
 1 

ACTA NÚM. 3 DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE 

EL DIA VINT-I-UN DE MARÇ DE DOS MIL SETZE 
 

ASSISTENTS 
 
Martí Fornés Carbonell, batle. 
Miquel Porquer Tugores, 1r. tinent de batle 
Margalida M. Forteza Bennasar, 2na. tinenta de batle 
Juan Escalas Noceras,  3r. tinent de batle  
Antoni Serra Sastre, 4t. tinent de batle 
Damiana Ramis Ramis, regidora. 
José Juan Aguiló Ramis, regidor 
Rafel Gelabert Boyeras, regidor 
Maria Perelló Cladera, regidora 
Margalida Portells Sastre, regidora 
Martí Siquier Sastre, regidor 
Jaume Payeras Serra, regidor 
Miquel Àngel Tortell Frontera, regidor 
 
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Muro, essent el dia 21 de març de 2016, es 
reuneix l’Ajuntament Ple, prèvia convocatòria i citació feta en legal forma a l’objecte de 
celebrar sessió extraordinària. 
 
Hi són presents la interventora interina, Esperança Massanet Forteza, i el secretari interí, 
Francisco Sabater Mulet, per donar fe de l’acta. 
 
Convocada la sessió per a les 9’30 hores, es declara oberta essent la mateixa hora,  i es 
tracten els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Jaume Payeras, portaveu del grup municipal MÉS-APIB, demana si s’ha mirat el 
tema de la connexió wifi per a poder fer feina els regidors. 
 
El Sr. batle diu que pren nota. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si s’ha fet un conveni de telefonia amb qualque 
companyia. 
 
El Sr. batle diu que es va fer un plec de condicions i s’ha contractat. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana com així hi ha extrajudicials. 
 
La interventora diu que hi ha factures de proveïdors anteriors al contracte de telefonia.  
 
El Sr. Jaume Payeras demana com així a Son Font queda a les fosques. Què està 
passant? 
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El Sr. Juan Escalas, portaveu del grup municipal PP, diu que hi ha un problema a 
aquesta zona. Es faran proves per a trobar l’avaria.  
 
El Sr. Jaume Payeras demana quines mesures s’han pres respecte al polígon quatre que 
va estar una setmana sense corrent. 
 
El Sr. Miquel Porquer, portaveu del grup municipal El PI, diu que va ser degut a les 
obres de Redexis. Es va enganxar un cable. Es va trobar l’avaria. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha un problema al polígon 4, fa anys i no s’arregla. 
Cada vegada que plou l’aigua es filtra dintre de la casa. Demana si es podria arreglar 
d’una vegada. Demana quines passes s’han fet amb el tema de la depuradora. 
 
El Sr. batle diu que l’Ajuntament ha demanat informe a un misser per a emprendre 
accions judicials. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana què s’ha fet abans. 
 
El Sr. batle diu que han parlat amb l’ajuntament de Santa Margalida, i amb la 
Conselleria de Medi Ambient, Direcció General de Recursos Hídrics. Pensam que la 
única alternativa vàlida és la plantejada, que ha passat tots el tràmits. Tots entenen que 
la única opció vàlida és la depuradora de Santa Margalida. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana si no hi ha altra 
solució que no sigui entrar per via judicial. 
 
El Sr. batle diu que el problema passa per fer una depuradora nova, a Can Picafort. És 
inviable fer qualsevol ampliació a la depuradora actual. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que hi ha informes que diuen que es pot ampliar la depuradora 
de Muro. Diu que està d’acord que es faci així com està projectat. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana, referent al tema de Son Bosc, si en algun moment de la 
tramitació per part del batle se li varen llevar les competències al TAG de la 
Ajuntament. Demana al secretari. 
 
El secretari diu que ho comprovarà. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que es va posar en dubte l’honorabilitat del TAG. Es va 
demanar si la plaça que ocupa actualment era un càrrec anomenat a dit. Aquí tens un 
BOIB amb tot el que es demanava, i el seu currículum. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell, regidor del grup municipal MÉS-APIB, diu que es va fer 
un concurs intern entre funcionaris, una comissió de serveis per lliure designació. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si s’ha resolt la contractació de l’Agència 
d’Intermediació. 
 
El secretari diu que falta adjudicar el contracte. 
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El Sr. Jaume Payeras demana què va costar l’informe de Manuel Velasco sobre el camp 
de golf, el primer; i el de la empresa Fornells, el primer. Què costa l’informe del recurs? 
Què costarà el misser? Es pot fer valoració de les costes i futuribles indemnitzacions 
que pugui haver de pagar l’ajuntament de Muro? 
 
El secretari diu que no està capacitat en aquest moment per a fer informe de futuribles 
indemnitzacions. Abans hi ha d’haver sentència ferma, i qualcú ha de demanar aquestes 
indemnitzacions. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que fa un parell de plens varen demanar per les despeses de 
l’Ajuntament de la part d’enginyeria dels darrers cinc anys. Les despeses dels darrers 
cinc anys se’n van a un 300.000 euros, suposa uns 89.000 euros anuals. Sempre se’ns ha 
dit que no es podien crear places noves perquè la llei Montoro no ho permetia. Nosaltres 
sempre hem dit que es podria fer si es demostràs l’estalvi que això suposaria. A Santa 
Margalida tenen un enginyer funcionari, 37 hores i mitja setmanals, redacta projectes 
igualment, i la despesa no arriba a 60.000 euros. Nosaltres tenim un enginyer que ve 
quatre hores setmanals i pagam 89.000 euros anuals.  
 
El Sr. Juan Escalas demana com així el projecte de la ruta cicloturista de Santa 
Margalida no l’ha fet l’enginyer municipal. 
 
El Sr. batle demana si el projecte de la petició de costes a Santa Margalida també el fa 
l’enginyera municipal. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que es demostra que estam gastant doblers de més sense 
importar-hi. No estic acusant a ningú, però això són les maneres de fer, en no tenir-lo 
com a funcionari tu l’hi tens una potestat damunt per a fer-li canviar el que vols. Són 
pràctiques habituals dels equips de govern corruptes per a controlar els informes. 
Aquestes maneres d’actuar són les que s’utilitzen per afavorir els interessos personals. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que es posa de relleu que tenim una empresa que té el 
monopoli absolut d’informes a n’aquesta casa. El servei que es dóna al públic és 
deficient. Podríem tenir un funcionari molt més productiu que podria exercír les 
direccions d’obra. Tenim una cosa insòlita que és una pregunta molt senzilla: un 
autònom, ha de cobrar els mesos de vacances? La resposta de la Junta de Govern Local 
és que un autònom ha de facturar pels treballs efectivament realitzats. Sabem cert que hi 
ha un autònom que presenta dotze factures anuals, els mesos de vacacions inclosos. 
Tenim el precedent de gent que està de baixa i se li paga el cent per cent del 
complement de productivitat. 
 
El Sr. batle diu que un autònom ha de facturar pels treballs efectivament realitzats. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana si es pot contestar sí o no a la pregunta formulada. Diu 
que es pot incórrer en prevaricació. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que dia 27 de gener hi va haver una reunió sobre la 
pedrera de Son Morell, sobre el projecte de restauració. En què consisteix el projecte? 
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El Sr. batle diu que ho demanarà als tècnics. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hi ha un registre d’entrada de 10 de febrer de 
l’Agència de Disciplina Urbanística. Hi ha resposta? 
 
El Sr. batle diu que ho demanarà al departament d’obres. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que fa vuit vuit anys varen denunciar uns abocaments 
il·legals a Son Font, d’una empresa familiar d’una Regidora. Les actuacions varen ser 
nul·les. Vuit anys després l’Ajuntament demana que retirin el peltret i tanquin el 
perímetre de l’espai que es suposa que anirà destinat a una urbanització. L’empresa 
contesta que no han fet els abocaments i que no tenen doblers per a fer-ho. És molt greu 
quan es fa des de l’obra pública, és una omissió de responsabilitat de l’Ajuntament i 
forma de perjudicar als que ho fan be. En quin punt està això? Fareu res? 
 
El Sr. batle diu que està contestat i se li enviarà còpia de la contesta. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana què és més greu, fer botellot o deixar entrar menors 
a la plaça de toros. Diu que surt més car un cubata al carrer que deixar entrar menors a 
la plaça de toros. 
 
El Sr. batle diu que tot expedient té un instructor, hem resolt el que es va proposar per 
part de l’instructor. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que ho troba insòlit que es posi 60 euros per l’entrada 
de menors als toros. Si vols escalivar no posis el mínim, les sancions haurien de er més 
exemplificants. Demana si hi haurà toros per Sant Francisco. 
 
El Sr. batle diu que si reuneixen la documentació necessària n’hi haurà. 
 
El secretari diu que si la documentació no és correcta el que s’hauria de fer és rebutjar la 
declaració responsable d’inici i exercici d’activitat, i amb aquest rebuig s’entén que no 
ho podrà fer. Abans de presentar la declaració responsable hauria de tenir l’ús de la 
plaça. De moment no està cedit l’ús de la plaça fins que no aporti certificat d’estar 
corrent amb Hisenda, i aboni el lloguer de la plaça.  
 
En aquest moment de la sessió surt de la sessió la Sra. Margalida Forteza, essent les 
10:30 hores. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que fa un prec: que treballem per a no perdre 
subvencions. Diu que A la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, hem perdut tres 
subvencions, superen els trenta mil euros totes tres juntes, referides a tres punts de 
connexió elèctrica. 
 
La interventora diu que la convocatòria va sortir a final d’octubre o novembre. Dia 20 
de novembre havia d’estar pagat. I per està pagat primer s’havia de fer.  
 
El Sr. batle diu que en menys d’un mes s’havia de contractar i fer els punts de connexió 
elèctrica. 
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que preocupa, és un tema d’ajuts europeus; si trobam el 
bessó del problema, esmenar-lo.  
 
El Sr. Jaume Payeras diu que dia 23 de setembre va tenir entrada a l’Ajuntament. Dia 2 
de desembre es va requerir a l’entitat per a esmenar deficiències.  Es va donar un altre 
termini. No vareu esmenar. Si l’equip tècnic veu que ja no és viable no l‘ha de 
sol.licitar. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana pel tema de la pista de “skate”. Diu que va trobar 
un grup de nins que demanen una pista. Tendreu en compte aquesta demanda? Que es 
faci seguint precedents d’altres municipis, i es convoquin els nins per a saber el que 
volen: la ubicació sigui la idònia, etc. 
 
El Sr. Antoni Serra, regidor del grup municipal CDM, diu que ho tendran en compte, es 
convocarà Patronat d’Esports. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si han arribat totes les certificacions de l’obra del 
carrer Santa Anna. 
 
La interventora diu que creu que sí. Manca el certificat final d’obra. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana per la porta tapiada de la pedrera de Sant Antoni. 
 
El Sr. batle diu que s’ha fet per evitar un perill. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si s’ha arribat a un acord amb el propietari de la 
punteta per a adquirir el terreny.  
 
El Sr. batle diu que encara no. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana pel tema de la pista de motocròs i d’atletisme. Diu 
que hi ha uns banys que no serveixen, i les necessitats fisiològiques hi són sempre. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana com està el tema de les esmenes del projecte de les 
rutes cicloturístiques. 
 
El Sr. batle diu que s’està solventant pels tècnics.  
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana pel projecte cultural gastronòmic. El batle i una 
empresa vareu firmar dia 24 de setembre dur a terme aquest projecte. Ens donen una 
subvenció. 
 
El Sr. Miquel Porquer és un projecte per a començar a principi de temporada.  
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que li preocupa que l’empresa és una agència de 
viatges. Feim servir papers dels anys 80 per a justificar projectes culturals, no hi ha 
hagut una feina d’actualització. Demana que per a properes edicions s’actualitzi. 
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El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que hi ha un escrit de l’Ajuntament de petició a la 
Conselleria relatiu a “reforestar Capellans per a mitigar el canvi climàtic”. La Comissió 
de Capellans, ho és per a tot o només per a temes com l’ACIRE? No podríem unificar? 
 
El Sr. Antoni Serra diu que es va convocar Comissió de Medi Ambient. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que si hem de reforestar seriosament, ha de ser amb la 
col.laboració activa dels veïns. Si aconseguim la col.laboració és la millor manera per 
tenir èxit la reforestació. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si s’ha previst l’asfaltat del camí de Son Mieres del 
polígon quatre. 
 
El Sr. batle diu que de moment no. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana pel tema dels quintos. S’han romput bústies i 
retrovisors, pintada de façanes, etc. Quin és el criteri que heu seguit? Es preveu que ho 
assumeixin els quintos? 
 
El Sr. batle diu que s’ha mediat i s’ha reconegut responsabilitat pels quintos. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que al carrer Comunes de Can Fiol hi ha hagut dotze 
retrovisors  arrabassats el dissabte de la festa dels quintos.  Vos consta a l’Ajuntament. 
Me consta que els han dit que no era cosa dels quintos. 
 
El Sr. batle diu que el tema avui s’ha resolt en Junta de Govern Local cas per cas. Es 
rebrà l’acta de la Junta. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si hi ha hagut altra tanda de destrossada massiva de 
retrovisors. Diu que justament coincideix amb la festa dels quintos. Com es resoldrà 
aquest tema? 
 
El Sr. batle respon que per Junta de Govern. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell diu que pareix que és un grup coordinat i actuen de forma 
premeditada. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana si ja tenim policia tutor. 
 
El secretari diu que ell sàpiga no. 
 
El Sr. José Juan Aguiló, regidor del grup municipal CDM, diu que hi ha propostes, i 
s’ha de fer be. 
 
El Sr. Miquel Àngel Tortell demana quantes vegades vos heu reunit amb l’IBISEC per 
tal de resoldre les deficiències de l’escola: goteres i trespol llenegadís de l’entrada. 
 
El Sr. batle diu que el darrer any una vegada. 
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El Sr. Miquel Àngel Tortell demana quina resposta s’ha donat. 
 
El Sr. batle diu que la regidora de l’àrea d’educació no hi és. Prenem nota. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que la pintura de l’entrada està prohibida, no es pot utilitzar. 
Demana en aquests darrers vuit anys, quantes vegades el batle ha tengut reunió amb 
l’IBISEC. 
 
El Sr. batle diu que aquesta mateixa legislatura s’han posat damunt la taula totes les 
mancances. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que volen que l’ajuntament faci la feina que li pertoca. 
 
 
La Sra. Margalida Portells, portaveu del grup municipal PSIB-PSOE, demana quin 
sistema es seguirà per donar a conèixer “Club de treball a Muro”. Demana per 
l’enllumenat de la zona de la plaça de toros, si s’ha de fer amb leds. 
 
El Sr. batle diu que de moment no. En aquesta zona s’ha fet l’enllumenat fa set o vuit 
anys. 
 
La Sra. Margalida Portells demana per l’enllumenat dels edificis com les esglésies. 
 
El Sr. batle diu que es farà en tenir disponibilitat. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si al parc infantil de darrera l’Ajuntament o en 
diferents zones està previst instal·lar aparells de salut. 
 
La Sra. Damiana Ramis diu que està previst a la residència, triats per fisioterapeuta. 
 
La Sra. Margalida Portells demana si hi ha cronograma del previst en relació als 
quintos. Diu que s’ha de llevar el vandalisme, i si fos durant tot l’any pot ser aniria 
millor. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que s’han fet reunions amb els quintos. 
 
La Sra. Margalida Portells diu que s’hauria de reconduir la festa. Demana si encara es fa 
comptes de continuar amb el contenciós de la llicència del camp de golf. 
 
El Sr. batle diu que el recurs d’apel·lació està interposat. 
 
La Sra. Margalida Portells demana pel pla d’incendis forestals de Capellans. 
 
El Sr. José Juan Aguiló diu que estan fent un projecte des de la Conselleria. 
 
La Sra. Margalida Portells demana pel tema de posar noms als carrers de Capellans.  
 
El Sr. Antoni Serra diu que es farà una Comissió. 
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El Sr. Martí Siquier, regidor del grup municipal PSIB-PSOE, demana si s’ha trobat el 
propietari del solar que està obert a Comunes de Can Fiol. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que es fan gestions per a trobar-lo. 
 
El Sr. Martí Siquier proposa fer un correu electrònic corporatiu per a tots els regidors, 
en el que, entre d’altres, es trametin les convocatòries. Diu que serà més segur. 
 
El Sr. batle diu que és una bona idea. 
 
El Sr. Jaume Payeras recorda que varen demanar el registre d’entrada per correu 
electrònic, no en paper. 
 
El Sr. Martí Siquier demana si el tema de la ruta gastronòmica és una continuació de 
l’any passat. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que és continuació de l’any passat. S’haurien d’augmentar els 
esforços perquè el número d’usuaris sigui més significatiu. 
 
El Sr. Martí Siquier diu que el nom dels carrers estan en català. Encara hi ha el nom de 
Calle Verdad, enlloc de Carrer Veritat. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana pel Carrer Gómez Ulla. Com està l’estudi? 
 
La Sra. Maria Perelló, regidora del grup municipal UIM, diu que els contractes de feina 
dels que se li va demanar informació estan firmats pel batle. Diu que a l’any 2007 va 
posar en marxa les borses de feina de la Residència. Abans no hi eren. Diu que ha anat a 
tres funerals de persones assistides, i encara no s’ha fet Patronat. Hi ha places buides 
depenents? 
 
La Sra. Damiana Ramis diu que ho mirarà. 
 
El Sr. Rafel Gelabert, portaveu del grup municipal UIM, demana si ha entrat a 
l’Ajuntament l’informe de la RLT. Demana pel camí del cementeri, diu que han gratat 
l’asfalt i és delicat. 
 
El Sr. Juan Escalas diu que es farà la paret al seu lloc. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu: I un poc més amunt? 
 
El Sr. Juan Escalas diu que s’han fet gestions de paraula amb el propietari. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana pel problema de canalització de les aigües a la parada dels 
taxis. Diu que quedava l’aigua estancada. 
 
El Sr. Miquel Porquer diu que no té constància. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana si es podrien arreglar els clots del Camí des Carnatge. Pel 
que fa al tema dels comptadors d’aigua, diu que la responsabilitat de la canonada és del 
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particular quan el problema és dins casa seva. Si és fora del comptador, Aqualia ha dit a 
una persona que ho ha d’arreglar ell. 
 
El Sr. batle diu que ho diu la norma, és responsabilitat del titular. Si el veí té forrada la 
façana ho ha de fer el titular. 
 
El Sr. batle demana al secretari sobre la normativa de subministrament d’aigua. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que en relació al problema d’hipercloració es varen mirar 
mesures com instal·lar una vàlvula de retenció. Proposa que l’Ajuntament subvencioni 
els desperfectes d’aquests tipus per les pèrdues d’aigua. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu que al carrer Edison hi ha un problema de la línia verda i no 
s’ha solucionat. Demana si s’ha contestat al defensor del poble en relació a la denúncia 
del Bar Es Pla. 
 
El secretari diu que encara no. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana còpia de l’escrit de contesta. 
 
El Sr. Jaume Payeras diu que en aquest cas hi ha problemes de salut. 
 
El Sr. Rafel Gelabert demana quina quantitat de vi es va beure a la festa del museu, 
quan hi ha una factura de 450 euros. 
 
El Sr. Rafel Gelabert diu aquest fet d’arribar a fer plens extraordinaris per als precs i 
preguntes ens hauria de fer replantejar el tarannà, com per exemple començar a les vuit 
enlloc de les nou. Tots tenim dret a fer intervencions. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana en quin moment es troba el tema del passeig des tren. 
 
El Sr. batle diu que varen anar a parlar amb la Consellera, i que tornen a tenir hora pel 
dia 30 de març, per exposar-li el tema. 
 
El Sr. Jaume Payeras demana pel tema de fer nets els torrents, aprofitant que ha de venir 
el president del Consell demanar-li al respecte. 
 
 
Arribats a aquest punt, el Sr. batle dóna per acabat el Ple i aixeca la sessió, quan són les 
11,55 hores del dia 21 de març de 2016, de la qual estenc, com a secretari interí, aquesta 
acta. 
 


