dins dels límits de la seva jurisdicció.

L'any 2014 es tornava publicar oficialment un estudi no pròpiament de balances fiscals sinó comptes
regionals territorialitzades referit a l'exercici de l'any 2011. En aquesta publicació només es va utilitzar
un mètode de càlcul assimilable al de càrrega-benefici (Balears -1.483 milions d'euros) si bé amb alguns
canvis en relació a l'any 2008.

Vist que el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes hauria de ser reformat de manera
immediata d'acord amb la previsió de la Disposició Addicional Setena de la Llei 22/2009, de 18 de
desembre,  de  Finançament  de  les  Comunitats  Autònomes.  Essent  convenient  tenir  el  màxim
d'informació a l'abast per poder garantir uns canvis en el sistema que es fonamenti en dades i amb
criteris objectius. El nou sistema de finançament hauria d'introduir i garantir el principi d'ordinalitat, és a
dir, que els mecanismes de solidaritat i nivelació no reverteixin el ranking de recursos per càpita, així el
sistema ha de reduir les diferències entre les comunitats riques i les pobres, però no intercanviar les
seves posicions.

Per tot això, el Pi-Proposta per les Illes Balears proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Instar al Govern de l'Estat a publicar anualment les balances fiscals entre comunitats autònomes
i les Administracions Públiques centrals tant a través del mètode càrrega-benefici i del mètode del flux
monetari.

Segon. Instar el Govern de les Illes Balears a publicar anualment un càlcul de balances fiscals entre les
Illes Balears i les Administracions Públiques centrals tant a través del mètode càrrega-benefici i del
mètode del flux monetari.

Tercer.  Instar  el  Govern  de  l'Estat  a  que  en  la  revisió  del  sistema  de  finançament  s'introdueixi  i
garanteixi el principi d'ordinalitat i que doni més capacitats normatives a les comunitats autònomes.
Model  que  hauria  d’avançar  cap  un  sistema  que  permeti  al  Govern  Balear  recaptar,  gestionar,
inspeccionar i liquidar els impostos i equiparar els ingressos als del concert econòmic.>>
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El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que el que vam explicar a la Comissió
Informativa és que la publicació de la balança fiscal és per saber a quin punt ens trobam, perquè a
l’hora de reclamar qualsevol cosa a  l’Estat  hem de saber de quin punt partim.  La capacitat  de
generació de les Illes Balears és la que és, amb una base de població que és la que és. Per això els
serveis  que  s’han  de  donar  aquí,  per  convenis  amb  l’Estat  i  no  transferències,  a  vegades  són
deficitaris.  Per  altra  banda,  altres  comunitats  autònomes  ho  poden  gestionar.  És  un  tema
d’informació el demanar les balances fiscals. És complicat calcular les balances fiscals, però s’ha de
fer un esforç.

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu del  grup municipal  UIM, diu que respectam la moció,  però no
creiem que Pedro Sánchez ens faci molt de cas. Per noltros el punt més important és el tercer. La
nostra feina hauria de ser aconseguir capacitat normativa per fer aquesta recaptació. És cert que
l’Estat ha anat transferint competències, però aquestes han vengut moltes vegades enverinades. Els
polítics del Govern Balear, per aconseguir aquestes competències, a vegades les han acceptat mal
dotades.  Ara  patim  aquest  dèficit.  No  és  una  cosa  unilateral  del  govern  central.  Si  acceptam
transferències mal dotades després les arrossegam. Pensam que és com un «brindis», però votarem a
favor.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que primer ens hem de mirar a
nosaltres  mateixos  i  veure  si  informam  amb  transparència.  L’ajuntament  de  Muro  hauria  de
publicar, com a mínim, els pressuposts. Nosaltres hem demanat que els pressuposts siguin públics i
que estiguin a disposició dels ciutadans de Muro. Bàsicament, estem a favor si podem esmenar un
fragment. La darrera frase hauria de posar: «Model  consensuat entre el Govern Central i el Govern
Autonòmic  que hauria  d’avançar  cap un sistema que permeti  recaptar,  gestionar,  inspeccionar  i
liquidar els impostos i equiparar els ingressos als del concert econòmic».

El Sr. Miquel Porquer diu que em pareix bé. En prenc constància.

El Sr. Miquel Àngel Tortell,  portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que votarem a favor.
Abans  que  existís  El  PI,  noltros  ja  defensàvem  la  publicació  de  les  balances  fiscals,  per
transparència  i  per  evidenciar  aquesta situació que viuen les  Illes  Balears  en la  qual  com més
riquesa generam més pobres ens tornam.

Després del debat, el Sr. Miquel Porquer formula la proposta definitiva:

<<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 A LA PUBLICACIÓ ANUAL DE BALANCES FISCALS I PER UN NOU MODEL
DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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 Les balances fiscals són un instrument d'informació econòmica que imputa territorialment els ingressos
i despeses de les institucions del sector públic en un període de temps determinat i calcula el saldo fiscal
resultant a cada territori. La publicació de les balances fiscals fomenta la transparència fiscal i de la
despesa pública, facilita la valoració econòmica dels desequilibris territorials, servint d'instrument per a
l'avaluació, generació i correcció de les polítiques redistributives. La publicació de les balances fiscals
és una pràctica habitual a la Unió Europea i als estats federals.

El 15-07-2008 es feien públiques de forma oficial, a través de l'Institut d'Estudis Fiscals, per primer pic
a Espanya les balances fiscals de les Comunitats Autònomes amb les Administracions Públiques centrals
referides a l'any 2005. Les balances fiscals publicades l'any 2008 varen utilitzar dos mètodes de càlcul:
càrrega-benefici (Balears -1.678 milions d'euros, -7,5% PIB) i flux monetari (Balears -3.191 milions
d'euros, -14,2% PIB). El mètode càrrega-benefici intenta mesurar com les polítiques públiques afecten
el benestar dels individus que resideixen en un territori determinat, tenint en compte les càrregues fiscals
que suporten i els beneficis que reben de la despesa pública. El mètode del flux monetari pretén mesurar
l’impacte econòmic de les polítiques públiques en un territori, en imputar a cada territori la totalitat dels
ingressos i de les despeses públiques que s’originen o es realitzen dins dels límits de la seva jurisdicció.

L'any 2014 es tornava publicar oficialment un estudi no pròpiament de balances fiscals sinó comptes
regionals territorialitzades referit a l'exercici de l'any 2011. En aquesta publicació només es va utilitzar
un mètode de càlcul assimilable al de càrrega-benefici (Balears -1.483 milions d'euros) si bé amb alguns
canvis en relació a l'any 2008.

Vist que el sistema de finançament de les Comunitats Autònomes hauria de ser reformat de manera
immediata d'acord amb la previsió de la Disposició Addicional Setena de la Llei 22/2009, de 18 de
desembre,  de  Finançament  de  les  Comunitats  Autònomes.  Essent  convenient  tenir  el  màxim
d'informació a l'abast per poder garantir uns canvis en el sistema que es fonamenti en dades i amb
criteris objectius. El nou sistema de finançament hauria d'introduir i garantir el principi d'ordinalitat, és a
dir, que els mecanismes de solidaritat i nivelació no reverteixin el ranking de recursos per càpita, així el
sistema ha de reduir les diferències entre les comunitats riques i les pobres, però no intercanviar les
seves posicions.

Per tot això, el Pi-Proposta per les Illes Balears proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Instar al Govern de l'Estat a publicar anualment les balances fiscals entre comunitats autònomes
i les Administracions Públiques centrals tant a través del mètode càrrega-benefici i del mètode del flux
monetari.

Segon. Instar el Govern de les Illes Balears a publicar anualment un càlcul de balances fiscals entre les
Illes Balears i les Administracions Públiques centrals tant a través del mètode càrrega-benefici i del
mètode del flux monetari.

Tercer.  Instar  el  Govern  de  l'Estat  a  que  en  la  revisió  del  sistema  de  finançament  s'introdueixi  i
garanteixi el principi d'ordinalitat i que doni més capacitats normatives a les comunitats autònomes.
Model consensuat entre el Govern Central i el Govern Autonòmic que hauria d’avançar cap un sistema
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que permeti recaptar, gestionar, inspeccionar i liquidar els impostos i equiparar els ingressos als del
concert econòmic.>>

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la proposta.

1.2. Comptes i Hisenda
1.2.1. Reconeixement Extrajudicial de Crèdit 7/2019   

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que segurament al gener arribarà una
altra relació de factures extrajudicials corresponents a l’any anterior. Avui la remesa és de 311.000 €
i si les sumam totes superam el  milió d’euros en pagaments per una via que va en contra dels
informes de intervenció. Hi ha factures que no les entenem. A la darrera relació n’hi va haver una
per un «Projecte d’inspecció de tècniques de residus: Informació» d’un import aproximat de 7.000 €
i ara n’arriba una de gairebé igual amb el mateix import. Són dues factures pel mateix concepte i, si
no record malament,  de la  mateixa  empresa.  N’hi  ha una per  «Control  d’accessos  a Caseta de
Capellans» que és una activitat que es fa cada any. Tenim regidories amb insuficiència de crèdit que
segueixen  gastant.  També hem vist  que  hi  ha  hagut  una  urgència  a  la  hora  de  realitzar  certes
actuacions com arreglar camins que s’han fet just abans de les eleccions. Si miram anys enrere
veurem que no s’havien arreglat camins amb extrajudicials gairebé mai. Ara ens arriben aquestes
factures de juliol i agost.

El batle diu que s’hauria de mirar si aquestes factures venen per obres que es van fer abans o just
després de les eleccions.

El Sr. Rafel Gelabert diu que jo crec que eren abans de les eleccions. Votarem en contra.

El Sr.  Martí  Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que l’import total en factures
extrajudicials supera 1.300.000 €. Més del 10% del pressupost el dedicam a factures extrajudicials.
Sobre el projecte de calderes del Convent i s’Escoleta: es varen quedar sense gas? Què ha passat?

El batle diu que estem passant de gasoil a gas.

El Sr. Martí Siquier demana per les factures d’electricitat que venen de Naturgi S.A.

El batle diu que Endesa encara no ha arreglat el contracte amb tots els pobles i encara no ens han
facturat. Ells pensaven que això els ho arreglaria la FELIB i els han dit que no. Com que no tenen
personal suficient per arreglar els contractes que han fet amb tots els pobles van enrera.

El Sr. Martí Siquier demana si totes les factures relacionades amb enllumenat públic vendran ara
mitjançant el contracte amb la FELIB.

El batle diu que sí.

El Sr. Martí Siquier demana si s’hi pot incloure la Plaça de Toros.



Ajuntament de Muro

L’interventor diu que encara no. Ara ens concentram en aconseguir que Endesa agafi el gros de
l’ajuntament. Ens preocupa perquè ara estem fora de contracte i se’ns apliquen les tarifes fora de
contracte. Després mirarem d’incloure la Plaça de Toros. Segons l’escriptura de compra, hem de
pagar-l’hi el subministrament al titular de l’habitatge. Si el titular no vol l’ajuntament no el pot
obligar a canviar de proveïdor. Hauria de mirar si legalment es pot fer.

El  Sr.  Martí  Siquier  demana  quina  diferència  hi  ha  entre  les  factures  de  «manteniment  de
ballissament platges» i «manteniment de ballissament Platja de muro», per valor de 2.500 € i 2.600
€, respectivament.

La Sra. Margarita Ballester, portaveu del grup municipal PP, diu que ho miraré i te les enviaré.

El Sr. Martí Siquier demana si la factura que llegeix «servei  vigilància cementeri» de 642 € es
refereix al Dia de Tots Sants.

El batle diu que sí. Va esser tot el dia i el vespre.

El  Sr.  Miquel  Porquer,  portaveu  del  grup  municipal  El  PI,  diu  que  hi  van  haver  d’anar  dues
persones.

La Sra. Margarita Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que hi ha moltes factures
repetitives i demana si es podria fer un contracte de subministraments en tema de comunicació, en
tema de ferreteria i en tema d’equip de música i de so.

El batle diu que això són feines puntuals i és difícil fer un contracte per això.

El Sr. Miquel Porquer diu que aquí hi entren les marquesines que es fan per fer firetes.

La Sra. Margarita Portells demana si es podria fer un contracte de manteniment per les despeses de
ferreteria i pel lloguer de l’equip de música i de so.

El batle diu que per l’equip de música i de so sí que es podria fer, com a mínim per festes com les
de cap d’any i Nadal.

El Sr. Miquel Porquer diu que com pots veure en facturació de combustible estem igual. És un
contracte que podríem tenir.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell,  portaveu  del  grup  municipal  MÉS-APIB,  diu  que  li  és  més  fàcil
consultar  les  factures  extrajudicials  que  les  normals  perquè  només  hi  ha  un  ordenador  en  tot
l’ajuntament on les podem consultar i a vegades està ocupat. La resposta que em vareu donar sobre
perquè no es pot fer no em va convèncer. Sé que a altres ajuntaments molta gent ho pot fer des de
casa seva.
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El batle diu que segons el nostre tècnic informàtic haurien de ser tots els dispositius iguals, mateixa
marca i model, perquè ell ho pugui posar en marxa. Per l’any que ve hem pensat en donar o cedir
una tauleta tàctil als regidors perquè es pugui fer així.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no m’ho crec. Nosaltres no tenim un informàtic; tenim una
persona que està a Tresoreria i que de tant en tant fa coses. Això no és tenir un informàtic. Es pot
contractar un tècnic per ajudar a fer sortir les feines. Com més transparent és l’Administració més
fosc ho veig. Sé el que feim perquè gairebé totes les coses previstes van per extrajudicials. Quan hi
ha insuficiència de crèdit és perquè no està ben plantejat el pressupost. Si feim els pressuposts un
poc millor, més aproximats, no tendrem tantes factures extrajudicials.

El Sr. Miquel Porquer diu que l’any 2008 hi havia 320.000€ dedicats a festes en el pressupost i ara
n’hi ha 240.000€. Els números han anat baixant. És cert que algunes coses es poden previndre i que
intentarem  reconduir-ho.  Per  fer  inversió  a  vegades  has  de  gastar  de  partides  que  ja  estan
consolidades. Un ajuntament com el de Muro, que no és gran ni petit, té moltes dificultats per fer
inversió. Ara els bancs ens començaran a cobrar per tenir-hi els doblers i mentre no es canvii la llei
no es poden tocar. Els ajuntaments estem totalment bloquejats malgrat el que digui la FELIB. La
despesa corrent passa per damunt la inversió.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que l’equip de govern ha fet moltes errades. La mala gestió ha
bloquejat l’ajuntament. Per exemple, la compra del cost d’oportunitat de la brigada: 800.000€. Dos
anys sense fer inversió. Ho vareu comprar quinze dies després d’aprovar el pressupost i això és
negligent.

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu  que  ho  varem  comprar  al  Sareb.  Si  no  ho  compràvem noltros  ho
comprava un altre. Era un preu suficientment estirat com per poder afrontar la compra. Era un cost
d’oportunitat.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que això va deixar al poble bloquejat. He observat l’evolució de les
arques  municipals.  Hem  passat  una  època  de  bonança  en  què  els  ajuntaments  estaven
endeutadíssims.  No  ens  agrada  la  llei  Montoro,  però  ha  servit  per  sanejar  comptes.  Ara,
l’ajuntament de Sa Pobla pot aconseguir un crèdit perquè està endeutat. Noltros varem liquidar el
deute i no podem demanar crèdit.

El Sr. Miquel Porquer diu que és un poc incongruent tenir doblers en caixa i no liquidar un deute.
Noltros no som una empresa.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no és tan incongruent. Disposàvem d’una flexibilitat que varem
perdre de cop. Votarem en contra.

Fets:
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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,
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 311.299,74 €.

2. Acords urgents
2.1. Urbanisme i Obres
2.1.1. Moció per a la seguretat dels vianants usuaris del tren   

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup  municipal  UIM,  dóna  compte  de  la  següent  moció
d’urgència:

<<Moció per a la seguretat dels vianants usuaris del tren.

De tots és sabut que l’estació del tren de Muro està a 2km del poble, per allà al 2012 el Consell de
Mallorca va adecuar una zona de trànsit entre el poble i el camí de s’Alambí, deixant els darrers 300
metres sense acabar a causa del desnivell i l’escàs terreny per transitar aquest darrer tram.
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L’Ajuntament de Muro va elaborar un projecte per fer una passarel.la al darrer tram i el Consell de
Mallorca l’ha d’executar des de fa uns anys i les darreres informacions apunten que dins l’any 2020
s’iniciaran aquestes obres.

El passat 6 de desembre el grup municipal d’uim va comunicar a la batlia, que havia detectat que
dins aquest darrer tram, havia caigut una barandilla existent d’uns 3 metres damunt el pont i que
afegia més inseguretat al darrer tram per arribar a l’estació.

Aquests dies hem vist com el Consell de Mallorca ha instal.lat unes cintes indicant un precinte del
darrer tram, fet que suposa encara més el trànsit dels vianants per dins la carretera Ma-3500 de
titularitat del Consell de Mallorca, amb el risc d’atropellament encara major al que s’hi afegirà en
breu la tasca d’execució de l’obra de la passarel·la.

Per tot això, els regidors d’UIM elevam la següent moció d’URGÈNCIA  al ple, amb els següents
punts d’acord.

1- Instar al Consell de Mallorca, la celeritat en la construcció de la passarel·la que ocupa els
darrers 300m del passeig entre Muro i l’estació del tren

2- Instar al Consorci de Transports de Mallorca, com a òrgan depenent de la Conselleria de
Mobilitat i  vivenda del  Govern de les Illes Balears a què enllaci  el  poble amb l’estació
durant totes les connexions de tren de l’estació de Muro>>

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que és obvi que la gent envairan la
carretera perquè hi haurà operaris fent feina.

El batle diu que em pareix molt bé la moció. Ahir n’Úrsula i jo ens varem reunir amb «Carreteres» i
Amer e Hijos i varem posar dia per començar: dia 7 de gener. Hem parlat amb «Transports» i ens
han dit que no és competència seva. Fa dos dies que intentam parlar amb Serveis Ferroviaris de
Mallorca per dir-los el mateix que tu has dit i que, al manco, ens diguin en quins moments puntuals
hi ha més gent que agafa o surt del tren i que incrementin el nombre de trens en aquests períodes.
Sabem que és perillós i hem fet cartells advertint de la perillositat i de la necessitat de seguir les
normes de circulació.

El Sr. Rafel Gelabert diu que no està malament fer un comunicat a nivell d’ajuntament.

El batle diu que a nosaltres ens pareix bé.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que hauríem de fer menció als
Serveis Ferroviaris de Mallorca.

El Sr. Rafel Gelabert diu que Serveis Ferroviaris de Mallorca s’encarrega del tren i el Consorci de
Transports de Mallorca s’encarrega de la xarxa. He posat el Consorci de Transports de Mallorca
perquè més que el tren que passa de la línia de Sa Pobla cap a Inca, el Consorci gestiona el transport
de l’autobús que s’atura tant al convent com davant s’estació. Podria fer una aturada provisional a
l’estació de tren.
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El batle diu que no hi deu anar cada vegada que hi ha un tren.

El Sr. Rafel Gelabert diu que aquest és el problema. Ho hauríem de demanar.

El batle diu que nosaltres volíem demanar que intensificassin el servei de bus al manco les hores
que ell saben que hi ha més gent que baixa i puja al tren.

El batle demana si us pareix bé que afegim també els Serveis Ferroviaris de Mallorca.

El Sr. Rafel Gelabert diu que sí.

El Sr. Martí Siquier diu que ho podem enviar als dos òrgans.

El Sr. Rafel Gelabert diu que els dos òrgans depenen de la mateixa conselleria.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que hauríem de canviar
«vivenda» per «habitatge».

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si noltros ens encarregam de tot el manteniment.

El Sr. Miquel Porquer diu que sí, ens encarregam del manteniment de la carretera: neteja, etc.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que ja que fa tants anys que esperam el pont podríem demanar un
altre pont i il·luminació per aquella zona. Quatre bancs i si pot ser una porxada damunt, per acabar
de vestir el passeig.

El  batle  diu que  ahir  varem parlar  amb el  constructor  i  li  varem demanar  si  per  davall  de  la
passarel·la que faran hi podria anar el cablejat de les faroles que volem posar.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que podem aprofitar ara que tenim això en marxa per dignificar el
passeig.

El Sr. Miquel Porquer diu que és cert que aquest passeig ja va néixer una mica enquistat. No hi
havia destinada una inversió pressupostària i es va apartar una partida de manteniment de carreteres.
Va néixer malament des del principi.

Després del debat, el Sr. Rafel Gelabert formula la moció definitiva:

<<Moció per a la seguretat dels vianants usuaris del tren.
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De tots és sabut que l’estació del tren de Muro està a 2km del poble, per allà al 2012 el Consell de
Mallorca va adecuar una zona de trànsit entre el poble i el camí de s’Alambí, deixant els darrers 300
metres sense acabar a causa del desnivell i l’escàs terreny per transitar aquest darrer tram.

L’Ajuntament de Muro va elaborar un projecte per fer una passarel.la al darrer tram i el Consell de
Mallorca l’ha d’executar des de fa uns anys i les darreres informacions apunten que dins l’any 2020
s’iniciaran aquestes obres.

El passat 6 de desembre el grup municipal d’uim va comunicar a la batlia, que havia detectat que
dins aquest darrer tram, havia caigut una barandilla existent d’uns 3 metres damunt el pont i que
afegia més inseguretat al darrer tram per arribar a l’estació.

Aquests dies hem vist com el Consell de Mallorca ha instal.lat unes cintes indicant un precinte del
darrer tram, fet que suposa encara més el trànsit dels vianants per dins la carretera Ma-3500 de
titularitat del Consell de Mallorca, amb el risc d’atropellament encara major al que s’hi afegirà en
breu la tasca d’execució de l’obra de la passarel·la.

Per tot això, els regidors d’UIM elevam la següent moció d’URGÈNCIA  al ple, amb els següents
punts d’acord.

3- Instar al Consell de Mallorca, la celeritat en la construcció de la passarel·la que ocupa els
darrers 300m del passeig entre Muro i l’estació del tren

4- Instar al Consorci de Transports de Mallorca i als Serveis Ferroviaris de Mallorca, com a
òrgans depenents de la Conselleria de Mobilitat i vivenda del Govern de les Illes Balears a
què enllaci el poble amb l’estació durant totes les connexions de tren de l’estació de Muro>>

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, declara la urgència de la moció.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, aprova la moció d’urgència.

3. Precs i preguntes

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que després de les grans
plogudes que hi ha hagut no hi ha hagut inundacions i això vol dir que tant el clavegueram com les
bombes han funcionat perfectament.  Això ha anat  bé.  En segon lloc vull  donar les gràcies  per
entendre que aquell tros del Carrer Major necessitava millorar. Ara el tendrem «guapo». Respecte a
l’encesa de llums, ens podeu explicar quina història hi havia al darrera?

El batle diu que es varen encendre els llums.

El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si per això convocau a la gent.
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El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que quan fas una cosa per primera
vegada poden sortir molts impediments.

El batle diu que faltava un poc de protocol. Mirarem que l’any que ve surti millor.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que varem fer un concurs de mostradors de pressa i corrent. Quinze
dies era molt poc temps per preparar els aparadors. Primer vareu dir que el premi es donaria el dia
17 de gener; finalment, segons l’esmena que vam fer i vareu acollir, el premi s’havia de donar abans
de Nadal, però nosaltres no ens varem assabentar de quan es donava el premi.

La Sra. Margarita Ballester diu que ho vaig comunicar.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que els ho vares comunicar a ells, però no ens ho vares comunicar a
noltros. Aquestes coses saben greu. Hi ha reptes a Muro que requereixen que tot el Consistori vagi
en la mateixa direcció i necessitam que el poble percebi això. Un d’aquest temes és el retrancament
de Capellans. Això s’ha d’explicar bé al poble i nosaltres com ajuntament hem de decidir si tenim
un  mateix  posicionament  o  no  el  tenim.  Si  el  tenim el  poble  ho  ha  de  saber,  però  si  no  ens
assabentam del que passa no podem tenir el mateix posicionament.

La Sra. Margarita Ballester diu que varem fer Comissió informativa i et vares assabentar de la carta
de «costes» i de la reunió que havíem de fer. No vaig avisar a tot el poble, només a la gent que té
caseta a Capellans.

El Sr. Miquel Porquer diu que arribarà un moment en el que ens haurem de posicionar a través del
Ple municipal.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que allò que s’ha d’aprovar al Ple es treballa abans. Jo no donaré
suport  a cert tipus d’improvisacions. S’ha d’informar al  poble i s’ha d’explicar bé.  Quina és la
situació  actual  en  el  tema  de  Capellans? Quina  solució  proposa  l’ajuntament?  És  un  tema
suficientment important com perquè l’Ajuntament en Ple consensuí una posició. El poble ha d’estar
informat d’aquesta posició perquè Capellans és de tot el poble.

El Sr. Bartolomé Moranta, regidor del grup municipal UIM, diu que els afectats són els propietaris.

El Sr. Miquel Porquer diu que segueix essent un lloc comunal.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que és un espai comunal del poble de Muro, el topònim és «Es Grec
de’s Comú» i agafa de Platja de Muro fins Alcúdia (Estany dels Ponts). Tot això, històricament, era
una comuna. Varen privatitzar allò i no sabem amb quin llenguatge legal.

La Sra. Margarita M. Forteza, regidora del grup municipal CDM, diu que aquest és un tema que ens
preocupa a tots. A vegades sembla que des de l’equip de govern ens oblidam de les comissions i és
un tema molt important.  És interessant arribar a una postura comuna i fer arribar la informació
correcta al poble. S’ha de preparar bé la feina.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que si no vols que informació incorrecta circuli, vehicula-la tu. No
podem amagar informació. Aquesta carta que ha arribat, segurament a tothom que va signar les
al·legacions, significa un canvi de línies, que ara ha caducat i que s’ha reiniciat l’expedient. Hi ha el
perill  que una part  de Capellans  desaparegui.  Això ho hem d’explicar  a  la  gent.  Si  tenim una
proposta comuna l’hem de treballar i fer una demostració pública d’aquesta unitat. Si no la tenim
l’equip de govern i l’oposició aniran cada un per la seva banda.

El Sr. Miquel Porquer diu que crec que ens equivocaríem si tots anam per un costat diferent en un
tema tan important com aquest.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  diu  que  per  això  vull  instar  a  l’equip  de  govern  a  què  tengui  en
consideració aquestes coses que he explicat. Primer, donar informació al poble i, en segon lloc,
treballar les comissions que facin falta per arribar a un consens en aquest tema.

El Sr. Miquel Porquer diu que és estrany que un expedient que va començar fa més de 10 anys
caduqui ara. Com pot esser que l’administració ens contesti onze anys després?

La Sra. Margarita M. Forteza  diu que ha caducat i ara tornarà a començar.

El  Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu  del  grup  municipal  UIM,  diu  que  s’han  anat  tancant  altres
expedients en el terme municipal de Muro. Fa dos anys que es va tancar el darrer. No ens estan
dient res de nou.

El batle diu que és un dels pocs que queden a Muro i ells ho saben.

El Sr. Miquel Porquer diu que jo crec que «Costes» no actua perquè té els seus dubtes.

El batle diu que potser hauríem de demanar a Madrid com està aquest tema, que és el que ens va
recomanar la directora de «Costes». Ella diu que en cap moment s’oposarà a la decisió que vengui
de Madrid.

El Sr. Miquel Porquer diu que així sabrem, més que així com està, les intencions que té Madrid.
Encara que potser no ens ho diran.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que, més enllà del que pensin a Madrid, tenim dues vies de feina.
Primer, decidir que volem fer amb Capellans i, en segon lloc, preparar la via jurídica. Quan va
arribar la carta i n’Úrsula ens ho va aclarir, jo vaig investigar i vaig veure que aquesta mateixa
situació s’havia donat en molts llocs de la costa espanyola i hi ha hagut molts judicis. Per això crec
que ja podem cercar quin tipus d’advocat coneix bé aquest tema perquè ens pugui defensar davant
un possible judici contenciós-administratiu.

El batle diu que segurament hi acabarà.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que potser aquesta delimitació no és la que s’acaba imposant.
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El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que inicialment, l’any 2009, pareixia
que volien agafar fins la rotonda. El que he vist a la darrera Comissió és que la línia ja està molt
més prop de la mar. No ho tenen clar.

El batle diu que pot esser que uns hi entrin i altres no. Jo crec que hem de defensar que tots hem
d'entrar a una línia o a l’altre.

El Sr. Rafel Gelabert diu que el fet que ells s’hagin fet enrere és una manera d’avançar.

El batle diu que això no ho canvia gaire perquè n’hi ha que entren i n’hi ha que no.

El Sr. Miquel Porquer diu que l’ajuntament s’ha de posicionar encara que només hi hagi un afectat.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que vol demanar pel parc infantil unes pèrgoles amb unes teles
quadrades que permetin que passi l’aire, però que també fan molta ombra. Aquell parc infantil és
literalment «un torrador». Us deman si teniu previst fer inversió allà. Al PAESC es demana que
treballem per millorar l’eficiència energètica i jo tenc dues propostes al respecte. En primer lloc,
millorar la qualitat del tancament de vidrieres al «quarter», i, en segon lloc, millorar el tancament de
la biblioteca, on hi ha hagut un problema de calefacció durant les darreres setmanes. Hi ha molta
diferència entre un local ben climatitzat a un local que s’ha d’encalentir cada dia i que es refreda
aviat.  A més el  control  de la temperatura és més important  perquè és  un espai  on la gent està
asseguda  sense fer activitat física. El teatre necessita una inversió a l’escenari, a la caixa escènica.
La tramoia no dóna massa joc i s’han d’instal·lar motors. També vull demanar que l’ajuntament es
plantegi el canvi d’ubicació de la sala d’estudi universitària. La sala funciona, però hauria de tenir
un accés directe des del carrer i no permetre l’accés a tot un edifici, excepte als banys. La majoria
d’usuaris són molt respectuosos, però sé que us consta que allí han passat coses. Poden entrar amb
certa facilitat a la biblioteca, al punt d’informació juvenil, etc.

El Sr. Miquel Porquer diu que aquests espais estan tancats. No hi tenen accés. Podem estudiar posar
un sistema de càmeres.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que així sabrem qui ho ha fet, però no evitarem que ho facin. Soc
repropi  a  posar  càmeres  en  espais  públics;  jo  demanaria  un  canvi  d’ubicació  per  evitar-nos
problemes. Al Ple anterior vareu demanar localitzacions exactes de miralls mal col·locats: Carrer
Joan Massanet nº 28, Ramon Llull nº 36 i Jaume Ferrer nº 8. A l’Esglesieta hi ha una paperera
devora un cartell que avisa que tenim un Sant Crist gòtic del segle XVI molt interessant. Aquella
paperera hauria d’estar en un altre lloc. He vist que les propostes per al PAESC són gairebé totes de
llum i il·luminació i que hi ha un projecte de canvi de calderes de gas. Quina caldera és aquesta? Ha
estat canviada?

El Sr. Miquel Porquer diu que la de la piscina s’ha canviat. Ja està connectada.

El batle diu que la que s’ha de canviar és la del poliesportiu, pel pavelló i el camp de futbol.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si qualcú s’ha plantejat el tema de la piscina terapèutica per a
què la gent de determinada edat pugui fer exercicis de recuperació o rehabilitació. No fa falta que
sigui massa grossa i poden ser d’interior o exterior. En darrer lloc vaig veure que va sortir pel diari
l’adhesió de l’ajuntament a una ruta senderista i no sé què és això.

El batle diu que és una ruta que va d’Artà a Lluc passant pel Camí Vell de Sineu. Aquesta ruta
passava molt prop, però no passava per dins Muro, i varem demanar una intersecció que passés pel
poble de Muro. Així feim que es conegui el poble i la gent pugui aturar-se a menjar i beure. Ja està
autoritzat.

El Sr. Martí Siquier demana per on passa exactament.

El batle diu que per la part de Son Morey, pujant per la Residència. Agafaran l’espai que hi ha
davant les finques.  Com que no hi  ha un camí per anar  cap a la  Residència agafarien damunt
aquestes finques.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hi ha un col·lapse dels serveis sanitaris al P.A.C. de Muro i
demanaria a la Conselleria de Sanitat que millori la coordinació i els recursos a Muro. Compartim
molts de recursos amb Can Picafort i allí estan més ben atesos que a Muro. Tenen més serveis i més
hores de servei, però la mitjana d’edat de Muro és més avançada i això significa que tenim més
necessitats mèdiques que a Can Picafort tot i  tenir una mica menys de població. Deman que es
millori la coordinació perquè aquest Nadal va passar que diversos metges es van agafar vacances al
mateix temps i els temps d’espera encara es van incrementar més. Això col·lapsa encara més els
serveis d’urgències. Ens falta un metge i especialistes.

La Sra. Joana María Perelló Trias diu que els ratis estan calculats segons el nombre d’habitants i,
tant Muro com Can Picafort, tenen assignats els metges que els pertoquen. Hi han casos particulars
de baixes de metges que no es cobreixen.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que no estam ben atesos i si no ens queixam no ho milloraran. 

El batle diu que els demanarem més informació sobre el temps d’espera que hi ha.

El Sr. Rafal Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que tenim una sèrie de demandes molt
concretes a tenir en compte de cara a l’elaboració dels pressuposts. Hi ha carrers que encara no
tenen nom, com el que hi ha a la sortida de la plaça de toros. Són carrers asfaltats i amb pocs
usuaris, però que paguen els seus imposts i els hem de tenir en compte. El programa de festes ha
sortit tard. Demanam una major coordinació entre les àrees de comerç i de festes. Al darrer ple el
regidor de festes va dir que faríem la comissió informativa dia 16. És decisió exclusiva del regidor
de festes convocar la data de la comissió informativa. El dia 16 es feia la comissió i dos dies després
sortia el programa de festes. Hi ha altres municipis com Alcúdia on el dia 29 de novembre ja es
podia consultar el programa de festes. La regidora del PSIB-PSOE al ple de novembre demana si hi
haurà encesa de llums, deis que no, que no hi ha res previst, i el dia 6 de desembre feim una encesa
de llums. Podeu demanar més col·laboració i inclusió de l’oposició. Al programa hi va sortir una
activitat que ja estava feta. El program de festes podria sortir la setmana del pont de la Constitució,
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a  la  primera  setmana  de  desembre  com  a  màxim.  Ja  heu  mirat  si  es  pot  posar  un  focus  a
l’aparcament de darrera de l'església? Hi ha zones que estan molt obscures.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que s’ha pensat en posar una farola.

El batle diu que ho va parlar amb en Jaume Ramon de medi ambient. Hi ha una empresa que posa
faroles amb una connexió solar. Ho hem començat a fer.

El Sr. Rafel Gelabert diu que el Consell de Mallorca ha anunciat ajudes perquè els ajuntaments
puguin crear aparcaments. Heu rebut informació sobre això?

El Sr. Miquel Porquer diu que gairebé tota la documentació del Consell de Mallorca la rebem a
través de la FELIB.

El Sr. Rafel Gelabert diu que jo ho he llegit a la premsa. Ha sortit aquest més. No estaria malament
començar  a  fer  feina  en  aquest  tema.  Sobre  les  obres  del  Carrer  Major,  he  parlat  amb  els
comerciants  i  no estan gens contents.  Hi ha diverses versions:  hi  ha gent que creu que aquest
projecte s’havia de fer exclusivament com s’ha fet; altres creuen que depenia de la subvenció i
altres que això era una proposta del grup polític MÉS.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que la resposta del comerciants ha estat un poc incoherent.

El batle diu que molta gent donava pressa perquè es fessin les obres.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu ho hem fet en un moment de l’any un poc especial.

El Sr. Rafel Gelabert diu que ha afectat la campanya de Nadal. La gent ens diu que això ja ho varen
fer  fa  mig any i  ja es  podia veure que això quedaria així.  Tot i  que el  Consell  subvencioni  el
projecte, el projecte l’ha presentat l’ajuntament. La gent percep que fa un any varem aixecar això i
ara ho tornam a aixecar i a refer. Això dona una imatge d’improvisació i de malgastar els doblers.
Estau perjudicant uns comerços a unes dates molt assenyalades i això emprenya la gent. Així els
carrers hauran estat un any tancats, primer en executar la part de baix, després en executar la part
d’alt i ara tornau a aixecar la part de baix. 

La Sra. Margarita Portells Sastre, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana si l’aparcament
de darrera l'església es podria fer per pisos i amb plaques solars. També pel tema de la sostenibilitat.

El Sr. Miquel Porquer Tugores diu que no es pot construir en un B.I.C., està tot protegit.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que es un sense-sentit voler fer un aparcament al mig del poble. Tal
com ho fan altres pobles, s’ha de fer a l’entrada, per evitar col·lapsar el centre del poble.

La Sra. Margarita Portells Sastre diu que la gent vol que l’aparcament estigui al centre i no a les
afores.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que la gent vol arribar amb el cotxe per tot i no haver de botar si no
fa falta, però la gent també agraeix poder anar més tranquil·la pel carrer.

La Sra. Margarita Portells Sastre demana com està el tema de la fibra òptica al centre.

El batle diu que està pendent de permisos de patrimoni.

La Sra. Margarita Portells Sastre demana sobre el punt verd provisional.

El batle diu que hem avisat la policia i hem enviat l’educadora mediambiental. Manca educació per
part de la gent.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana com ha anat la subvenció  pel
primer habitatge per a joves.

L’interventor diu que hi ha hagut dues sol·licituds i s’han demanat esmenes a una d’elles. Abans de
finalitzar l’any s’haurà de convocar la comissió d’hisenda i després anirà a junta depenent de les
esmenes que presentin els sol·licitants.

El Sr. Martí Siquier diu que s’hauria de subvencionar una altra cosa de la realitat del mercat dels
joves. Aquests dos punts de recàrrega de vehicle elèctric estan contemplats dins el conveni de Melib
que es va firmar al 2017?

El batle diu que són tres punts nous.

El Sr. Martí Siquier demana si aquests tres punts encara són gratuïts?

El Sr. Miquel Porquer diu que de moment seran gratuïts. La Conselleria ens dóna peu per fer-ho
així.

El Sr. Martí Siquier demana que ha passat durant el 2019 amb les partides pressupostàries d’estudis
i treballs tècnics. D’un pressupost inicial de 50.000 € al final s’han gastat 125.000 €. Què s’ha fet
per duplicar la partida pressupostària inicial?

La Sra. Margarita M. Forteza diu que s’han fet molts estudis tècnics i plecs de condicions. S’han
anat fent projectes d’aigua, fems i altres coses que han caigut tots al 2019.

El Sr. Martí Siquier demana si respecte a la senyal de «Stop» que hi ha vora la sucursal de Bankia
es pot fer alguna cosa per prevenir accidents. Heu pensat fer alguna cosa? Es un prec que vaig fer fa
uns mesos i m’agradaria saber si es tendrà en compte.

El Sr. Mariano Juan Serra diu que es tendrà en compte. Ho varem parlar amb el Sotsinspector i
tenim unes quantes idees per dur a terme. Encara no n’hem triada cap, però està en marxa. 
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El Sr. Martí Siquier demana quin és el criteri a la hora d’elaborar contractes menors. Quins són els
criteris d’adjudicació: professionalitat, estrictament econòmics, etc?

La Sra. Margarita M. Forteza demana si et refereixes als contractes menors amb imports menors de
3.000?

El Sr. Miquel Porquer demana a quins contractes menors et refereixes?

El Sr. Martí Siquier diu que és estrany que una empresa de construccions faci feines tan diverses
com netejar camins, asfaltar, material de ferreteria, reparacions als parcs, vigilar banys i dispensar
paper higiènic.

El batle diu que aquesta empresa es diu multiservei. Això és una empresa de multi-serveis que fa
moltes de coses.

El Sr. Martí Siquier diu que és estrany que una empresa petita tengui aquesta capacitat.

El  batle  diu  que  aquesta  empresa  no  fa  feines  molt  grosses  ni  complexes.  Quan  els  requerim
acudeixen  amb  celeritat.  A vegades  no  adjudicam  només  per  raons  econòmiques,  sinó  per  la
celeritat en fer la feina o altres factors.

El Sr. Martí Siquier diu que l’objecte social d’aquesta empresa és construccions i difícilment poden
esser  professionals  amb totes  aquestes  coses.  En total  ens  han facturat  15.000€.  Respecte a  la
sentència del Tribunal Suprem sobre Tirme, hi ha hagut alguna novetat? Hem de pagar interessos?

L’interventor diu que s’està estudiant si pagar-ho enguany o l’any que ve en funció de com afecti al
pressupost.

El Sr. Martí Siquier diu que ja veig que haurem de pagar interessos. Veig que es fa molta menció al
PAESC. Esper que aquests 3.000 € que s’han invertit en la redacció del PAESC s’amortitzin, encara
que ja heu posat de manifest la dificultat dels compromisos adquirits per aquest PAESC, sobretot a
nivell pressupostari, per allò que ens marcava d’inversions. En darrer lloc vull demanar al secretari i
a  l’interventor  si,  en  cas  que  la  policia  local  adreci  al  batle  un  informe  posant  de  manifest
irregularitats i el batle no actuï, això seria prevaricació?

El  secretari  diu  que  la  prevaricació  exigeix  una  resolució;  consisteix  en  dictar  una  resolució
premeditadament injusta, per tant deixar d’actuar no pot esser prevaricació, seria un altre tipus de
delicte.

El Sr. Martí Siquier diu que ho dic perquè hi ha un registre d’entrada, R.E. 4707, al que no s’ha
donat resposta.

El batle diu que et contestarem.
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El Sr. Rafel Gelabert diu que al  carrer Gómez Ulla, quan s’ha acabat l’asfalt,  a l’esquerra, han
muntat una caixa.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que aquesta caixa estava a l’altra banda del carrer i la varen fer
passar a l’altre lloc per  millorar l’accés per fer les lectures.

El Sr. Rafel Gelabert diu que l’han posat a damunt l’acera, per on passa la gent. La caixa sobresurt i
l’acera és pública.

El Sr. Bartolomé Moranta, regidor del grup municipal UIM, diu que solen estar davall l’acera.

El Sr. Rafel Gelabert diu que respecte a la suposadament imminent obertura del Centre de Dia,
l’ajuntament ha actualitzat l’ordenança fiscal per poder cobrar a la gent?

El secretari diu que si no hi ha una ordenança fiscal que ho reguli no es podrà cobrar.

En aquest estat, i no havent-hi més afers per tractar, el President donà per acabada la sessió a les
23:30 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


