
Ajuntament de Muro

ACTA DE SESSIÓ DE PLE MUNICIPAL

Codi: PLE2020/1
Data: 30 de gener de 2020

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.

1.1. Administració i Personal
1.1.1. Reconeixement de progressió i manteniment de nivells de la carrera professional durant
l'exercici de 2020   

El  secretari  diu  que  la  Comissió  Informativa  d’Administració  i  Personal,  per  unanimitat,  va
informar favorablement reconèixer l’aprovació i el manteniment del nivell de la carrera professional
de  tot  el  personal  que  ha  acreditat  la  formació  durant  l’any  2019.  Avui  s’ha  de  reconèixer  el
manteniment  del  nivell  i  progressió,  pel  personal  que  l’any  2019 ha  acreditar  la  corresponent
formació. Al personal que no ho ha presentat, de moment no se li reconeix.

El batle demana si encara tenen temps.
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El secretari diu que vàrem prendre un acord de junta i tenen temps per fer al·legacions. Quan es
tenguin les al·legacions ho haurem de dur a Ple.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana si en acceptar aquestes persones
s’haurà de dur una altra vegada a Ple.

El secretari diu que tant si s’accepten les al·legacions com si es suspèn el complement de carrera
professional haurà d’anar una altra vegada a Ple.

El Sr. Rafel Gelabert demana quina diferència hi hauria entre aprovar-ho ara o esperar a què acabi el
període d’al·legacions.

El secretari diu que per suspendre el cobrament de la carrera professional s’ha de donar un termini
per presentar al·legacions.  Encara no han passat  els  deu dies després de la notificació per a la
presentació d'al·legacions.

El Sr. Rafel Gelabert demana perquè no esperar a fer aquest reconeixement al mes de febrer.

El secretari diu que el personal que ja ho ha presentat tot, i bé, ja podrà cobrar-ho en aquesta nòmina
de gener.

El Sr. Rafel Gelabert demana si es pot fer encara que s’aprovi avui.

L’interventor diu que si s’aprova avui ja es cobrarà en la nòmina de gener. És la pujada del 30% al
60% de la carrera professional, i, per cinc persones, no es volia perjudicar a tota la resta.

El Sr. Rafel Gelabert diu que em pareixia estrany que ho féssim efectiu avui, quan els funcionaris ja
podrien haver cobrat les nòmines. Per això deia d’esperar vuit o deu dies.

L’interventor  diu que hem donat  instruccions a  la gestoria  perquè estigués  preparada per  posar
aquest  increment  a  les  persones  que  en  teoria  s’hauria  d’aprovar.  Si  ara  s’aprova,  demà  ja  es
pagaran totes les nòmines amb l’increment.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que té un dubte sobre què implica
per la declaració de l'IRPF dels funcionaris aquesta pujada de la carrera professional. S’haurà de fer
una declaració complementària?

L’interventor diu que està estipulat que a l’octubre han de presentar les pujades de nivell que s’han
donat durant el mateix exercici, per tant, si es paguen abans que acabi el desembre entren al mateix
exercici i no genera «devengos» que s’han de declarar, ni pagaments posteriors, cosa que sí que
dóna molts de problemes. Està estipulat de manera que tot quedi dins el mateix exercici. El que
s’apuja ara no és amb efectes retroactius del 2019, sinó amb efectes des de l'1 de gener de 2020 i,
per tant, entrarà a la declaració que es faci el 2021.
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Vist  el  certificat de l’acord adoptat  pel  ple municipal  de data 20 de maig de 2019, relatiu a la
implantació de la carrera professional horitzontal als empleats públics de l’Ajuntament de Muro, en
el qual s’estableixen les bases per implantar la carrera professional horitzontal per tot el personal
funcionari, tant de carrera com interí i, laboral, tan fix com temporal, al servei de l’Ajuntament de
Muro.

Vist l’anunci publicat al BOIB núm. 74, de data 4 de juny de 2019, relatiu a l’acord del Ple de
l’Ajuntament de data 20 de maig de 2019, sobre la implantació de la carrera professional horitzontal
als empleats públics de l’Ajuntament de Muro.

Vist l’establert a l’apartat 6 (calendari d’implantació) a on especifica que les sol·licituds s’hauran de
presentar en el registre d’entrada abans del 30 de novembre de 2019.

Vist l’establert a l’apartat 8 (Manteniment de nivell i avaluació de acompliment)

Vist l’establert a l’apartat 9 (Progressió de nivell)

Vistes les sol·licituds presentades pels treballadors d'acord amb els requisits per el manteniment i
per la progressió de nivell de la carrera professional horitzontal ( Nivell i Subgrup).

Vist  l’informe favorable de la Comissió de Seguiment i Control de la carrera professional de data
17 de desembre de 2019.

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

Primer. Reconèixer la progressió dels nivell, amb efectes econòmics del 30% dins l’any 2019, a
partir de dia del seu compliment als següents treballadors:

Treballador/a Grup Nivell 2019 Nivell 2020

Llompart Planas, Mª Magdalena      (30/09/2019) C2 I II

Mateu da Silva, María Luisa             (01/08/2019) A2 II III

Roig Ribas, Antonia Maria                (26/01/2019) A1 II III

Segón. Reconèixer el manteniment de nivell, amb efectes econòmics del 60% per l’any 2020, als
següents treballadors:
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Treballador/a Grup Nivell 2019 Nivell 2020

Aguirre Carmona, Maria del Carmen C2 II II

Alemany Mcewen, Rubén A2 II II

Alhama Chacón, Laura C2 III III

Amengual Perelló, Matias AP IV IV

Barceló Poquet, Jaime C2 IV IV

Bestard Llabrés, Jerónima C2 I I

Calvo Villarín, Amelia AP I I

Calvó Vives, Ana AP II II

Cano Guillermo, Laura C1 I I

Carrió Calvó, Antonio C1 IV IV

Cerdó Gregorio, Maria A1 IV IV

Cladera Perelló, Francisca C2 II II

Echazabal Reinaldo, Niurka Teresa C2 I I

Escalas Estrany, Catalina Mª. A2 III III

Ferriol Bennassar, Gabriel A2 IV IV

Florit Jaume, Inmaculada C2 I I

Forteza Mateu, Rafael AP I I

Frontera Moll, Rafael C1 IV IV

Fullana Puigserver, José C1 II II

Gallardo Lafuente, Carolina C2 II II

González Gámez, José Miguel C1 III III

González Valero, Ana Mª. C2 II II

Leiva Pérez, Sergio C1 II II

Llompart Planas, Mª. Magdalena C2 I-II II

Lluis Quetglas, Francisco Javier C1 III III

March Bergas, Mateu C1 II II

Marimón Sastre, Maria Francisca C2 II II

Martínez Blanco, José C2 IV IV

Martorell Bestard, Pedro A1 III III

Martorell Moragues, Baltasar C2 IV IV

Mateu da Silva, Maria Luisa AP II-III III



Ajuntament de Muro

Treballador/a Grup Nivell 2019 Nivell 2020

Mateu Pons, Antonia AP IV IV

Moragues Perelló, Pablo A2 III III

Moragues Pujol, Juan C2 IV IV

Moragues Vallespir, Juan AP III III

Moranta Alfa, Mateu C2 I I

Morlá Cuesta, Xavier C1 II II

Morlá Quetglas, Matias C2 IV IV

Oliver Mir, Gabriel AP II II

Oliver Reynés, Sebastian C2 IV IV

Payeras Pujol, Isabel Mª. C2 IV IV

Payeras Serra, Catalina C2 IV IV

Perelló Llull, Juana C2 I I

Picazo Alcázar, David C1 I I

Pons Quetglas, José C2 IV IV

Puigserver Cirer, Miguel C1 II II

Quetglas Petrús, Maria de los Ángeles C2 I I

Ramis Femenias, Francisca AP III III

Ramis Martorell, Francisca C2 III III

Ramis Valls, Isabel C2 II II

Reynés Moragues, Juan C1 IV IV

Riutort Taberner, Sebastian A1 III III

Riutort Vives, Isabel Mª. C2 II II

Roig Ribas, Antonia Maria A1 II-III III

Rosselló Picó, Barbara Ana A2 I I

Rotger Terrassa, Catalina C2 I I

Sabater Mulet, Francisco A1 IV IV

Sanchez Diaz, Luis C1 IV IV

Sánchez Pérez, Pedro C1 II II

Sastre Bibiloni, Baltasar AP IV IV

Sastre Sastre, Francisca C2 I I

Sendra Sendra, Carlos A2 III III

Seguí Cladera, Margarita AP I I

Serra Marimón, Miguel A2 IV IV

Servera Santandreu, Antonio C1 IV IV
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Treballador/a Grup Nivell 2019 Nivell 2020

Simonet Juan Antonio C2 I I

Siquier Martorell, Margarita AP III III

Siquier Martorell, Francisco C1 IV IV

Soler Matarell, Catalina Aina A2 II II

Tauler Gost, Antonia C2 II II

Vallespir Ferragut, Miguel C1 III III

Vallespir Mateu Sebastian C2 II II

Vallespir Serra, Jorge C1 IV IV

Vanrell Mas, Rosa C2 IV IV

Vera Gaspar, Carmen Isabel A1 II II

Verger Guerrero, Ramón C1 II II

Vives Martorell, Silvia A2 II II

Tercer. Reconèixer el manteniment de nivell, amb efectes econòmics del 60% per a l’any 2020, a la
treballadora Antònia Cladera  Perelló  que  es  troba  en  la  situació en  comissió de serveis,  i  que
actualment presta serveis al Consell de Mallorca des de l’1 de novembre de 2019.

1.1.2. Revocar l'acord del Ple de l'Ajuntament de Muro en sessió ordinària de data 26 d'abril
de 2018 de resolució unilateral del conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Millora
de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l'oferta de
l'illa de Mallorca, l'Agència de Turisme de les Illes Balears, el Consell Insular de Mallorca,
l'Ajuntament de Muro i l'Associació Hotelera de Platja de Muro, per a l'execució de les obres
del projecte "Ruta cicloturística Badia d'Alcúdia", dins el Pla estratègic Turístic d'Alcúdia,
Platja de Muro i Can Picafort (Badia d'Alcúdia) i sol·licitar-ne una pròrroga.

El  secretari  diu  que  la  Comissió  Informativa,  per  unanimitat,  va  informar  favorablement  sobre
revocar aquest acord pres el 26 d’abril de 2018, de resolució unilateral del conveni de col·laboració
entre el Consorci per a la millora de les infraestructures, l’Agència de turísme, el Consell Insular,
l’Ajuntament de Muro i l’associació hotelera per a  l’execució de les obres «Ruta Cicloturística
Badia  d’Alcúdia»  i  sol·licitar  una  pròrroga  de  llarga  durada  al  consorci  per  poder  obtenir  els
permisos, autoritzacions i llicències necessàries per a l’execució d’aquest projecte. Això atès que
han canviat les circumstàncies.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que si ens remontam al 26 d’abril del
2018 veurem que vàrem votar en contra de rescindir aquest conveni. Enteníem que era una manera
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de perdre una possibilitat d’avançar aquesta ruta cicloturística. Hem presentat mocions instant al
Consell  de  Mallorca  què es  faci  càrrec  del  100% del  cost  d’aquestes  baranes,  entenent  que la
titularitat de la carretera és del Consell de Mallorca, i que és aquesta institució la que hauria de fer
la inversió per adequar aquesta zona ciclista annexa a la carretera. Al seu moment es va decidir
rescindir  aquest  conveni tancant la possibilitat  d’accedir  a  aquest  projecte.  Benvinguda sigui la
vostra rectificació i que es torni a treure el projecte del calaix.

El batle diu que vàrem renunciar perquè hi havia massa estaments que no s’acabaven de decidir.
Turisme ens va reconèixer que aquest tros s’havia de fer i ens van dir que havíem de revocar aquest
acord.

El Sr. Rafel Gelabert diu que això demostra que és un interès general important per la badia nord i
que són, sobretot, les administracions supramunicipals les que han de fer front a aquesta despesa.

El batle diu que els hem de donar les gràcies per la reunió conjunta.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que vàrem votar en contra. És un
projecte important per la zona turística.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que és un projecte com el
de l’arxiu, el pont del tren o la reforma de l’estany d'en Mama, que estan cinc o sis anys per fer-se.
Volem recordar que ja s’han posar doblers des de la borsa d’allotjaments turístics. Hauríeu d’estar-
hi al damunt perquè es faci amb la màxima celeritat possible. És un tema que fa molts anys que
s’arrossega.

El batle diu que ara depenem de si el Parc Natural el vol 50 cm dins el seu terreny o si Carreteres ho
vol 50 cm cap al seu costat.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que abans era un metre.

La Sra. Margarita Ballester diu que ara Carreteres no vol el metre.

El batle diu que això és perquè si hi hagués un accident aquest es donaria dins el Parc Natural i no
ho volen així.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que estam invertint uns doblers en
uns terrenys que no són nostres.

El Sr. Rafel Gelabert demana si ens subrogam al conveni que hi havia inicialment, que donava un
termini, o és un conveni nou.

El batle diu que serà un conveni nou. A l’octubre acaba la pròrroga i noltros volem demanar una
pròrroga més llarga perquè encara no s’han posat d’acord les entitats.

El Sr. Martí Siquier demana si la revocació implica fer un conveni nou.
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El secretari diu que entraria en vigor el conveni que tenim ara. Demanam una pròrroga, però del
conveni actual.

El Sr. Rafel Gelabert diu que crec que no estaria malament, a efectes jurídics, incloure un apartat de
sol·licitud de pròrroga.

El secretari diu que el segon punt ho diu.

En data 30 de desembre de 2014, fou signat el conveni de col·laboració entre el Consorci per a la
Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’oferta de
l’Illa  de  Mallorca,  l’Agència  de  Turisme  de  les  Illes  Balears,  el  Consell  Insular  de  Mallorca,
l’Ajuntament de Muro, i l’Associació Hotelera de la Platja de Muro, per a l’execució de les obres
del projecte «Ruta cicloturística Badia d’Alcúdia», dins el Pla Estratègic Turístic Alcúdia, Platja de
Muro i Can Picafort (Badia d’Alcúdia).

En la sessió ordinària de 26 d'abril de 2018, el Ple va acordar ratificar l'acord de la Junta de Govern
Local de data 26 de febrer de 2018, relatiu a la resolució del conveni de col·laboració entre el Consorci
per a la Millora de les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la Desestacionalització de l’oferta
de  l’Illa  de Mallorca,  l’Agència de Turisme de les  Illes  Balears,  el  Consell  Insular  de  Mallorca,
l’Ajuntament de Muro, i l’Associació Hotelera de la Platja de Muro, per a l’execució de les obres del
projecte «Ruta cicloturística Badia d’Alcúdia», dins el Pla Estratègic Turístic Alcúdia, Platja de Muro i
Can Picafort (Badia d’Alcúdia),  en aplicació de la clàusula 14 del mateix, donada l’impossibilitat
sobrevinguda  per  poder  dur  a  terme  l’objecte  del  conveni,  degut  a  les  condicions  imposades  a
l’informe emès pel director del Parc Natural de s’Albufera.

Atès  la  Resolució  del  president  del  Consorci  Borsa  d'Allotjaments  Turístics  per  la  qual  s'aprova
l'expedient per al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Muro corresponent al projecte de
"Tancament de protecció del Parc Natural de s'Albufera a la travessia de la carretera Ma-12" i el previst
en l'esmentat conveni signat pel batle de l'Ajuntament de Muro en data 18 de setembre 2019.

Atès que el termini de vigència del conveni de col·laboració entre el Consorci Borsa Allotjaments
Turístics, l'Agència de Turisme de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, l'Ajuntament de Muro i
l'Associació Hotelera de Platja de Muro, per a l'execució del projecte d'obres de la "Ruta cicloturística
de la Badia d'Alcúdia, en el terme municipal de Muro" finalitza el 3 d'octubre de 2020.

Atès les autoritzacions sectorials necessàries per l'aprovació del projecte de "Connexió cicloturística
en la Platja de Muro".

Atès que en la reunió mantinguda el 18 de novembre de 2019 amb la Direcció General de Turisme,
la Direcció General d'Espais Naturals i  Biodiversitat, la Demarcació de Costes en Illes Balears, la
Direcció Insular d'Infraestructures, l'Associació Hotelera de Platja de Muro i l'Ajuntament de Muro,
es va acordar seguir treballant per dur endavant l'execució de les obres del projecte de "Connexió
cicloturística en la Platja de Muro".
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El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:

1r. - Revocar l'acord pres el 26.04.2018 de resolució unilateral del conveni de col·laboració entre el
Consorci  per  a  la  Millora  de  les  Infraestructures  Turístiques  i  per  al  Foment  de  la
Desestacionalització de l'oferta de l'illa de Mallorca, l'Agència de Turisme de les Illes Balears, el
Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Muro i l'Associació Hotelera de Platja de Muro, per a
l'execució de les  obres del  projecte "Ruta cicloturística Badia d'Alcúdia",  dins  el  Pla estratègic
Turístic d'Alcúdia, Platja de Muro i Can Picafort (Badia d'Alcúdia).

2n. - Sol·licitar una pròrroga de llarga durada al Consorci  Borsa d'Allotjaments Turístics per tal de
poder obtenir els permisos, autoritzacions o llicències necessàries per a l'execució del projecte i
poder presentar la documentació acreditativa de la titularitat dels terrenys on s'ha de desenvolupar
l'obra o l'autorització expressa de disponibilitat per dita execució.

3r. - Comunicar el present acord a totes les parts del conveni esmentat, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.

1.2. Comptes i Hisenda
1.2.1. Donar compte de la pròrroga del pressupost 2019

L'interventor  diu que en data de 14 de gener de 2020 per  resolució de batlia s’ha prorrogat el
pressupost del 2019 per l’any 2020 amb el contingut assenyalat a l’informe d'Intervenció amb data
de 13 de gener  de 2020. L’informe d'Intervenció dóna el  vistiplau a prorrogar el  pressupost  de
despeses 10.663.072,34 € i es donen de baixa tots aquests crèdits que anaven destinats a inversions
el 2019. Es dóna compte.

El Sr.  Rafel  Gelabert,  portaveu del  grup municipal  UIM, diu que no queda altra  que firmar la
pròrroga del pressupost, però us encoratjam a què comenceu a fer feina amb el nou pressupost.

El batle diu que hi esteim fent  feina,  i  intentam ajustar-ho quant més possible. Feim tot el que
podem. Hem de tancar moltes coses; no és tan fàcil.

La Sra. Margarita Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que falta personal.

El batle diu que una de les coses és aquesta.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que és una llàstima que tenim
equip de govern nou, batle nou, regidor d’hisenda nou, vicis antics i seguim amb la mateixa tònica
any rera any. El pressupost és el que et permet fer política i aquí no ens ho prenem amb la suficient
seriositat.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB diu que, en aquest ajuntament
feim dues coses: aprovam un pressupost tard i després l’incomplim de forma flagrant. Aquesta és la
mecànica d’aquest ajuntament. Els que estem asseguts aquí no sabem cap on anam. Improvisau
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molt i no teniu una ruta ben marcada o noltros, els que estem asseguts aquí, no la coneixem, així
que el poble manco. El moviment que feis entre partides és al·lucinant. Hi posaré tres exemples que
indiquen quin tipus de política feim. Primer, augment de despeses de cultura i esports: 100.000 €;
duplica moltes partides. Però després disminueix 27.989 € en ajuts per escolarització primària, i una
altra que són 8.818 € a famílies i institucions sense ànim de lucre. Per temes socials no gastam tant
o no intentam sucar tant aquests doblers. Segons el pressupost, tothom s’ha d’adaptar als seus límits
i complir amb els seus objectius. Algunes despeses es redueixen i altres, més supèrflues, segueixen
augmentant. Per tant, entenc que prorrogueu els pressuposts.

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que les compensacions de partides
són normalment romanents no gastats, per tant es poden moure. És cert que s’agafen partides que no
són utilitzades, com per exemple aquests temes. Són partides que s’han exposat i s’han ofertades,
però no s’han arribat a gastar.

L’interventor diu que es varen posar al pressupost 20.000 € més per tot allò que ja es va xerrar al
Ple, que s’havia de dotar tota aquesta part que no s’havia donat el 2018, i quan finalment s’ha fet la
subvenció,  la  gent  que  ho  va  presentar  no  va  esgotar  aquesta  quantitat  que  s’havia  posat  al
pressupost. Hi havia un excedent important. Ara s’ha canviat el sistema i s’ha posat que es presenti
per famílies i ja no el presentin els col·legis. Era la primera vegada i han sobrat doblers del que hi
havia al pressupost.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que és una cosa que vàrem demanar i heu fet el que heu volgut
sense informar als que us varen empènyer a fer una determinada acció. Ho heu fet tan bé que us
varen sobrar 30.000 € per gastar en altres coses.

El Sr. Rafel Gelabert diu que aquest exercici s’han donat els 50 € per família pel 2019, però, i els
del 2018?

La Sra. Margarita M. Forteza diu que vàrem posar 21.000 € per compensar allò de l’any passat.

El batle diu que podien presentar la sol·licitud per les ajudes.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que s’han demanat les dues ajudes i s’han donat les dues, la del
2018 i la del 2019. Qualsevol subvenció s’ha de justificar amb despesa.

El batle diu que hi ha gent que ho ha presentat fora de temps.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que a final de curs l’escola ja va donar el justificant per l’any
anterior. Hi ha gent que no ho ha volgut demanar.

El Sr. Rafel Gelabert diu que es varen superposar les dues coses i el «vox populi» era que eren 50 €.

El batle diu que estaven informats que podien cobrar els dos anys.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que s'han cobrat 7.000 €. L’escoleta de Muro ha informat.
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De conformitat amb l’establert en els articles 169.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 21.4, segon paràgraf,
del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

Mitjançant la resolució de batlia 2020/12 de data 14.01.2020 s’ ha prorrogat el pressupost 2019 per 
a l'any 2020, amb el contingut assenyalat en l’informe d'Intervenció de data 13 de gener de 2020.

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

1.2.2.  Proposta  del  grup  municipal  El  PI-PROPOSTA PER  LES  ILLES  BALEARS  de
l'Ajuntament de Muro per derogar la normativa que impedeix als ens locals invertir superàvit
i compensació pels costs generats dels depòsits derivats del mateix.   

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

<<MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE REGIDORS  EL PI-  PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS DE L’ AJUNTAMENT DE MURO PER DEROGAR LA NORMATIVA
QUE IMPEDEIX ALS ENS LOCALS INVERTIR SUPERÀVIT I COMPENSACIÓ PELS
COSTS GENERATS DELS DEPÒSITS DERIVATS DEL MATEIX

ANTECEDENTS:

La Llei Orgànica 2/2012 d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i la Llei 27/2013 de
Racionalització i Sostenibilitat de l’ Administració Local han suposat pels Ajuntaments i ens locals,
entre altres coses, la imposició d’ un límit de dèficit públic, un límit de deute i una regla de sostre de
despesa. Aquestes mesures es varen adoptar en un moment d’una crisi econòmica i financera de
primera magnitud que requeria intentar contenir el dèficit de totes les administracions públiques.

El manteniment al llarg dels anys d’ aquestes normes i regles ha provocat, en un primer moment, el
sanejament dels ajuntaments que ja fa uns quants anys que acaben els exercicis pressupostaris amb
superàvit.

En  segon lloc,  ha esdevingut  una important  reducció  del  seu  deute,  fins  al  punt  que  molts  d’
ajuntaments  han  amortizat  anticipadament  tot  el  deute  que  tenien  i  en  aquets  moments  estan
totalment sanejats.

I en tercer lloc, aquestes normes i regles han provocat que molts d’ ens locals s’ hagin vist obligats a
acumular doblers i més doblers a les entitats financeres sense poder-los invertir en les necessitats de
les ciutats i pobles tot i ser administracions plenament sanejades. Així, molts dels tributs que paguen
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els  ciutadans serveixen únicament  per  engreixar  els  comptes  oberts  pels  ajuntaments  a  bancs  i
caixes, En el cas de les Illes Balears es calcula que els ajuntaments tenen estalviats als bancs i
caixes prop d’uns 600 milions d’ euros.

Si  aquesta  situació  ja  és  prou  injusta  des  del  moment  que  no  té  sentit  que  una  administració
totalment sanejada financerament no pugui invertir els recursos econòmics recaptats en benefici de
l’ interès  general  aconseguint  millorar  els  serveis  públics  i  les  infraestructures,  la  situació  ha
empitjorat pel fet que els tipus d’ interès i la política monetària europea han fet que els doblers no
tinguin valor en el sentit que les entitats financeres no paguen gairebé cap interès perquè se’ls hi
dipositin doblers, de fet , ja s’ha arribat al cas extrem que les entitats financeres en lloc de pagar el
que fan és cobrar per dipositar-hi doblers i estalvis.

Per tant, hem arribat a l’ absurda situació que no només els ajuntaments sanejats no poden invertir
els  seus  recursos  i  estalvis  sinó  que  resulta  que  acumular  els  doblers  els  hi  suposarà  un  cost
econòmic. Es del tot paradigmàtic el cas de l’ Ajuntament d’ Alcúdia , que a més d’ haver de tenir al
banc i sense poder utilitzar més de 87 milions d’ euros, a sobre, tenir-los allà dipositats li costarà l’
any 2020 uns 400.000 euros en benefici de les entitats bancàries.

Per tot el que s’ ha exposat, proposem al PLE de l’ AJUNTAMENT de MURO l’ adopció dels
següents

ACORDS

Primer. Instar al Govern de l’ Estat a impulsar de forma immediata, en el termini màxim de tres
mesos des de la seva constitució, la derogació de les normes i regles que impedeixen als ens locals i
ajuntaments sanejats gastar els doblers acumulats a les entitats financeres.

Segon. Instar al Govern de l’ Estat a impulsar mecanismes econòmics de compensació per cobrir els
costs que puguin tenir o hagin tingut els ajuntaments i ens locals per haver d’ acumular doblers a les
entitats financeres a conseqüència de les normes d’ estabilitat  pressupostària i  regla de despesa,
procedint a retornar íntegrament tots els doblers que hagin hagut de pagar a operadors econòmics
per tenir-hi dipòsits derivats dels superàvits.>>

El Sr. Miquel Porquer diu que com voltros sabeu això no és només una lluita de l’Ajuntament
d'Alcúdia, encara que sigui nomenat allà,  sinó de molts ajuntaments, entre ells  l’Ajuntament de
Muro, a través de la FELIB. La FELIB ha estat un dels organismes que més ha lluitat per això, però
de  moment  tenim  els  ajuntaments  sanejats,  l’administració  autonòmica  desfeta  i  l’estatal
intervinguda pels poders fàctics europeus. Crec que noltros cumplim, però ens trobam amb aquest
problema de no poder utilitzar el romanent ni el superàvit. Potser, durant un període de dos anys,
podem  anar  compensant  el  superàvit,  però  el  romanent  establert  dins  l’ajuntament,  que  és,
d’aproximadament  d'uns  5  milions  d’euros  el  tenim  dipositat  a  les  entitats  bancàries  i  no  els
perdrem.  Complim  taxativament  la  normativa  en  temes  d’hisenda  i  el  tema  del  superàvit  es
compleix punt per punt. Demanam que ens deixin utilitzar aquest romanent que tenim en comptes
bancaris. Això suposaria que no compliríem la norma del sostre de despesa, però és una manera de
treure aquests doblers que estan aturats. Creiem que hi ha llocs al poble on poder invertir aquest
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doblers  sobradament  sense  afectar  l’economia  de  l’ajuntament  de  cap  manera.  Aquesta  és  la
proposta.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal  UIM, diu que noltros votarem a favor de la
proposta. És paradoxal que vostè, que és banquer faci l’exposició d’aquesta moció.

El Sr. Miquel Porquer diu que estic representant a l’Ajuntament de Muro i els seus interessos. Les
decisions que es prenguin, les que siguin, no depenen d'un simple empleat de banca. No defensaré
una cosa que crec que és injusta. Professionalment defensaré els interessos dels bancs en el seu
moment, però ara, en aquests moments, he de defensar els interessos de l’ajuntament per sobre dels
dels bancs. Després d’estar vint-i-set anys a dins un banc entenc per quins motius es cobren els
interessos i entenc perfectament com funciona una entitat bancària. Tots aquests doblers que queden
en un compte corrent només generen despeses de manteniment. En aquest moment estic defensant
el que he de defensar: poder utilitzar el romanent per donar-ho al servei dels ciutadans als quals
pertany.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que noltros, com hem fet altres
vegades, demanarem que ens treguin aquestes restriccions. Votarem a favor, principalment pel punt
primer, perquè ens pareix un poc surrealista demanar que l’Estat ens compensi perquè ara els tipus
d’interès estiguin com estan, com diu el punt segon. Si estassin alts demanaries pagar o compensar
l’Estat pels interessos? És una mica aberració, però ho entenem com un punt complementari. És una
llàstima que paguin justs per pecadors. L’Estat és qui té el dèficit més gran i que ho faci pagar als
ajuntaments  d’aquesta  manera  és  horrorós.  Esperam  que  el  govern  actual  flexibilitzi  aquestes
condicions.

El  Sr.  Miquel  Porquer  diu que a un ajuntament  se li  podrà  autoritzar,  però la Tresoreria  de  la
Seguretat Social en absolut penalitza els comptes que tenen oberts amb saldos importants. Supòs
que és un fet molt puntual. L’operativa és molt més senzilla damunt els ajuntaments que damunt
l’Estat.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que fins fa res la gent que
tenia doblers al banc feia interessos a favor. Què deu haver canviat al món perquè ara sigui just a
l’inrevés? M’estranya molt que ara estigui passant això. En segon lloc, estem d’acord amb això que
proposau, però ens preocupa què podria passar si us donassin permís per gastar aquests 5 milions
d’euros l’any que ve. Ens han de deixar accedir a aquest capital, per tenir més flexibilitat, però no sé
fins a quin punt ens hem de preocupar.

El Sr. Miquel Porquer diu que si ens deixen fer un pla quinquenal ja me va bé.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, diu que el problema dels plans quinquenals és que no els veiem mai.

El batle diu que el tenim. Te’l durem a la pròxima comissió.

El Sr.  Miquel Àntel  Tortell  diu que així  podeu feu un comunicat  explicant al  poble aquest  pla
quinquenal de canvi de xarxa d’aigua, i estarem contents. Votarem a favor.
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El batle diu que noltros també votarem a favor encara que no sapiguem si això arribarà a port o no.

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

1.2.3. Expedient 01/2020, de reconeixement extrajudicial de crèdit

L’interventor diu que la Comissió de Comptes i Hisenda va informar favorablement sobre aprovar
aquest reconeixement extrajudicial per l’import de 540.782,51 €. Hi ha inclòs un llistat de factures
en aquest reconeixement.

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que ja arrancam «a tope» l’any pel que
fa a factures extrajudicials. Si miram el llistat hi ha factures de tota classe, des d'insuficiència de
crèdit, que és la més habitual, a factures per serveis que són un poc dubtosos o causats per decisions
preses que ens suposen una despesa, com per exemple, una factura d’uns honoraris pel procediment
judicial de TIRME. La decisió de l’actual equip de govern de no voler pagar a TIRME ens suposarà
18.616 € de despeses d’honoraris d’advocats i el que després tanmateix haurem de pagar. A més hi
ha partides que ja haurien d’estar pressupostades, com redacció d’honoraris, serveis d’activitats,
provisió d’extintors, analítiques d'higiene de la residència (que per imperatiu legal sabeu que heu de
fer  cada mes).  Són despeses  que no entenem que acabin essent  extrajudicials  per  no haver  fet
contractes. Us instam a què es faci més feina en aquest aspecte i a què cada regidor tengui més seny
amb les seves partides. També podem entrar en factures individuals que no entenem com «Neteja
vies públiques» i «Posidònia Platja de Muro». No tenim un contracte fet?

El batle diu que de la platja sí, però de treure algues no.

El Sr. Rafel Gelabert diu que també la de «Serveis de neteja edificis municipals» de Martí Fornés
Serra.

El batle diu que això devia esser alguna cosa puntual. A quan puja?

El Sr. Rafel Gelabert diu que a 18.559 €.

El batle demana com és que ve per extrajudicial?

El Sr. Rafel Gelabert diu que aquesta està fora de l’exercici. 

L’interventor diu que això és perquè es va presentar tard. Correspon a la neteja de tots els edificis
municipals.

El Sr. Rafel Gelabert demana si aquest import correspon a un mes.

L’interventor diu que hauria de facturar mes a mes. Aquest import correspon al mes de desembre.
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El batle diu que el pressupost no devia estar acabat.

L’interventor diu que està realitzada a l’exercici anterior, justament al desembre acabava l’any de
contracte.

El Sr. Rafel Gelabert diu que noltros pensam que és un import molt elevat per començar l’any.
L’any passat deguereu fer 1.200.000 € i començam el gener amb 540.000 €.

El batle diu que miram de fer-ne menys cada vegada. Hi estam al damunt.
 
El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que entenen que totes aquestes
despeses s’hagin fet en exercicis anteriors, o que són del darrer trimestre, es paguin ara, però veiem
que la majoria són omissió d'expedients de contractació.  Anam en la mateixa dinàmica que els
darrers tres anys.

El batle diu que el tema de «corrent» ja no vendrà.

El Sr. Martí Siquier diu que hem d’intentar arreglar aquestes coses. Votarem en contra.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que evidentment votarem
en contra. Duim 500.000 € i l’any passat 1.200.000 €. Posaré exemples que no són nous, com, per
exemple, l'omissió de crèdit de «Moonlight Riding». Només varen tenir temps per licitar-ho un any.
Un altre exemple de la manera de fer contractes és el contracte de comunicació. N’hi ha que hem fet
tantes vegades que només faria falta actualizar-ho com és el contracte de comunicació: 1.686 € per
preparar  un contracte que hem licitat  dues o tres vegades malament.  Algun dia ens haurem de
prendre seriosament el tema de l’escola de música. N’esperam notícies. Finalment, hi ha moltes
despeses en les quals hi podria haver més equilibri. Són feines que deixen bé a qui es contracta i es
podrien repartir entre els altres mitjans; si pogués esser en la mateixa proporció.

El batle demana a què et refereixes.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que jo crec que es veu perfectament amb què gastam els doblers de
comunicació i publicitat. No sé si són tots de publicitat. Hi ha diferents conceptes del mateix mitjà.
Finalment, crec que hauríem de treure alguna nota amb el que cobra la SGAE. Cobren molt per les
peces que s’interpreten d’altres artistes. Fèiem un resum amb això i ho enviàvem perquè ens feien
un descompte. Podríem relativitzar això. 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que això és així. La SGAE cobra
1.200 € per un acte i no cobra tant el DJ.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que són 1.300 €.

El Sr. Rafel Gelabert diu que aquesta factura de 1.300 € de la SGAE és molt alta. El que era normal
eren quantitats de 6 €, 14 €, 50 €; però aquestes dues són molt altes.
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La Sr. Margarita Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana quines cançons són.
Les cançons populars no les poden cobrar. Les d’autor sí.

El batle diu que hauríem de saber quin criteri agafen.

El Sr. Miquel Porquer diu que jo vaig tenir una discussió amb el representant de l’ SGAE. Em va
telefonar per exigir-me que noltros féssim la feina de recerca de tot això i li vaig dir que em pareixia
que això no havia d’anar així. Em va dir que si ho fèiem tendríem una bonificació i jo li vaig dir que
ens enviés el que hagués d’enviar. Finalment l’interventor ho va repassar i com a mínim el que
cobren coincideix amb l’actuació. Ells agafen el programa de festes i puntuen. Ho fan així i no fan
res més.

La Sra. Margarita Portells demana si no consulten el repertori.

El Sr. Miquel Porquer diu que només miren quantes vegades surt sa festa i així calculen el que han
de cobrar.

La Sra. Margarita Portells diu que un autor només cobra quan s’ha tocat la seva cançó, llavors com
ho saben si l’han tocada o no?

El batle diu que no ho poden saber.

El Sr. Rafel Gelabert diu que els imports solien esser molt menors.

El Sr. Miquel Porquer diu que hi ha actuacions de la banda de música que es fan per 15 €.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu  que  ens  hauríem de reunir  amb ells  per  demanar  una justificació de
l’import.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que també ho podeu demanar a altres ajuntaments similars al nostre.

El Sr. Rafel Gelabert diu que sobre aquesta col·laboració que demanen, si ens ho passen de 1.500 €
a 300 € potser val la pena col·laborar.

El batle diu que hi ha molta diferència.

El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha una factura de «Pintura vials». Això no es contractava a través
d’empreses?

El batle diu que depèn de la situació. A vegades pagam la pintura noltros i ells ens facturen les
hores.

El Sr. Miquel Porquer diu que és una pintura especial que hem d’encarregar.
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Fets:

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

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

Fonaments jurídics:

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'article 25.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i
la base 6a de les Bases d'execució del Pressupost per a l'exercici de 2019 prorrogat, determinen
que no podran adquirir-se compromisos de despesa per quantia superior a l'import dels crèdits
autoritzats en els estats de despeses, essent nuls de ple dret els  acords,  resolucions i actes
administratius que infringeixin l’expressada norma.

RDL 3/2011 pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Contractes sector públic

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Art. 176 que diu que amb càrrec als crèdits de l'estat
de  despeses  de  cada  pressupost,  només  es  poden  contraure  obligacions  derivades
d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es realitzin en l'any
natural del mateix exercici pressupostari.

Article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, correspondrà al Ple de l'Entitat el reconeixement
extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació pressupostària.

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

El Ple de l’Ajuntament, amb set vots a favor dels grups municipals CDM, EL PI, PP; i sis vots en
contra dels grups municipals UIM, PSIB-PSOE i 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 540.782,51 €.
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2. Precs i preguntes

El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, diu que la vorera d’accés al poliesportiu,
des de l’institut fins al carrer on hi ha el poliesportiu, per la zona on hi ha els arbres, pistes de
«cross», i atletisme, està en bastant mal estat. Les arrels dels arbres han aixecat les voreres. També
s’han posat uns «passos a nivell» que no estan ben posats i dificulten l’accés a la gent amb cotxets,
cadires de rodes, etc.

La Sra.  Margarita  M. Forteza,  regidora del  grup municipal  CDM, diu que això està en un lloc
complicat, on els cotxes passen a molta velocitat.

El Sr. Rafel Gelabert diu que si volem fer una intervenció en aquesta zona ho podríem tenir en
compte a l'hora d’elaborar els pressuposts. Pensam que no hauríem d’esperar que ningú es faci mal.
He vist que s’hi ha fet feina amb la vorera de l’altre costat.

El batle diu que ja hi pensàvem amb això.

El Sr. Rafel Gelabert diu que vàrem veure un escrit del Carrer Clova segons el qual hi tornava a
haver una «païda». Hi havia una façana amb un crui.

El batle diu que n’Andreu ho va anar a veure.

El  Sr.  Andreu  Pedro  Cantarellas,  regidor  del  grup  municipal  El  PI,  diu  que  hi  vàrem anar  el
dimecres passat i l’aparelladora no hi va veure res. Vàrem parlar amb el propietari per fer-hi uns
«testigos» de guix i veure si hi ha moviment. Ni a l’asfalt ni al «bordillo» hi va veure cap crui. 

El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que es va revisar el mateix dia que va
entrar la instància.

El Sr. Miquel Àngel Tortell, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, diu que podria esser que hi
hagués païdes i més païdes en aquesta zona perquè la inundació no va rebossar fins que no va haver
omplit antigues pedreres.

El batle demana que posava la instància exactament.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que només deia que havien sortit uns cruis a la façana i volia
que ho anàssim a veure. A l’altra part hi ha una cotxeria grossa i no té res de res.

El Sr. Rafel Gelabert demana per quin motiu no es varen posar banys a la plaça per la festa de la Nit
de Nadal.

El Sr. Miquel Porquer diu que això era la festa dels quintos. Ells ho organitzaven. Per la festa de la
Nit de Nadal ja n’hi va haver; va esser per Nit Bona que no n’hi va haver.
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El Sr. Rafel Gelabert diu que hi ha constància al registre d’entrada de les queixes.

El batle diu que això ho organitzaven els quintos i ens va passar per alt.

El Sr. Rafel Gelabert diu que per mi el més greu és l’ús indegut de la biblioteca que es va fer per
part  de la gent que hi  tenia accés.  La gent accedia lliurement a la biblioteca i  fins i  tot  hi  ha
gravacions del que hi feia la gent que circulava per allà dins. Pensam que la biblioteca no és per fer
aquest ús.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que ho pensam tots això.

El Sr. Miquel Porquer diu que aquestes gravacions estan en mans de la policia. Segurament se li
demanaran explicacions a algunes persones.

El Sr. Rafel Gelabert demana si no és possible que poguem tancar el control a partir d'unes hores.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que amb un altre pany, professional, es pot fer.

El Sr. Miquel Porquer diu que si rodam la clau es tanca tot, però la gent que hi vol anar per estudiar
no hi té accés.

El Sr. Rafel Gelabert diu que els dies de festes sí que s’haurà de tancar.

El batle diu que això ja ho sabem ara. Posarem un cartell per avisar i tancarem.

El Sr. Rafel Gelabert diu que jo crec que l’ajuntament hauria d’intentar, per tots els mitjans, fer
tancar el perfil de twitter «Borrachos de Muro». 

El batle diu que no és un compte d'Instagram?

El Sr. Rafel Gelabert diu que sí. Hi surt gent de Muro en condicions que no són les més òptimes i
pensam que no és un exemple a seguir pels nostres joves. Creim que hem de fer tot el possible per
tancar aquest perfil. Hem vist més escrits que demanen més neteja a Platja de Muro.

La Sra. Margarita Ballester diu que ja està avisat en Martí, cada mes s’ha de comprovar.

El Sr. Rafel Gelabert demana si els residents a Platja de Muro s’han de desplaçar des de Platja de
Muro fins a Muro per fer gestions com empadronar-se o fer un registre d’entrada a l’ajuntament.

La Sra. Margarita Ballester diu que a l’edifici municipal de Platja de Muro es fan registres d’entrada
i sortida, però l'empadronament no el fan. També es poden treure certificats de viatge. Fa un temps
es va decidir que els empadronaments s’havien de fer al registre de l’ajuntament.

El Sr. Rafel Gelabert demana si aquest registre d’entrada s’afegeix després al de l’ajuntament o és
independent.
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El Sr. Miquel Porquer diu que l’Ajuntament té un sol registre d’entrada.

El Sr. Rafel Gelabert demana si l’escrit de dia 9 de desembre sobre el mal estat de l’escola graduada
es refereix a allò que vàrem parlar al darrer plenari, respecte al qual hi havia un dossier fotogràfic.

El Sr. Miquel Porquer diu que sí, és allò mateix que ja vàrem parlar al darrer plenari.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu  que entenem que si  no hi  ha els pressuposts  aprovats els premis del
concurs d'aparadors de Nadal no es podran pagar.

El batle diu que ja n’hem pagats.

El Sr. Miquel Porquer diu que en aquesta relació que hem presentat avui ja n’hi ha.

El Sr. Rafel Gelabert demana si això no anava amb les partides del 2020. No es va acordar així?

L’interventor diu que no tenim el pressupost aprovat. No hi ha partida del 2020 preparada.

El Sr. Miquel Porquer diu que dia 14 vàrem aprovar la pròrroga. Es degueren presentar abans.

El Sr. Rafel Gelabert diu que quan es varen fer les bases vàreu especificar que no es pagaria fins a
l’aprovació del pressupost del 2020.

El Sr. Miquel Porquer diu que n’hi ha tres que ja s’han pagat.

El Sr. Rafel Gelabert demana que s’ha fet amb el segon i el tercer premi del concurs de cartells de
Sant Antoni.

El Sr. Miquel Porquer diu que de moment l’ajuntament només s’ha quedat amb el primer. El primer
queda en possessió de l’ajuntament i els altres dos els han recollit els autors dels mateixos.

El Sr. Rafel Gelabert demana quina finalitat té fer un concurs de cartells de Sant Antoni, que es
suposa que il·lustra el programa, i donar un segon i tercer premi.

El Sr. Miquel Porquer diu que fomentar més la participació. Enguany ha estat un any rècord. S’han
presentat  28  cartells.  Hi  ha  hagut  anys  que  se  n’havien  presentat  la  meitat.  Enguany  ha  estat
profitós.

El Sr. Rafel Gelabert diu que jo crec que aquest segon i tercer premi no tenen finalitat.

El  Sr. Miquel Porquer diu que entre el  segon i el  tercer premi reben la mateixa quantia que el
primer.
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El batle diu que jo crec que està bé. A vegades no hi ha tanta diferència entre quedar segon, tercer o
primer.

El Sr. Rafel Gelabert diu que jo crec que no et serveix per divulgar el programa de festes ni les
festes.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que és una convida a participar.

El batle diu que és una forma d’ampliar el reconeixement també per aquells no han estat primers.

El Sr. Rafel Gelabert demana si, respecte a la palmera de l'església que està torta, es pot fer un
informe que certifiqui que està en bon estat.

El batle diu que el podem fer.

El Sr. Rafel Gelabert diu que altres vegades ja s’ha debatut sobre la publicitat de les analítiques de
l’aigua  a Muro i  Platja de Muro a través  de la  pàgina web municipal.  Vàreu dir que hi  havia
problemes per pujar-les.

El Sr. Miquel Porquer diu que no es poden penjar. Hi has d’anar a través de l’enllaç que hi ha a la
pàgina.

El Sr. Rafel Gelabert diu que n’ha pogut treure una del 10 de març del 2015.

El Sr. Miquel Porquer diu que ara no es fa així.

El Sr. Rafel Gelabert diu que el 2015 ja hi havia la llei de protecció de dades.

El batle demana si pots llegir els diferents paràmetres.

El Sr. Rafel Gelabert diu que «nitrats 30, bacteris culiformes 0, amonio ...».

El batle diu que, com diu en Jaume Ramon, mostrar aquests paràmetres poden assustar més a la
gent que mostrar la realitat de les dades. De totes maneres ho penjam, però s’hi ha d’accedir a través
del link, seguint tots els passos.

El Sr. Rafel Gelabert diu que aquesta del 2015 és la darrera que hi ha penjada a la pàgina web.

El batle diu que ara ho penjam al facebook. Ho penjarem a la pàgina web.

El Sr. Rafel Gelabert demana on són els camions de l’anterior concessió municipal de recollida de
fems.

El batle diu que un ja el té la brigada, els altres encara no els han entregat. Quan ells varen comprar
els nous l’empresa que els havia de fer va quebrar i va haver de tornar a començar de nou una altra
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empresa.  Li diré a en Jaume Ramon que obri un expedient per això, i  si els hem de posar una
sanció, la posarem. 

El Sr. Bartolomé Moranta, regidor del grup municipal UIM, diu que s’haurien de revisar els solars
que no estan tancats, per la zona de Sant Vicenç i Carrer Albufera. Al Carrer Albufera hi ha un solar
que té una paret que tomba cap a dins el carrer. Encara que està una mica apartat s’hauria d’arreglar
perquè no acabi de tombar damunt algú.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que en Xavi ja va avisar.

La Sra. Margarita Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, diu que, respecte a la Cursa
Popular de Sant Silvestre, encara que ho organitzin entitats del poble, donat que la cursa té tanta
acceptació,  hauríem  de  millorar  la  seguretat.  Els  cotxes  circulaven  mentre  la  gent  hi  estava
participant. L’ajuntament hauria de col·laborar en aquest sentit.

El batle diu que a noltros tampoc ens va agradar i ja vàrem parlar amb el sotsinspector per tancar la
circulació en tot el circuit. Ens va parèixer que era molt perillós.

La Sra. Margarita Portells diu que hi ha moltes queixes per pintades a molts indrets del poble.

El Sr. Rafel Gelabert diu que a l’Escorxador hi han tornat a pintar.

El batle demana si hi ha més llocs a part de l’Escorxador.

La Sra. Margarita Portells diu que a l’escola i a les parets del pàrquing.

El Sr. Miquel Porquer diu que n’he vistes davant l’institut, en terra.

La Sra. Margarita Portells diu que vol donar l’enhorabona per la posada en marxa del reglament de
participació ciutadana. Ara demanam que es desenvolupi aquest reglament.

La Sra. Margarita Ballester diu que tot d’una que es posi en marxa us avisaré. Esper que aviat.

La Sra. Margarita Portells diu que la plataforma per l’accessibilitat de persones amb discapacitat del
poliesportiu no funciona.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que aquest tema està en marxa. Vàrem parlar amb urbanisme i
estan pensant en la solució.

La Sra. Margarita Portells diu que un tema que ha funcionat bastant bé és el que es va fer el 17 de
gener amb el dimonis. El fet d’introduir els «dimonis negres» a la passejada va incentivar als joves
a participar en la festa. Vàrem parlar de posar en marxa alguna cosa similar pels "versots". Estaria
bé incentivar els joves a participar en aquesta festa.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que es diuen "gojos", no "versots".
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El Sr. Miquel Porquer diu que en la sortida dels dimonis d’allà baix hi havia molta de gent. La
participació dels dimonis negres va afegir a la festa.

El batle diu que la pujada cap aquí, en lloc de fer-la pel Carrer Santa Anna, la podríem fer pel Carrer
Joan Carles. Així es podrien afegir totes les colles de xeremiers i dimonis

El Sr. Miquel Porquer diu que quan arriben al claustre podria esser un bon moment per fer un acte,
aprofitant que tan Sant Antoni com els dimonis són allà. Això podria animar encara més la festa.

El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, diu que ja havíem dit que tenir els
dimonis aturats era il·lògic. Benvinguda sigui la decisió encara que hagi arribat tard. Encara hi ha
marge de millora i, sobretot, per potenciar el capvespre de dia 16.

El Sr. Miquel Porquer diu que, respecte al dia 16, estic content de la participació dels dimonis de les
diferents escoles. Els pobles que tenen més festa dia 16 no fan participar les escoles com ho feim
noltros. Els dimonis es desplacen dins les escoles i és un esforç considerable per part dels dimonis i
Sant Antoni haver de fer la volta que fan, escola per escola, passant pel convent, passant per la
residència i passant per ca ses monges i s’escoleta.

El Sr. Martí Siquier diu que jo ho veig d’una altra manera. Abans que hi hagués els dimonis negres
era un poc trist veure quatre dimonis passejant pel poble amb els xeremiers sense que ningú els
encalci o balli amb ells.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que de moment, les escoles, excepte Sant Francesc, han decidit no
sortir del centre. Els vàrem proposar fer la festa al centre del poble i prefereixen que els dimonis
vagin  allà.  Ho  podem  seguir  intentant.  Potser  si  ho  feim  amb  una  escola  després  les  altres
s’afegeixen.

El Sr. Martí Siquier diu que respecte les torrades, faltaven torradores i pales. Només hi havia una
pala per dos foguerons.

El Sr. Miquel Porquer diu que l’Ajuntament va aportar tot el que tenia. Les vuit torradores, les
pinces i les dues pales.

El Sr. Martí Siquier diu que fins fa dos dies encara no s’havien retirat els munts dels foguerons.
S’en varen treure uns cinc al dia següent però els altres tres els varen deixar.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que va ploure i no anava bé per retirar-ho. Es va començar a fer
aquest divendres.

El Sr. Martí Siquier demana quines previsions hi ha respecte començar el procés de contractació de
policies. S’han d’incorporar en breu o s’ha endarrerit?

El batle diu que fins la setmana passada no vam rebre un document que necessitàvem.
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El secretari diu que la setmana passada vam rebre l’escrit dels vocals representants de l’EBAP i de
la direcció general d’emergències. Ara ja tenim tots els membres i ens han de dir quin dia s’han de
reunir per fer la primera prova. Quan facem la convocatòria del tribunal ja hem de dir als aspirants
el dia que es farà aquesta prova. Quan el president es posi d’acord amb els membres del tribunal i
ens  ho comuniquin ja  podrem fer  el  decret  amb la  llista  d’admesos,  nomenament  del  tribunal,
convocatòria de tribunal i data per fer la primera prova.

El Sr. Martí Siquier diu que si van bé les coses s’allargarà uns dos mesos?

El secretari diu que sí.

El Sr. Martí Siquier diu que vol insistir amb el tema de les analítiques d’aigua. Manca transparència.
Respecte als plens publicats a la web, anam enrera. Tampoc està actualitzada la taxa de residus.
S’ha d’actualitzar la pàgina web. Respecte a les subvencions que s’han sol·licitat i s’han atorgat, del
Consell de Mallorca, veim que s’ha rebut una transferència d’uns 153.000 € que es dedicaran a
escomeses, i ens pareix molt bé, però ens ha creat una mica d’alarma veure a on s’inverteixen els
restants 38.000 €. Tenim un parc infantil, del que s’ha queixat molt l’oposició, que està en un estat
lamentable i tenim una oportunitat de dedicar aquests 38.000 € al parc infantil de Muro, però els
dedicam al parc infantil que hi ha a Platja de Muro. M’agradaria saber el grau d’utilitat que té aquell
parc comparat amb el de Muro.

El batle diu que vàrem canviar d’idea, volíem continuar el Carrer Major eixamplant les voreres fins
a la punta, però vàrem decidir modificar la idea inicial. El que quedava ho vàrem pensar invertir al
Parc de Santa Catalina Thomas, però, la quantitat no ens donava per fer molt i finalment vàrem
decidir  invertir-ho  al  parc  infantil  de  Platja  de  Muro,  pel  qual  també ens  havien  demanat  una
actuació quant a fer-ho més inclusiu i eliminar les barreres arquitectòniques. Respecte a aquests
carrers on s’havien de canviar escomeses ens vàrem reunir per reduir el nombre de carrers on es
feien escomeses i el nombre de vàlvules, però canviar totes les canonades d’aigua potable i aigües
residuals, i fer-ho tot d’una vegada. 

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que li vàrem dir al batle que en fer una altra actuació la féssim
més petita, però més ben feta. Al Carrer Gómez Úlla varen deixar totes les canonades de fecals
antigues i velles i era el moment de canviar-les, però no estava pressupostat. Ara s’hauran de tornar
a fer alguns carrers que no estaven ben fets.

El Sr. Martí Siquier diu que he vist que el PAESC ens ha donat 23.500 € en subvencions per la
redacció de projectes, però les actuacions pujaven a 1.067.000 €. El llindar és mínim respecte les
aspiracions que ens vàrem marcar.

El batle diu que aquestes subvencions són per redacció de projectes. Hem triat segons les necessitats
i les prioritats que tenim. En tenir els projectes ja actuarem.

El Sr. Martí Siquier diu que, respecte a les paneres de Nadal, l’any passat es va optar per fer-ho
principalment amb productes de Muro i enguany heu tornat a l’anterior format.
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El batle diu que molta gent em va aconsellar diferents coses. Finalment n’hi havia tres per triar i
vam triar aquesta.

El Sr. Miquel Porquer diu que en contra del meu criteri.

El batle diu que vàrem escoltar al nostre personal.

El Sr. Martí Siquier demana com està el tema de les hamaques, atès que l’empresa que les duia hi va
renunciar.

La Sra. Margarita Ballester diu que l’empresa que ho duia va tenir un petit problema. La renúncia
està a punt de sortir.

L’interventor diu que primer s’ha de resoldre la renúncia i s’ha de saber amb quines condicions
s’accepta la renúncia. Després ja es pot treure el plec de condicions per la nova licitació.

La Sra.  Margarita  Ballester diu que el  propietari estava de viatge.  La setmana que ve farem la
reunió.

L’interventor diu que el problema està a veure si l’ajuntament té danys i perjudicis per aquesta
renúncia i si la nova licitació es pot fer en igualtat de condicions o si, amb aquesta renúncia, aquesta
persona queda en una situació d’avantatge respecte a la resta. Això és el que s’ha de mirar. Si li
donau la renúncia amb la inversió amb hamaques que ja ha fet i després ho treis una altra vegada a
concurs, òbviament aquesta persona tendria una avantatge respecte a la resta perquè la inversió ja
està feta. A més, el que entri no té temps de recuperar aquesta inversió en hamaques. S’ha d’estudiar
bé perquè no sigui una renúncia que només beneficiï a la persona que renuncia.

El Sr. Martí Siquier diu que entenem que va renunciar a final d’any i què és un tema complicat, però
aviat començarà l’estiu i hauríem de fer tot el possible perquè hi hagi hamaques.

La Sra. Margarita Ballester diu que hi esteim al damunt. No podem fer-ho més ràpidament.

El Sr. Martí Siquier diu que veure aquesta pròrroga extraordinària de la darrera Junta de Govern del
«contracte de serveis de vigilància i control neteja i manteniment de les estacions de bombeig» ens
preocupa. Es fa una pròrroga extraordinària que no estava prevista al contracte. Va començar el 25
de gener de 2016, per quatre anys; el 2018 es va prorrogar per dos anys més i el tècnic diu que: «en
fecha de noviembre del 2019 se inició la redacción de la documentación». Si tenim un contracte de
sis anys i esperam un mes i mig o dos, tenguent en compte que hi ha Nadal, només ens dóna un mes
per posar-nos amb els nous plecs.

El batle diu que tot això ve per manca de personal. Aquest ens va passar per alt. Vàrem posar sis
mesos perquè confiam que serà adjudicat.
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El Sr. Martí Siquier demana que passa amb l’escrit de la Junta de Govern, de 13 de gener de 2020,
referit a l’escrit de l’antiga empresa de comunicació, on es queixen de què han fet les feines, però
que no han cobrat el reemborsament de la garantia. El contracte va acabar durant l’estiu, fa més de
mig any i m’agradaria saber perquè no se’ls ha pagat la garantia.

El batle diu que la Junta de Govern va decidir que no havien fet la feina com tocava i se’ls va
demanar certa documentació. Si tot va bé, el dilluns es resoldrà el contracte o, si no han presentat el
que tocava, els demanarem més documentació. Si finalment no ens ho envien tendran la sanció
econòmica que està estipulada.

El Sr. Martí Siquier diu que aquesta empresa ens havia presentat factures, les conformàveu i les
anàveu  pagant.  Així  estàveu  avalant  la  feina  que  feia  l’empresa  i,  d’alguna manera,  dient  que
l’empresa està complint amb la seva feina. Si no hi ha cap queixa i es van avalant les factures no
entenc que després es trobi que no pot cobrar la garantia.

El batle diu que falta la garantia i la darrera factura per pagar.

El Sr. Martí Siquier diu que amb l’antiga contractació també va passar una cosa similar. Se li va
reclamar que només hagués fet una «app» per android. S’hauria d’utilitzar la mateixa regla a les
dues empreses.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que durant dos anys i mig vàreu parlar de contractació il·legal. No
va esser contractació il·legal i, a més, es va sancionar a l’empresa amb 600 €, quantia corresponent
a l’aplicació que no havien realitzat per IOS.

El Sr. Martí Siquier demana si es permet que en un plec que no està signat per ningú hi hagi un punt
que digui «que una persona ha de viure al terme de Muro». Això és contrari a la llei i si no que ho
digui el secretari.

El secretari diu que no es pot obligar a que estiguin empadronats a Muro.

El Sr. Martí Siquier diu que per això dèiem que era il·legal, perquè la llei no ho permet.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que noltros vàrem aplicar la penalització de 600 € a l’anterior
empresa i de la mateixa manera hem demanat documentació i una justificació per les feines que
pensam que no s’han fet a aquesta empresa. Les feines presencials no s’han fet, excepte algunes
excepcions. La seva resposta és que es nutrien de fotos i material de ciutadans que, voluntàriament,
realitzaven en els actes. La nostra pregunta és: «qui cobria l’acte quant a comunicació?». Encara
que als plecs no posi que han d’assistir a un nombre concret d’actes haurien d’assistir a un dels
actes més importants com és el pregó de les festes de Sant Joan. Hem anat permetent coses, però
després d’un any i mig hi ha coses que un empresari, a nivell de professionalitat, no es pot permetre,
i coses que, a nivell d’institució, no podem consentir. Hem demanat la justificació de les persones
contractades perquè aquí no les hem vist. Hi ha coses que no s’han fet bé. Aquesta empresa no ha
fet la feina presencial.
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El Sr. Martí Siquier diu que l’anterior contracte sortia amb una clàusula il·legal i de les nou o deu
coses que s’havien incomplit, n’hi havia quatre o cinc eren amb responsabilitat política.

El Sr. Rafel Gelabert diu que l’encarregat de fer el seguiment del contracte era un funcionari.

El Sr. Miquel Porquer diu que era l’interventor qui va fer l’informe.

L’interventor  diu  que  l’informe  el  va  fer  el  tècnic  que  es  va  escollir  per  això,  que  era  Pilar
Moragues. Ella va fer l’informe i jo després vaig aplicar la penalització per la demora d’entrega del
manual d’estil i l’aplicació. Tots aquests incompliments els va reflectir a l’informe corresponent na
Pilar.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que l’empresa probablement en sortirà airosa perquè, tot i que no
han fet la feina presencial, com tots heu vist, no vàrem especificar el nombre mínim d’actes que
havien de cobrir.

La Sra. Maria del Mar Riera,  regidora del  grup municipal MÉS-APIB, demana poder veure els
documents que s’han de tractar en el ple, com per exemples les extrajudicials d’avui, quan s’envia
la convocatòria.

L’interventor diu que està tot penjat a l’expedient electrònic. Es fa l’enviament del correu, però hem
d’aconseguir que pogueu accedir a l’expedient electrònic.  Feim aquest  «parche» d’enviar-ho en
correu i després, si hi ha alguna incidència, com que l’auxiliar s’oblidi d’enviar-ho a tothom, tenim
aquest problema. Està penjada des del dia que es convoca, com posa la normativa. L’objectiu és
aconseguir que, d'una manera òptima i fàcil per voltros tengueu accés a aquesta informació sense
que l’auxiliar administratiu hagi d’enviar els correus i què voltros hagueu d’esperar els correus. De
tota manera li comunicaré al personal que, mentre no arreglem el sistema d’accés directe, s’enviien
els correus cada vegada que es convoca el Ple.

La Sra. Maria del Mar Riera demana si ja tenim data pel Centre de Dia.

La  Sra.  Joana  Maria  Perelló,  regidora  del  grup  municipal  CDM,  diu  que  estem pendents  del
Consorci. L’altre dia vaig parlar amb n’Úrsula i ja ens han enviat el mobiliari. Ara estem pendents
de tres documents que ha de presentar el Consorci i després noltros hem de presentar l’autorització.

La Sra. Maria del Mar Riera diu que, respecte al personal, ja heu pensat qui hi farà feina?

El  batle  diu que  hem pensat  fer  un concurs  perquè  ho dugui  una empresa.  No tenim personal
suficient, però el menjar vendrà de la residència.

La Sra. Maria del Mar Riera demana sobre la possibilitat de posar una llançadera fins a l'estació de
tren.

El batle diu que és complicat. No crec que ens facin cas, però ho podem mirar.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si les campanes varen sonar per cap d’any. No es van sentir.

El Sr. Miquel Porquer diu que sí que varen sonar. Van esser els llums que no es van encendre, però
no tornarà a passar.

El batle diu que la gent feia molt de renou.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que s’afegeix a la petició de desconnectar l’accés a la biblioteca,
amb el passador de targeta, quan hi ha festa. Si tancau amb la clau podeu tenir problemes, com el
dia de Sant Antoni.

El Sr. Andreu Pedro Cantarellas diu que quan varen anar a treure als gegants no varen pensar a
tancar.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que, respecte a Sant Antoni, jo no don l’enhorabona. No m’agrada
com ho feis. Crec que és una festa participativa i ho hauríem de facilitar més. Cada any cau a les
mateixes dates i no podem treure el programa dia 10 i excloure actes «santantoniers». Si volem fer
innovació i col·laborar entre tots amb noves idees no podem fer l'única reunió el dia 10 de gener.
Tampoc podem excloure del  programa a gent que  fa  tants d’anys que hi  participa.  I  això dels
dimonis negres va esser una improvisació. Està molt bé que surtin, però hem de pensar com. S’ha
de gestionar  una mica millor.  Es pot  millorar  la  festa  si  es  fa  feina amb temps i  no s’haurien
d’afavorir uns col·lectius per damunt d’altres. S’ha d’intentar augmentar encara més la participació
ciutadana, sobretot en l’organització.

El Sr. Miquel Porquer diu que millorar la festa és el nostre objectiu. Enguany ja vàrem aconseguir
que el cartell ja sortís en el programa de la Fira de la Carabassa. Ara hem d’anar resolent cada un
d’aquests temes. Amb en Mariano vàrem parlar del què podíem canviar en la sortida del convent.
Els dimonis negres, tot i esser molt joves, varen tenir una actuació molt correcte.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hi va haver incidents que s’haguessin pogut evitar si s’hagués
organitzat d’una altra manera. Per exemple, les colles han de tenir un o dos caps de colla.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que l’inconvenient és que l’any que ve dia 16 cau en dissabte i els
dimonis no podran anar a les escoles.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que al centre històric hi ha moltes «capelletes», però, funcionen les
tuberíes? Tenim tot el cablejat preparat, l’utilitzarem mai? Si funciona ho haurien d’utilitzar. Com
que no tenim cap normativa de cablejat, no fa falta que ens demanin permís, però així i tot hem fet
un conveni amb ib-red i amb ConnectaBalear i van col·locant damunt el que ja hi ha fet.

El batle diu que ho demanarem al tècnic i te contestarem.

El Sr. Rafel Gelabert diu que quan es va canviar la llei, tant Endesa com Iberdrola i totes aquestes
companyies van passar a ser exclusivament subministradores. El problema és de l’ajuntament, que
hauria de soterrar el cablejat.
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que, respecte a l’agència de comunicació, sempre acabau donant les
mateixes explicacions. Potser Margalida M. Forteza ja no hauria de parlar més del tema i deixar
córrer l’aigua. Com ja he insinuat abans, pagam 1.500 ò 1.600 € per fer contractes que no sabem
gestionar. Ja anam pel tercer contracte d’aquestes característiques que no sabem gestionar. No sé si
ens hem d’avergonyir més de qui fa els contractes o de qui gestiona els contractes.

El secretari diu que no teníem un tècnic que pogués fer un plec tècnic i el batle va assumir la
responsabilitat.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que quan ens trobam amb això hem de retardar el concurs, que no
es  faci,  o  redactar-ho  noltros  mateixos  amb  el  que  sabem.  Si  els  plecs  amb  l’empresa  de
comunicació no estaven ben fets no era amb mala intenció. No crec que ens haguem d’excusar en
res. També hem demanat explicacions a altres empreses, per altres coses, i mai ha passat res.

El  Sr.  Miquel  Àngel  Tortell  diu  que  han  coincidit  pròrrogues  de  contractes  durant  campanyes
electorals, dues en concret. Respecte a la fiscalització de l’empresa de comunicació, cosa que està
molt bé que faceu, us heu queixat de què no anaven als plenaris, poques notes de premsa, poca
assistència a actes, pocs vídeos corporatius, del contracte del periodista i del dissenyador; però jo
sempre he insistit a dir que no comunicau bé. No transmeteu bé ni les bones decisions que preneu.
Són els  polítics  el  que han fallat  clamorosament  en no donar  criteris  per  elaborar  les  notes  de
premsa.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que l’anterior empresa generava les notes de premsa perquè eren
professionals.  Després  noltros  decidíem  si  les  aprovàvem.  Una  bona  empresa  de  comunicació
genera la notícia i et demana si vols publicar-la.

El batle diu que ells contesten que n’han fetes moltes de notes de premsa, però que els diaris no les
publicaven.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que jo he estat a gabinets de comunicació a diferents llocs i la
direcció política és qui decideix què és el que interessa i en quin sentit circula la informació. Això
no surt de voltros i esperau que us facin propostes que us agradin.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que no ha estat així en aquest cas.

El batle diu que ells deien que n’havien enviat moltes, però que si la notícia no tenia «substància»
els diaris no la posaven.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que respecte a això, jo he tengut queixes de mitjans que diuen que
no tenen una resposta ràpida, que no s’envien els actes així com toca i que, en general, no hi ha una
bona dinàmica de comunicació amb els periodistes. Una nota de premsa està molt bé, però com una
telefonada no hi ha res. Així tendreu més contacte amb les periodistes, sabreu el que volen i sortireu
més. No espereu que una empresa de comunicació us faci tota la feina. L’assistència als plenaris fou
la  mateixa  que la  de  l’empresa  que  hi  havia  abans i  les  notes  de premsa d’aquest  ajuntament
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relatives als acords de plenari són molt poques i molt poc productives. Tampoc serveix de molt
posar un periodista que té els estudis, però cap coneixement de Muro. Podeu responsabilitzar a una
o altra empresa de comunicació, però jo sé que el principal responsable és l’equip polític.

El batle diu que ara intentarem fer un plec el millor possible, però segur que ens equivocarem en
alguna cosa.

El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que la cobertura d’actes es pot fer de forma més professional o de
forma més «amateur». No som una gran ciutat i no està tan malament que es cobreixin d’una forma
menys professional.

El  Sr.  Rafel  Gelabert  diu  que  una despesa de  3.253 € per  als  caramels  dels  reis  és  excessiva,
desproporcionada.

El batle diu que eren sense sucre i sense gluten.

El Sr. Miquel Porquer diu que el kilogram de caramels estava a 2,5 € i aquests a 7,55 €. També
n’hem repartit a les paneretes de Sant Antoni. Eren més cars, però jo crec una institució, sigui la que
sigui, en un tema com aquest pot fer un esforç.

La Sra. Margarita M. Forteza diu que és per totes les intoleràncies que hi ha.

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


